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DØDE

BEGRAVELSESFORRETNINGER

DAGEN I DAG  er årets  235. og har navn efter den unge krist-
ne mand Symphorian fra det romerske Gallien, der led martyr-
døden ved halshugning for at have udvist foragt for gudinden 
Cybeles statue og efter at pisk ikke havde kunne få ham til at 
gå fra sin kristne tro.

 { Aarhus Stiftstidende bringer gerne store og små navnenyheder. Ønsker du omtale af en  
fødselsdag, udnævnelse, hædring, nyuddannet, et nyt job, jubilæum, bryllup, mindeord osv.,  
er du velkommen til at sende tekst og vedhæftet foto i en mail til navne@stiften.dk  
eller et brev til Aarhus Stiftstidende, Banegårdspladsen 11, 8000 Aarhus C.  
Omtalen kommer også på www. stiften.dk 

 { Søren Rahbek, Hørning, 
har som ven af familien skre-
vet følgende mindeord om Al-
lan Jensen, Harlev, der er død 
efter kort tids alvorlig syg-
dom. Han blev 50 år.

Allan Jensen var frem til sin 
død afdelingsleder hos Super 
Dæk Service i Åbyhøj.

Her var han utrolig vellidt 
og havde et stort netværk af 
venner og kunder. Det var i 
første omgang Allan, de kom 
for at handle hos. Dernæst Su-
per Dæk Service.

Han passede afdelingen, 
som om det var hans egen, og 
da der en dag blev stjålet dæk 
fra lageret, løb han efter ty-
vene og forsøgte at hive nøg-
len ud af tændingen på deres 
bil, da de flygtede. Uheldigvis 
brækkede han selv foden ved 

sin indsats, men næste dag 
mødte han som det naturligste 
på arbejde med gips på foden.

Ved siden af sit arbejde var 
Allan mentor for flere knægte, 
som var mere eller mindre op-
givet af kommunen.

Men dem havde han et im-
ponerende godt tag på. Når 
der kom en ny knægt indpo-
dede Allan to værdier i dem:

»Familien er det vigtigste. 
Og I skal være ærlige.«

Med det som udgangs-
punkt fik han rettet knægte-
ne ind og gav dem nyt indhold 
i livet.

Allan var født i Skarp Sal-
ling ved Løgstør, og allerede 
som barn var han handels-
mand. Han reparerede cykler 
og knallerter og solgte dem 
med fortjeneste, og da han var 
14-15 år, blev han headhuntet 

MINDEORD

DAGENS PORTRÆT
Af Alice Krøger

navne@stiften.dk

Morten Ballisager er chef for 
næsten 100 medarbejdere i 
Konsulenthuset Ballisager på 
Søren Frichs Vej i Åbyhøj, han 
er medlem af bestyrelsen for 
VIA University College, Aar-
hus, og når han udtaler sig 
om rekruttering og karriere-
rådgivning, bliver der lyttet 
på uddannelsesinstitutioner 
og i virksomheder.

Den rådgivning og spar-
ring, konsulenthuset i Frich-
sparken tilbyder i dag, ville 
han gerne selv have modta-
get, da han som nyuddannet 
cand.scient.pol. stod med et 
eksamensbevis i hånden uden 
at ane, hvad han ville bruge sin 
viden til.

»Jeg valgte at læse stats-
kundskab, fordi studiet var et 
megalækkert tag-selv-bord, 
men jeg var ufokuseret, og det 
kom til at svie til mig senere,« 
siger Morten Ballisager, der 
havde taget tre sabbatår, før 
han begyndte på universite-
tet.

»Jeg spillede tennis og tog 
et år til London, hvor jeg var 
 tjener på en mexicansk re-
staurant,« siger Morten Ballis-
ager, der erkender, at han  både 
i  sine sabbatår og på uni ver-

sitetet skubbede beslutningen 
om, hvad hans liv og karriere 
skulle handle om, foran sig.

I dag råder han de unge, 
der i denne tid begynder på 
 universitetet eller andre ud-
dannelsesinstitutioner, til i 
 løbet af studiet at lege med 
tanker og idéer om, hvor deres 
uddannelse skal føre dem hen.

»De skal støbe en tre-fem 
jobidékugler og prøve dem af 
i praksis. Det kan være gen-
nem studiejobs eller ved at 
skrive opgaver for en virk-
somhed. De skal prøve kræf-
ter med forskellige funktioner 
og brancher og spørge: tænder 
det mig?,« siger Morten Balli-
sager, der undrer sig over, at en 
fjerdedel af de kandidater, der 
kommer ud fra universitetet, 
aldrig har lavet noget for en 
virksomhed.

Svær begyndelse
Selv indledte Morten Ballis-
ager sin erhvervskarriere med 
otte måneders ledighed og en 
række elendige jobsamtaler.

»Jeg vidste ikke, hvad jeg var 
dygtig til, og havde nogle vage 
forestillinger om, at jeg skulle 
være fuldmægtig i en kommu-
ne. På det tidspunkt var der ik-
ke én krumme iværksætter i 
mig,« siger Morten Ballisager, 
der med egne ord røg med ind, 
da arbejdsformidlingen, AF, i 

år 2000 ansatte medarbejdere 
i bundter.

To-et-halvt år blev det til på 
Fyn, før skanderborgenseren 
kom tilbage til det østjyske 
som kvalitetschef i Job Visi-
on, hvor han blev udnævnt til 

Direktøren 
fandt den 

til sit første job.
En dame havde set Allan 

på knallert og ville godt vi-
de, om den dreng også kun-
ne køre traktor.

Det kunne han, og ikke 
så lang tid efter havde Allan 
købt sin første rundballe-
presser og havde nu sin egen 
beskedne maskinstation.

Samtidig gik kan i gym-
nasiet og senere på han-
delsskole. Da han var blevet 
handelsstudent, drog han 
til Aarhus og læste til mer-
konom, samtidig med at 
han købte en discountbu-
tik i Randers.

Senere reparerede han bi-
ler og solgte dem til ind- og 
udland fra et værksted i Lis-
bjerg. Herfra blev han først 
hentet til Kvik Center i Aar-
hus V og siden til Super Dæk 
Service i Viby og Åbyhøj.

Allan havde et lyst sind. 
Intet var umuligt for ham, 
og han havde altid en løs-
ning på bedding. For ek-
sempel flyttede han engang 
et komplet sommerhus fra 
Juelsminde til Aarhus på en 
blokvogn. Det havde han 
læst var muligt, og så skulle 
det afprøves.

Han mødte alle med tillid 
og havde en stor retfærdig-
hedssans. Hvis nogen snød 
ham, blev det ikke glemt, 
men indtil det punkt var 
han hjælpsomheden selv. 
Til gengæld var han ikke 
selv god til at tage imod 
hjælp. Han ville helst selv, 
for så vidste han, at det blev 
gjort godt.

Allan havde i sin ungdom 
erklæret, at han ikke skulle 
have børn, men den hold-
ning ændrede sig, da han i 
2002 mødte Tania i byen i 
Aarhus.

»Der står moren til mine 
børn,« erklærede han stolt 
over for sine venner, og så-
dan blev det.

I 2003 kom datteren Silke 
til og i 2008 datteren Lærke, 
og familien betød alt for ham.

I weekenden var det 
ham, der tog pigerne i skøj-
tehallen, svømmehallen el-
ler med ud at fiske eller på 
jagt, hvor de som små sad 
på hans skuldre. Her kun-
ne de høre en musikalsk si-
de af deres far, som han el-
lers ikke dyrkede. Som barn 
spillede han gennem otte år 
trompet i Løgstør Garden. 
Derfor var det også ham, 
der blæste jagten ind.

Gennem livet var Allan 
Jensen en ukuelig fighter, 
men kampen mod kræften 
fik han ikke lov til at kæmpe. 

Han efterlader sig sin hu-
stru, Tania, døtrene, Silke og 
Lærke, sin far Flemming, sin 
mor Birthe og sin lillebror 
Ole og hans familie.

røde tråd
Morten Ballisager er en succesrig 
iværksætter, men råder unge til 
at have en bedre plan med deres 
 uddannelse, end han selv havde.

 { Aarhus Universitet (AU) 
og Aarhus Universitetshospi-
tal (AUH) har fået en ny for-
sker, Alma Becic Pedersen, 
med medicinsk doktorgrad i 
klinisk epidemiologi.

Alma Becic Pedersen blev 
tildelt doktorgraden ved Aar-
hus Universitet og Aarhus 
Universitetshospital, da hun 
fredag forsvarede sin doktor-
disputats. 

Hun forsker i forekomsten 

af en bred vifte af komplikatio-
ner, der kan opstå efter en total 
hofte-alloplastikoperation. 

Formålet med forskningen 
er at identificere en række pa-
tient- og operationsrelaterede 
faktorer, der har indflydelse 
på komplikationer efter ope-
rationen på både kort og lang 
sigt.  

Alma Becic Pedersen er ud-
dannet cand. med. fra Zagreb 
Universitet i 1995, cand. med. 

fra Aarhus Universitet i 1997 
og ph.d. fra Aarhus Universi-
tet i 2006. Hun har siden 2013 
været klinisk lektor på Klinisk 
Epidemiologisk afdeling, Aar-
hus Universitet.

JOBNYT

Doktorgrad til hofteforsker

Vor kære far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar

Karl Emil Sambleben
” Kalle ”

* 31. marts 1928  14. august 2016
sov fredeligt ind omgivet af sine nærmeste

Kærligste hilsner og tak for alt
Familien

Bisættelsen har fundet sted

Vor kære mor,
farmor, svigermor og søster

Frida Borum
født i Aden den 26. marts 1929

er stille sovet ind efter et langt og indholdsrigt liv
Aarhus, den 14. august 2016
Æret være hendes minde

Familien
Bisættelsen finder sted fra Vestre Kirkegårds Lille Kapel

torsdag den 25. august kl. 12.30
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underdirektør og var med til 
at udvikle virksomheden fra 
13 til 100 medarbejdere.

Job Vision blev købt af Kri-
stelig Fagbevægelse, der blev 
indført morgenandagt, og 
snart blev det bemærket, at 

Morten Ballisager ikke folde-
de sine hænder under Fadervor.

»Jeg ville ikke tilpasse 
mig, og det blev opfattet som 
 provokerende,« siger direk-
tøren, der blev fyret og fik fem 
minutter til at pakke sine ting.

»Jeg brugte ét minut på at 
græde, men så rejste der sig 
en ild i mig. Jeg havde set folk 
uden job blive behandlet lidt 
nedladende og dårligt, og jeg 
havde på min egen krop prø-
vet at være ledig. Jeg beslut-
tede, at jeg skulle vise, at jeg 
kunne gøre det bedre,« siger 
Morten Ballisager, der også 
brugte sin erfaring som elite-
tennisspiller.

»Man skal bruge et nederlag 
konstruktivt til at blive dygti-
gere og skarpere.«

Efter et halvt års ledighed 
og hemmelige samtaler med 
to af sine tidligere medarbej-
dere, var Morten Ballisager 
klar til i marts 2008 at opret-
te konsulenthuset, der bærer 
hans navn.

Høj indsats

Med forretningsplanen i hån-
den blev Morten Ballisager 
budt inden for i banken med 
beskeden:

»Skal du låne flere penge, 
vender du bare tilbage.«

Morten Ballisager fik succes 
fra starten. Med Aarhus Kom-
mune som sin første kunde 
kunne den nybagte direktør 
se ordrebogen vokse.

»Vi holdt os til rekruttering, 
rådgivning og jobplacering for 
dem, der var jobparate. Dem, 
der ikke havde andre proble-
mer end ledighed. Det har vi 
holdt fast i siden,« siger Mor-
ten Ballisager, der trods de 
mange kunder, var ved at mi-
ste sit firma inden for det før-
ste år.

Indtægterne kom først, når 
de ledige havde været i job i tre 
måneder, men konsulenterne 
skulle have løn, huslejen skul-
le betales, og bankens tilsagn 
om større lån blev overhalet af 
finanskrisen.

»Likviditeten var helt i 
bund, og jeg måtte kautionere 
med hus og hjem og alt, hvad 
vi ejede,« siger Morten Ballisa-

ger, hvis hustru Hanne troede 
så meget på sin mand og hans 
idé, at hun ikke tøvede med at 
sige ja til projektet.

I dag er konsulenthuset 
vokset til ét af de mest aner-
kendte i Danmark med afde-
linger over hele landet.

»Jeg er meget taknemme-
lig over, hvor godt det er gået, 
men det er ikke et resultat af 
en plan. Jeg tror, at den røde 
tråd har været nysgerrighed, 
evnen til at undres og ikke for-
falde til selvfedme,« siger den 
45-årige direktør.

Tid til tennis

Selv om Morten Ballisager 
har brugt talrige timer på sin 
virksomhed, har han i alle 
årene skaffet sig tid til at spille 
tennis, ikke mindst fordi han 
trækker visdom ud af trænin-
gen.

»Når man træner tennis tre 
timer i træk for at se, hvilke de-
taljer man kan forbedre, kan 
man overføre det til virksom-
heden. Man bliver ikke bed-
re af kun at have fokus på det 
gode,« siger direktøren, der 
har alderen til at spille veter-
antennis.

»Men det gik for langsomt,« 
smiler han.

I dag spiller han på Skan-
derborgs 2. divisionshold og 
får snart kamp til stregen af 
sønnen, 13-årige Mikkel, der 
netop er blevet danmarksme-
ster i drengedouble.

Morten Ballisager mener, at 
man som iværksætter må give 
afkald på mange ting.

»Man arbejder meget, og 
det er hårdt, men der skal sta-
dig være tid til familien,« siger 
Morten Ballisager med tanke 
på 10-årige Amalie og yngste 
skud, etårige Laura.

Og så forsømmer ægtepar-
ret Ballisager aldrig en Smuk-
fest i Skanderborg, hvor ban-
det Turboweekend er blandt 
favoritterne.

Allan Silberbrandt
Journalist

 { Tv-vært og journalist Allan Silberbrandt fylder i dag 66 år. Han blev uddannet på Frederiksborg Amts Avis i 1973. Herefter 
blev han redaktionssekretær på Politiken Søndag i 1978 og USA-korrespondent for Politiken i 1986. Silberbrandt var med 
til at starte TV 2 Nyhederne i 1988, og fra 1993 blev han souschef og aktutalitetschef på Nyhederne. Han har været USA-
korrespondent for TV2 i to omgange – først 1997-1998 og igen fra 2002-2010. Han dækkede, med base i Washington, D.C., 
politik, kultur og samfund i USA. I 2010 vendte han tilbage til Danmark og blev studievært på TV2s nyhedskanal, TV 2 NEWS.

Foto: 

 { Rengøringsassistent i Den 
Gamle By Anders Jensen, Od-
der, fylder 40 år mandag 22. 
august.

Siden 2010 har Anders Jen-
sen været en del af det speciali-
serede rengørings-team i Den 
Gamle By.

Anders Jensen har tidligere 
været dyreassistent i Ree Park 
og sosu-assistent på Psykia-
trisk Hospital i Risskov.

Borgmestergårdens bolig-

kavalkade er en af mange ud-
stillinger, som Anders Jensen 
har ansvaret for. Ofte foregår 
rengøring på et museum med 
små pensler, små støvsugere 
og dertil langsomme og roli-
ge bevægelser. Med et ryk-ind 
på næsten 500.000 årlige gæ-
ster på museet er der også be-
hov for at kunne betjene stør-
re maskiner til for eksempel 
gulvvask på publikumsarea-
lerne.

En dag om ugen er han ud-
lånt til museets lager. Her hjæl-
per han med at holde styr på 
hylderne og løfter tunge gen-
stande med truck.

Fødselaren beskrives som 

en utrolig fleksibel medarbej-
der, som altid er frisk på nye 
udfordringer og klar til at løse 
nye opgaver med god energi 
og et smil.

Anders Jensen bor i et hus 
i Odder syd for Aarhus. I friti-
den spiller han musik og dyr-
ker sin have.

FØDSELSDAG

Han holder Den Gamle By ren

Morten Ballisager råder de unge, der i denne tid 
begynder på universitetet eller andre uddan-
nelsesinstitutioner, til i løbet af studiet at lege 
med tanker og idéer om, hvor deres uddan-
nelse skal føre dem hen. Foto: Jens Thaysen

UGENS NAVN  Af Henrik H. Breum 

Peddersen & Findus er 
plottet ind i kalenderen

JOHANNES LILLEØRE 

FORFATTER OG SKUESPILLER

  

V
esterhavet og Limfjorden er naturskabte holde-
punkter i romanen »Mårhund«, der 26. august 
udkommer på forlaget Lindhardt og Ringhof.

Manden bag de mange linjer på de 288 sider er 
Johannes Lilleøre, der i »Mårhund« fortæller hi-
storien om den ensomme og følsomme dreng 

Lars Peter, der i 1980erne vokser op på landet i det vestjyske 
- og prøver at leve op til sin far, en hård og trængt landmand.

I romanens anden del er Lars Peter voksen og næsten 
vendt hjem til sin fødeegn.

I 2012 udgav Johannes Lilleøre romanen »Nowhere«, 
men mest af alt er han dog kendt som skuespiller med roller 
i TV-serier som Borgen, Livvagterne, Lærkevej og Album.

42-årige Johannes Lilleøre er uddannet fra Aarhus Teater, 
og gennem årene har han optrådt på blandt andet Grønne-
gårdsteatret, Nørrebros Teater og Det Kongelige Teater.

Hvilken bog har du senest læst - og hvordan var oplevelsen? 

»Jeg har lige læst »Alt det jeg ikke husker« af Jonas Hassen 
Khemiri. 

Jeg læste den meget hurtigt, fordi den var spændende. Det, 
jeg bedst kunne lide ved den, var, at man fik fortalt en historie 
fra mange vinkler. Stemmerne i bogen kæmpede om at for-
tælle sandheden, men ingen fik patent på den.«

Hvad er din største kulturoplevelse inden for det seneste halve 
års tid? 

»Det er teaterforestillingen »Nordisk Fjer« i Det Røde Rum 
på Det Kongelige Teater. 

Jeg var meget imponeret over spillerne på scenen. De skul-
le hver især spille adskillige ansatte i firmaet, og man glemte 
helt, at der i virkeligheden var så få på scenen. 

Det var morsomt og uhyggeligt, og selv om jeg kendte hi-
storien og vidste, at firmaet ville gå konkurs og Johannes Pe-
tersen begå selvmord, sad jeg på kanten af sædet i spænding.«

Hvilken film kunne du tænke dig at se i biografen lige nu?

»Jeg vil gerne se dokumentaren »Mapplethorpe«. Siden jeg 
læste Patti Smiths »Just Kids«, har jeg været besat af Robert 
Mapplethorpes fotografier. De er så følsomme og hårde på 
samme tid. Den må jeg se. Måske i dag. 

Jeg vil faktisk også gerne se den dansk-islandske film »Vir-
gin Mountain«.«

Hvilken sang får dig med garanti ud på dansegulvet?
 
»Åh, jeg er en popdreng. Min søn spillede Justin Timber-
lakes »Can’t stop the feeling« for mig, og siden har den sid-
det fast. Den virker på mig, når jeg har fået et par øl. Mø vir-
ker også. Og Justin Bieber.«

Hvad ser du mest frem til inden for den kommende måned?  

»Personligt ser jeg mest frem til udgivelsen af min roman 
26. august. Og lige efter udgivelsen starter jeg på Det Konge-
lige Teater, hvor jeg både skal spille med i »2xBeckett«, der 
skal på turné, og bagefter »Peddersen og Findus«. Så jeg får 
et travlt efterår.«


