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Jubilardonorerne Frank Graversen og Erik Christiansen sammen med bloddonorernes formand, Ingrid Eriksen.
Privatfoto

Jubilardonorer så Râsapâsinj
Bloddonorerne på Bornholm havde fredag inviteret
jubilardonorerne i Rønne Theater for at se Râsapâsinj.
– Det var en vellykket aften med mange klapsalver til de dygtige aktører. Stor tak til Bornholmsk
Amatørscene. Før vi så stykket, blev der sagt tak til

tre donorer, der har givet blod 100 gange. Frank Graversen fra Rønne fik en vase fremstillet af Pernille
Bülow. Erik Christiansen fik Pelikanen fremstillet
på Hjorths Fabrik. Steffen Drejer var ikke til stede, så
han har sin vase til gode, siger Ingrid Eriksen, formand for Bloddonorerne på Bornholm. hol

Forfatter Jan Sonnergaard
er død af et hjerteanfald
En af halvfemsernes store forfattere, Jan Sonnergaard, er død af et hjerteanfald under et ophold i Beograd. Han blev 53 år, oplyser forlaget Gyldendal.
Med et provokerende og direkte sprog blev forfatteren talsperson for en rå realisme i under-, middelog overdanmark.
Jan Sonnergaard var på lanceringsrejse i Beograd,
da han fik et hjerteanfald ifølge litterær direktør Johannes Riis fra Gyldendal.
– Han mødte ikke op til et arrangement, som aftalt. Han blev fundet død i den lejlighed, som han
boede i, siger Johannes Riis.
Gennembruddet for Jan Sonnergaard kom i 1997
med novellesamlingen Radiator, som gengav livet
for marginaliserede skæbner i halvfemsernes underdanmark.
De ti noveller blev solgt i over 100.000 eksemplarer og gjorde med et Sonnergaard til en af halvfemsernes store forfattere.
Flere hovedpersoner i Sonnergaards noveller
nægter at se realiteterne i øjnene. På samme måde
mente forfatteren, at Danmark kort efter årtusindskiftet var et land ”fyldt med selvbedrag på flere planer”.
Senere fulgte to novellesamlinger med tre års
mellemrum, hvor først miljøer i middelklassen og
senere overklassen kom under Sonnergaards spiddende analyse.
Selv kommer Jan Sonnergaard fra ”sådan noget
øvre middelklasse med et fint parcelhus” i Virum.
Siden bosatte han sig i Københavns Nordvest-kvarter.

Grethe og Holger Olsen

Guldbryllup
Grethe og Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne, kan lørdag den
26. november fejre guldbryllup. Der er morgensang på
adressen kl. 7.30.
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Kristen Nørgaard
Jensen

Min kære

Ole Holm Iversen

* 25. oktober 1921

* 7. marts 1929 i Rønne

er stille sovet ind

† 8. november 2016
i København

Vestermarie,
den 18. november 2016
Familien
Bisættelsen
foregår i stilhed

Grethe Holm-Nielsen
Højtideligheden finder sted
mandag den 28. november
kl. 13.30
fra Rønne Kapel

TAK
En af halvfemsernes store forfattere, Jan Sonnergaard
– er død af et hjerteanfald. Foto: Scanpis
Han blev uddannet cand.mag. i litteraturvidenskab og filosofi, men selv mente Jan Sonnergaard, at
han var forfatter, før han begyndte at skrive.
Efter novelletrilogien skrev Jan Sonnergaard teaterstykker, kronikker, en roman og flere noveller. /
ritzau/

Hjertelig tak
for venlig deltagelse
og blomster ved Aksel
Lorentzens bisættelse.
Særlig tak til
Hjemmeplejen Øst
for kærlig og
omsorgsfuld pleje.
Familien
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