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HØRVE/TUSE: Henved 300 
børn, unge og voksne deltog 
i aftes i et mindearrange-

ment i Hørve i anledning af 
70-året for Danmarks befri-
else. Det sidste nulevende 

medlem af Vejlebygruppen, 
den 95-årige Helge Larsen, 
lagde en mindekrans (bil-

ledet). Også i Tuse var der 
arrangeret mindehøjtidelig-
hed i anledning af jubilæet. 
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70-året for befrielsen blev markeret

Foto: Margrethe Groth
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PRAKTIK: EUC Nord-
vestsjælland  
i Holbæk og Kalund-
borg er særligt gode 
til at skaffe prak-
tikpladser. Deres 
succes danner nu 
grundlag for et nyt 
katalog fra Under-
visningsministeriet.

Af Christina Quist

HOLBÆK/KALUNDBORG: 
EUC Nordvestsjælland i 
Holbæk og Kalundborg er 

blandt landets fem bedste, 
når det gælder om at skaf-
fe praktikpladser til deres 
elever. Derfor skal de nu 
være med til at inspirere an- 
dre. Undervisningsministe-
riet udsender nemlig i dag 
et såkaldt videns- og inspi-
rationskatalog til landets 
erhvervsskoler og praktik-
centre, hvor de blandt andet 
vil få syv gode råd til det så-
kaldte gode praktikopsøgen-
de arbejde.

Kataloget er blandt andet 
baseret på workshops med 
EUC Nordvestsjælland og de 
andre erhvervsskoler, som i 
en Deloitte-analyse fra janu-
ar blev udpeget som særligt 

gode til at skabe praktik-
pladser sammenlignet med 
skoler med samme type ele-
ver og arbejdsmarkedsfor-
hold i nærområdet.

- Det er rart
På EUC Nordvestsjælland 
er uddannelseschef Helle 
Bakholt Pierri glad for, at 
skolen nu skal være med til 
at inspirere landets øvrige 
erhvervsskoler.

- Jeg synes, det er rart, at 
de mange års arbejde, vi 
har gjort med det her, og de 
indsatser, vi har lavet, også 
giver nogle resultater. Det 
er ikke noget, man går og 
tænker over i hverdagen - vi 

har bare gjort en masse ting, 
som vi tror på. Men det er 
rart, at det også kan ses på 
papir og i statistikkerne, si-
ger Helle Bakholt Pierri.

Højt serviceniveau
Ifølge hende er EUC Nord-
vestsjælland særligt god til 
at skabe praktikpladser, for-
di man yder et højt service-
niveau både i forhold til de 
lokale virksomheder og sko-
lens elever.

- Vi bor i et område med 
mange små virksomheder, 
og de har brug for service på 
en helt anden måde. Derfor 
har vi for eksempel åbent, 
så de kan ringe til os uden 

for almindelig kontortid, 
hvis de har brug for hjælp 
til at udfylde papirer eller 
lignende. Vi har også man-
ge konsulenter, som kører 
på landevejene for at skaffe 
praktikpladser, fortæller 
uddannelseschefen og fort-
sætter:

- I forhold til eleverne gør 
vi meget ud af at lære dem, 
hvordan de skal klæde sig 
på og præsentere sig, når 
de kommer ud. Vi træner 
dem også i at lave ansøg-
ninger, hvor vi så får en 
virksomhedsejer ind, som 
træner dem i at være til 
samtale, siger Helle Bakholt  
Pierri.

EUC skal inspirere andre 

Foto: Hans-Jørgen Johansen
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KONKLUSION: 
Landsforeningen for 
Bygnings- og Land-
skabskultur ser 
ingen mulighed 
for en fredning af 
skolebygninger. 
Der er sket for 
mange ændringer.

Af Kaj Ove Jensen

HOLBÆK: Der bliver ikke 
rejst en fredningssag vedrø-
rende Østre Skoles bygning-
er  i Holbæk.

Det er konklusionen fra 
Fredningsudvalget i Lands-
foreningen for Bygnings- og 
Landskabskultur, efter at 
udvalget har holdt møde.

Det var Foreningen for 
Bygnings- og Landskabs-
kultur i Holbæk Kommune 
(FBL-Holbæk), der havde 
rettet henvendelse til lands-
foreningen for at høre om 
mulighederne for en even-
tuel fredning. Anledningen 
er, at Holbæk Byråd har be-
sluttet at sætte bygningerne 
til salg, da de ikke mere skal 
anvendes til skoleformål.

- Det ydre er spoleret i en 
grad, så det ikke kan bære 
en fredning, lyder den kla-

re konklusion fra Helge 
Torm, Sorø, formand for 
Fredningsudvalget i Lands-
foreningen for Bygnings- og 
Landskabskultur.

Udvalget fandt via nettet 
fl ere fotos af skolebygnin-
gerne og et postkort med de 
oprindelige bygninger.

- Vi må sige, at ud fra bil-
ledmaterialet har skolekom-
plekset ikke nogen chance 
for at blive fredet. Der er sket 
en modernisering vel inden 
for de seneste 20-30 år, og det 
er i en grad, så bygningerne 
har mistet det oprindelige 
udtryk, siger Helge Torm.

Østre Skoles bygninger er i 
Kulturarvsstyrelsens data-
base registreret som beva-
ringsværdig i kategori tre.
Skalaen går fra et til ni med 
et som den højeste værdi.

Helge Torm mener da også, 
at bygningerne stadig er be-
varingsværdige. Men blandt 
de forhold, Fredningsudval-
get har hæftet sig ved, er et 
par eksempler på, at der er 
bygget glaspartier ud fra 
den oprindelige facade.

- Og et sted er midterparti-
et forhøjet med et rundbuet 
glasparti, mens de to andre 
partier ved siden af har tre-
kantede gavlkviste. Nogle 
steder er der også sat nye 
kviste på. Man har villet 
skaffe lys til lokalerne bag-

ved, men det er sket på en 
måde, der ikke er tilpasset 
de gamle bygninger, påpe-
ger Helge Torm.

Han betegner ændringer-
ne som postmodernisme, 
som ikke hænger sammen 
med bygningerne fra begyn-
delsen af 1900-tallet. Så Hol-
bæk Kommune er undervejs 
ikke sluppet godt fra æn-
dringerne, da der ikke er ta-
get hensyn til, at der var tale 
om en epokegørende bygge-
stil, mener Helge Torm.

Han betegner det som 
skuffende, at der ikke er 
grundlag for en fredning af 
bygningerne, som han hu-

sker anderledes fra fl ere år 
tilbage.

På dagsordenen i morgen
- En fredning var en af mu-
lighederne, men vi henvend-
te os også for at få rådgiv-
ning om, hvad vi ellers kan 
foretage os, og det afventer 
vi nærmere om, siger Gun-
ner Nielsen, der er formand 
for FBL-Holbæk.

- Og  jeg håber, at økonomi-
udvalget på sit møde i mor-
gen er opmærksom på, at der 
er kræfter i byen, der gerne 
ser, at der ikke sker yderlige-
re skæmmelse af bygninger-
ne, siger Gunner Nielsen.

Økonomiudvalget i Hol-
bæk Kommune skal på sit 
møde behandle de kriterier, 
der skal opstilles i forbin-
delse med projektudbuddet 
af Østre Skole. Sagen skal 
også i byrådet. I økonomi-
udvalgets dagsorden står 
der blandt andet, at man ved 
indretningen til ny anven-
delse skal respektere de be-
varingsværdige bygningers 
arkitektur, detaljering og 
materialitet. Og eventuelle 
nødvendige mindre byg-
ningsmæssige facadeæn-
dringer skal fremstå har-
monisk tilpasset bygnings-
komplekset, hedder det.

Borgmester Søren Kjærs-
gaard (V) inviterede FBL- 
Holbæk til et møde, da for-
slaget om en mulig fredning 
blev kendt. Det er nu fast-
lagt, at mødet holdes den 1. 
juni. Her vil Gunner Nielsen 
og FBL-Holbæks næstfor-
mand Preben E. Nielsen 
mødes med borgmesteren og 
Kristian Nabe-Nielsen, chef 
for Holbæk Kommunes An-
svar for fremtiden.

- Vi vil måske også gene-
relt drøfte spørgsmålet om, 
hvordan man sikrer de be-
varingsværdige bygninger 
i hele Holbæk Kommune, 
siger Gunner Nielsen.

Fredning af 
Østre Skole 
afvises

Østre Skole er ifølge Fredningsudvalget i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur ændret på for mange punkter til, at bygningerne 
kan bære en fredning. Det skyldes blandt andet etableringen af rundbuen i den midterste af de tre bygninger. Foto: Mik

MINDE: Omkring 
40 var med til 
mindehøjtidelighed 
i Tuse.

TUSE: I aftes var det præcis 
70 år siden, at budskabet om 
Danmarks frihed lød fra 
London. Tyskerne havde gi-
vet op efter fem års besættel-
se af Danmark. 

Årsdagen blev markeret 
over hele landet i går. Man-
ge havde, traditionen tro, 
levende lys i vinduerne, og 

mange steder blev der holdt 
mindehøjtideligheder. Et af 
stederne var Tuse.

Omkring 40 var med til 
arrangementet i Tuse, hvor 
man mødtes ved mindeste-
nen ved idrætshallen. Ste-
nen var renoveret og malet 
op, og der var plantet nyt 
omkring den.

En stor og fl ot krans blev 
nedlagt ved stenen, hvor 
Christian Teisen, Holbæk, 
var blandt talerne. Hans far, 
Poul Teisen, Severinsminde, 
var modstandsmand under 
besættelsen.

Også Ole Svensson, for-

mand for Lokalhistorisk 
Forening for Butterup og 
Tuse Sogne, holdt tale, og Er-
ling Jensen, tidligere præst, 
havde medbragt frihedssan-
gen fra 1945, »En vinter lang 
og mørk og hård«. Også san-
gen »En lærke letted« blev 
sunget.

Tuse Skytteforening mød-
te op med foreningens fane 
fra 1929.

Den lokalhistoriske for-
ening stod for arrangemen-
tet i samarbejde med Bru-
gerrådet i Tuse. Der blev 
sluttet af i Tuse Lokalcenter.

julius

Befrielsen markeret i Tuse

Mindehøjtideligheden i går i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse var arrangeret af den 
lokalhistoriske forening i samarbejde med Brugerrådet i Tuse.
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KULTURHUS: Øster-
gårdens fremtid 
som foreningers og 
byens hus afhænger 
af fondsmidler.  
Undløse-borgere 
skal skaffe egen-
kapital på 300.000 
kroner inden  
sommerferien. 

UNDLØSE: Fem millioner 
kroner er prisen, hvis Und-
løse skal købe plejecentret 
Østergården af Holbæk 
Kommune. Undløse er der-
for på jagt efter fonde, der 
kan være med til at opfylde 
drømmen om et kulturhus.

75 borgere mødte op til 
møde om kulturhus på 
Østergården i aftes. Lokal-
rådet havde indkaldt for at 
måle, om der var opbakning 
til en fond, der skal købe 
centret. Det var der, og fem 
arbejdsgrupper blev dannet 
- dog med plads til flere med-
lemmer.

De fem grupper har travlt 
de næste par måneder. Op-
gaverne er at arbejde på en 
fondsbestyrelse og finde 
fonde at søge, daglig drift og 
adminstration, formelt sam-
arbejde mellem brugerne af 
kulturhuset, sponsorstøtte 
og fundraising og kontakt-
led til kommunen.

Samtidig skal byen rejse 
de 300.000 kroner, der skal 
til for at etablere en fond. Det 
bliver ikke et problem, tror 
Lone Hansen, Lokalrådet.

- Der burde være 300 bor-
gere i Undløse, der vil skyde 
1000 kroner ind som startka-
pital, fastslog hun.

Mindre beløb er også vel-
komne. Og alle får deres ind-
skud tilbage, hvis det mod 
forventning glipper med at 
få de 300.000 kroner, stifte en 
fond og finde fonde og puljer 
til at finansiere købet. 

Det bliver også undersøgt, 
om indskud er fradragsber-
rettiget. Faktisk er eneste 

»risiko« en succes, for så  
bliver indskud stående som 
startkapital for Kulturhus 
Østergården.

Skulle succesen også imod 
forventning afløses af un-
derskud og lukning, hæfter 
indskyderne ikke for gæld. 
Den er fondens problem.

Hvis det modsat går rigtig 
godt, vil et driftsoverskud 
blive sendt tilbage til for-
eningerne i huset.

- Det er ikke Lokalrådet, 

men Undløse, der køber 
Østergården. Vi har ikke 
en opskrift, men er i gang 
med at skrive første kapitel 
i aften, lød det fra Poul John-
sen, Lokalrådet.

Inden sommerferien skal 
de næste par kapitler skri-
ves. Undløse skal både skaf-
fe 300.000 kroner og aflevere 
et professionelt oplæg til 
kommunen for at få lov til at 
arbejde videre mod et køb.

På mødet gættede Karsten 

Nordqvist, Dybergs Ejen-
domsadministration I/S, 
på, at kulturhusets drift vil 
være et par tusinde kroner 
om måneden. Det er væ-
sentligt mindre end kom-
munen, der har budgetteret 
med 500.000 kroner om året 
til drift. Indtægtskilden 
er lejen fra 14 boliger, der 
er knyttet til Østergården.  
I dag er det pensionistboli-
ger, og kun de ni er lejet ud. 

- Når fonden bliver ejer 

og udlejer, kan alle leje. Og 
skriv jer bare op, I må nok 
regne med venteliste, for det 
bliver populært, sagde Mar-
tin Hansen, Lokalrådet.

På et møde med borgme-
ster Søren Kjærsgaard (V) 
fik Lokalrådet beskeden, at 
kommunen er interesseret  
i efter købet fortsat at visite-
re til boligerne. Det vil være 
være med til at sikre driften 
ifølge Poul Johnsen. 

mape

Undløse jagter fem millioner kroner

75 borgere var mødt op for  
at beslutte Østergårdens fremtid 
og slog fast, at Undløse står  
sammen. En underskrift- 
indsamling var ikke et forsøg 
på at gå Lokalrådets arbejde 
om et fondskøb i bedene. De 
900 underskrifter skulle fortælle 
kommunen,  
at Undløse vil beholde  
Østergården. 

» Der burde være 
300 borgere i Undløse, 
der vil skyde 1000  
kroner ind som  
startkapital.

Lone Hansen,  
Undløse Lokalråd

KUKLTURHUS: Øster-
gården skal som 
udgangspunkt ikke 
opkræve husleje af 
foreningerne, men 
løbe rundt med 
boliglejernes hus-
leje. Lokalhistorisk 
bekymring for at 
skulle flytte efter få 
år på Østergården.

UNDLØSE: Når Undløse- 
Søndersted Sogns Landlaug 
skal have en garage, og lo-
kaler skal indrettes til Lo-
kalhistorisk Arkiv, så er der 
kommunale kroner i ryg-
gen. For pengene til flytning 
følger foreningerne, når det  
nuværende kommunale 
tilholdssted Mejerigården 
lukkes.

Pengene følger med til 
Østergården, det løfte har 
Undløse Lokalråd fået af 
Holbæk Kommune, også 

selv om der er peget på alter-
nativ placering til arkivet på 
Nr. Jernløse gamle skole.

Det er ikke et tilbud, Lo-
kalhistorisk Arkiv jubler 
over. Et andet tilbud er bebu-
det, men endnu ikke offent-
liggjort.

- Vi vil helst have arkivet 
ind på Østergården og ikke 
i Nr. Jernløse. Ideen bag 
Østergården som kulturhus 
for alle i Undløse forsvin-
der lidt, hvis arkivet ikke er 
med, fastslog Martin Han-
sen, Undløse Lokalråd.

Tanken er, at Lokalhisto-
risk Arkiv skal flytte ind i 
det tidligere demensafsnit. 

Og det lyder også udmær-
ket, sagde Inge Seiergaard, 
formand for Lokalhistorisk 
Forening Jernløse, der dri-
ver arkivet.

Hun var dog bekymret. For 
hvad nu, hvis Østergården 
efter nogle gode år pludselig 
får det skidt og må lukke. Så 
skal det store arbejde med at 
flytte arkivet gentages.

Desuden har arkivet altid 

været i kommunale byg-
ninger, og ingen siger, at det 
skal være i Undløse. Det er 
et arkiv for hele den gamle 
Jernløse Kommune, tilføje-
de hun. 

Og det er en risiko at skul-
le flytte igen efter et par år. 
Men den eksisterer også, 
hvis arkivet flytter til en 
anden kommunal bygning, 
lød det på mødet, der var 
indkaldt på baggrund af den 

kommunale beslutning om 
at lukke både Mejerigården 
og Østergården.

- Jeg kender ikke nogen, 
der får tilbud om at bo et sted 
gratis. Men kan vi få lov at se 
de lokaler, spurgte hun.

Det kan hun meget hurtigt 
komme til, ligesom interes-
serede snart kan se en af de 
fem tomme lejligheder.

Det er indtægten fra de i alt 
14 lejeboliger på Østergår-
den, der skal give arkivet, 
landlavet og de øvrige for-
eninger gratis husly og være 
med til at skabe foreninger-
nes og borgernes hus.

Som udgangspunkt skal 
foreningerne ikke betale på 
Østergården, for foreninger-
ne har ingen indtægt. 

Og skulle der blive tale om 
et beløb, vil foreningerne 
kunne få lokaletilskud fra 
kommunen. For man kunne 
ikke tilbyde noget passende 
alternativ til Mejerigården 
og Østergården inden for 
fem kilometer, mente Lone 
Hansen.

Der har været planer om 
at anvende Foreningshuset, 
men det er opgivet. Skolen 
har været i spil, men den dur 
ikke på grund af trapperne, 

som ældre og gangbesvæ-
rede ikke kan komme op og 
ned ad.

mape

Pengene til flytning følger foreninger og arkiv

Nogle skulle overtales, andre meldte sig straks til arbejdsgrupperne, 
der blandt andet skal finde en model til godt foreningsamarbejde.

» Ideen bag Øster-
gården som kulturhus 
for alle i Undløse  
forsvinder lidt, hvis 
arkivet ikke er med.

Martin  Hansen,  
Undløse Lokalråd



SEK TION 1  HOLBÆK4
NORDVESTNYT ■   TIRSDAG 05. MAJ 2015

Flere elever fi k, ligesom Asta 
Ladegaard, taget et billede 
sammen med James Petre (tv.) 
og Peter Frederick Andrews. 
Foto: Anders Tilsted

FLYSTYRT: To af 
dem, der var med, 
da et britisk bombe-
fly blev skudt ned 
ved Kvanløse i 1945, 
besøgte i går 
Stenhus Gymnasium 
& HF i Holbæk.

Af Anders Tilsted

KVANLØSE: Den 14. februar 
1945 blev et Halifax-bombe-
fl y fra det britiske luftvåben 
Royal Air Force skudt ned 
af en tysk natjager ved Søby 
nær Kvanløse, og to af de 
syv besætningsmedlemmer 
døde. 

Men i forbindelse med 

markeringen af 70-året for 
Danmarks befrielse har to 
af de overlevende besæt-
ningsmedlemmer, nu 91-åri-
ge Peter Frederick Andrews 
og 94-årige James Petre, 
været en tur i Holbæk i de 
seneste dage. I går var de på 
Stenhus Gymnasium & HF 
for at fortælle 2. g-eleverne 
om fl ystyrtet. 

- Da fl yet blev ramt, var 
der fl ammer over det hele, 
så det var sandhedens time, 
og jeg skulle bare ud af fl y-
et hurtigt i omkring 15.000 
fods højde (knap fem kilo-
meters højde, red.). Men mit 
ene ben sad fast i fl yet, så til 
sidst trak jeg i faldskærmen 
og håbede på det bedste. Jeg 
blev trukket ud af fl yet og 
faldskærmen foldede sig 
heldigvis ud, fortalte James 
Petre, der var skytte på fl yet. 

Han landede uskadt på 
jorden, men Peter Frederick 

Andrews nåede derimod 
ikke ud af fl yet, inden det 
eksploderede højt oppe i luf-
ten. 

Derfor kom han først til 
bevidsthed, da han styrtede 
mod jorden, og i sidste øje-
blik nåede han at trække 
i faldskærmssnoren, så den 
foldede sig ud. Han fi k dog en 
del skader under styrtet. 

Borgere hjalp besætning
Nede på jorden landede de 
fem overlevende forskellige 
steder, og de begyndte hver 
især at banke på dørene hos 
lokale for at få hjælp. 

Det fi k de alle fem, men Pe-
ter Frederick Andrews og et 
anden af besætningsmed-
lemmerne blev fanget efter 
et par dage. For deres skader 
var så store, at de lokale blev 
nødt til at få dem transpor-
teret ind til Holbæk Amtssy-
gehus. 

- På sygehuset blev vi hele 
tiden fl yttet fra rum til rum, 
for at tyskerne ikke skulle 
opdage os. Men til sidst var 
der en, som stak os. Vi end-
te i en fangelejr i Tyskland 
under meget dårlige forhold, 
men blev befriet af general 
Patton den 29. april, sagde 
Peter Frederick Andrews, 
der var fl yets radiotelegra-
fi st. 

Til gengæld lykkedes det 
for modige borgere at få 
James Petre og to andre 
besætningsmedlemmer til 
København, hvorefter de 
blev sejlet over til friheden i 
Sverige. 

De tre så ikke hinanden 

under fl ugten, og James Pe-
tre blev sejlet over Øresund 
14 dage efter fl ystyrtet.  

Flygtede med Bodil Kjer
På sejlturen havde han i øv-
rigt særdeles godt selskab 
i et meget lille hulrum i fi -
skekutteren, for her var 
de tre andre passagerer de 
kendte skuespillere Bodil 
Kjer, Ebbe Rode og Mogens 
Wieth. 

- Bodil Kjer var så smuk, 
selvom hendes mascara løb 
ned ad kinderne på hende, 
fortalte James Petre med et 
smil.

Da eleverne havde stillet 
spørgsmål til de to krigsve-

teraner, var der fl ere, der fi k 
taget billeder sammen med 
de to ældre herrer. En af dem 
var Asta Ladegaard, som 
ved en del om 2. verdenskrig.

- Men jeg vidste ikke, at et 
bombefl y blev skudt ned ved 
Kvanløse, og det har været 
vildt at høre om det fra folk, 
der selv var med. Det er no-
get helt andet end at have 
undervisning om 2. verdens-
krig eller at se tv-udsendel-
ser om krigen, sagde hun.

De to krigsveteraner har 
siden fl ystyrtet været i Dan-
mark omkring 10 gange til 
mindehøjtideligheder, og 
denne gang har Holbæk Mu-
seum stået for de to krigs-

veteraners besøg. I går var 
de med til en mindehøjtide-
lighed i Margrethekapellet 
i Holbæk for de to besæt-
ningsmedlemmer, der døde 
under styrtet, og de var til 
den store markering af 70-
året for Danmarks befrielse 
i Mindelunden i København. 

I weekenden var de to 
blandt andet med på en bus-
tur med mere end 100 men-
nesker ud til nedstyrtnings-
stedet, hvor der er sat en 
mindesten op. 

Ud over Peter Frederick 
Andrews og James Petre er 
en af de andre fra besætnin-
gen stadigvæk i live her 70 år 
efter fl ystyrtet. 

Krigshelte besøgte gymnasie

De to veteraner svarede på spørgsmål, og til højre ses Dan Ch. Chri-
stensen, der har skrevet en bog om styrtet.  Foto: Hans-J. Johansen

Sådan så fl yskroget ud, da det blev fundet ved Kvanløse. Foran vraget ses en ukendt dansker, der må have 
taget jakke og fl yverhjelm fra et af de to døde besætningsmedlemmer. Foto: Christian Meldgaard

FAKTA

 Forfatter og historiker 
Dan Ch. Christensen 
har skrevet bogen 
»Styrtet ned« om ned-
skydningen af bom-
befl yet ved Kvanløse.

 To besætningsmed-
lemmer døde. Fem 
andre overlevede, 
hvoraf tre fl ygtede til 
Sverige, mens to blev 
fanget og var i fange-
lejr indtil den 29. april 
1945.  

 Under 2. verdenskrig 
styrtede omkring 300 
allierede fl y ned på 
dansk territorium.  

 1700 besætnings-
medlemmer døde, 
200 blev fanget og 
mere end 100 blev 
hjulpet til Sverige af 
frihedskæmpere. 
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Nu har du mulighed for selv at indtaste og udforme din annonce. Du kan væl-
ge imellem flere forskellige opstillinger og størrelser eller helt selv udforme din 
annonce fra bunden. Fotos, logoer m.m. kan du også selv uploade. Alt dette 
når du selv har tid og lyst - Hurtigt og nemt!

Når du har indtastet din annonce har du mulighed for  
at vælge imellem 24 ugeaviser, 4 dagblade og 28  
site på sn.dk. Prisen udregnes automatisk og giver  
dig rabat ved samannoncering.

Forlystelses-
annoncer

Tillykke-
annoncer

Motor-
annoncer

...og meget 
andet

Forenings- 
annoncer

Køb- og  
salg- 

annoncer

Udform selv din annonce på

til avis og online
tastselvannoncer.dk

JA ELLER NEJ: 
Et solenergianlæg 
bør ikke placeres 
i rekreativt område, 
mener nogle af poli-
tikerne.

AUDEBO: Vedtagelsen af 
en lokalplan og et kommu-
neplantillæg vedrørende 
Audebo Miljøcenter ser ikke 
ud til at kunne foregå i enig-
hed i Holbæk Byråd. 

I hvert fald har to af fem 
medlemmer i klima- og mil-
jøudvalget indstillet, at der 
ikke skal indgå et solener-
gianlæg i planerne. Der-
imod er der enighed om, at 
biogasanlægget på Hages-
holmvej 7 i Audebo kan ud-
vides.

Planerne har været i of-
fentlig høring og står nu 
foran en godkendelse. Efter 
behandlingen i klima- og 
miljøudvalget i sidste uge 
er punktet på dagsordenen i 
økonomiudvalget i morgen, 
onsdag, og i byrådet 13. maj.

Mens Ole Brockdorff og 
Ole Hansen, begge S, i kli-
ma- og miljøudvalget ind-
stillede, at solenergianlæg-
get skal udgå af planerne, 
indstillede de tre øvrige 
medlemmer, at planerne 

vedtages, som de er frem-
lagt. Det er John Harpøth 
(DF) og de to løsgængere Sø-
ren Stavnskær og Christian 
Ahlefeldt-Laurvig.

Der er ikke aktuelle planer 
om et solenergianlæg, men 
der åbnes altså for mulighe-
den i planerne, der skal ved-
tages. Det har medført indsi-
gelser fra blandt andet Hol-
bæk-afdelingen i Danmarks 
Naturfredningsforening. 

Der peges i indsigelsen 
på, at det påtænkte solener-
gianlæg i væsentlig grad vil 
forringe de planlagte rekre-
ative og landskabs æstetiske 
kvaliteter, som i sin tid var 
forudsætningen for, at an-
lægget kunne accepteres 
på stedet. DN Holbæk ser 
gerne, at mulighederne for 
et tilsvarende anlæg på et 
mindre værdifuldt areal 
undersøges, eventuelt inden 
for den nærliggende Hages-
holm Vindmøllepark.

- Vi ønskede, at vi kunne 
drøfte det igen i vores grup-
pe. Vi har ikke noget imod 
solcelleanlæg, men det på-
gældende areal er stillet til 
rådighed som naturområde, 
og det vil vi gerne have un-
dersøgt nærmere, siger Ole 
Hansen (S) om indstilllin-
gen.

ove

Solcelleanlæg 
deler vandene

Der er politisk enighed om at sige ja til en udvidelse af biogasanlægget (foto) på Audebo Miljøcenter, 
mens muligheden for et solenergianlæg på et rekreativt område deler vandene.  Foto: Mie Neel

FAKTA

 Biogasanlægget på 
Audebo Miljøcenter 
behandler kildesorte-
ret organisk dagreno-
vation (grønt a� ald) 
fra � ere sjællandske 
kommuner.

 Der er brug for en 
udvidelse, da der 
modtages en stigen-
de mængde a� ald. 
Biogasanlægget pro-
ducerer strøm samt 
næringsrig kompost.

 Biogaslægget drives 
i fællesskab af det 
private selskab Solum 
A/S og de kommunalt 
ejede a� aldsselskaber 
Kara/Noveren og I/S 
Vestforbrænding.

 Det planlagte sol-
energianlæg skal i 
givet fald etableres 
af Kara/Noveren. Det 
ville kunne levere 
strøm til anlæggene i 
området.
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TUSE: I morgen, onsdag, 
klokken 19 er der igen sang-
aften i Tuse Menigheds-
hus. 

Denne gang medvirker 
musikeren og komponisten 
Torben Enghoff, som har 
udgivet en bog om komponi-
sten Carl Nielsen.

I anledning af 150 året for 
Carl Nielsens fødsel vil Eng-
hoff fortælle om baggrun-
den for nogle af hans vær-

ker. Bagefter synger man 
dem sammen.

Torben Enghoff er oprin-
deligt rytmisk saxofonist 
med en fremtrædende rolle 
på tressernes jazz-rock sce-
ne. De senere år har han dog 
koncentreret sig om at kom-
ponere og har fået sine vær-
ker opført i mange lande.

Der er gratis adgang til 
sangaftenen, hvor der også 
serveres kaffe og kage.

Carl Nielsen-aften

Torben Enghoff   har udgivet en bog om komponisten og musikeren 
Carl Nielsen. Han gæster Tuse i morgen aften.

MARKED: Kilde-
havens aktivitets-
center Gården 
i Svinninge holder 
marked med under-
holdning og køb og 
salg af gammelt og 
nyt.

SVINNINGE: På arealet uden 
for aktivitetscentret Går-
den, der drives af Kildeha-
ven i Svinninge, skal der 
være stort gårdmarked, 
med masser af liv, boder og 
underholdning. 

I år bliver markedet holdt 
søndag den 31. maj, og sidste 
frist for bestilling af stade-
plads er den 19. maj.

- Vores store grønne områ-
de er oplagt til formålet, og 
vi håber at se lige så mange 

gæster på dagen, som vi op-
levede at have sidste år, siger 
Anja Madsen, der til daglig 
arbejder som pædagog på 
stedet.

Lej en stadeplads
Selv om mange af beboerne 
og deres familier er repræ-
senteret med boder, kan 
man også som udefrakom-

mende være med som stade-
holder. 

Er man kunsthåndværker, 
eller har man noget nyt eller 
gammelt, der skal sælges, er 
man velkommen til at kon-
takte centret og bestille en 
plads. 

Markedet åbner klokken 
10 og varer til klokken 15.

- En del af brugerne af 

centret har selv været med 
omkring planlægningen af 
markedet. Nogle er med til 
at producere ting, der skal 
sælges, imens andre har væ-
ret med til at planlægge da-
gen. Her er man med til det 
hele, og byder ind med det 
man kan, siger Anja Mad-
sen.

På dagen vil der være mu-
lighed for at købe øl, vand, 
kaffe, the, kage og lækre fl æ-
skestegssandwich, der sid-
ste år var meget populære.

Odsherred Brandmuseum 
kommer og sprøjter skum 
ud fra en brandbil, og der vil 
være musikalsk underhold-
ning fra lokale skolebørn.

Gården ligger på Svinnin-
gevej 3 i Svinninge.

hauerbach

Kildehaven holder gårdmarked

Kildehavens Gården holder gårdmarked søndag den 31. maj. Der er 
p.t. åbent for leje af stadepladser.  Privatfoto

NY BUTIK: Strikke-
maskinerne er ved 
at være in igen. 
Jytte Hansen har 
strikket på maskine 
siden hun var 10 år. 

HOLBÆK: »Sailorknit« hed-
der Jytte Hansens nye butik 
på Smedelundsgade 6 i Hol-
bæk. 

Den ene væg i den lille bu-
tik er domineret af en stor 
strikkemaskine. Det er ved 
den, at Jytte Hansen desig-
ner nye strikkemønstre og 
strikker trøjer, bluser m.v.  

- Jeg strikker primært for 
folk efter mål. Især baby- 
og børnestrik er populært. 
Nogle gange har de selv en 
idé om, hvordan den skal se 

ud. Andre gange går vi ud 
fra mine grundmønstre.

Det er blevet mere og mere 
in at strikke på maskine 
igen, fortæller Jytte Han-
sen, der tidligere havde bu-
tikken JH Hobby i Svinnin-
ge.

- Jeg havde den i fi re år. Da 
Beauvais (nu Orkla Foods, 
red.) skar ned, faldt vores 
omsætning med det samme, 
siger hun.

For et år siden begyndte 
Jytte Hansen at undervise 
i maskinstrikning. 

- Jeg har fået en stor kun-
dekreds - min facebookside 
har 450 medlemmer, fortæl-
ler hun. 

- Folk er begyndt at fi nde 
deres gamle strikkemaski-
ner frem fra kældre og lof-
ter. Min mand renser og re-

parerer dem, så de fungerer 
igen.

Mange strømper
10 år gammel fi k Jytte Han-
sen sit største ønske opfyldt: 
En strikkemaskine. 

- Min far købte den til 
mig. Dengang kostede den 
5000 kroner. Det var mange 
penge i 1981. Jeg lovede at 
strikke strømper både til 
ham og mine to brødre. Jeg 
har strikket utrolig mange 
strømper i mit liv, siger hun.

I dag sælger Jytte Hansen 
selv strikkemaskiner af 
mærket Silver Reed.

- De koster fra 16.000 kro-
ner og opefter. Nogle er med 
hulkort, andre med design-
programmer. Jeg har solgt 
fem inden for det sidste hal-
ve år, fortæller hun.

Undervisning
Jytte Hansen underviser 
både begyndere og øvede 
i maskinstrikning. To af ele-
verne er mænd.

- Det er primært grund-
kurser. Men jeg har en grup-
pe øvede piger i Nordjylland, 
som jeg kommer og giver in-
spiration en gang imellem, 
fortæller hun.

- Da jeg fi k min første ma-
skine, strikkede alle sø-
mandsbobler. Boblerne er 
oppe i tiden igen. Det er kun 
designet og modellerne, der 
har ændret sig, siger Jytte 
Hansen. 

cp

Maskinstrikning 
er blevet populært 

Det er ikke kun trøjer, sjal og bluser, Jytte Hansen designer. Hun strikker også pudebetræk. 
  Foto: Hans-Jørgen JohansenDet smukke røde , »royale« babytæppe er Jytte Hansens eget design. 
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JERNBRYLLUP: Ani-
ne og Harry Hansen 
fra Holbæk kan  
i dag fejre jernbryl-
lup. De blev nemlig 
gift på Danmarks 
befrielsesdag.

Af Christina Quist

HOLBÆK: Bryllupet var nær 
ikke blevet til noget. For den 
5. maj 1945 havde tyskerne 
hyret stort set alle taxaer i 
Tølløse og omegn, da de hur-
tigst muligt ville ned over 
grænsen, da Danmark netop 
var blevet befriet. 

Det lykkedes dog Anine 
Hansen at finde en enkelt 
ledig taxa, som kunne køre 
hende til Tølløse Kirke. 
Her stod hendes kommende  
mand nervøst og ventede, da 
taxaen endeligt kom frem 
med over en halv times for-
sinkelse. 

Derfor kan Anine og Harry  
Hansen fra Holbæk i dag 
ikke blot fejre befrielsen for 
70 år siden, men også deres 
jernbryllup. 

- Alt var lidt kaotisk den 
dag. Og præsten sagde også 
i sin tale, at det da var mær-

keligt, at vi havde valgt net-
op den dag. Men vi kunne jo 
ikke vide, hvornår krigen 
sluttede, fortæller Anine 
Hansen, som er 89 år.

Ifølge hende er det ekstra 
særligt at være gift på Dan-
marks befrielsesdag. Og det 
har også haft nogle fordele, 
fortæller Harry Hansen, 
som er tidligere vognmand.

- Førhen var der altid fak-
keltog lige uden for vores 
vinduer den 4. maj. Og det 
mindede mig altid om, at 
jeg havde glemt at købe en 

buket til hende. Så det var 
en god måde at huske vores 
bryllupsdag på, griner Har-
ry Hansen, 93, som har boet 
på Tidemandsvej i snart 70 
år.

Her vil parrets børn, bør-
nebørn og oldebørn kigge 
forbi i dag, inden de alle sæt-
ter kursen mod Holbæk Slot, 
hvor jernbrylluppet skal fej-
res. 

- Vi har brug for hinanden
På slottet skal de spise lidt 
god mad, inden de skal dan-

se. For både Harry og Anine 
Hansen holder meget af at 
danse, fortæller de. 

Det var faktisk også dans, 
der i sin tid førte dem sam-
men. For ægteparret mødte 
hinanden i Vommevad For-
samlingshus til en balaften. 
Den aften dansede parret 
hele aftenen. Og siden er de 
aldrig stoppet.

- Vi kan begge to godt lide 
musik og at danse. Man kan 
godt sige, at det er med til at 
binde os sammen, siger Ani-
ne Hansen, der ikke har en 

opskrift på, hvordan man 
holder kærligheden i live  
i over 70 år.

- I mange år så vi faktisk 
ikke hinanden så meget. For 
Harry arbejdede om dagen, 
og om aftenen var han ude 
og spille med sit band. Jeg 
var hjemmegående, havde 
hjemmesyning og passede 
vores børn. Så det har må-
ske noget at gøre med, at vi 
ikke så hinanden så meget, 
fortæller hun med et grin.

- Vi har ikke været enige 
om alt gennem årene, og vi 

har da også været uvenner. 
Men man går ikke gennem 
livet uden at blive sure på 
hinanden, og efter noget tid, 
så var det glemt, fortæller 
Harry Hansen.

Både han og hans kone er 
taknemmelige for at få lov at 
opleve deres jernbryllup.

- Vi er jo oppe i årene, men 
vi er heldigvis stadig friske. 
Da vi var yngre, havde vi 
måske ikke så meget brug 
for hinanden, men det har vi 
nu. Så det er godt, vi har hin-
anden, siger Anine Hansen.

Dansen binder dem stadig sammen

Anine og Harry Hansen har boet 
på Tidemandsvej i Holbæk siden 
1945. De passer stadig selv  
haven, men arbejdsopgaverne 
er skarpt opdelt. Harry Hansen 
må nemlig kun slå græsset, da 
der ellers ikke vil være nogen 
blomster tilbage, fortæller  
Anine.  
Foto: Hans-Jørgen Johansen

» Vi har ikke været 
enige om alt gennem 
årene, og vi har da 
også været uvenner. 

Harry Hansen

JYDERUP: Højskolens uge-
program indeholder både 
politisk debat og musikalsk 
udfoldelse, på flere måder.

Briterne skal til valg, og 
det kan få stor betydning for 
både Danmark og EU. Der-
for har Jyderup Højskole in-
viteret Weekendavisens po-
litiske redaktør, Hans Mor-
tensen, til at holde oplæg 
om det britiske valg og de 
politiske strømninger som 
præger landet, og som kan 
vise sig at få stor betydning 
for både Danmark og EU. 

Hans Mortensens oplæg 
foregår i morgen, onsdag, 
klokken 19.30. Der er gratis 
adgang til arrangementet.

Torsdag aften får Jyderup 
Højskole besøg af bandet 
CEO - Bend-O-Rama, som 
kaldes »Nordeuropas bed-
ste, vildeste og eneste circuit 
bending ensemble.« 

Circuit bending er et be-
greb som dækker over mo-

difikation (bending) af bat-
teridrevet, lydskabende le-
getøj. En kreativ »mishand-
ling« af elektronisk udstyr. 
Ved at forbinde komponen-
ter i legetøjet, som ikke er 
tilsigtet at være forbundet, 
opstår uhørte, unikke lyde 
og effekter, og det gamle dy-
relydskeyboard genopstår 
med helt nye ukendte lyde.

Ud over koncerten er der 
mulighed for at være med i 
en to-dages workshop med 
bandet. Orkestrets med-
lemmer vil på workshoppen 
lære deltagerne at bygge 
egne circuit bendede instru-
menter. Der er intet krav om 
erfaring.

Der betales entré til kon-
certen som afholdes på Jy-
derup Højskole på torsdag  
klokken 19.30. 

Ønsker man at deltage i 
workshoppen torsdag og fre-
dag, kan man henvende sig 
til højskolen.

Britisk valg  
og vild musik

OPBAKNING:  
Mange borgere  
ventes at møde op 
og give opbakning 
til forpagterne af 
Skarresø Camping, 
når der er udvalgs-
møde om sagen  
1. juni.

JYDERUP:  Når politikerne  
i Holbæk Kommunes kul-
tur- og fritidsudvalg mødes 
den 1. juni i Jyderuphallen, 
kommer de til at løbe »spids-
rod« mellem en flok Jyde-
rup-borgere.

Borgerne har lovet at 
møde op for at vise deres op-
bakning til forpagterparret 

på den lokale campingplads, 
Skarresø Camping, Dorthe 
Johansen og Hugo Hansen, 
fortæller Marianne Juul 
Glud, Jyderup

Hun er en af initativta-
gerne bag facebook-siden  
»Bevar Skarresø Camping«.

Hun og cirka 100 andre 
mødte søndag formiddag op 
på campingpladsen, hvor 
der via facebook var ind-
kaldt til et møde for at drøf-
te situationen for det lokale 
forpagterpar.

Parret føler sig presset til 
at sige deres forpagtnings-
aftale op, fordi kommunen 
ikke ønsker at bruge penge 
på at sætte campingpladsen 
i stand.

Kommunen er heller ikke 
interesseret i at lave en for-
pagtningsaftale, der løber 
over 10 år, så parret selv får 
mulighed for at investere  
i pladsen.

De fremmødte borgere, 

hvoriblandt der også var po-
litikere, blev orienteret om 
situationen og drøftede der-
efter, hvad der kan gøres.

- Campingpladsen er jo 
samlingspunkt for hele 
byen, og campisterne hand-
ler ind i Jyderup. Så derfor 
er det vigtigt, at den fortsæt-
ter under Dorthe og Hugo, 
fortæller Marianne Juul 
Glud.

Blandt andet er der blevet 
sat gang i en underskrifts-
indsamling, og under TV 

Øst-løbet i Holbæk forleden 
mødte de op med bannere, 
der opfordrede til at støtte 
Skarresø Camping.

ellap

Jyderuppere bag 
forpagterpar

En gruppe borgere i Jyderup 
har iværksat en kampagne med 

opbakning til forpagterparret 
på Skarresø Camping, Hugo 

Hansen og Dorthe Johansen. 
Foto: Mik
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 En tur gennem Holbæk Kommune

Henrik Thiesen, formand for Landsgarderforenignen, overrakte 
fortjenstmedaljen i bronze til Vivian Jensen.  Foto: Mikael Vester

TØLLØSE: Der var over 300 
tilskuere, da Sejergaards-
skolens hal var rammen om 
skolens forårskoncert, der 
havde 30 års jubilæum.

Skolens tre kor, micro-, 
mini- og midikoret og det 30 
mand store big band var på 
scenen for at vise, hvad de 
har arbejdet med i løbet af 
sæsonen.

Kor og band havde blandt 
andet Danse i måneskin, 
Uptown funk og Check min 
mambo på repertoiret.

Taget lettede nærmest, sa 
alle medvirkende til afslut-
ningsnumret fyldte scenen 
og sang om »Y.M.C.A«., som 
publikum begyndte at danse 
med til.

Forårskoncert

De mindste elever sang 
blandt andet »Onkel morfar«.

MØRKØV: Mørkøv Hallen 
dannede forleden rammen 
om et arrangement, som 
startede med fællesspisning  
for Tornved Y’s Men’s Club 
og deres gæster. 

Præsident Anders Mel-
gaard bød velkommen til de 
mere end 70 deltagere, inden 
aftenens taler, Jesper Niel-
sen fra Sidesporet og Kul-
turbiografen Frysehuset i 
Holbæk fi k ordet.

Derefter var der uddeling 
af legater til en værdi af i alt 
121.000 kroner. 

21 foreninger/klubber fi k 
del i de mange penge, som 
er samlet ind fra genbrugs-
forretningen i Mørkøv: 
Undløse Sogns Børneklub, 
Jyderup Skakklub, Buerup 

KFUM-spejdere, FDF Sner-
tinge, Hørve Børneklub, 
Eskebjerg KFUM-spejdere, 
Mørkøv KFUM-Håndbold, 
Mørkøv Idrætsforenings 
ungdomsafdeling, Mør-
køv LMU, Den Kristne 
Radio Holbæk, Jyderup 
Rulleskøjteklub, Danske 
Baptisters Spejderkorps 
Tølløse-kreds, KFUM-spej-
der Tuse Bjerg-Gruppen, 
Danske Baptisters Spej-
derkorps  Holbæk-kreds, 
Regstrup Holbæk Skater 
Hockey Klub, Det Danske 
Spejderkorps Alexandra 
Gruppen, Bregninge Børne-
klub, Skovvejens Blå Spej-
derkorps, Ugerløse Kirkes 
Børnekor, Nekselø Spejder-
center og FDF Ugerløse.

Tornveds Y’s Men delte penge ud

21 foreninger og klubber modtog legater fra Tornved Y’s Men’s Club.  

HOLBÆK: Det var en rørt 
Vivian Jensen, der forleden 
var til fødselsdagskoncert 
med Holbæk Garden på Hol-
bæk Private Realskole på 
Absalonsvej i Holbæk. 

I forbindelse med arran-
gementet fi k Vivian Jensen 
nemlig overrakt Landsgar-
derforeningens fortjenstme-
dalje i bronze.

Det var Henrik Thiesen, 
formand for Landsgarder-
foreningen, der havde me-
daljen med til Vivian Jen-
sen.

Vivian Jensen, dagplejer 
med adresse ved Ll. Grand-
løse, har været tilknyttet 

Holbæk Garden i 12 år. Hun 
har arbejdet både i gardens 
bestyrelse og i forældre- og 
støtteforeningen og er nu 
tovholder i systuen på Hol-
bæk 10. klassecenter på Gl. 
Ringstedvej, den tidligere 
Søndre Skole. 

Dér syr hun - som hun ud-
trykker det - uniformer ud 
og ind og op og ned tre timer 
hver tirsdag.

Vivian Jensen er 50 år og 
har aldrig selv spillet i en 
garde. Men det har hendes to 
børn, Jens, der stadig er med 
i Holbæk og spiller tuba, og 
Trine, der tidligere har spil-
let fl øjte i Holbæk Garden.

Bronzemedalje til tovholder

HOLBÆK: Elever i 7. og 8. 
klasse på Holbæk Private 
Realskole har indsamlet 
mere end 800 tomme blæk- 
og tonerbeholdere til gen-
opfyldning. Derved sparer 
eleverne miljøet for over 
2600 kg CO2. Det svarer iføl-
ge skolen til udslippet fra 
16.000 kørte km i en bil.

Projektet er gennemført 
i samarbejde med Beroli-
na Printerservice på Amt-
mandsvej i Holbæk. Beroli-
na giver to kroner per sparet 
kilo CO2 til nødhjælpsarbej-
det efter jordskælvet i Nepal. 
Der var lagkager og gaver til 
de fl ittige elever fra Beroli-
nas internationale salgschef 
Joao Haudenschild, som var 
rejst til Holbæk fra Berlin. 

Den tyske virksomhed har 
tidligere gennemført et lig-
nende projekt i Tyskland.  

- Berolina-projektet har 
været både sjovt og spæn-

dende for os. Vi har alle i vo-
res klasse været enige om, at 
det kunne være sjovt at se, 
hvor mange kasser vi hver 
især kunne skaffe, og vi er 
tilfredse med resultatet. De 
fi rmaer, som Berendsen, 
Danske Bank og Redoffi ce, 
som vi har fået printerpa-
tronerne fra, har været me-
get hjælpsomme og har med 
glæde villet være med til at 
støtte projektet, lyder det fra 
Amalie Bisgaard og Oline Ø. 
Pedersen fra 8.A.

8.A var i øvrigt den klas-
se, der fi k samlet fl est prin-
terpatroner, og dermed 
indkasserede eleverne et 
gavekort til Holbæk Klatre-
park.

Godt 800 tommer patroner til fordel for Nepal

Der var lagkager og gaver fra Berolinas internationale salgschef 
Joao Haudenschild, der lagde vejen forbi Holbæk Private Realskole. 

HOLBÆK: Holbæk Bog & idé 
i Smedelundsgade havde 
arrangeret skolestartmesse 
torsdag i sidste uge.

- Det er første gang, vi for-
søger os med dette arrange-
ment, og det er ikke før set 
i denne størrelsesorden 
nogen steder i landet, siger 
Mette Madsen, butikschef 
i Holbæk Bog & idé.

Butikken havde besøg af 
12 forskellige leverandører 
og samarbejdspartnere, 
som alle tilbragte hele dagen 
i butikken og stod til rådig-
hed for kunderne. 

Børnene fi k prøvet og købt 
skoletasker i stor stil hos 
repræsentanterne fra Jeva, 
Ergobag og Häglofs.

Børn og voksne fi k ligele-
des demonstreret skrive-
artikler og tegneartikler 
af Stabilo, Maped og Faber 
Castell, og børnene deltog i 
tegnekonkurrencer og lig-
nende. 

Inden for Leg og Læring-

konceptet havde butikken 
desuden besøg af Fessors 
Univers, Time2Learn, Læse-
fi dusen og Holbæk Bibliotek, 
som alle var med til at give 
børnene en stor oplevelse. 

- Det er fantastisk at have 
et så godt samarbejde med 
Holbæk Bibliotek omkring 
børns læring. En dag som 
denne viser virkelig, hvor 

god mening det giver at ar-
bejde på tværs omkring 
børns indlæring og læsning, 
siger Mette Madsen.

Der var hele dagen indtil 
klokken 20 god og hygge-
lig stemning i butikken, og 
det er nok ikke sidste gang, 
butikken afholder sådan et 
arrangement, lyder meldin-
gen.

Skolestartsmesse hos Bog & idé i Smedelundsgade i Holbæk

Kunder og kiggende 
i Bog & idé kunne torsdag 
i sidste uge opleve en dag 

med fokus på skolestarten.
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SOLGT 

        Michael H. Jørgensen 

 Tlf.: 59 43 59 59 

Så har vi også solgt 
denne andelsbolig! 

                          Pileager, Ugerløse 

 Det sker i Holbæk Kommune

Tirsdag 
114.00 Kræftrådgivningen, 

Hasselvænget 5, Holbæk: 
Åben café.

17.00-18.30 Margrethe Kapel-
let: Studiekreds om Søren 
Kirkegård.

17.00-19.00 Skt. Nikolai Kirke: 
Børnegudstjeneste og ef-
terfølgende fællesspisning i 
Sortebrødreklostret.

17.00-20.00 Kantinen, Kanal-
stræde 2, Holbæk: Møde om 
»Kollektiv trafik - et tilbud 
til alle«. Omstillingsgrup-
pen kollektiv trafik, Hol-
bæk Kommune.

18.45-19.45 Klosterstræde 7, 1. 
sal, Holbæk: Kvindemøde. 
Anonyme alkoholikere.

19.00 Jyderup Missionhus: 
Sang- og musikaften.

19.00-21.00 Den gl. byrådssal, 
Skarridsøgade, Jyderup: 
Foredrag om besættelsesti-
den i Jyderup og omegn.

19.15 Sofielundskolen, afd. 
Bjergmarken, Blok B, 
Holbæk: Skakspil. Holbæk 
Skakklub.

19.30 Kirkeladen, Tveje Mer-
løse: Forårskoncert. Hol-
bæk Studiekor.

20.00 Musikhuset Elværket, 
Holbæk: Holbæk Ensem-
blet.

20.00-21.00 Klosterstræde 7, 1. 
sal, Holbæk: Møde. Anony-
me alkoholikere.

Udstillinger
11.00-17.00 Æglageret, Linde-

vej 6, Holbæk: Simon Fens-
holm og Stinne Bo.

13.00-17.00 Malerstuen i 
Tingtved, Søstrupvej 7, Hol-
bæk: Autografer og kunst.

Biografen
Kulturbiografen, Holbæk: 

15.00 og 18.00 Avengers: Age 
of Ultron - 2D. 
15.30 St. Vincent. 
15.30 Rosita. 
16.00 Skammerens Datter. 
18.00 Far From the Madding 
Crowd. 
18.30 The Loft. 
18.30 Selma (Art cinema). 
20.45 Fast and Furious 7. 
20.45 Fifty Shades of Grey. 
21.00 Avengers: Age of Ul-
tron - 3D. 
21.15 Insurgent - 2D.

Mørkøv Kino: 
19.30 Rosita.

Onsdag 
10.00-12.00 Budohallen, Borg-

mestergårdsvej, Holbæk: 
Gymnastik for de 60+-årige. 
Motion & Trivsel.

13.30 Mårsø-Centret: Gudstje-
neste. Menighedsrådet.

14.00 Lersøcentret, Vipperød: 
Banko.

18.50 Forsamlingshuset, 
Vandtårnsvej 4, Holbæk: 
Bankospil. Bankoklubben 
Holbæk Boligselskab.

19.00 Ugerløse Forsamlings-
hus: Borgermøde om cykel-
stiprojekt. Holbæk Kommu-
ne og Ugerløse og Tølløse 
lokalforum.

19.00 Tuse menighedshus: 
Sangaften og foredrag om 
Carl Nielsen.

19.00 og 21.30 Holbæk Teater: 
Tobias Dybvad.

19.30 Det tidl. rådhus, Jyde-
rup: Forårskoncert. Jyde-
rup Sangkor.

Udstillinger
11.00-17.00 Æglageret, Linde-

vej 6, Holbæk: Simon Fens-
holm og Stinne Bo.

13.00-17.00 Malerstuen i 
Tingtved, Søstrupvej 7, Hol-
bæk: Autografer og kunst.

Biografen
Kulturbiografen, Holbæk: 

10.30 (babybio), 15.00 og 
18.00 Avengers: Age of Ul-
tron - 2D. 
12.30 (seniorbio) og 18.00 
Far From the Madding 
Crowd. 
15.30 St. Vincent. 
15.30 Rosita. 
16.00 Skammerens Datter. 
18.30 The Loft. 
18.30 Selma (Art cinema). 
20.45 Fast and Furious 7. 
20.45 Fifty Shades of Grey. 
21.00 Avengers: Age of Ul-
tron - 3D. 
21.15 Insurgent - 2D.

Mørkøv Kino: 
19.30 Rosita.

Debat

Holbæk Kommunes an-
svarlige har tidligere 
fremvist evnerne for påta-
get driftansvar for borger-
ne i kommunen. Derved 
adskiller håndteringen af 
ansvaret for husstandsre-
novationen sig ikke, selv 
om det er henlagt i et så-
kaldt firma benævnt Hol-
bæk Forsyning A/S. Ikke 
ubekvemt; men ansvaret 
er fortsat fastlagt.

Dagrenovationen er ud 
over diverse faste gebyer, 
afregnet til borgerne med 
en kilopris på 1,69 kr. for 
hvert afvejet afhentet kilo, 
hvilket er fordelingsmæs-
sigt en rigtig beslutning, 
der kan tilskynde den en-
kelte til ressourcereduk-
tion af affald i den enkelte 
husstand

På given foranledning, er 
der blever foretaget afvej-
ning af affaldet i egen bolig 
før afhentning, hvilket er 
en chokerende konstate-
ring, når det sammenlig-
nes med bilens vejeresul-
tat, og hvad man skal beta-
le for.

Sidste afhentning den 
27/4-2015 var afvejet til 4,9 
kg på kontrolleret vægt in-
den afhentningen. Bilens 
afvejningssystem vejer det 
afhentede til 15,5 kg a 1,69 
kr. Fuldstændig udueligt 
og utroværdigt system, vi 
som borgere er pålagt. Ren 
»pengemaskine« og be-
drag, der her bliver udført.

Henvendelse til selska-
bet den 17/3-2015, og den 
29/3-2015 har været nyttes-
løst hidtil for nærværende.  

Derfor opfordres borger-
ne til at afveje deres affald 

inden afhentning og efter-
følgende kontrollere på 
hjemmesiden, hvad der er 
blevet konteret den enkelte 
borger, afhentet på tøm-
medagen. 

De ansvarlige må straks 
få dette utroværdige, på-
lagte system stoppet omgå-
ende. Alle egne kontrolle-
rede afhentninger var fejl-
agtige i forskellige grader. 
Ikke én var rigtig udført.

 
K. J. Rathmanno
Fr. Olsensvej 6A

Holbæk

Svar
Vores renovatør har sta-
dig fejlvejninger. Derfor 
har vi aftalt de indsatser, 

der skal til for at sikre, at 
vores kunder i sidste ende 
står med en rigtig regning. 
Men vi må erkende, at det 
tager tid at løse problemet. 

K. Joel Rathmanno har 
haft en fejlvejning den 
27/4, så den er blevet rettet. 
Vi har gennemgået hele 
ruten for skraldebilen og 
rettet de fejl, der var. Der 
vil være udfordringer 
med vejninger i et stykke 
tid endnu, men når der er 
nyt, så fortæller vi om det 
på holfor.dk og vores face-
bookside, så det er et godt 
sted at gå ind, hvis man  
i mellemtiden har spørgs-
mål. 

Thomas Hopp  
leder af kunder og  
kommunikation 

Holbæk Forsyning A/S    

Utroværdigt afregningssystem

HYLDEST: Jesper 
Lundgaard gæster 
Musikcafeen i Hol-
bæk på fredag med 
sine fortolkninger af 
Elvis Presley.

HOLBÆK: Få danske sange-
re har vist den musikalske 
bredde som Jesper Lund-
gaard. Fra storladne mu-
sicals som Les Miserables, 
Phantom of the Opera og 
Chess til nærværende og 
underholdende shows på 
tv, i koncerthusene eller  

i kirkerne. Men én ting er at 
imponere andre, en anden 
er, hvem der har imponeret 
sangeren selv. Og for Jesper 
Lundgaard har der kun væ-
ret ét decideret idol i hans 
liv. Elvis Presley.

- Da Elvis dør i 1977 var jeg 
kun 7 år og kendte intet til 
ham. Men jeg får en kamme-
rat, hvis far var Elvis-fan, 
og på den måde blev jeg in-
troduceret, fortæller Jesper 
Lundgaard, der dermed fik 
sig et idol, der også holdt til 
voksenlivets refleksioner. 

Når man nu er begavet 
med en stemme som Jesper 
Lundgaards, er det nærlig-

gende at tage skridtet fra at 
lytte til selv at fortolke. 

Og i 1999 begyndte Jesper 
Lundgaard at lufte ideen 
om at lave noget med Elvis’ 
musik og i 2001 laver han sit 
første Elvis show. 

- Siden da har jeg lejlig-
hedsvis turneret med Elvis, 
og jeg kan blive ved med at 
synge de her sange. De tager 
folk med. Både dem der var 
unge med Elvis, men også 
de yngre. Jeg tror, det er no-
stalgien og de gode histori-
er - og så har han denne her 
smittende energi, siger Jes-
per Lundgaard.

Så når Jesper Lundgaard 

på fredag den 8. maj slår to-
nen an i Musikcafeen på Ho-
tel Sidesporet, bliver det til 
en aften med alle de største 
hits, og alle de bedste histo-
rier fortalt og fortolket af 
Jesper Lundgaard. 

Det er fejring af 80 året for 
Elvis’ fødsel, og det bliver 
gjort med et show, som er 
lavet over de sidste 12 år og 
Jesper Lundgaard lover høj 
energi, hit på hit, grin, fæl-
les sang og måske lidt dans.

lykkeberg

Jesper Lundgaard fortolker »kongen«

ORØ: Natten til mandag brød en tyv ind i et linnedrum på 
Orø Kro, men den ukendte gerningsmand stjal ikke noget. 

Linnedrummet ligger i en særskilt bygning, og tyven var 
ikke inde i hovedbygningen. Natten til mandag var der også 
indbrud i brugsen på Orø, hvor man forsøgte at bryde penge-
skabet op. Men her blev der heller ikke stjålet noget. 

Tyv brød ind i kroen på Orø

LILLE GRANDLØSE: En 21-årig tømrer kom i går ved 13.30- 
tiden til skade med sit ene ben ved et hus på Roskildevej ved 
Lille Grandløse, da vinduer med en vægt på 500 kilo væltede 
fra en palleløfter og ned over ham. 

Vinduerne var kommet til huset med en lastbil, og de skul-
le flyttes med palleløfteren. Men undervejs kørte palleløfte-
ren over en mindre forhøjning, så de begyndte at vælte, og 
det gik galt, da den 21-årige tømrer fra Tølløse måtte opgive 
at holde vinduerne på plads på palleløfteren.

Politiet har ikke fået den endelige melding om, hvor slemt 
den unge tømrer kom til skade med benet, men han har mu-
ligvis brækket det.

Arbejdstilsynet og politiet skal nu undersøge sagen nær-
mere og finde ud af, om nogen kan drages til ansvar for ulyk-
ken.    

Tømrer fik 500 kilo vinduer over sig

KVANLØSE: En 62-årig mand i en varebil påkørte i går klok-
ken 19.15 en anden bilist, da han kom kørende fra Kalund-
borg-motorvejen og ud på Ringstedvej ved Kvanløse. 

Den 62-årige mand fra Ugerløse overså den anden bilist, 
men ingen kom til skade ved uheldet. Efter diverse tests, 
som en politipatrulje foretog, viste det sig, at den 62-årige 
både var påvirket af alkohol og sløvende medicin. Han blev 
derfor kortvarigt anholdt og fik udtaget en blodprøve.   

Spritbilist påkørte bil

UGERLØSE: I samarbejde med lokalforum i Ugerløse og Tøl-
løse har Holbæk Kommune indkaldt til borgermøde om en 
cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød.

Ved mødet den 6. maj klokken 19 i Ugerløse Forsamlings-
hus deltager John Harpøth, formand for klima- og miljøud-
valget og to embedsmænd, der vil fremlægge cykelstipro-
jektet. Deltagerne skal blandt andet debattere den videre 
proces.

Borgermøde om cykelsti
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KRYDSTOGT: Kryds-
togtskibe i Hunde-
sted lyder forjæt-
tende for turismen, 
men det bliver næp-
pe en sejlende guld-
kalv, slår turistchef 
fast.

Af Martin Hoffmann Kønig

ODSHERRED: Gæsterne er 
modne i alder, men de har 
betalt for all inclusive, så de 
spiser helst om bord, og når 
de drager på tur, skal det 
være kort og ikke for stra-
badserende. Sådan lyder 
en del af beskrivelsen af de 
gæster, som til næste år vil 
besøge Hundested i kryds-
togtskib. 

I hvert fald når den kom-
mer fra Odsherreds turist-
chef Hans-Jørgen Olsen, der 
dog slår fast, at Visit Odsher-
red er i gang med drøftelser 
om, hvordan Odsherreds tu-
rist-virksomheder kan kom-
me med i en udfl ugtspakke 
for skibets gæster. Men han 
kan næsten garantere, at det 
ikke bliver Odsherreds spi-
sesteder eller Sommerland 
Sjælland, der kommer til at 

nyde godt af den nye turist-
gruppe.

- Det er i sidste ende det en-
kelte rederi, der afgør, hvil-
ke udfl ugter de vil tilbyde 
deres gæster, og det afhæn-
ger i høj grad af prisen, idet 
rederiet har en forventning 
om at have en relativt stor 
fortjeneste på udfl ugter. Så i 
sidste ende vil det kræve, at 
vores aktører er interesse-
rede i at komme med meget 
skarpe priser. Bare for at 
understrege, at krydstogt- 
udfl ugter ikke er den mest 
lukrative forretning. Da 
der i sin tid kom krydstogt-
skibe til Kalundborg, sagde 
Dragsholm Slot for eksem-
pel nej til at være med, for 
prisstrukturen var simpelt-
hen ikke attraktiv nok, siger 
han.

Hos Hempels Glasmuseum 
er Karin Dalskov ikke be-
kendt med skibenes snarli-
ge ankomst, og hun vil ikke 
give løfter om et samarbej-
de.

- Vi skal selvfølgelig have 
undersøgt, hvilke betingel-
ser der er for at være med i 
en udfl ugtspakke, men selv-
følgelig er det da interes-
sant, og vi gør allerede nu et 
kæmpearbejde for at komme 
bredere ud som et interna-
tionalt museum, siger hun.

Krydstogt 
næppe det 
rene guld

Odsherreds turistchef er gået i 
dialog med Visit Nordsjælland 
for at trække krydstogt-gæster til 
Odsherred, men han ikke sikker 
på, at de vil trække stor rigdom 
med sig.
Foto: Jesper Danscher

»Braemar at Sea« kommer til 
Hundested næste år, 

men gæsterne 
kun måske til Odsherred.

FALD: Kriminaliteten falder - og allermest 
hos asiatiske efterkommere. Opdragelsen 
er en del af forklaringen.

ODSHERRED: Der er dobbelt 
så stor risiko for, at det er 
en såkaldt etnisk dansker 
end en person med asiatiske 
rødder, der dømmes, når 
domstolene tager stilling til 
indbrud, tyveri eller røveri. 

Det slår en nyligt offentlig-
gjort analyse fra Rockwool 
Fonden fast, og i Odsherred 
er integrationsrådets næst-
formand, Gina Larsen, der 
selv stammer fra Filippiner-

ne, ikke i tvivl om, at der er 
fl ere forklaringer.

- Det hænger nok delvist 
sammen med vores kultur-
mæssige opdragelse. For 
eksempel er de fl este fra Fi-
lippinerne katolikker, og vi 
er opdraget med alle de ting, 
man ikke må, og så kommer 
en del asiater fra fattige lan-
de, og når de så kommer til 
Danmark, kæmper de for at 
få det bedste ud af situatio-

nen, siger hun og fortsæt-
ter:

- Det kan godt være, at en 
del har problemer med spro-
get, men de får hurtigt arbej-
de, og de fl este vil bruge de 
muligheder de har fået. Og 
den afl edte effekt af at have 
et arbejde er jo, at så har 
man ikke tid til at lave bal-
lade. 

Til gengæld forklarer 
hun, hvordan hun kan tage 
sig selv i at stille høje krav 
til sin søn, fordi ingen skal 
kunne sige, at han er doven, 
fordi hans mor stammer fra 
Filippinerne. kønig

Bare mere lovlydige

Gina Larsen (th.) tror, at den lave kriminalitet blandt asiater skyldes opdragelse.  Foto: Margrethe Groth
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95-årige Helge Larsen, medlem af Vejlebygruppen, lagde mandag aften en krans ved 5. maj-stenen ved Vallekilde-Hørve Fritidscenter. 

Besættelsen kostede skolegang, husker Orla Jensen. 

MÆRKEDAG: 70-året 
for Danmarks befri-
else blev mandag 
markeret i Hørve. 

HØRVE: - I aften mindes vi 
dem, der faldt for Danmark. 
Men vi glæder os også over, 
at dem, der faldt, har været 
medvirkende til, at vi i aften 
har og lever i et frit Dan-
mark.

Formand for Forsvars-
brødrene i Svinninge og om-
egn Vagn P. Jensen, Hørve, 
holdt mindetalen, da henved 
300 børn, unge og voksne 
mandag aften samledes i 
Hørve for at markere 70-års-
dagen for Danmarks befriel-
se. Deltagerne lagde ud med 
en højtidelighed i Hørve 
Kirke ved præsterne Janne 
Sulkjær og Jens Kirk. Her-
efter blev 70 fakler - én for 
hvert år - fordelt mellem små 
og større hænder og båret til 
5. maj-stenen foran Vallekil-
de-Hørve Fritidscenter.

Blandt dem, der gik med, 
var Annika Carlsen med 
børnene Caroline (11) og 
Alexander (7).

- Vi bor her i byen og vil 
gerne bakke op om det, der 
sker. Børnene har om det 
her i skolen, derfor er det 

relevant for dem at se, hvad 
der sker, mener Annika 
Carlsen, der er medlem af 
erhvervsforeningen, der 
sammen med menigheds-
rådet, Forsvarsbrødrene, 
Hørve Borgerforening, Val-
lekilde-Hørve Gymnastik-
forening og Vallekilde-Hør-
ve Fritidscenter stod bag 
arrangementet.

Også Orla Jensen greb en 
fakkel. 

- Det er en rigtig god af-
ten. Jeg er glad for, jeg kom, 
smiler Orla Jensen, der op-
levede, hvordan tyske sol-
dater indtog skolestuen i 
Pindstrup på Djursland hele 
to gange.

- Vi lærte at holde kæft og 
fik ikke at vide, når der var 
fremmede, der overnattede 
på loftet. Det var jo friheds-
kæmpere eller russiske 
flygtninge. Det lå tæt på sko-
ven, så de nemt kunne slippe 
væk, hvis tyskerne kom.

Den 95-årige frihedskæm-
per Helge Larsen bar en 
krans til mindestenen.

- Forældre, bedsteforæl-
dre, lærere skal bringe bud-
skabet videre. Børnene skal 
vide, hvorfor vi fejrer den 4. 
og 5. maj, og hvorfor vi lever 
i et frit Danmark, opfordre-
de Vagn P. Jensen. groth

Hørve  
mindedes

Annika Carlsen havde taget børnene Caroline og Alexander med.  Foto: Margrethe Groth - Vi er meget positivt overraskede over fremmødet, sagde Jens Lundgaard, Vallekilde-Hørve Fritidscenter.
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NYKØBING: Siden det tidligste forår 
har et hold af brugerne på Kildehaven 
deltaget i et undervisningsforløb med 
fokus på kunstmaling.

 Forløbet er kommet i stand gennem 
et samarbejde med Odsherred Dag- og 
Aftenskole og har haft skiftende delta-
gere. Det er underviser Rikke Volf, der 
har stået for gennemførelsen af forlø-
bet.

Der har været undervisning hver 

anden uge, og brugernes glæde ved for-
løbet har resulteret i mange smukke 
malerier, hvoraf brugerne har valgt at 
beholde en del selv.   

I april har en del af malerierne været 
udstillet i Medborgerhuset i Hørve, 
hvor der også blev solgt nogle malerier. 
I maj udstilles de på gangene på Nykø-
bing Bibliotek og Kulturhus. Her er der 
fernisering onsdag den 6. maj klokken 
14.

Sammen med malerierne er der foto 
af undervisningen, og publikum vil 
derfor kunne se, hvordan malerierne 
er blevet til. Under udstillingen vil der 
være mulighed for at købe nogle af ma-
lerierne.

Kildehaven Boliger og Sundhedscen-
ter består af 42 lejligheder og er et til-
bud for unge og voksne med fysiske og/
eller mentale handicap.

Kildehaven fortsætter med at udstille malerier

Hist og pist i Odsherred

Male-projektet, der har involveret mange både beboere og medarbejdere, har givet mange gode stunder - og en række smukke malerier. De 
udstilles nu på Nykøbing Bibliotek og Kulturhus.  Privatfoto

KOLLEKOLLE: April måned 
var lidt varmere end gen-
nemsnittet, viser de friske 
tal fra vejrstationen i Kolle-
kolle.

Med en gennemsnitstem-
peratur på 6,5 grader, mod 
gennemsnittet for april på 
5,8 grader, var det lidt var-
mere. Den varmeste dag var 
søndag den 12. april, hvor 
temperaturen sneg sig op på 
21 grader. Koldeste dage var 
fra lørdag i påsken til 2. på-
skedag.

Hvis du synes, at det har 

været et regnfuldt år indtil 
nu, har du ganske ret - der er 
faldet 199,9 millimeter ned-
bør, og det er et plus på 58,9 
millimeter i forhold til nor-
malen.

Det er til gengæld ikke 
april, der har trukket gen-
nemsnittet op, for her faldt 
36 millimeter regn - præcis 
det, der er normalen i Kolle-
kolle.

Solen skinnede ned over 
vejrstationen i 27 ud af må-
nedens 30 dage - dog ikke 
hele tiden i dagtimerne ...

April var lidt varmere

NYKØBING: - Det er vigtigt 
for os, at vi til enhver tid kan 
tilpasse os de lokale vilkår 
og ikke nødvendigvis skal 
følge en »lands-ide«, som 
ikke lige passer ind her. Og 
den frihed får vi meget mere 
af, når vi nu skifter til Euro-
nics-kæden, fortæller Peter 
Kjestrup, butikschef i det 
der hidtil har været Expert 
i Algade i Nykøbing.

Han understreger, at der 
ikke sker ændringer i hver-
ken bemanding eller sorti-
ment i butikken. På udvalget 
kan der ske små ændringer, 
men det bliver i småtingsaf-
delingen.

Lige nu har Peter Kjel-
strup og de øvrige medarbej-
dere travlt med at klargøre 
kæde-skiftet. 

Og blandt de mere synlige 
ændringer bliver selvsagt 
en ny facade med Euronics 
logo med de markante blå 
farver.

- Går alt efter planen, er vi 
klar 13. maj - og vi vil selv-

følgelig markere skiftet med 
nye, gode tilbud, slutter Pe-
ter Kjelstrup.

Euronics erstatter Expert i Algade

Butiksleder Peter Kjelstrup gør klar til navneskift fra
 Expert til Euronics i Algade.

Foto: Henrik Uhre-Prahl 

NYKØBING: Så skete det. Al-
gade i Nykøbing er blevet ud-
styret med nye skraldespan-
de, der så vidt vides blandt 
andet er sikret mod diverse 
fugles nysgerrige næb, som 
ellers kunne pikke og pluk-
ke i affaldet i de gamle skral-
despande. De dele, der ikke 
faldt i diverse bevingedes 
smag, endte derpå oftest på 
gågaden. Især i sommersæ-

sonen, hvor der tit er ekstra 
læs på, kunne et målrettet 
mågeangreb i skraldespan-
den ved eksempelvis OK 
Kio sken få det til at fl yde 
med ispapir, servietter og 
halvtspiste slikkepinde - og 
det pyntede bestemt ikke.

Nu skulle det altså være 
løst. Hvad mågerne mener 
herom, vides i skrivende 
stund ikke.

Sikret mod måger

Algade med mågesikrede skraldespande.  Foto: Niels Sørensen

Louise Vilhelmsen er glad for, at hun »endelig« har fået papir på sin 
uddannelse. Foto: Henrik Uhre-Prahl

NYKØBING: Louise Vil-
helmsen, Højby, er efter 
sammenlagt to års skole-
gang og to års praktik »ende-
lig« færdig med sin uddan-
nelse som salgsassistent. 

Og oveni glæder hun sig 
over, at hun er blevet fastan-
sat på sin læreplads, Silvan 

på Vesterlyngvej i Nykø-
bing.

- Vi er rigtig glade for at 
kunne beholde hende - hun 
er dygtig og meget service-
mindet, hvad adskillige 
kundereaktioner også viser, 
lyder det fra hendes chef, bu-
tiksleder Carsten Warneke.

Louise bliver i Silvan
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ROKADE: Bedre Byg-
geskik-huset, der 
rummer Vig Biblio-
tek, skal sælges, og 
biblioteket flyttes til 
lokaler på Vig Skole.  

VIG: Bygningen på Ravns-
bjergvej 7, der huser  Vig 
Bibliotek, oprindeligt byg-
get som Vig Skole i Bedre 
Byggeskik-stil i 1905 efter 
tegninger af arkitekt Ivar 
Bentsen (tilbygning i 1919 af 
arkitekt Marius Pedersen), 
sættes til salg, og biblioteket 
flyttes til Vig Skole.

Det oplyser John Larsen, 
leder af Odsherred Bibliote-
ker og Kulturhuse.

Byrådet har besluttet, at de 
kommunale bygninger skal 
gennemgås med henblik på 
at finde ledige kvadratmeter 
og indtjeningsmuligheder. 
Og med god plads på Vig 
Skole, efter overbygningens 
farvel, er der nu basis for en 
rokade af biblioteket. 

Hvis planen vedtages, skal 
biblioteket flytte ind i loka-
ler, der har været brugt til 
musik, træsløjd og billed-
kunst.

- Det bliver lige overfor den 
nye Vig Hal - med stor glas-
facade og egen indgang - og 
bibioteket vil kunne bruges 
selvbetjent i tidsrummet 06-
24 i symbiose med hallerne. 
Vi får gode lokaler, som er 
nemme at bygge om til bib-

liotek, så vi er rigtigt glade 
for byttet. I det tidligere mu-
siklokale er der højt til loftet 
og god plads, så her kan ind-
rettes et lille kulturhus med 
plads til 70-75 mennesker, 
siger bibliotekslederen.

Han skønner, at det nye 
bibliotek åbner på skolen i 
efteråret. Her vil biblioteket 
få ny status som identitets-
bibliotek for hele Odsherred. 

- Det er en ny måde at tæn-
ke lokalhistorie og -arkiv. 
Identitetsbiblioteket bliver 
et sted,  specialiseret til at 
samle oplysninger om, hvad 
det vil sige at bo og leve i 
Odsherred - det personli-
ge, landskabet og sproget. 
Og selvfølgelig vil det blive  
koblet til Geopark Odsher-
red. Et sted, hvor man kan 
søge efter sin historie eller 
aflevere sine fortællinger, 
så vi bevarer dem til gavn og 
glæde for andre, siger John 
Larsen.

Identitetsbiblioteket er en 
nyskabelse, og onsdag er 
der kickstart i Pakhuset i 
Nykøbing, hvor 40 invitere-
de gæster - repræsentanter 
fra kulturinstitutioner og 
lokalhistorisk interessere-
de - skal inspirere den kom-
mende leder Mette Mathia-
sen i opbygningen af det nye 
sted. Blandt gæsterne er en 
repræsentant fra Mariteket 
i Maribo, en sammensmelt-
ning af lokalarkiv, bibliotek 
og museum.

sa

Biblioteket 
skal flyttes

Bedre Byggeskik-huset,  
der rummer Vig Bibliotek  

(den gamle Vig Skole), skal 
sælges, og biblioteket flyttes til 

lokaler på Vig Skole.

På Vig Skole er der ledige lokaler, 
efter at overbygningen er fjernet 
- nu rykker biblioteket ind som 
nyt Identitetsbibliotek.  
Foto: Margrethe Groth

ÅRSMØDE: Travl 
dag på Swanernes 
Malergården med 
venneforeningens 
årsmøde og kunst-
skolens indvielse.

PLEJERUP: Malergårdens 
Venner holdt velbesøgt ge-
neralforsamling samme dag 
som den officielle indvielse 
af Malergårdens nye kunst-
skole i den tidligere forpag-
terbolig.

På generalforsamlingen 

var billedkunstner Anne 
Gyrithe Schütt, der har 
gået på malerkursus hos 
Gerda Swane, inviteret til 
at fortælle om sit speciale, 
portrættet som kunstart. 
Et emne som venneforenin-
gen har særligt fokus på i år. 
Anne Gyrithe Schütt vender 
i den kommende weekend 
tilbage til Malergården, 
denne gang i de nye kunst-
skole-lokaler, hvor hun hol-
der kursus i portræt-maleri, 
arrangeret af foreningen 
Tegnerne af 1919.

På generalforsamlingen 
fortalte næstformand Hans 
Ole Svendsen om to maleri-
er af hans døtre, som Ger-
da Swane har malet. Han 
har udlånt portrætterne til 
Malergården i anledning af 
den særophængning af por-
træt-kunst, som museums-
inspektør Jesper Sejdner 
Knudsen står bag.

Britte Tøndborg, leder af  

Malergården og Odsherreds 
Kunstmuseum, fortalte om 
visioner og fremtidige ud-
stillinger, blandt andet den 
store John Kørner-udstil-
ling på kunstmuseet.

Alice Faber, formand for 
Malergårdens Venner, kom 
i sin beretning blandt andet 

ind på venneforeningens 
støtte til en igangværende 
ombygning af kunstmuse-
et i Asnæs og den nye ven-
ne-hjemmeside.

Bestyrelsen består fortsat 
af Alice Faber, næstformand 
Hans Ole Svendsen, Poul 
Andersen, sekretær, Hans 

Erik Andersen, kasserer, 
Rita Madsen, Inge Frandsen 
og Helge Fredslund.

Suppleanter er Niels Mer-
rild og Jytte Holm. Sidst-
nævnte afløser Randi Niel-
sen.  

sa  

Årsmøde og åbning af 
kunstskole samme dag

Der var talstærkt fremmøde til Malergårds-vennernes generalforsamling i foredragssalen.

Bestyrelsen blev anført af formand Alice Faber, der blandt andet talte 
om venneforeningens engagement i Malergården og kunstmuseet.
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Tirsdag  
13.00-16.00 Medborgerhuset, 

Nørregade, Hørve: Åbent 
hus.   

19.00 Pakhuset, Vesterbro 
Torv 4, Nykøbing: Nykø-
bing Sj. og omegn under 
2. Verdenskrig v/ Claus 
Marcussen. Nykøbing Sj. 
Lokalhistoriske Forening.   

19.00 Odden Kirke: Salmedig-
ter og tidligere præst Hans 
Anker Jørgensen taler over 
besættelsen og befrielsen.   

Udstillinger 
10.00-14.00 Psykiatrimuseet, 

Annebergparken, Nykø-
bing: Åbent.  

10.00-17.00 Hempel Glasmu-
seum, Annebjerg Stræde 2, 
Nykøbing: Åbent.  

12.00-16.00 Pakhusgalleriet, 
Vesterbro Torv, Nykøbing: 
Udstilling ved gruppen 
»Havfruer og -Frøkener«.  

13.00-17.00 Huset i Asnæs, 
Storegade 31, Asnæs: Ud-
stilling: Kirsten Klein - foto. 
Steen Folmer - skulptur. 
Maria Bojsen - installation.  

Biografen 
Vig Bio: 17.00 Skammerens 

datter.   
Vig Bio: 19.30 Avengers: Age 

of Ultron 3D.   

Onsdag  
19.00-21.00 Odsherred IT- og 

Iværksætterhus, Glostrup-
vej 13 D, Nykøbing: Lær om 
Facebook-markedsføring.  

19.00-21.00 Ungehuset, Store 
Torv, Nykøbing: Byvan-
dring med Claus Marcus-
sen. Hilsen fra Odsherred.  

19.15 Asnæs Forsamlingshus: 
Banko. Idrættens Venner.  

19.30-21.00 Nykøbing Kirke: 
Rytmisk kor-koncert.  

Udstillinger 
10.00-17.00 Hempel Glasmu-

seum, Annebjerg Stræde 2, 
Nykøbing: Åbent.  

12.00-16.00 Pakhusgalleriet, 
Vesterbro Torv, Nykøbing: 
Udstilling ved gruppen 
»Havfruer og -Frøkener«.  

12.00-17.00 Steengalleriet, 
Sølvagervej 18, Unnerød: 
Åbent. Billedhugger Steen 
Christensen.  

13.00-17.00 Huset i Asnæs, 
Storegade 31, Asnæs: Ud-
stilling: Kirsten Klein - foto. 
Steen Folmer - skulptur. 
Maria Bojsen - installation.  

Biografen 
Vig Bio: 17.00 Skammerens 

datter.   
Vig Bio: 19.30 Avengers: Age 

of Ultron 3D.  

 Det sker i Odsherred Kommune

NYKØBING: Lørdag den 9. 
maj klokken 10 til 15 holder 
Odsherred Musikskole de-
res årlige forårsmusikdag. 
det sker i og ved Ungehuset i 
Algade i Nykøbing.

Forårsmusikdagen består 
af fl ere koncerter af hver 35 

til 45 minutters varighed, og 
de bliver skiftevis afviklet 
fra Ungehusets café-scene 
indenfor og fra en udendørs-
scene, som opstilles ved Un-
gehuset til lejligheden.

- Den overdækkede uden-
dørsscene vil byde på de 

mere voluminøse indslag 
som slagtøj, rockbands med 
mere, mens den indendørs 
scene bliver med musik, 
som kræver en mere intim 
atmosfære. Stort set alle 
musikskolens forskellige 
orkestre, kor, bands og en-

sembler medvirker, skriver 
Odsherred Musikskole i en 
pressemeddelelse, hvori det 
også pointeres, at man kan 
komme og høre så mange, 
man har lyst til.

Musikskole med koncerter
Der spilles både uden- og indendørs, når Odsherred Musikskole byder på en masse koncerter lørdag den 9. maj.  

REVY: Inden pre-
mieren 3. juli skal 
ideerne vendes og 
drejes, finpudses og 
prøves. Og kun de 
færreste kommer 
igennem til de skrå 
brædder.

ODSHERRED: For Bente 
Eskesen, Susanne Breuning 
og Mads Strandgaard - den 
faste stok i årets udgave af 
Dragsholm Revyen - er de 
kommende uger både slid-
somme og sjove.

- Det er nu, det sjove begyn-
der. Det er nu, vi  prøver at få 
styr på de mange ideer, prø-
ver at beslutte os for, hvilke 
emner vi skal have med i 
årets revy, hvilke tekstfor-
fattere der kan hvad og så 
videre. Processen holder 
faktisk først op, når tæppet 
går på premiereaftenen, for-
tæller Bente Eskesen, direk-
tør og meget mere for den po-

pulære revy, der i år spiller 
for 8. gang. 

På to scener
Revyen har i år entreret med 
både Rørvig Centret på Nør-
revangsvej i Rørvig, hvor 
der er premiere på årets 
revy 3. juli, og med Strand-
lyst Restaurant & Cafe på 
Lyngen, hvor scenen står 
klar 6. august.

Årets revy hedder »I lyk-
kelige omstændigheder« - og 
Bente Eskesen garanterer, 
at den »bringer dig i drama-
tiske, mystiske, forførende 
og lykkelige omstændighe-
der … som da du var barn, 
forelsket, blev gift, skilt, 
havde arvet eller vundet i 
lotto!«.

Der er meget, der skal kla-
res, inden publikum kan 

sætte sig til rette i revyens 
egne, plysrøde revystole i sa-
len på Rørvig Centret. Hvor 
der i øvrigt som traditionen 
byder holdes indtil fl ere for-
premierer forud for den sto-
re premiereraften 3. juli.

Men én ting er helt på 
plads, nemlig revyens hjem-
meside på adressen www.
dragsholmrevyen.dk. Her 
er de første billetter allerede 
blevet solgt ...

Forestillingen i Rørvig 
vises fra 3. juli til 1. august 
(minus uge 29) og på Strand-
lyst går det løs i dagene fra 
den 6. til og med den 22. 
august. hup

De gode ideer står i kø
Mads Strandgaard, Susanne 
Beuning og Bente Eskensen - de 
bobler på livet løs for at få de 
rigtige ideer pakket rigtigt ind 
til premieren 3. juli. Så kampen 
om den røde hat er i fuld gang ... 
Foto: Henrik Uhre-Prahl

SKIPPINGE: En 35-årig fuld 
mandlig bilist kørte i nat 
omkring klokken 1.15 ind i 
en påhængsvogn og fl ere el-
master på Vallekildevej ved 
Skippinge, hvorefter han 
fl ygtede. 

Men politiet fandt ham so-
vende ved et busstoppested 
en kilometer fra ulykkesste-
det. Da den 35-årige mand 
uden fast bopæl i forvejen 
var eftersøgt, da han skulle 
afsone en fængselsstraf på 

ni måneders fængsel, afl eve-
rede politiet ham i et arrest-
hus. Og så havde han i øvrigt 
slet ikke noget kørekort. 

På uheldsstedet blev en 
32-årig mandlig passager i 
bilen anholdt. Manden fra 
Kalundborg blev løsladt, da 
politiet havde afhørt ham. 

Kort tid efter ulykken kom 
Seas-NVE til stedet og repa-
rerede elmasterne, og ejeren 
af påhængsvognen blev også 
underrettet. 

Spritbilist ramte 
elmaster

HØJBY: En årvågen kvin-
de stoppede i går omkring 
klokken 9.30 en mand, der 
formentlig var en tricktyv. 
Han dukkede op på kvin-
dens bopæl på Engdraget i 
Højby og ville sælge aviser, 
men hun afviste ham, no-
terede nummerpladen på 

mandens bil og ringede efter 
til politiet. 

Politiet fandt dog aldrig 
manden, der beskrives som 
udlænding, cirka 170 centi-
meter høj med sort hår, bru-
ne øjne  og iført en blå hætte-
trøje og sorte bukser. 

Kvinde stoppede mulig tricktyv

NYKØBING: I aften klokken 
17 vil der være demonstra-
tion af en af de senest opsatte 
hjertestarter i Odsherred. 
Det er den hjertestarter, som 

beboerne på Endelavevej og 
Bogøvej i Nykøbing er gået 
sammen om at anskaffe. Det 
foregår ved udhuset på ven-
depladsen efter Bogøvej 14.

Går sammen om en hjertestarter

NYKØBING: Helsehuset i 
Svanestræde i Nykøbing 
lægger den 13. maj klokken 
19 til 21.30 hus til et foredrag 
med medicinmanden Hec-
tor.

Hector er ifølge Helsehu-
set en yaqui apache mechi-
ka medicinmand, som bor i 
Colorado, USA. Han er lige-
ledes ordineret præst i The 

Native American Church. 
Hector vil fortælle om sit liv 
med de indianske traditio-
ner og om det at være »native 
American« - en del af den op-
rindelige, amerikanske be-
folkning - i et moderne USA.  
Han vil også synge nogle af 
sangene, der bruges i svede-
hytter og til ceremonier.

Medicinmand i helsehus
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BRANDING: Vin fra 
Danmarks største 
vingård skal brande 
Danmark i Norge.

RØSNÆS: Danmarks største 
vingård, Dyrehøj Vingård 
på Røsnæs i Kalundborg, 
skal markedsføre Danmark 
i Norge. Vinen skal blandt 
andet repræsentere landet 
på events i Oslo, som en del 
af et samarbejde imellem 

Danmarks offi cielle turi-
storganisation, VisitDen-
mark og VisitVestsjælland.

Samarbejdet er kommet 
i stand igennem VisitVest-
sjælland, som er den offi -
cielle turistorganisation 
for Kalundborg og Slagelse 
Kommuner. 

Tom Christensen fra Dy-
rehøj Vin er glad og stolt 
over, at Dyrehøj Vingaard 
kan være med til at promo-
vere dansk vin og destina-
tionen Sjællands Vestkyst: 
- RÖS-vine fra Dyrehøj 
Vingaard har nu nået et in-
ternational niveau og kan 

for alvor sætte Danmark 
på vin-verdenskortet, siger 
han

Det er første gang, at Dy-
rehøj Vin bliver repræsen-
teret i udlandet. Samtidig er 
det første gang, at Sjællands 
Vestkyst er repræsenteret i 
events af denne størrelse på 
det udenlandske marked. 

VisitVestsjælland satser 
i år stort på internationa-
le markeder, blandt andet 
igennem kampagner i både 
Norge, Sverige og Tyskland. 

Netop fødevarer er i høj 
grad med til at sætte fokus 
på destinationen, der med 

et stort udvalg af lokale rå-
varer, lokalt producerede 
fødevarer og restauranter, 
der sætter smagen af Sjæl-
lands Vestkyst i højsædet, 
skal vække nordmændenes 
appetit for ferie i Danmark. 

Omkring 2,4 millioner 
nordmænd besøger hvert 
år Danmark, hvilket gør 
landet til Danmarks anden 
største rejsemarked. Sam-
tidig er nordmændene kon-
sekvent de turister, der har 
det højeste turismeforbrug i 
Danmark. 

Lars Nielsen, admini-
strerende direktør i Visit-

Vestsjælland, forklarer, at 
Sjællands Vestkyst som de-
stination ikke er stor nok til 
at kunne få opmærksomhed 
alene på et marked som Nor-

ge. Derfor er det vigtigt, at vi 
støtter op om de aktiviteter, 
VisitDenmark arbejder på. 
Så er det utroligt dejligt, at 
vi har producenter som Dy-
rehøj, der kan hjælpe med at 
skabe ekstra opmærksom-
hed til landet, siger han.

VisitDenmark i Norge har 
siden 2010 markedsført Dan-
mark som feriedestination 
gennem en årligt tilbage-
vendende event »Smak på 
Danmark«, som har skabt 
opmærksomhed og begej-
stret det købestærke norske 
publikum.

ur

Røsnæs-vinen i turist-fremstød Dyrehøj Vingård på Røsnæs er 
landets største og skal nu være 
med til at sælge Danmark til 
købestærke nordmænd. 

KONKURRENCE: 
Fabrikschef Ulla 
Sidelmann lyne-
de med spaden og 
fik taget det første 
spadestik til ny 
Novo-fabrik til 1,5 
milliarder kroner.

Af Ulrik Reimann

KALUNDBORG: Der var lagt 
op til et synkront, tre-dob-
belt spadestik til den ny, 
1,5 milliarder kroners fa-
brik, som Novo Nordisk vil 
opføre i Kalundborg. Men 
fabriks chef Ulla Sidelmann 
viste sig som et lynhur-
tigt konkurrencemenne-
ske, som enten tyvstarte-
de en smule eller også bare 
var en tand kvikkere med 
spaden end mændene i går 
eftermiddags. De knap så 
hurtige mænd på denne mi-
lepæls-dag for Novo Nordisk 
var produktionsdirektør 
Henrik Wulff og Kalund-
borg Kommunes borgme-
ster Martin Damm (V).

Seancen med de tre fl otte, 
forkromede spader på No-
vo-byggegrunden var det 
festlige punktum efter et 
arrangement i det store telt, 
som var opsat til lejlighe-
den. Her blev der holdt tre 
korte taler inden det virke-

ligt hurtige spadestik, som 
blev efterfulgt af de to lidt 
langsommere.

Henrik Wulff pointerede i 
sin tale for de mange frem-
mødte, at den store inve-
stering skal være med til at 
sikre, at forbrugerne også 
er glade for Novo Nordisk 
i fremtiden, og han under-
stregede, at de topmoderne 
produktionsfaciliteter også 
skal anvendes til fremtidi-
ge lægemidler til bløderbe-
handling.

Samtidig sagde produkti-
onsdirektøren, at det var en 
milepæl, der blev fejret, og 
så roste han i øvrigt sam-
arbejdet med Kalundborg 
Kommune.

Borgmester Martin Damm 
hæftede sig ved, at Novo 
Nordisk er i den globale fø-
rertrøje - og Novo Nordisk er 
Kalundborgs »apple tree«, 
sagde borgmesteren, som 
roste samtlige tilstedevæ-
rende ved spadestiks-sean-
cen:

- Det er på grund af jeres 
fl id og dygtighed, at den nye 
fabrik bliver bygget, sagde 
Martin Damm.

Den tredje tale inden spa-
destikkene var fabrikschef 
Ulla Sidelmanns, og hun 
fastslog storsmilende, at det 
var en rigtig dejlig forårs-
dag at fejre det første spade-
stik, og så fortalte hun også 
om den historiske udvikling 
inden for livsvigtig bløder-
medicin.

Et hurtigt 
spadestik

Fabrikschef Ulla Sidelmann var 
hurtigere end sidemanden, 
produktionsdirektør Henrik 

Wulff , og borgmester Martin 
Damm og fi k således taget det 

første spadestik til den  ny fabrik. 
Foto: Ulrik Reimann

- Der skal cirka 100 til at drive 
en fabrik som denne, 
og så kommer den afl edte eff ekt 
- og så den generelle vækst, som 
Novo Nordisk oplever. Det giver 
mange nye job, sagde Jan Hoff , 
SVP for Biopharmaceuticals.
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SJÆLEMESSE: Vor 
Frue Kirke mar-
kerede stemnings-
fuldt 70-året for 
befrielses- aftenen 
med taler og 
 moderne kor-musik.

KALUNDBORG: For 70 år 
siden, da meddelsen om ty-
skernes kapitulation nåe-
de frem, fl åede danskerne 
mørklægningsgardiner ned 
og tændte stearinlys. Det 
blev i aftes stærkt og stem-
ningsfuldt markeret i Vor 
Frue Kirke, hvor 70 lokale 
korsangere opførte John 
Rutters moderne kormesse 
»Requiem«, der i tonesprog 
bevæger sig fra mørke til 
lys, håb og fortrøstning.

Værket, hvor koret akkom-
pagneres af professionelle 
musikere i den utraditionel-
le besætning orgel, harpe, 
obo, tværfl øjte, cello, pauker 
og klokkespil,  kombinerer 
traditionel latinsk messe 
med britiske begravelses-
salmer, hvilket måske kan 
virke som en mørk mund-
fuld på en befrielsesaften. 
Men John Rutter er moder-
ne og frisk, til tider rockmu-
sical-agtig  i sit klang-uni-
vers, og bruger musikken til 
at vriste os fri af mørket (be-
sættelsen) - ind mod lyset.

Koret bestod af 70 sange-
re med folke-korene i Vor 
Frue Kirke og Raklev Kirke 

som grundstamme, og Vor 
Frue Kirkes organist Chri-
stian Hauskov dirigerede. I 
akkompagnementet havde 
orgelet en stærk anker-po-
sition - både i det dybe dy-
stermørke, blandt andet 
fremkaldt af pedal-spillets 
dybe C, og i de lyst-lifl ige 
toner. Henrik Kristensen, 
tidligere Nyvangskirken, 
nu Nykøbing Sj. Kirke, spil-
lede orgel-partiet. Arierne i 
»Pie Jesu«-satsen og i afslut-
ningen »Lux aeterna« blev 
glødende sunget af mezzoso-
pran Maria Hanke.

Værket rummer en yderst 
dramatisk del i »Agnus 
 dei«-satsen, hvor dissonan-
ser og orgel-dunder udtryk-
ker gru og rædsel et øjeblik, 
hvorefter musikken bevæ-
ger sig i fredfyldt harmonisk 
leje med himmelsk harpe-
spil og blød obo. 

I sin 4. maj-tale kom kom-
munalbestyrelsesmedlem 
Anne E. Jensen (V) ind på, at 
det fortsat er vigtigt at mar-
kere befrielsesaftenen med 
levende lys i vinduerne.

- Vi har haft fred i 70 år; 
så lang tid, at det føles som 
en selvfølge. Men det er det 
ikke. Derfor skal vi fortsæt-
te med at sætte lys i vinduet 
4. maj. Vi skal arbejde for 
freden gennem samarbejde 
og dialog. Men vi skal også 
vise, at vi har viljen til at 
stå fast og kæmpe imod det 
onde, når vi møder det. 

sa

Befrielsen 
fra mørket

Organist Christian Hauskov, 
Vor Frue Kirke dirigerede 

det store kor i John Rutters 
sjæle-messe »Requiem«. 

I front mezzosopran 
Maria Hanke, der sang 

solo partierne.
Foto: Per Christensen

Kommunalbestyrelsesmedlem 
Anne E. Jensen, tidligere medlem 
af EU-parlamentet, talte om, at 
det fortsat er vigtigt at markere 
4. maj med lys i vinduerne.  

4. MAJ: 25 deltog i 
hastigt arrangeret 
mindehøjtidelighed 
på Sct. Olai Kirke-
gård.

KALUNDBORG: Kalundborg 
Marineforening stillede 
med fane, og det samme gjor-

de foreningen Senior Sai-
lors, hvis formand Werner 
Woer havde taget turen fra 
Fyn, medbringende en fane, 
som tilhører hans gamle 
fagforening,  Sømandsfor-
bundet (nu 3F Sømændene) i 
Svendborg.

Flere enkeltpersoner hav-
de også taget imod opfor-
dringen til at deltage i en 

improviseret markering 
på Sct. Olai Kirkegård i Ka-
lundborg af 70 års-aftenen 
for frihedsbudskabet fra 
BBC:  »I dette øjeblik medde-
leles det, at Mongomery har 
oplyst ...«.

Borgmester emeritus og 
senior sailor Tommy Di-
nesen havde ladet jungle-
trommerne lyde hen over 
weekenden, og mødestedet 
var mindestenen for de hen-
holdsvis fem og ni lokale sø-
folk og fi skere, der faldt i 1. 
og 2. verdenskrig. 

Et minuts stilhed
Senior Sailors’ mærkesag 
er den manglende offi cielle 
anerkendelse af de danske 
krigssejleres indsats under 
2. verdenskrig,  og det fortal-
te Tommy Dinesen om, efter 
at han havde lagt en buket 
ved mindestenen. 

På Dinesens opfordring 
holdt den lille forsamling et 
minuts stilhed for at mindes 
ikke blot de 1087 krigssejle-
re, der blev dræbt som forhy-

rede i allieret tjeneste, men 
alle krigens danske ofre - 
frihedskæmpere, krigs- og 
koncentrationslejrfanger.

Ophavsmanden til min-
dehøjtideligheden, Niels 
Plaschke, som i et læser-
brev her i avisen beklage-
de fraværet af en offi ciel 4. 
maj-markering, var godt 
tilfreds med, at han ikke var 
helt alene om at mindes kri-
gens ofre.

Som sin egen private og 
markering havde han også 
stillet lys på frihedskæmpe-
ren Charles Hansen grav og 
ved RAF-monumentet for 
seks engelske krigsfl yvere. 
som blev skudt ned og dræbt 
under to mineudlægnings-
operationer i lokale farvan-
de i henholdsvis 1942 og 44. 

 o.

En mindestund for krigsfaldne

Tommy Dinesen fortalte om kampen for offi  ciel anerkendelse af de 
danske krigssejleres indsats.  Foto: Morten Larsen 

Ole Flemming Nielsen fra 
 Kalundborg Marineforening 

og Senior Sailor-formand 
 Werner Woer  ved monumentet 

for de faldne søfolk. 
Foto: Ole Brandt
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TRE I ÉN: Mandag 
var klima-, energi- 
og bygningsmini-
ster Rasmus Helveg 
Petersen (R) for før-
ste gang på besøg 
ved Fugledegård ved 
Tissø. 45 millioner 
kroner til naturgen-
opretning i Natur-
park Åmosen vil 
gavne både klima, 
natur og bevarelsen 
af kulturskatte.

Af Eva Lyng Johansen

STORE FUGLEDE: For tre må-
neder siden blev regeringen, 
SF og Enhedslisten enige om 

at give 45 millioner kroner 
fra en klimapulje på finans-
loven til naturgenopretning 
i Åmosen, som skal sikre en 
højere vandstand, hvilket 
vil give mindre CO2-udled-
ning, en mere varieret natur 
samt bevarelse af de mange 
arkæologiske skatte, som er 
i Naturpark Åmosens områ-
de.

Mandag kom klima- og 
energiminister Rasmus Hel-
veg Petersen (R) og Steen 
Gade (SF), formand for Fol-
ketingets klima- og energi-
udvalg på besøg på Fuglede-
gård, hvor det var ministe-
rens første besøg på stedet, 
mens Steen Gade havde væ-
ret her for 10 år siden.

- Det her projekt går ud 
over klima ind på områder-
ne kultur og miljø og viser 
virkelig, at vi kan få det til 
at hænge bedre sammen, 
hvis vi tænker på tværs af 

ministerierne, sagde Steen  
Gade.

Eva Flyvholm, lokal folke-
tingkandidat fra Enhedsli-
sten, som var med til mødet, 
mente også, at projektet vil 
give lokalområdet et løft.

De 45 millioner kroner 
skal bruges til blandt andet 
at købe jord op i Naturpark 
Åmosens område. Det er 
helt frivilligt for lodsejerne, 
om de vil sælge jorden, og 
de 45 millioner kroner kan 
række til cirka 270 hektar 
jord. Man har også søgt om 
yderligere midler fra EU.

Ifølge skovrider Jens Pe-
ter Simonsen fra Natursty-
relsen i Vestsjælland har 
Naturstyrelsen p.t. overve-
jelser om, hvilke områder 
som er mest interessante 
at arbejde med forhold til få 
hævet vandstanden.

- Vi har ikke kontaktet 
nogle lodsejere endnu,  sag-
de Jens Peter Simonsen.

Overinspektør Niels Wick-
man fra Vestsjællands Mu-
seum fortalte om, hvad der 
var interessant arkæologisk 
set ved Naturpark Åmosens 
område.

Mosedannelsen med tør-
velag har forseglet jorden og 
forhindret forrådnelse, så 
man kan finde redskaber la-
vet af dyreknogler fra sten-
alderen, som andre steder er 
gået tabt. 

- Museet bakker op om at 
få vand på, så vi kan bevare 
tingene. Det her er et eksem-
pel på, hvor natur og kultur 
går hånd i hånd, sagde han.

Rasmus Helveg Petersen 
og de andre til mødet fik lov 

at holde en harpun, som var 
10.000 år gammel og lavet af 
dyreknogle. 

Derefter var der rundvis-
ning på Fugledegård, hvor 
deltagerne først så lidt af ud-
stillingen indenfor, inden de 
gik ned til fugleskjulet ved 
Tissø.

Her var Henning Fougt, 
formand for Naturpark 
Åmosen, var med til at vise 
gæsterne rundt og fortælle 
om stedet.

Han fik også et tip fra Steen 
Gade om den nye klimafond, 
som Connie Hedegaard er 
blevet formand for, som kun-
ne være relevant at søge.

- Vi følger mest med fra 
sidelinjen, men det projekt 
vil være med til gøre natu-

ren mere mangfoldig, sagde 
Henning Fougt.

Han fortalte, hvordan man 
årligt ofrede til guderne ved 
sætte et lille vikingeskib ud 
i Tissø til det årlige vikinge-
marked.

- Nu er det jo snart valg, så 
det kunne være, vi skulle 
ofre noget, sagde klima- og 
energiministeren med et 
smil.

Efter besøget på Fuglede-
gård skulle klima-, ener-
gi- og bygningsministeren 
videre til Kalundborg Gym-
nasium, hvor han skulle 
diskutere klimapolitik med 
nogle af de naturvidenska-
belige elever.

En harpun med 10.000 år på bagen

Henning Fougt tegnede og fortalte om områdets historie til Rasmus 
Helveg Petersen, Eva Flyvholm og Steen Gade ved Tissø.

Minister Rasmus Helveg Petersen (tv.) fik lov til at holde et lyster fra stenalderen lavet af dyreknogle. Ved 
siden af ses fra venstre Steen Gade, Eva Flyvholm og Niels Wickman.   Foto: Mie Neel

» Nu er det jo snart 
valg, så det kunne 
være, vi skulle ofre 
noget.

Rasmus Helveg Petersen  
klima-, energi-  

og bygningsminister (R)

MEL OG MINISTER: Rasmus Helveg blev 
indført i økologisk jordbrug og ulogiske 
afgiftsregler på Mejnerts Mølle. 

VISKINGE: Gdr. Niels Mej-
nertsen, Mejnerts Mølle på 
Viskingegården, er klar til 
at fylde biodiesel på tre trak-

torer i samarbejde med den 
tyske fabrikant Deutz.

80.000 liter om året, hand-
ler det om.

Men så er der det med af-
giften. Almindelig diesel 
(landbrugsdiesel) er afgifts-
fri - det er biodiesel ikke.

- Hvorfor? Det ville Niels 
Mejnertsen gerne have Ras-
mus Helveg Petersens for-
klaring på, da Mejnerts Møl-
le mandag var på program-
met under den radikale mi-
nisters besøg i Kalundborg.

Det var et af flere mærk-
værdigheder i det danske 
miljø-, energi- og afgiftspoli-
tik, der frustrerer en driftig 
land- og forretningsmand 
som Niels Mejnertsen. 

Dem fik ministeren serve-
ret i tilgift til smagsprøver 
på brød, bagt af mel fra den 
økologiske jordbrugs- og 
møllervirksomhed. 

Rasmus Helveg blev ind-
ført i den familiedrevne 
virksomheds forretningsfi-
losofi (»Fra muld til mund«) 
og produktionsmetoder, 
her under fordelen ved at 

koldformale korn på gam-
meldags facon på en sten-
kværn.

Svaret på spørgsmålet om 
den ulogiske afgiftspolitik 
fik Niels Mejnertsen ikke, 
selvom Rasmus Helveg godt 
kunne se komikken.

- Men det er desværre ikke 
mit resort, understregede 
Rasmus Helveg. Han lovede 
at bringe sagen videre til sin 
kollega skatteministeren.

Det så Niels Mejnertsen 
frem til.

- Jeg vil endda bakke dig op 
i valgkampen, hvis du kan 
gøre noget ved afgiftspro-
blemet, meddelte Niels Mej-
nertsen og tilføjede: 

-  Og det er store ord fra en 
liberal.

o.

- Så lover jeg dig endda min 
opbakning ved folketingsvalget

Niels Mejnertsen indfører minister Rasmus Helveg Petersen i fuld-
automatisk produktion af mel og brødblandinger.

Kontorkatten Speedy  
var med på en spinder.  

Foto: Mie Neel
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» HYGGEHJØRNET                                                                                                                                        «
Dagens  

 frokostpause

Se løsningen på krydsorden på  
bagsiden med tegneserier.

LOKAL TV & MORGENDAGENS TV OG RADIO 

LORRY TV I MORGEN RADIO I MORGEN

TV 2 ØST
10.30 På Job - Sneplov. (1401) 11.00 Kåres Danmarkshistorie - Genrejsning, 
Massedød og Reformation. (2130) 11.30 Under Overfladen - Storebælt. (2517) 
12.00 Danmark Rundt. (3246) 12.30-12.45 TV2 ØST Nyheder 12:10 februar 2013. 
Middagsnyheder fra TV2 ØST. (36807) 16.00 Lev Livet - Mike til boksning. (5338913) 
16.35 En Bid af Danmark. (7557826) 17.00 Danmark Rundt. (1604) 17.30 TV2 ØST 
Nyheder 17.15 februar 2013. TV2 ØST Nyheder. (21791) 17.35 På Job - Håndbold-
dommer. (78555) 18.00 Guld fra Gemmerne. (5420) 18.30 TV2 ØST Nyheder 
18.12 februar 2013. TV2 ØST Nyheder. (98449) 18.35 På Job - Sneplov. (3570997) 
19.00 Danmark Rundt. (7246) 19.30 TV2 ØST Nyheder. (62401) 19.45 Mad med 
mere - Den Tykke Kok og is. (364062) 20.15 Lev Livet - Mike til boksning. (381739) 
20.45 Ø-liv - Slotø. (1629555) 21.00 Danmark Rundt. (67994) 21.25 På Job 
- Håndbolddommer. (193130) 21.50 Guld fra Gemmerne. (340325) 22.20 Mad med 
mere - Den Tykke Kok og is. (625710) 22.50-23.25 Lev Livet - Mike til boksning. 
(6336178) 

05.00 Gensyn med Lorry: Jens Jørgen Thorsen. (8454401) 05.20-05.53 Lounge. 
(94111420) 05.30-05.20 Nyheder. (8464888) 06.00 Lounge. (2772) 06.30 Nyhe-
der. (1562994) 06.40 Gensyn med Lorry: Enlig jul. (7562913) 07.00 Danmark 
Rundt. (1420) 07.30 KBH KBH. (2906062) 07.40 Gensyn med Lorry. (7062438) 
08.00 Meningsmaskinen. (2536) 08.30 Nyheder. (5330826) 08.40 Gensyn med 
Lorry. (9050517) 09.00 Danmark Rundt. (2994) 09.30 Lounge. (5081) 10.00 Me-
ningsmaskinen. (6710) 10.30 Nyheder fra år 2003. (9960284) 10.40 Gensyn med 
Lorry: Det gælder vores fremtid. (8861772) 11.00 Danmark Rundt. (2130) 11.30 
Lounge. (2517) 12.00 Meningsmaskinen. (3246) 12.30 Nyheder. (2975) 13.00 
Danmark Rundt. Regionale historier fra hele landet. (3604) 13.30 Nyheder. (6791) 
14.00 Lounge. (7420) 14.30 Nyheder. (2739) 15.00 Meningsmaskinen. (3468) 
15.30 Nyheder. (6555) 16.00 Danmark Rundt. (7284) 16.30 Nyheder. (97333) 
16.55 Meningsmaskinen. (9474994) 17.25 Nyheder. Kort nyhedsoversigt fra ho-
vedstadsregionen. (1356246) 17.30 Danmark Rundt. (4791) 18.00 Lounge. 
(73130) 18.25 Nyheder. Kort nyhedsoversigt fra hovedstadsregionen. (7598468) 
18.30 Meningsmaskinen. (9569) 19.00 Danmark Rundt. (7246) 19.30 Nyheder. 
(6517) 20.00 Ugen Igen. (19333) 20.20 KBH KBH. (6481642) 20.30 Meningsma-
skinen. (5401) 21.00 Danmark Rundt. (2410) 21.30 Nyheder. (9081) 22.00 Ugen 
Igen. (65979) 22.20 Meningsmaskinen. (625710) 22.50 Danmark Rundt. 
(8348449) 23.20 Nyheder. (1796284) 23.45 Ugen Igen. (1473159) 00.05 Lounge. 
(56753) 00.30 Meningsmaskinen. (8479444) 01.00 KBH KBH. (3421043) 01.05 
Danmark Rundt. (8735840) 01.35 Nyheder. (8952734) 02.00 Lounge. (8481289) 
02.30 Meningsmaskinen. (1961024) 02.55 Danmark Rundt. (5077956) 03.25 Ny-
heder. (4144227) 03.50 Lounge. (4135579) 04.15 Meningsmaskinen. (9934937) 
04.45-05.15 Danmark Rundt. (3307550) 

DR1
06.00 Morgen-tv. (2573192) 08.00 (TTV) Disney Sjov (G). (76840) 09.00 På kro-
gen. (91395) 09.25 Ramasjangskolen. (8299173) 09.50 RamaChancen. 
(22837573) 10.25 Victorious. (1688043) 10.50 Shake it up!. (7698869) 11.15 Den 
lyserøde panter og venner. (9051685) 11.40 Troldspejlet. (8737753) 12.00 DR 
Update - nyheder og vejr. (97531) 12.10 Tidens tegn. (3162918) 12.55 Sign Up. 
(326937) 13.10 Kongehuset (1:4). (843869) 14.05 Kongehuset (2:4). (118550) 
15.00 Taggart: Soning. Skotsk krimi fra 2003. (Taggart: Atonement) Medvirkende: 
Jackie Reid: Blythe Duff, Robbie Ross: John Michie og Matt Burke: Alex Norton. 
(5107840) 16.15 X Factor (G). (211482) 17.15 Xtra Factor. (5443227) 17.40 Før 
søndagen. (8016821) 17.50 Herlufsholm - otte år senere .. (5:5) (G). (32005) 
18.20 Held og Lotto. (8035956) 18.30 TV Avisen med sport og vejret. (4686) 19.00 
Mr. Bean. (27) 19.30 Vejen til MGP 2013. (98) 20.00 MGP 2013. (1930192) 21.50 
Ulvehunden 2: Legenden om den hvide ulv. Amerikansk adventuredrama fra 1994. 
(7603050) 23.30 Lewis: Rædslens form. Engelsk krimi fra 2012. (84482) 01.00 
Lad de små børn. Dansk drama fra 2004. (7132777) 02.40 Halifax (1) (G). (9453593) 
04.20-05.55 Løgn over løgn (G). Amerikansk thrillerdrama fra 2006.  (8389241) 

TV2
05.30 Pingu. (4749181) 05.35 Kaninus. (42448617) 05.40 Oisteins blyant. 
(86804228) 05.45 Hands. (13797591) 05.50 Mouk. (3687821) 06.00 Bernard. 
(37647) 06.05 Bernard. (21966111) 06.10 Thomas og vennerne. (3615127) 06.20 
Pingu. (21954376) 06.25 Mouk. (1191647) 06.40 Mumitroldene. (7539685) 07.00 
Lær at tegne. (84531) 07.10 Tom & Jerry Kids Show. (1828901) 07.35 CJ the DJ. 
(2767937) 07.50 Diego Oasis. (5044227) 08.00 Ninjago. (51289) 08.25 Bølle-Bob 
(3:8). (88252192) 09.00 (TTV) Go’ morgen Danmark. (72401192) 12.00 Nyhe-
derne. (92598) 12.10 (TTV) Årgang 0 - år 13 (G). (5411376) 12.55 (TTV) Ung med 
de gamle (G). (620685) 13.25 (TTV) Liebhaverne (G). (8278956) 14.00 SuperMat-
chen: Final4 - Skanderborg-Århus (m), direkte. (6051956) 14.55 SuperMatchen: 
Final4 - Skanderborg-Århus (m), direkte. (8157005) 16.00 SuperMatchen: Final4 
- Aalborg-Skjern (m), direkte. (5385821) 16.55 SuperMatchen: Final4 -Aalborg-
Skjern (m), direkte. (2144685) 18.00 (TTV) Nyhederne og Sporten. (70173) 18.10 
Regionale nyheder. (5575111) 18.20 (TTV) Alarm 112 (G). (85685) 18.50 Vejret. 
(5587956) 19.00 (TTV) Nyhederne. (8550) 19.30 Regionale nyheder og Under 
overfladen. (97227) 19.45 LørdagsSporten. (340145) 20.00 ((S)) Wedding 
Crashers. Amerikansk komedie fra 2005. (Wedding Crashers) Medvirkende: John 
Beckwith: Owen Wilson, Jeremy Grey: Vince Vaughn og William Cleary: Christopher 
Walken. (2134956) 22.10 ((S)) The Devil Wears Prada. Amerikansk komedie fra 
2006. (The Devil Wears Prada) Medvirkende: Miranda Priestly: Meryl Streep, Andrea 
Sachs: Anne Hathaway og Emily: Emily Blunt. (7344043) 00.00 ((S)) Patrioternes 
spil. Amerikansk actionthriller fra 1992. (Patriot Games) Medvirkende: Jack Ryan: 
Harrison Ford, Cathy Muller Ryan: Anne Archer og Kevin O’Donnell: Patrick Bergin. 
(3814870) 01.55 ((S)) Invincible. Amerikansk drama fra 2006. (Invincible) 
(43104338) 03.45 Blue Bloods (34). (7474951) 04.30-05.30 Hope & Faith (54). 
(2276593) 

DR P1
05.00 Radioavis 05.03 På tomandshånd med fodboldspiller William Kvist 06.00
Radioavis 06.03 Krause på tværs 07.00 Radioavis 07.03 Verden ifølge Gram 08.00
Radioavis 08.07 P1 Morgen 09.00 Radioavis 09.07 P1 Morgen, fortsat 09.53 Ko-
plevs køkken - et causeri om mad. 10.00 Radioavis 10.03 Skønlitteratur på P1 11.00
Radioavis 11.03 Mennesker og medier 12.00 Radioavis 12.15 Netværket 13.00
Radioavis 13.03 Radiofortællinger 13.30 Alle tiders historie 14.00 Radioavis
14.03 P1 Business 15.00 Radioavis 15.03 Selvsving 15.11 P1 Dokumentar 15.53
Koplevs køkken 16.00 Radioavis 16.03 Politisk debat 16.45 Panorama 17.00 Ra-
dioavis 17.10 Orientering Weekend 18.00 Radioavis 18.03 Videnskabens verden: I
Humboldts fodspor 19.00 Radioavis 19.03 Sundhed på P1 19.30 DR Indefra 20.00
Radioavis 20.03 Feature: Uden mad i 72 timer 20.30 Sprogminuttet 20.32 Radio-
fortællinger 21.00 Radioavis 21.03 Filmland 22.00 Radioavis 22.03 Politisk debat
22.45 Panorama 23.00 Radioavis 23.05-05.00 Natradio 

DR P2 KLASSISK
05.00 Radioavis 05.03 Grammofon 06.00 Radioavis 06.03 Grammofon, fortsat
07.00 Radioavis 07.03 P2 Morgenmusik 08.00 Radioavis 08.07 Morgenandagten
Præludium: Per Günther: Helligånd, de frommes glæde. Davidssalme: 5, 2-4 og
12-13. Salme: 300 „Kom, sandheds Ånd!“. Fra Det Nye Testamente: 1. Korintherbrev
1, 18-25. Trosbekendelsen. Salme: 330 „Du, som ud af intet skabte“. Postludium:
Per Günther: Helligånd, vor sorg du slukke. 08.25 P2 Morgenmusik, fortsat 09.00
Radioavis 09.07 P2 Morgenmusik, fortsat 10.00 Radioavis 10.03 P2 Puls 11.00
Radioavis 11.03 P2 Puls 12.00 Radioavis 12.15 Værket 13.00 Radioavis 13.03 Nør-
derne kommer 18.00 Radioavis 18.03 Bravo - med Lotte Heise 19.20 P2 Operaaften
22.00 Natsværmeren 00.00-05.00 Natradio 

DR P3
05.00 Radioavis 05.03 Natradio 06.03 WeekendMorgen 09.03 P3 Sporten 09.05
Mads & Monopolet 12.00 P3 Nyheder 12.05 P3 Sporten 12.07 Musikquizzen 14.03
P3 med Louise Lolle 15.03 P3 Sporten 15.05 P3 med Louise Lolle, fortsat 16.03
Sport på 3’eren 18.03 P3 med Sara Frost 20.03 Lågsus 00.05-05.00 Natradio 

DR P4 KØBENHAVN
05.00 Radioavis 05.03 P4 Natradio 06.03 Morgenstund 07.03 P4 Weekend 10.03
Mig og Monica 12.00 Radioavis 12.15 Danmark Direkte 12.30 Regionale nyheder
12.32 Danmark Direkte, fortsat 14.03 Det’ Minder om Lørdag 16.03 Eldorado 18.03
P4 Aften 22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften, fortsat 01.03-05.00 P4 Natradio 

DR P4 SJÆLLAND
05.00 Radioavis 05.03 P4 Natradio 06.03 Morgenstund 07.03 P4 Weekend 10.03
Mig og Monica 12.00 Radioavis 12.15 Danmark Direkte 14.03 Det’ Minder om
Lørdag 16.03 Eldorado 18.03 P4 Aften 19.03 Radiosporten 19.05 P4 Aften, fortsat
22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften, fortsat 01.03-05.00 P4 Natradio 
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Find 7 fejl 
Syv detaljer på tegningen  
til venstre er ændret på  

tegningen til højre. 

- Da jeg var ung, løb jeg 
efter pigerne! Nu lunter 

jeg kun efter dem! 

Løsning Find 7 fejl. 

LORRY

TV ØST
09.30 Danmark Rundt. 10.00 Rekrutterne - Skydebane. 10.33 Dyrehospitalet.
11.00 Mit Kæreste Eje - Andefamilie. 11.30 Kunstnerportræt - Trine Starup. 11.55 
Danmark Rundt. 12.25 TV ØST Nyheder. Dagens første regionale nyheder fra TV ØST.
12.30 Guld fra gemmerne. 13.00 Beliggenhed. 13.30 Hvem er Du! - Katrine Winkel
Holm. 14.00 Dyrehospitalet. 14.25 Sprogblomster. 14.55 TV ØST Løbet 2015. 17.20 
TV ØST Nyheder. Regionale nyheder fra TV ØST. 17.25 Danmark Rundt. 17.55 Med
på Noderne - Nakkefestivallen. 18.25 TV ØST Nyheder. Regionale nyheder fra TV
ØST. 18.30 Beliggenhed. 19.00 Danmark Rundt. 19.30 TV ØST Nyheder. Regionale
nyheder fra TV ØST. 19.55 Tilbage til Buchenwald. 20.25 Together at last. 20.50 
Det var Dengang - 2. Verdenskrig, Befrielsen. 21.20 Kåres Danmarkshistorie - Be-
frielsen. 21.50 Danmark Rundt. 22.20 Gyldne Gensyn. 22.25 TV ØST Nyheder.
Dagens sidste nyheder fra TV ØST. 22.35 I Krig - Tyskerne kommer. 22.45 I Krig
- Nattens helte. 22.55 I Krig - Krigen på himlen. 23.05 I Krig - Helvede på jorden.
23.15 I Krig - De forhadte. 23.25 I Krig - De uskyldige. 23.35 I Krig - Den dyre 
frihed. 23.40-23.50 I Krig - Efterspillet. 

12.30 Nyheder. 12.45 Nyheder. 13.00 Nyheder. 13.15 Nyheder. 13.30 Nyheder.
13.45 Nyheder. 14.00 Nyheder. 16.00 Danmark Rundt. 17.30 Nyheder. 17.35 Dan-
mark Rundt. 18.30 Nyheder. 19.00 Danmark Rundt. 19.30 Nyheder. Regionale
nyheder.TV2/Lorry sender nyheder, reportager og interviews fra hele regionen.
21.00 Danmark Rundt. 21.30 Nyheder. Regionale nyheder.TV2/Lorry sender nyhe-
der, reportager og interviews fra hele regionen. 22.27 Nyheder. 23.00 Danmark
Rundt. 23.30-23.41 Nyheder. 

RADIO I MORGEN
DR P1
05.00 Radioavisen 05.03 Hjernekassen på P1 (G) 06.07 P1 Morgen 09.05 Kultur-
knuserne 10.03 Skønlitteratur på P1 11.03 Mennesker og Tro: Hverdag i islam 11.30 
Apropos – Grønland 12.00 Radioavisen 12.15 P1 Debat 13.03 Filmland Først var
den for underlig til, at nogen gad se den. Så blev den kult. Så blev den legendarisk.
Så blev den klippet om, som instruktøren Ridley Scott havde ønsket den. Så blev
den klippet om én gang til og fik ny premiere. Nu er science fiction-filmen ’Blade
Runner’ fra 1982 en klassiker, der kommer op i biografer – igen! – i restaureret
udgave. Filmland endevender og hylder og anmelder bl.a. også danske May El-
Toukhys komedie, ’Lang historie kort’. Filmland anmelder: Blade Runner – the Final
Cut Jauja Kys mig, for fanden (kun på dr.dk) Lang historie kort Wild Tales 14.03 P1
Eftermiddag 16.07 Orientering 18.05 P1 Debat (G) 18.50 Danmark Kort Classic 
18.55 Nyheder fra Grønland på dansk 19.03 Verden ifølge Gram (G) 19.57 Sprog-
minuttet 20.03 Videnskabens Verden (G) 21.03 Mennesker og Tro: Hverdag i islam
(G) 21.30 Apropos – Grønland (G) 22.03 Orientering (G) 00.05-05.00 Natradio 

DR P2
05.00 Radioavisen 05.03 Grammofon 06.05 Grammofon 07.05 P2 Morgenmusik
08.05 Morgenandagten Præludium: Petr Eben: Livets fylde, glædens glans. Fra det
G.T.: Esajas 58, 9-12. Salme: 317 ”Livets fylde, glædens glans”. Fra det N.T.: Johan-
nesevangeliet 14, 16-21. Korvers: Axel Madsen: Hvad som helst I beder om (Tekst:
Joh. 14, 13). Salme: 696 ”Kærlighed er lysets kilde”. Postludium: Jan Krtitel Vanhal:
Fuga i C-dur. 08.23 P2 Morgenmusik 10.03 Hej P2 12.00 Radioavisen 12.15 Det’
dansk 14.03 Grammofon 15.03 Amadeus 18.05 Klassisk Top 50 Den danske sang
– Nr. 34 og nr. 33 18.20 Domino 19.20 P2 Koncerten 22.00 Natsværmeren 00.05 
Natradio 

DR P3
05.00 Radioavisen 05.03 Natradio 06.04 Go’ Morgen P3 09.04 GANDHI 12.00 
Nyheder 12.03 Sporten 12.05 Smag på P3 15.04 Pressen på P3 17.04 P3 med
Signe Amtoft 18.04 LIGA 23.05 Aftenvagten 00.05 Natradio 

DR P4 KØBENHAVN
05.00 Radioavisen 05.03 Morgenstund 06.05 P4 Morgen 10.03 Formiddag på
4’eren 12.00 Radioavisen 12.18 P4 Play 12.30 Regionale nyheder 12.33 P4 Play
13.03 Madsen 14.03 Den lille forskel 15.06 P4 Eftermiddag 16.50 Radiosporten
16.53 P4 Eftermiddag 18.03 P4 Aften 21.03 Madsen (G) 22.03 Dansktimen 23.05 
P4 Aften 00.05 P4 Natradio 00.05 P4 Natradio 

DR P4 SJÆLLAND
05.00 Radioavisen 05.03 Morgenstund 06.05 P4 Morgen 10.03 Formiddag på
4’eren 12.00 Radioavisen 12.18 P4 Play 12.30 Nyheder 12.33 P4 Play 13.03 Mad-
sen 14.03 Den lille forskel 15.06 P4 Eftermiddag 16.50 Radiosporten 16.53 P4
Eftermiddag 18.03 P4 Aften 21.03 Madsen (G) 22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften
00.05 P4 Natradio 00.05 P4 Natradio 

TV I MORGEN
DR1
05.35 Morgen-tv. 08.00 De flyvende læger (110:224). 08.45 De flyvende læger 
(111:224). 09.30 Hvor kragerne vender (3:12). 10.20 Luksuskrejlerne (126). 11.05 
Antikkrejlerne med kendisser (53). 12.05 [=] Under Hammeren (G). 12.35 [=] Bon-
derøven (7). 13.05 [=] Må vi komme med? (5:9). 13.40 Columbo: Mord mellem
brødre. 15.10 Sherlock Holmes (24). 16.05 Sherlock Holmes (25). 16.55 Storma-
gasinet II (8:8). 17.50 [=] TV-avisen. 18.00 [=] Under Hammeren. 18.30 [=] TV-
avisen. 18.55 Vores vejr. 19.05 [=] Aftenshowet. 19.55 TV-avisen. 20.00 [=]
Spise med Price, egnsretter (3:6). Dansk madserie. På jagt efter egnsretter. Med
campingvogn på trækkrogen kører de to madglade brødre James og Adam Price
Danmark rundt og besøger et land fuld af skønne, vidunderlige, mærkelige – ja
endda besynderlige – egnsretter. 20.30 [=] Gintberg på kanten - Christiansborg
(3:10). Dansk underholdning. 21.00 [=] Ensom midt i livet (3:3). 21.30 [=] TV-
avisen. 21.55 [=] Penge. 22.20 Sporten. 22.30 Irene Huss: Tatoveret torso (1:12).
23.55 [=] OBS (G). 00.00 Kystvagten (3:68). 00.40 Spooks (28). 01.30 Water Rats
(76:177). 02.15 Mord i centrum (78:84). 03.00 Der er noget i luften (234-235:320).
03.50 Der er noget i luften (236:320). 04.20-04.45 Grøn glæde (1:10). 

TV2
06.00 [=] Nyhederne. 06.30 [=] Go’ morgen Danmark. 12.00 [=] Nyhederne. 12.30 
Regionale nyheder. 12.45 [=] Store boligdrømme (10:10). 13.15 Grænsepatruljen.
13.45 Grænsepatruljen. 14.10 [=] Razzia – Trafikkontrollen rykker ud (2). 14.45 
[=] BS og basserne (5:7). 15.20 [=] Hva’ bruden ikke ved. 16.10 [=] Hvem vil være
millionær?. 17.00 [=] Nyhederne. 17.12 Regionale nyheder. 17.20 [=] Go’ appetit.
17.50 [=] Vejret. 18.00 [=] Nyhederne. 18.14 Regionale nyheder. 18.25 [=] Dit
forårsvejr. 18.30 [=] Go’ aften Danmark. 19.00 [=] Nyhederne. 19.30 Regionale
nyheder. 20.00 [=] Danskere på tvang (5). Dansk dokumentarserie. Helle bor på
Falster i det såkaldte ”udkantsdanmark”. Der er mangel på jobs i området, og hus-
priserne er faldet voldsomt. Helle har købt sit hus med pantebreve, og nu vil
kreditorerne have deres penge. Helle sidder i en fastlåst situation, hvor hun risi-
kerer at miste sit hjem på tvangsauktion og få en gæld, hun måske aldrig kommer
af med igen. Finansiel rådgiver Poul Stubkjær og jurist Annette Wisborg skal nu se,
om de kan hjælpe Helle med at afværge tvangsauktionen. 20.50 [=] Landmand
søger kærlighed (3). Dansk dokumentarserie. Jagten på at finde den eneste ene
er for alvor sat ind, når landmændene både skal speeddate og gruppedate de ud-
valgte kvinder. Ole møder for første gang de fem kvinder, han har udvalgt og det
viser sig, at han har et helt særligt bånd til den ene af kvinderne. Hos både Finn og
Jørn er der flirt i luften, når Finn tager en ægte svingom med Christel og Jørns
piger går i gang med at piske flødeskum. Hos Jørn slutter dagen dog ikke helt så
godt som den startede, da Rikke bliver meget påvirket af hele situationen. Anders
har inviteret sine fire resterende kvinder til Sankthansaften og sætter dem straks
i gang med at bygge både heks og bål. Men en af kvinderne har en uventet besked
til ham. 21.40 Smid tøjet Danmark – pitstop. 22.00 [=] Nyhederne. 22.27 Regio-
nale nyheder. 22.45 [=] Krop umulig!. 23.35 For altid ung. 00.30 Grænsepatruljen.
01.00 Grænsepatruljen. 01.25 Helvede tur/retur – Irak. 02.20 Cold Case. 03.10 
Castle (118). 04.00-06.00 Nyhederne. 

LORRY

TV ØST
09.30 Danmark Rundt. 10.00 Rekrutterne - Skydebane. 10.33 Dyrehospitalet.
11.00 Mit Kæreste Eje - Andefamilie. 11.30 Kunstnerportræt - Trine Starup. 11.55 
Danmark Rundt. 12.25 TV ØST Nyheder. Dagens første regionale nyheder fra TV ØST.
12.30 Guld fra gemmerne. 13.00 Beliggenhed. 13.30 Hvem er Du! - Katrine Winkel
Holm. 14.00 Dyrehospitalet. 14.25 Sprogblomster. 14.55 TV ØST Løbet 2015. 17.20 
TV ØST Nyheder. Regionale nyheder fra TV ØST. 17.25 Danmark Rundt. 17.55 Med
på Noderne - Nakkefestivallen. 18.25 TV ØST Nyheder. Regionale nyheder fra TV
ØST. 18.30 Beliggenhed. 19.00 Danmark Rundt. 19.30 TV ØST Nyheder. Regionale
nyheder fra TV ØST. 19.55 Tilbage til Buchenwald. 20.25 Together at last. 20.50 
Det var Dengang - 2. Verdenskrig, Befrielsen. 21.20 Kåres Danmarkshistorie - Be-
frielsen. 21.50 Danmark Rundt. 22.20 Gyldne Gensyn. 22.25 TV ØST Nyheder.
Dagens sidste nyheder fra TV ØST. 22.35 I Krig - Tyskerne kommer. 22.45 I Krig
- Nattens helte. 22.55 I Krig - Krigen på himlen. 23.05 I Krig - Helvede på jorden.
23.15 I Krig - De forhadte. 23.25 I Krig - De uskyldige. 23.35 I Krig - Den dyre 
frihed. 23.40-23.50 I Krig - Efterspillet. 

12.30 Nyheder. 12.45 Nyheder. 13.00 Nyheder. 13.15 Nyheder. 13.30 Nyheder.
13.45 Nyheder. 14.00 Nyheder. 16.00 Danmark Rundt. 17.30 Nyheder. 17.35 Dan-
mark Rundt. 18.30 Nyheder. 19.00 Danmark Rundt. 19.30 Nyheder. Regionale
nyheder.TV2/Lorry sender nyheder, reportager og interviews fra hele regionen.
21.00 Danmark Rundt. 21.30 Nyheder. Regionale nyheder.TV2/Lorry sender nyhe-
der, reportager og interviews fra hele regionen. 22.27 Nyheder. 23.00 Danmark
Rundt. 23.30-23.41 Nyheder. 
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flag og vimpel, leveret og opstillet

Det er altid tid til at flage - der er nogen
der bliver glade, hvis du husker dem!

Pakke
løsning: krkrkrkrkr. 3.900,-. 3.900,-. 3.900,-. 3.900,-. 3.900,-

14.40 ((S)) Beverly Hills 90210 (275). 
15.30 ((S)) New Girl (21-22:85). 16.25 
Top 20 Funniest. 17.10 ((S)) American 
Dad! (3-4). 18.05 Kongen af Queens 
(61-62:207). 19.00 Venner (113-
114:235). 19.55 Lillemand (6-7:8) (G). 
21.00 Anden på coke (G). 22.00 Anden 
på coke (2). 23.05 Live at the Apollo. 
23.55 Ridiculousness. 00.25-05.20 
Nat-tv. 06.15 Hollyoaks (2423-2424). 
07.15 ((S)) Beverly Hills 90210 (274-
275) (G). 08.50 Desperate Housewives 
(78-79:180) (G). 10.25 Reba (88-
89:127). 11.15 Et umage par (91-
92:119). 12.10 Desperate Housewives 
(80-81:180). 

14.20 Sebastian indefra – historien om 
ørevoks (4). 14.35 Omsen og Momsen 
(5:6). 15.05 Perle. 15.15 Tinga Tinga 
fabler. 15.25 Kaj og Andrea: Pænt god-
dag! (2:10). 15.50 Masha og bjørnen. 
16.00 Elghjorten Buller (G). 16.26 En 
rigtig kriblekrabler. 16.30 Lille Nørd. 
16.58 Minisekterne. 17.00 Hej Rama-
sjang krible krabler. 17.05 Krible Krab-
le (G). 17.35 Kriblekrable Safari på 
stranden (G). 17.45 Minisekterne. 
17.50 Vilde Venner – Krible Krable (G). 
17.57 En rigtig kriblekrabler. 18.05 
Eghjorten Buller (G). 18.30 Vilde ven-
ner II (4) (G). 18.50 Ellevilde Ella (G). 
19.00 Pippi Langstrømpe. 19.25 Små 
kartofler. 19.30 Gurli Gris. 19.35 Tinga 
Tinga fabler. 19.50-20.00 Godnathi-
storier. 06.00 Olivia. 06.10 Brand-
mand Sam. 06.20 Ellevilde Ella. 06.30-
08.35 Godmorgen Ramasjang krible 
krabler. 06.30 Lille Nørd. 07.00 Krible 
Krable musikvideo (G). 07.05 De små 
vilde – Forår. 07.15 Ramasjang Club 
(1:16). 07.30 Kriblekrable Safari hos 
myrerne. 07.45 Vilde Venner – Krible 
Krable. 07.50 Ring til Ramasjang. 
08.05 Eghjorten Buller. 08.30 Profes-
sor Balthazar. 08.45 Babar (G). 08.55 
Gæt med Emil (G). 09.10 Onkel Rejes 
Sørøvershow (6) (G). 09.30 Masha og 
bjørnen (G). 09.40 Yakari (G). 09.55 
Kika og Bob (G). 10.05 Ramajetterne 
(G). 10.25 Postmand Per. 10.40 Kanin-
landet. 11.00 Gurli Gris. 11.05 Post-
mand Per: Specialposttjenesten. 11.20 
Os det er bare os. 11.50 Tuva fra Tarva. 
12.05 Sku du spørge fra nogen. 12.30 
Vilde venner. 12.55 Den lille prinsesse. 

14.15 Danske Modstandskvinder (2:3). 
15.05 [=] Danske Modstandskvinder 
(3:3). 16.00 [=] Kartago bør ødelæg-
ges. 17.05 [=] 24 timer vi aldrig glem-
mer - ”Lukket på grund af glæde” - 5. 
maj 1945. 17.55 [=] Den usynlige hær 
(G). Dansk drama fra 1945. 19.20 Klaus 
Rifbjerg mindes Danmarks befrielse. 
19.55 Dagens sang (G). 20.00 [=] Dan-
ske jøder i Hitlers fangenskab. 21.00 
[=] 24 timer vi aldrig glemmer - ”Lukket 
på grund af glæde” - 5. maj 1945 (G). 
21.50 [=] Drengene fra Sankt Petri. 
Dansk film fra 1991. 23.35 Min datter 
Anne Frank. 01.05 Nat-tv. 05.40-
05.43 Dagens sang (G). 06.05 Alver-
dens tro (7:8) (G). 06.35 Alverdens tro 
(8:8) (G). 07.05 [=] Modens Korridorer: 
Peter Jensen (6:6) (G). 07.30 Bogpro-
grammet: Åsa Larsson (1:7). 08.00 P2 
Radioavis (G). 08.05 Morgenandagten 
på DRK (G). 08.25 Dagens sang. 08.30 
[=] Filmselskabet (G). 09.05 [=] Lands-
byen (27:44) (G). 09.35 [=] Landsbyen 
(28:44). 10.05 [=] Hatten rundt (5-
6:12). 11.05 [=] Det skete for – Lisbeth 
Lawaetz Clausen. 11.10 [=] Det skete 
for – Jokum Rohde. 11.20 [=] Det skete 
for – Buzor Nenic. 11.30 Israelitternes 
saga (2:4). 12.25 Rejse gennem det 20. 
århundredes Europa (1:35). 

14.50 Rookie Blue IV (11:13). 15.30 
Rookie Blue IV (12:13). 16.15 Døde le-
genders DNA (2:3) (G). 17.05 Opfindel-
ser, der ændrede verden (1:6) (G). 
18.00 [=] DR3 vil klone din bedste ven 
(2:3) (G). 18.30 The Tonight Show med 
Jimmy Fallon. 19.10 Family Guy. 19.35 
Family Guy. 20.00 Date mig på DR3 
(8:8) (G). 20.30 Verdens hårdeste job 
(5:6). 21.30 [=] Destination Oh Land 
(2:4). 22.00 Monte Carlo på DR3. 22.30 
Be Cool. Amerikansk krimikomedie fra 
2005. 00.25-05.05 Nat-tv. 07.00 Mor-
gengymnastikken: Barthelot: Rytmisk 
Udtryk (G). 10.50 Ice Road Truckers 
(13). 11.35 [=] Gennemsnitlig Død 
– Carpe Diem (G). 12.05 [=] DR3 vil 
klone din bedste ven (2:3) (G). 12.35 
Døde legenders DNA (2:3) (G). 

15.35 Ishockey: VM-studiet. 16.10 Is-
hockey: VM - Danmark-Hviderusland, 
direkte. 18.25 Ishockey: VM - Schweiz-
Tyskland. 20.10 Ishockey: VM - Slovaki-
et-Slovenien, direkte. 22.35 Ishockey: 
VM-studiet. 23.05 Sportsmagasinet 
SportsLab. 23.40 Ishockey: VM: Dan-
mark-Hviderusland. 01.40 Nat-tv. 
05.45-06.00 Ishockey: VM: Danmark-
Hviderusland. 07.40 Ishockey: VM 
- Slovakiet-Slovenien (G). 09.40 
Ishockey: VM - Østrig-Frankrig (G). 
11.40 Ishockey: VM - Schweiz-Tyskland (G). 

14.00 Bones 2 (35:189). 15.00 NCIS 
L.A. (43:120) (G). 16.00 Simpsons 
(368-369). 17.00 How I Met Your Mo-
ther (116:208) (G). 17.30 How I Met 
Your Mother (113-114:208) (G). 18.30 
How I Met Your Mother (119:208). 
19.00 NCIS L.A. (44:120). 20.00 Fod-
bold: Juventus-Real Madrid, direkte. 
22.35 Fodbold: Champions League 
Goalshow. 23.30 Kammerater i krig 
(4:10). 00.45 Nat-tv. 05.35 Simpsons 
11 (8). 06.00 Simpsons 11 (10). 06.25 
Seinfeld (2-3:180). 07.15 The Exes 
(7-9:54). 08.40 The Exes (10:54). 
09.05 Rizzoli & Isles (17-18). 11.00 
Hawaii Five-0 (13-14:93). 

14.10 Toptunet mad (11:15). 14.50 
Masterchef – USA (20). 15.50 Hjemme 
hos Jamie Oliver (15-16:27). 17.00 Til 
middag hos Jakob Kjeldbjerg (142:148). 
18.00 Drømmeboliger (13:65). 19.00 
Undercover Boss 5 (10). 20.00 Depot-
jægerne (25-26:82). 21.00 Præstens 
kone. Amerikansk-canadisk drama fra 
2011. 22.55 Depotjægerne (25-26:82). 
23.55 Dark Minds (14:16) (G). 01.00 
Nat-tv. 05.25 Køb mig et hus, mor 
(50:52). 05.50 Cupcake-kampen 
(81:88). 06.30 Drømmeboliger (13:65) 
(G). 07.20 Håndværk når det er værst 
(36:44). 08.20 Hjælp min samlermani 
1 (14). 09.30 Dr. Phil (2169-2170). 
11.30 Undercover Boss 5 (10) (G). 
12.20 Fra skrot til slot (80). 

14.00 Kitchen Boss (13). 14.30 Kitchen 
Boss (14). 15.05 ANTHONY BOURDAIN: 
NO RESERVATIONS (39). 16.05 Ghost 
Whisperer (83:107). 17.00 Greys hvide 
verden (162). 18.00 De unge mødre 
(375). 19.00 Mig og min mor (2). 20.00 
De unge mødre – Camilla Framnes. 
21.00 Biggest Hoarders (1:3). 22.15 
Nyskilt (7) (G). 23.10 House (108:178) 
(G). 00.10 Nat-tv. 05.00 Trinny og Su-
sannah indtager Norge (39). 05.40 
Gossip Girl (120:121). 06.25 TV-Shop. 
07.25 Caroline, karrieren og kærlighe-
den (53). 07.50 TV-Shop. 08.50 Mike & 
Molly (35:70). 09.10 TV-Shop. 10.10 
Private Practice (13:111) (G). 11.05 
Caroline, karrieren og kærligheden 
(50-51) (G). 12.05 Private Practice 
(14:111). 

14.10 CSI (43:335) (G). 15.10 CSI 
(44:335). 16.05 CSI: New York 
(161:197) (G). 17.05 Special Victims 
Unit (210:343). 18.00 Big Bang Theory 
(27-28) (G). 19.00 Big Bang Theory 
(29-30). 20.00 CSI (321:335). 21.00 
De satans chefer. Amerikansk actionko-
medie fra 2011. 23.00 Criminal Minds 
(168-169). 00.55 Nat-tv. 05.05-05.35 
Happy Endings (52). 05.35-05.55 
Dancing Fools (2). 06.40 Disney’s 101 
Dalmatinere (33). 07.05 Perception (4) 
(G). 07.50 TV-Shop. 08.05 Kagekam-
pen (74) (G). 08.55 Kagekampen (75). 
09.45 Forsvundet sporløst (74-
75:160). 11.30 Perception (5). 12.25 
CSI (311:335) (G). 

14.10 Alle elsker Raymond (174:210). 
14.40 Two and a Half Men (142:224) 
(G). 15.10 Hardcore Pawn (49-50). 
16.10 Smash cuts (40) (G). 16.40 
Smash Cuts (42). 17.05 Two and a Half 
Men (142-143:224). 18.05 Destroyed 
in Seconds (55-56). 19.05 CSI: Miami 
(117-118:232). 21.00 CSI: New York 
(162:197). 22.00 From Paris with Love 
(G). 23.55 Destroyed in Seconds (30) 
(G). 00.25 Nat-tv. 05.35 Destroyed in 
Seconds (38) (G). 06.00 Alle elsker 
Raymond (204-205:210). 06.45 TV-
Shop. 07.45 Auction Hunters (23). 

08.05 TV-Shop. 08.35 Sams Bar 
(80:269). 09.05 TV-Shop. 10.05 LA Ink 
(11). 11.10 TV-Shop. 11.50 Rap fyr i 
L.A. (75-76:148). 12.50 Frasier 
(26:264) (G). 

14.00 A-Team (5:98). 15.00 The A-
Team (6) (G). 17.00 Criminal Intent 
(88:195) (G). 18.00 Criminal Intent 
(90:195). 19.00 Jagten på ånder. 
20.00 In Plain Sight (31) (G). 21.00 In 
Plain Sight (32) (G). 22.00 Monk (14) 
(G). 23.00 Monk (15). 00.00 Nat-tv. 
05.10 Interne Affærer (127-128:227) 
(G). 08.00 Cops (G). 09.00 Cops. 10.00 
After the First 48. 12.00 Interne Affæ-
rer (127:227) (G). 

14.00 Det tyske mindretal. 14.30 Her-
bert Pundik. 15.30 Gensyn med Frøslev. 
16.00 Tirsdags Bingo. 17.00 Krigens 
pris. 17.55 Forskningsmagasinet. 
18.25 Naturligvis. 19.00 Musikalsk 
rejse. 19.30 Indre og ydre skønhed. 
20.00 Fit Talk. 20.30 Sommersang i 
Mariehaven (9) (G). 21.30 Dinas Talk-
show. 22.35 Koncert med Marie Frank. 
23.35 Stjernetræf. 00.05 Nat-tv. 
05.00 Viden om literacy. 05.40 Costa 
del Golf (1) (G). 06.15 Kierkegaards 
Kartel med Erling Jepsen. 06.50 Rekla-
meinfo. 07.00 Hjemmeyoga. 07.30 In-
dre og ydre skønhed. 08.00 Fiskemaga-
sinet (1) (G). 08.30 Jagtmagasinet. 
09.00 Qvortrups valg. 10.00 Reklame-
info. 10.10 Grønlands heldige kartof-
ler. 10.40 Kultursalon. 11.10 Reklame-
info. 11.20 Restauranter i Europa. 
11.50 Reklameinfo. 12.00 Løb for livet. 
12.30 Parfumekunst. 

14.35 Regn med ballade. 16.10 God-
morgen Sverige. 16.30 Strömsö 
(11:15). 17.10 Delt land med Niklas Käl-
lner (2:6). 17.30 Sverige i dag. 18.00 
Rapport. 18.13 Kulturnyt. 18.25 Sport. 
18.30 Regionale nyheder. 18.45 Go’af-
ten. 19.30 Rapport. 19.55 Regionale 
nyheder. 20.00 Tirsdag i haven (2:8). 
21.00 Optakt til Melodi Grand Prix 
(3:4). 22.00 Kobra (9:10). 22.30 En 
kvinde i skudlinjen (4:5). 23.30 Rap-
port. 23.35 Harry Brown. 01.15 Nat-tv. 
05.15 Go’aften (G). 06.00 Rapport. 
06.05 Godmorgen Sverige. 06.25 God-
morgen Sverige. 10.00 Strömsö (11:15) 
(G). 10.40 Go’aften (G). 11.25 Tirsdag 
i haven (2:8) (G). 12.25 Mestrenes me-
ster (6:10) (G). 

16.00 Rapport. 16.05 SVT Forum. 
16.20 Videnskabens verden (15:20) 
(G). 17.20 Nyheder på tegnsprog. 17.30 
Nyheder på samisk. 17.45 Nyheder på 
finsk. 18.00 Verdens fakta: Tysklands 
fald (2). 18.45 Et billede fortæller. 
18.50 Fuckr med dn hjrne. 18.55 Et bil-
lede fortæller. 19.00 Hvem ved mest?. 
19.30 Kærlighed og svigt (107:110). 
20.00 Korrespondenterne (6:10). 
20.30 De Vilde Huse (6:6). 21.00 Aktu-
elt. 21.39 Kulturnyheder. 21.46 Regio-
nale nyheder. 21.55 Nyheder. 22.00 
Sport. 22.15 Krisedokument - en over-
levelsesguide. 22.30 Nurse Jackie 
(39). 22.55 Vore sygdommes historie 
(1). 23.45 Rare Birds - Svanesøen bag 
kulisserne (G). 00.45 Nat-tv. 05.00-
05.05 Rapport. 08.15 Verdens fakta: 
Tysklands fald (2) (G). 09.00-15.30 
SVT Forum. 

14.50 Mit køkken (29). 15.25 Halv otte 
hos mig (38). 15.55 Hjemme bedst 
(12). 16.55 Endelig hjemme (10:12). 
17.55 Hverdagspuls (55). 18.50 Keno. 
19.00 Nyheder. 19.15 Sporten. 19.20 
Vejret. 19.30 Halv otte hos mig (18). 
20.00 Endelig hjemme (5:12) (G). 
21.00 De unge bønder (8). 22.00 Ny-
heder. 22.30 Finansnyheder (65). 
22.35 Sporten (65). 22.50 Nyheder og 
vejret (65). 23.00 Hawaii five – 0 (19). 
23.55 Sporløst forsvundet (21). 00.55 
Nat-tv. 05.50 Morgennyheder. 10.00 
Malou efter 10 (13). 11.35 Emmerdale 
(6843). 12.10 Emmerdale (6844). 
12.45 Coronation street (174). 

14.00 Nyheder. 14.10 Røde roser 
(1950). 15.00 Nyheder. 15.10 Kærlig-
hedens storm (2213). 16.00 Nyheder. 

16.10 Elefant, tiger og co. (393). 17.00 
Nyheder. 17.15 Brisant. 18.00 Quizdu-
ellen (68). 18.50 Pensionerede politi-
betjente (6). 19.45 Viden før otte - 
mennesker. 19.50 Vejret før otte. 
19.55 Finans før otte. 20.00 Nyheder. 
20.15 Forstadens fruer (1). 21.00 For-
stadens fruer (2). 21.50 Fakta. 22.20 
Nyheder. 22.50 Maischberger har gæ-
ster. 00.05 Nat-tv. 05.00 Fakta (G). 
05.30 Morgenmagasinet. 09.00 Nyhe-
der. 09.05 Røde roser (1950) (G). 
09.55 Kærlighedens storm (2213) (G). 
10.44 Nyheder. 10.45 For himlens 
skyld (169). 11.35 Næsehorn, zebra og 
co. (58). 12.00 Nyheder. 12.15 ARD-
buffet. 

14.00 Nyheder. 14.15 Billedbogen. 
15.00 Nyheder. 15.15 Opdag Polen. 
16.00 Nyheder. 16.10 Min eftermid-
dag. 17.10 Panda, gorilla og co. (264). 
18.00 Regionale nyheder. 18.15 Tæt på 
naturen. 18.45 Aftenstudiet. 19.30 
Regionale nyheder. 20.00 Nyheder. 
20.15 Konsultation. 21.15 Panorama - 
reporterne på farten. 21.45 Nyheder. 
22.00 Gerningsstedet. 23.30 Billeder 
fra hele verden. 00.00 Nat-tv. 05.15 
Aftenstudiet. 06.00 Sesamgade. 06.25 
mareTV - fortællinger om mennesker og 
havet. 06.35 Fødevarekontrol med Tim 
Mälzer. 07.20 Røde roser (1950). 08.10 
Kærlighedens storm (2213). 09.00 
Nordmagasinet. 09.30 Hamborg-jour-
nalen. 10.00 Slesvig-Holsten-magasi-
net. 10.30 Nyt fra Bremen. 11.00 Hallo 
Niedersachsen. 11.30 Niedersachsens 
små helte. 12.15 I al venskabelighed 
(243). 

14.15 Fodbold: Eurogoals - målkaval-
kade. 15.00 Cykling: Giro d’Italia-stu-
diet. 16.00 Billard: Snooker - VM. 
20.00 Tennis: French Open - optakt. 
20.15 Boksning. 22.15 Sportsugen, 
der gik. 22.30 Motorsport: World Endu-
rance Championships. 23.00 Standard-
vogne: VM-magasinet. 23.30 Motor-
sport: Porsche Super Cup - optakt. 
23.45 Formel 3: Tysklands EM-afdeling. 
00.15 Nat-tv. 08.45 Standardvogne: 
VM-magasinet. 09.15 Sportsugen, der 
gik. 09.30 Atletik: Stafet-VM. 11.30 
Kano: EM. 12.30 Cykling: Giro d’Italia-
studiet. 

15.00 Formel 1: Bahrains Grand Prix. 
17.00 Fodbold: Rundt om runden. 
17.30 Fodbold: Ligue 1 Goalshow. 
18.30 Fodbold: Premier League Goal-
show. 19.30 Fodbold: Champions Lea-
gue-magasinet. 20.00 Formel 1: For-
mel 1 special – sæsonens første 4 løb. 
20.30 Fodbold: Champions League - 
live action, direkte. 23.30 Fodbold: 
Juventus-Real Madrid. 01.30 Nat-tv. 
11.00 Fodbold: Champions League 
Goalshow. 12.15-14.15 Fodbold: Ba-
yern München-Dortmund (G). 

14.00 Auction Hunters (9:26). 14.30 
Auction Hunters (10:26). 15.00 How 
It’s Made. 15.30 How It’s Made. 16.00 
Eksperimentaristerne (1:14). 17.00 
Mythbusters (26:228). 18.00 Fast and 
Loud (12:30). 19.00 Wheeler Dealers 
(1:20). 20.00 How It’s Made. 20.30 
How It’s Made. 21.00 Gold Rush 
(18:18). 22.00 Gold Rush: Special 5 
(3:4). 23.00 Wheeler Dealers (11:20). 
00.00 Nat-tv. 05.35 Food Factory 
(7:26). 06.00 Baggage Battles (5:14) 
(G). 06.25 Auction Hunters (9:26) (G). 
06.55 Auction Hunters (10:26) (G). 
07.20 Robson Green’s Ultimate Catch 
(4:4) (G). 08.15 Livsfarlig fangst 
(2:22). 09.05 Fast and Loud (12:30) 
(G). 10.00 Wheeler Dealers (1:20) (G). 
11.00 Ultimativ overlevelse (12:13). 
12.00 Gigantisk gods (6:6). 

14.00 Dubais lufthavn (G). 15.00 Til 
grænsen. 16.00 Undersøgelse af fly-
styrt. 19.00 Dubais lufthavn (G). 20.00 
Hovedvejen gennem helvede (G). 
21.00 Wicked Tuna. 22.00 Underworld 
Inc. (G). 23.00 Drugs Inc. (G). 00.00 
Nat-tv. 05.30 Street Smart (G). 06.00 
Street Smart. 06.30 Yukon Gold. 07.20 
Nazi Megakonstruktioner (G). 08.15 
Wicked Tuna (G). 09.10 Verdens svære-
ste reparationer. 11.00 Verdens svære-
ste reparationer. 12.00 Richard Ham-
monds tekniske efterforskning. 

14.03 P1 Eftermiddag
Døren står åben, når Karen Secher og 
Tore Leifer blander samfund og kultur 
med undren og nysgerrighed i to ti-
mers direkte radio.
16.07 Orientering
18.05 P1 Debat (G)
P1 Debat sætter hver dag fokus på et 
aktuelt emne og lader to skarpe de-
battører krydse klinger om det.
18.50 Danmark Kort Classic
Louise Rasmussen på Vimmelskaftet. 
(Sendt første gang 8. april 2009).
18.55 Nyheder fra Grønland på 
dansk
19.03 Eksistens: Hjælp! Og få det 
bedre (G)
Der er lidelse og nød mange steder i 
verden. Jordskælv i Nepal, bådflygt-
ninge i Middelhavet, krige og hun-
gersnød i et antal afrikanske lande. 
20.03 Natursyn: 
Lydbillede fra Svalbard
20.45 Laika på P1 
– nu med tysk sex (G)
21.03 Religionsrapport (G)
21.30 Apropos – Grønland (G)
22.03 Orientering (G)
00.05 Verden ifølge Gram (G)
01.03 P1 Eftermiddag (G)
03.03 Orientering (G)
05.00 Radioavisen
05.03 Hjernekassen på P1 (G)
06.07 P1 Morgen
09.05 Kulturknuserne
10.03 Skønlitteratur på P1
11.03 Mennesker og Tro: 
Hverdag i islam
11.30 Apropos – Grønland
12.00 Radioavisen
12.15 P1 Debat

14.03 Grammofon
– med Helge Baun Sørensen. Ikke så 
meget snak ..
15.03 Amadeus
Eftermiddag med Mette Greiffenberg. 
Godt selskab, musik, overraskende 
historier og en quiz, hvor du skal slå 
ørerne ud.
18.05 Klassisk Top 50 Den dan-
ske sang – Nr. 36 og nr. 35
Vi har nu en Top 50 over de mest po-
pulære danske sange og afslører dem 
lidt efter lidt. Vært Claus Berthelsen.
18.20 Domino
Håndplukket klassisk præsenteret af 
Claus Berthelsen.
19.20 P2 Koncerten
Engelsk symfoni fra 2. Verdenskrigs 
afslutning. Grieg: Lyrisk suite, opus 
54. Delius: Violinkoncert. Vaughan 
Williams: The Lark Ascending. Sym-
foni nr. 6 (1946). Guy Brunstein, vio-
lin. BBC Filharmonikerne. Dirigent: 
John Storgårds. (Bridgewater Hall, 
Manchester 21. februar).
22.00 Natsværmeren
– med klassisk musik og det, der 
ligner.
00.05 Det’ dansk (G)
01.50 Intermezzo
02.03 Grammofon (G)
03.03-03.03 Natsværmeren 
(G)
05.00 Radioavisen
05.03 Grammofon

06.05 Grammofon
07.05 P2 Morgenmusik
08.05 Morgenandagten
Præludium: Petr Eben: Livets fylde, 
glædens glans. Fra det G.T.: Esajas 58, 
9-12. Salme: 317 ”Livets fylde, glæ-
dens glans”. Fra det N.T.: Johanne-
sevangeliet 14, 16-21. Korvers: Axel 
Madsen: Hvad som helst I beder om 
(Tekst: Joh. 14, 13). Salme: 696 
”Kærlighed er lysets kilde”. Postlu-
dium: Jan Krtitel Vanhal: Fuga i C-dur.
08.23 P2 Morgenmusik
10.03 Hej P2
12.00 Radioavisen
12.15-14.03 Det’ dansk

15.04 Pressen på P3
Alle hverdage 15-17 vendes dagens 
vigtigste historier og nyheder af Tony 
Scott og Tue Blædel.
17.04 P3 med Signe Amtoft
18.04 LIGA
P3s daglige sportsunderholdning, 
hvor lytterne får alt at vide om de stør-
ste og mest spektakulære begivenhe-
der fra sportens verden. Her er gæ-
ster, live reportager, god stemning og 
masser af kærlighed for sporten.
23.05 Aftenvagten
Programmet for den absolut nys-
gerrige P3 lytter. Det er ny musik 
– værtens personlige favoritter og de 
underholdende historier rundt om.
00.05-00.05 Natradio
05.00 Radioavisen
05.03 Natradio
06.04 Go’ Morgen P3
09.04 GANDHI
12.00 Nyheder
12.03 Sporten
12.05-15.04 Smag på P3

14.03 Den lille forskel
En antropologisk quiz om danskernes 
hverdag. Hvor vi lærer noget om os 
selv – og griner af os selv og hin-
anden.
15.06 Regionale programmer
– med nyheder hver halve time. 
Reportager, musik, trafik og aktuelle 
begivenheder.
16.50 Radiosporten
16.53 Regionale programmer
– fortsat.
18.03 P4 Aften
Har du fået nok af tv, eller trænger du 
bare til lidt go’ musik som akkompag-
nement til din aften – så er P4 svaret. 
Her får du timevis af blandet under-
holdning med aktuelle hits og gamle 
kendinge. Vi sender direkte frem til 
21.00, hvor du kan sende dit musikøn-
ske ind.
21.03 Madsen 
(G)
22.03 Dansktimen
23.05 P4 Aften
00.05-00.05 P4 Natradio
05.00 Radioavisen
05.03 Morgenstund
06.05 Regionale programmer
10.03 Formiddag på 4’eren
12.00 Radioavisen
12.18 P4 Play
12.30 Regionale nyheder
12.33 P4 Play

Ophavsretten til det anvendte billedmateriale tilhører de respektive tv-kanaler, hvorunder materialet er anvendt.
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20.00 [=] Hammerslag (9:10)
Dansk boligmagasin.
Programmet er taget til smukke 
Thurø i Det Sydfynske Øhav, hvor 
mæglerne skal gætte prisen på et 
velholdt arkitekttegnet hus fra 
1968. Derefter tager vi turen til 
østfyn. Her skal vi se på en stor 
villa med haveudgang til Nyborg 
Vold. Aftenens sidste bolig er ikke 
et helt almindeligt hus. Vi kommer 
indenfor i et CO2-venligt og vedli-
geholdelsesfrit hus, der ikke kræ-
ver vedligeholdelse i de første 50 
år, og som ydermere gerne skulle 
have en levetid på mindst 150 år. 
Hvad mon sådan et fremtidshus 
koster?

20.45 [=] Made in Denmark (7:8)
Dansk dokumentarserie.
I denne serie følger vi syv kunst-
håndværkere, der tager på en tur 
rundt i landet, hvor de på skift 
dykker ned i hinandens håndværk. 
Finalen nærmer sig og glaspuste-
ren Mikkel er den sidste kunst-
håndværker til at vise sit hånd-
værk frem. Han holder til midt i 
Silkeborg, og her kommer de øvri-
ge deltagere virkelig på udebane. 

21.30 [=] TV-avisen
21.55 [=] Madmagasinet

Dansk madserie.
22.20 Sporten
22.30 Mord i Skærgården: 

Uden skyld (1:3)
Svensk krimiserie.

23.15 Mord med dr. Blake (25)
Australsk krimiserie.

00.10 Kystvagten (2:68)
Australsk dramaserie.

00.50 Spooks (28)
Engelsk thrillerserie.

01.40 Water Rats (75:177)
Australsk krimiserie.

02.25 Mord i centrum (77:84)
Amerikansk spændingsserie.

03.10 Der er noget i luften (231:320)
Australsk dramaserie.

03.35 Der er noget i luften (232:320)
04.00 Der er noget i luften (233:320)
04.30-04.55 Grøn glæde (10:10)

Norsk havemagasin.

20.00 [=] Skandale – 13 nætter, 
der væltede en minister
Dansk dokumentar fra 2010.

20.45 Dokumania: Kamæleonen 
– undercover i Afrika
Canadisk dokumentar fra 2015.
Afrikas mest berømte gravende 
journalist går som sin tyske kolle-
ga Günter Wallraff gerne underco-
ver for at sikre sig sin historie. Han 
tog arbejde som bartender for at 
afsløre en sextrafficking-ring. 
Han har afdækket de elendige for-
hold på et psykiatrisk hospital og 
poseret som kronprins for at pas-
sere en kontrolpost. Hans uorto-
dokse metoder er berygtede i Gha-
na, men på trods af denne tvivl-
somme berømmelse er han stort 
set ukendt i offentligheden. Her 
kommer vi bag kulisserne i Anas’ 
eget mediebureau Tiger Eye for at 
og følge forberedelserne til den 
næste store sag.

22.15 [=] Sort arbejde III (5:8)
Dansk dokumentarserie.
Mange kunder glemmer at betale 
og det går ud over indtjeningen. 
Måske vil en ordning med Beta-
lingsservice redde virksomheden? 
Men det er nemmere sagt end gjort 
at få oprettet en betalingsord-
ning. Det er heller ikke let for den 
lille familie at få nyt tag på huset. 
Det drypper ind i stuen, når det 
regner, men hvorfor er det så 
svært at finde håndværkere? May-
Britts ansættelse har varslet en 
del ændringer i den lille rengø-
ringsvirksomhed, men nu synger 
samarbejdet mellem hende og 
Loveth måske på sidste vers?

22.30 [=] Deadline
Læs mere om aftenens program 
på www.facebook.com/DR2Dead-
line.

23.00 Louis Theroux: Miami Mega 
fængsel (1:2)
Engelsk dokumentarserie.

00.45 Dem, der gjorde os til 
forbrugere (G) (1:3)
Engelsk dokumentarserie.

01.35-06.15 Deadline Nat

20.00 Beliggenhed, beliggenhed, 
beliggenhed 
(14:16)
Dansk livsstilsmagasin.
Sara Lygum skal hjælpe Aarhus-
parret Majken og Jeff og datteren 
Clara på et år med at finde et 
håndværkertilbud. Familien skal 
være ude af deres lejlighed om få 
måneder, og parrets største ønske 
er at bo i den lille by Hinnerup 
udenfor Aarhus, hvor de selv er 
opvokset. Drømmen er at finde 
en bolig, hvor de kan sætte deres 
eget præg. Peter Ingemann tager 
til Vroue vest for Viborg. I dette 
område skal han finde et landsted 
i stille omgivelser med stor natur-
grund til det unge par Lena og 
Thomas.

20.50 Razzia 
– Trafikkontrollen rykker ud
Dansk dokumentarserie.
Under en trafikrazzia i Nørre 
Alslev standses en tyrkisk chauf-
før, som ikke har orden i tilladel-
serne til kørsel i Danmark. Politi-
ets Kenneth Thorsen må derfor 
have fat i en tolk for at forklare 
om bødestraffen på 35.000 kr. Dét 
tager chaufføren ikke godt imod. 

21.25 [=] Station 2 Politirapporten
Dansk reportage.

22.00 [=] Nyhederne
22.27 Regionale nyheder
22.45 [=] Fangerne (8:12)

Dansk dokumentarserie.
23.15 [=] Aspiranterne (8:9)

Dansk dokumentarserie.
23.50 [=] Alarmcentralen

Amerikansk dokumentarserie.
00.45 Grænsepatruljen

Can. reportageserie.
01.15 Grænsepatruljen

Can. reportageserie.
01.45 Helvede tur/retur - Barbados

Engelsk dokumentarserie.
02.35 Cold Case
02.40 Cold Case (69:156)

Amerikansk dramaserie.
03.30-04.01 Kongen af Queens 

(115:216)
Amerikansk komedieserie.

20.00 Luksusfælden (3)
Dansk livsstilsmagasin.
Programmets eksperter er rejst til 
Spanien for at hjælpe danske Hen-
riette på 40 år til at få styr på for-
bruget. For siden hun og hendes to 
teenagebørn, Patrick og Michaela, 
flyttede fra Sønderborg til Malaga 
for snart to år siden, har de levet 
et liv, der minder om én lang char-
tertur. Henriette er bekymret over, 
at hun aldrig har nogle penge og 
næsten hver måned må låne af sine 
forældre for at få mad på bordet.

21.00 Mit plastikmareridt 2 (G) (6)
Dansk dokumentarserie.
Mød Louise, der brugte familiens 
penge på en brystoperation, der 
endte med at blive en traumatisk 
oplevelse for hende. Camilla, der 
er flov over sine brystvorter og 
ønsker at lægge et 11 år langt 
plastikmareridt bag sig. 

22.00 Paradise Hotel 2015 (38)
Dansk reality-serie.
Det par, der tabte bombelegen 
mandag, skal have deres skæbne 
afgjort. Men før de overhovedet 
får mulighed for at snakke deres 
sag, bliver de andre gæster sendt 
ned på ceremonipladsen, hvor de 
skal afgive deres stemme. 

22.50 Familien fra Bryggen 7 
(G) (9)
Dansk underholdning.  

23.50 The Kardashians (87:130)
Amerikansk reality-serie.

00.50 How I Met Your Mother 
(G) (11:208)
Amerikansk komedieserie.

01.20 How I Met Your Mother 
(12:208)
Amerikansk komedieserie.

01.50 About A Boy 2 (G) (7)
Amerikansk komedieserie.

02.15 About A Boy 2 (8)
Amerikansk komedieserie.

02.40 Jeopardy! (22:28)
Dansk gameshow.

03.25 Gang Related 1 (4)
Amerikansk actionserie.

04.10-05.30 Eden
Amerikansk drama fra 2011.

20.00 Fint skal det være (5:44)
Engelsk komedieserie.

20.35 [=] Vi har det jo dejligt
Dansk film fra 1963.
(Vi har det jo dejligt).
En lille gruppe outsidere lever lyk-
keligt i klondike-området ’Ravne-
krogen’ langt ude på landet, men 
deres selvforsynende samfund bli-
ver truet, da fabrikant Thorsen, 
der ejer jorden, vil have dem væk. 
Ravnekrogens beboere har ikke 
betalt husleje i over et år, og han 
har derfor besluttet, at rive deres 
huse ned, så han kan udstykke 
grunden til sommerhuse. Vil det 
lykkes Ravnekrogens skæve bebo-
ere at skaffe penge nok til, at de 
kan blive boende? En ting er sik-
kert – de får brug for al deres 
kløgt og held!
Medvirkende: Thorsen: Karl Steg-
ger, Gustafsen: Ebbe Langberg 
og Thorvald: Dirch Passer.
Instruktion: Gabriel Axel

22.05 [=] Spørg Charlie
Dansk underholdning.
Komiker Lars Hjortshøj slutter sig 
til panelet, der består af Jens Ga-
ardbo, Ulla Terkelsen og Cecilie 
Frøkjær. Hør bl.a. panelets kon-
tante, overraskende og underhol-
dende svar på seernes spørgsmål 
og dilemmaer: Skal man fortælle 
sin ferieflirt, at man er blevet gra-
vid? Er det i orden at invitere fami-
lien til bryllupsreception og ikke 
til selve festen. Og hvad stiller 
man op med uopdragne børn på 
restaurant, når forældrene til-
syneladende er ligeglade?

22.45 [=] Fællessang på Charlie 
(G)

23.35 Longmire (9)
Amerikansk dramaserie.

00.25 Tavse vidner (73:152)
Engelsk dramaserie.

01.25 Tavse vidner (74:152)
Engelsk dramaserie.

02.20 Lov og uorden (G)
Engelsk politiserie.

03.15-04.05 Lov og uorden (G)
Engelsk politiserie.

18.00 [=] Under Hammeren
Dansk antikmagasin.
I dagens afsnit skal Klaus fra Aars 
Landboauktion have flere kvali-
tetskalve under hammeren, men 
priserne bliver ikke helt som for-
ventet. Jan fra Svendborg Auktio-
nerne afholder eftersyn, og der 
er især en ting, som han er meget 
spændt på. Og hos Liselotte fra 
Laurtiz.com skal der være auktion 
over fem eksklusive sølvbrocher.

18.30 [=] TV-avisen
18.55 Vores vejr
19.05 [=] Aftenshowet

DR1’s journalistiske talkshow 
direkte fra Rådhuspladsen i 
København.

19.55 TV-avisen

18.00 [=] Sådan er det bare 
(8:9)
Dansk debatprogram.
Vises i 16:9 format.

18.30 Spooks (24)
Engelsk thrillerserie.
Vises i 16:9 format.

19.20 Når mænd er værst 
(16:42)
Engelsk komedieserie.
Mens Tony har nedtur over, at 
Deborah har fået ny kæreste, 
beslutter Gary og Dorothy at 
hanke op i deres eget parforhold. 
Men hvad skal der til? En slowmo-
tion-løbetur gennem engen, eller 
en ærlig udveksling af seksuelle 
fantasier?

18.00 [=] Nyhederne
18.14 Regionale nyheder
18.25 [=] Dit forårsvejr
18.30 [=] Go’ aften Danmark
19.00 [=] Nyhederne
19.30 Regionale nyheder

18.00 Masterchef Danmark 
– mig og min kok 
(G) (9)
Dansk reality-serie.

19.00 Masterchef Danmark 
– mig og min kok (10)
Dansk reality-serie.
Finaleugen er i fuld gang, og der 
er fem sejrshungrende par tilbage 
i kampen om det eftertragtede 
Masterchef-trofæ. I dagens første 
udfordring har dommerne sendt 
budt efter en af de allerstørste 
kokkelegender inden for dansk 
gastronomi: Søren Gerricke. Søren 
har medbragt en af sine største 
klassikere, som deltagerne skal 
genskabe, og det er virkelig et 
pres, som især de professionelle 
kokke kan mærke. 

18.35 Små og store synder
Engelsk dramaserie.

19.25 [=] Spørg Charlie
Dansk underholdning.
Skal man være ærlig, når ens kære-
ste spørger en, om man ikke synes 
hun har taget lidt på. Og hvordan 
siger man fra overfor en gammel 
veninde uden at såre hendes søn, 
som man er gudmor for? Er det i 
orden med blandede mande/kvin-
destuer på hospitalerne, og hvor-
når ved man, at kærligheden ikke 
kan overkomme alt?

14.00 Columbo ser dobbelt
Amerikansk krimiserie.

15.10 Sherlock Holmes
Engelsk krimiserie.

16.00 Sherlock Holmes
Engelsk krimiserie.

16.55 Stormagasinet II
Engelsk dramaserie.

17.50 [=] TV-avisen

14.20 Tvillingens forbandelse (G)
Engelsk dokumentar fra 2013.

14.45 Naboer i krig (G)
Engelsk dokumentar fra 2013.

15.10 Homoer i Jamaica
Engelsk dokumentar fra 2014.

15.35 Medicinskandale i Senegal
Engelsk dokumentar fra 2014.

16.00 [=] Camilla Plum – i haven
Dansk havemagasin.

16.30 [=] Knold og most i Frilandsha-
ven
Dansk havemagasin.
Jordskokker er ikke bare jord-
skokker. 

17.00 [=] DR2 Dagen

14.10 [=] Razzia 
– Trafikkontrollen rykker ud 
(1)
Dansk dokumentarserie.

14.40 [=] BS og basserne 
(4:7)
Dansk dokumentarserie.

15.15 [=] Hva’ bruden ikke ved
16.05 [=] Hvem vil være millionær?

Dansk quiz.
17.00 [=] Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go’ appetit

Inspirerende hverdagsmad 
på 25 minutter.

17.50 [=] Vejret

14.10 The Kardashians (34:130)
Amerikansk reality-serie.

14.40 The Kardashians (35:130)
Amerikansk reality-serie.

15.10 Paradise Hotel 2015 (G) (37)
Dansk reality-serie.

16.00 Bones (122:190)
Amerikansk krimiserie.

17.00 NCIS (106:268)
Amerikansk dramaserie.
NCIS-teamet holder vagt i et vare-
hus for at fange den formodede 
tyv af en kostbar radar men ender 
med at blive vidne til et mord. 
Samtidig skjuler Ducky en hemme-
lighed for resten af teamet.

14.55 Lov og uorden
Engelsk politiserie.

15.50 Lov og uorden
Engelsk politiserie.

16.45 Kommissær Rex
Tysk-østrigsk krimiserie.

17.40 Små og store synder
Engelsk dramaserie.

18:00

20:00
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Der er brug for at give virksomheder en økono-
misk gulerod for at få dem til at tage danske krigs-
veteraner ind i job, lyder det fra Venstres formand 
Lars Løkke Rasmussen. Hvor stor en belønning 
vil han dog ikke sætte tal på endnu.
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INTERNET: Mange 
virksomheder i  
regionen må flytte, 
hvis ikke deres  
dårlige internet- 
dækning bliver  
bedre.

Af Martin Pedersen og  
Tomas Revsbech

SJÆLLAND: Hver femte virk-
somhed på Sjælland ser sig 
tvunget til at flytte væk, hvis 
ikke deres internetdækning 
bliver bedre. Det viser en ny 
undersøgelse, som TNS Gal-

lup har lavet for Region Sjæl-
land, hvor 500 virksomheder 
har forholdt sig til deres mo-
bil- og internetdækning.

Ifølge Jens Stenbæk (V), re-
gionsrådsformand i Region 
Sjælland, viser undersøgel-
sen, at det haster med løsnin-
ger for bedre bredbåndsdæk-
ning. 

- Politikerne må ændre 
strategi. Markedet løser ikke 
dækningsproblemerne uden 
for de største byer. Regerin-
gen holder sig ikke tilbage, 
når det handler om en time-
modellen for tog mellem lan-
dets største byer. Det her er 
mindst lige så vigtigt, siger 
Jens Stenbæk.

En af de virksomheder, der 

oplever at have dårlig inter-
netforbindelse er Dragsholm 
Slot i Hørve. Den dårlige dæk-
ning har direkte betydning 
for deres kunder, fortæller 
direktør Mads Bøttger.

- Hvis vi for eksempel har 
50 erhvervsgæster fra Novo 
Nordisk, så er det en udfor-
dring. Det er klart et af de 
trussels-scenarier, vi ser i 
fremtiden, for vi kan mærke, 
at erhvervsgæsterne kommer 
med mindre og mindre papir. 
Alt er blevet elektronisk, og 
det kræver, at vi har en or-
dentlig forbindelse, siger han.

Dragsholm Slot kan selv-
sagt ikke flytte, og netop der-
for er de afhængige af områ-
dets dækning. Hvis de ikke 

får mulighed for en bedre 
dækning, vil det også få øko-
nomiske konsekvenser, for-
tæller direktøren.

- Hvis ikke der sker noget, 
kan det på sigt få betydning 
på bundlinjen, siger direktør 
Mads Bøttger.

Desuden svarer hver tredje 
virksomhed i undersøgelsen, 
at en bedre internetdækning 
ville betyde nye opgaver og 
større effektivitet, og to ud af 
tre virksomheder siger, at en 
hurtig internetforbindelse 
har betydning for placering 
af virksomheden.

Indblik side 2 

Dårligt internet kan 
tvinge erhvervet væk

Foto: Linda Kastrup/Scanpix

Det er med at få fundet paraplyen frem. Det bliver 
en regnvåd dag med risiko for lokale skybrud sidst 
på eftermiddagen og i aften.

Indblik side 7

Risiko for lokale 
skybrud i dag

Foto: Claus Bech/Scanpix

V: Krigsveteraner 
skal hjælpes i job

Befrielsen mindet
DANMARK: Både i aftes og i formiddag er 70-året for Danmarks Befrielse 
blevet højtideligholdt rundt om i Danmark. I formiddag lagde kronprins 
Frederik en krans ved ankeret i Nyhavn i København, og i aftes var det 
hans mor, dronning Margrethe, der lagde en krans i Mindelunden i Ry-
vang nord for København. Under mindehøjteligheden talte også statsmi-
nister Helle Thorning-Schmidt. 

- I er vores sidste vidner. I vidste, at prisen for jer selv blev tung. Men I 
satte det fælles højere. I traf et valg. I handlede, lød det fra statsministe-
ren til de fremmødte krigsveteraner, modstandsfolk og krigsfanger, der er 
æresgæster og er iklædt armbind og gamle ordener.

 
Indblik side 5 - Leder side 10

Det danske landshold stiller op ved VM i Tjekki-
et uden alle de store profiler fra NHL. Starten på 
turneringen har da også været svær for Danmark 
med »kun« ét point i to kampe. Men i aften venter 
Hviderusland, som de rød-hvide burde have pæne 
chancer imod.

Sporten side 17

Hviderusland  
skal besejres

Foto: Jan Korsgaard
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Veteraner skinnede 
om kap
ODSHERRED: Den 20. udgave af 
Odsherredsløbet for biler og 
motorcykler med minimum 35 
år på bagen trak lørdag mange 
veteran-entusiaster til startom-
rådet ved rådhuset i Højby.

Novo investerer 1,5 mia.
KALUNDBORG: Novo Nordisk 
har et godt øje til Kalundborg, 
hvor medicinalkoncernen inve-
sterer 1,5 milliarder kroner i en 
ny fabrik på 7500 kvadratmeter. 
Investeringen ventes at skabe 
100 nye job.

Af Janne Mulvad

SJÆLLAND: Torsdag blev 
der sat punktum i en åre-
lang twist mellem isole-
ringsfi rmaerne Rockwool 
og Papiruld Danmark fra 
Hillerød, da Højesteret stad-
fæstede Sø- og Handelsret-
tens dom fra oktober 2013. 
Her blev Papiruld Danmark 
dømt for at have overtrådt 
markedsføringsloven i sin 
markedsføring af papiruld.

Papiruld Danmark skrev 
tidligere i brochurer og på 
sin hjemmeside en række 
forskellige påstande om pa-
piruld. Materialet blev kaldt 
mere miljøvenligt end Rock-

wool, baseret på en sam-
menligning af de to materi-
alers CO2-aftryk, og der stod 
blandt andet, at CO2-aftryk-
ket for Rockwool er otte gan-
ge større end for papiruld. 
Papiruld blev også beskre-
vet som ligeså brandsikkert 
som stenuld, ligesom de to 
materialers isoleringsevne 
blev sammenlignet.

Utilstrækkeligt 
Men alle disse udsagn var 
baseret på utilstrække-
lig dokumentation, mente 
Rockwool, som i 2007 kon-
taktede Papiruld Danmark 
og klagede over virksomhe-
dens markedsføringsmate-
riale. Siden kom sagen for 

byretten, og fortsatte altså 
helt frem til Højesteret, hvor 
dommerne torsdag satte 
punktum ved at stadfæste 
dommen fra 2013.

- Det er træls, at vi ikke at 
vi ikke har fået medhold, 
men det er egentlig mest vo-
res stolthed, det her går lidt 
ud over, for det ændrer ikke 
noget i vores måde at drive 
virksomheden på. Nogle af 
de udsagn, sagen drejer om 
stammer helt tilbage fra 
2002, hvor vi havde en hel 
anden organisation, end vi 
har i dag, og hvor reglerne 
for miljøanprisning var helt 
anderledes, siger bestyrel-
sesformand i Papiruld Dan-
mark, Gert Josephsen.

Allerede da dommen faldt i 
Sø- og Handelsretten, juste-
rede Papiruld Danmark tek-
sterne i sin markedsføring, 
så der nu ikke skulle være 
noget at komme efter.

- Vi er helt bevidst om, 
hvordan vi skal fortælle 
vores miljøhistorie på den 
rigtige måde, så vi ikke kan 
komme i konfl ikt med mar-
kedsføringslovgivningen. 
Når man bruger gamle avi-
ser, er det klart, at man har 
et miljørigtigt produkt. Men 
der er grænser for, hvordan 
man kan omtale det. Det er 
en udfordring - men man 
kan lade være med at lave 
sammenlignende omtale, 
som vi gjorde før, siger Gert 

Josephsen og henviser til 
sammenligningerne med 
Rockwools produkter. 

- Det var den primære år-
sag til retssagen. Vi må ikke 
lave den slags sammenlig-
ninger - det kræver rigtig 
meget rent dokumentations-
mæssigt, siger han.

Højesteret var da også enig 
med Rockwool i, at Papiruld 
Danmark ikke havde do-
kumentationen i orden, da 
de sammenlignende egen-
skaberne ved Papiruld med 
egenskaberne ved Rock-
woools produkter. 

Godt for forbrugerne
Rockwool sendte torsdag en 
pressemeddelelse ud, hvor 

virksomheden kalder høje-
steretsdommen for en sejr 
for forbrugerbeskyttelsen.

- Vi mener, at det er vigtigt, 
at man som forbruger kan 
have tillid til, at virksom-
heders markedsføring er 
korrekt, og at udsagn kan 
dokumenteres. Det gælder 
markedsføringen fra alle 
virksomheder – store som 
små og inden for alle bran-
cher, siger Lars Hørberg, 
marketingdirektør i Rock-
wool Danmark. 

redaktionen@sn.dk

Dom: Papiruld-reklamer var ulovlige

DÆKNING: Mange 
borgere og virksom-
heder i Region Sjæl-
land har problemer 
med dårlig mobil- 
og bredbåndsdæk-
ning, viser Gallup-
undersøgelse. 

Af Martin Pedersen og 
Tomas Revsbech

SJÆLLAND: Hver sjette sjæl-
lænder har problemer med 
mobildækningen, når de er 
hjemme. I landdistrikterne 
er det hver fjerde. 
Det er blot en af de udfor-
dringer, som borgere og 
virksomheder klager over 
i en ny undersøgelse, som 
TNS Gallup har lavet for Re-
gion Sjælland. 
Ser man på virksomheder-
ne, oplever hver tredje pro-
blemer med mobildæknin-
gen i selve virksomheden. 
Det gælder hver anden virk-
somhed i landdistrikterne. 
Mange virksomheder har 
desuden problemer med 
bredbåndsdækningen. Hver 
femte virksomhed i en sådan 
grad at de vil være tvunget 
til at fl ytte, hvis ikke den bli-
ver bedre. 

Undersøgelsen, der er fore-
taget blandt 1000 borgere og 
500 virksomheder i regio-
nen, offentliggøres i dag. 
Den er den seneste i en ræk-
ke af undersøgelser, hvor 
borgere og virksomheder 
oplever problemer med mo-
bil- og bredbåndsdæknin-
gen uden for de store byer. 
Ifølge Jens Stenbæk, regi-
onsrådsformand i Region 
Sjælland (V), sætter un-
dersøgelsen en tyk streg 
under, at det haster med at 
fi nde en ordentlig løsning 
på den dårlige it-infrastruk-
tur uden for landets største 
byer. 
Han slår til lyd for, at staten 
skal spille en større rolle i 
udrulningen af fi bernet og 
opstillingen af mobilmaster. 
For lader man alene mar-
kedskræfterne bestemme, 
kommer man ikke proble-
met til livs: 
- Vi er nødt til at få etableret 
noget offentligt-privat sam-
arbejde omkring det her, så 
vi kan få rullet fi bernet ud i 
en større del af vores region. 
Det er en forudsætning for, 
at borgere og virksomheder 
har lyst til at etablere sig og 
vækste, eller i det hele taget 
blive i området, siger han. 
SR-regeringen præsente-
rer i dag en vækstpakke 
for landets yderområder, 
der blandt andet skal sikre 
bedre bredbåndsdækning. 

Uden det dog bliver konkre-
tiseret hvilke initiativer, der 
følger med ambitionen. 
Stenbæks eget parti, Ven-
stre, meldte også for nylig 
ud, at man vil oprette en 300 
millioners fond, hvor borge-
re og virksomheder i land-
distrikterne kan søge om 
tilskud til at etablere bred-

bånd. 
Det er gode initiativer, me-
ner regionsrådsformanden, 
men ikke helt nok: 
- Risikoen ved eksempelvis 
en fond, som man kan søge, 
er, at det ender i spredt fægt-
ning. Jeg kunne godt tænke 
mig, at der kommer en sam-
let plan for området, siger 

han. 

Ingen it, ingen gæster
En af de virksomheder, 
der oplever problemer med 
dårlig mobil- og bredbånds-
dækning er Dragsholm Slot 
i Odsherred. 

I modsætning til andre 
virksomheder har de ikke 

mulighed for at fl ytte virk-
somheden for at få bedre 
dækning. 

- Hvis ikke vi kan levere 
en god internetforbindelse, 
kan det det være et parame-
ter, vi kan tabe gæster på. 
Det er dejligt på landet, men 
det kræver også, at der er en 
ordentlig forbindelse, ellers 
føler man virkelig, man er 
kommet til udkantsdan-
mark, siger Mads Bøttger, 
direktør på Dragsholm Slot. 

Han opfordrer politikerne 
til at skele til Sverige, hvor 
man fra statens side har 
afsat hele tre milliarder til 
bedre bredbåndsdækning i 
landområderne. 

- Jeg synes, man skal frem-
rykke nogle investeringer, 
så man får lagt nogle ordent-
lige forbindelser ud til os.

 sj@sn.dk

Sjællændere bøvler med ringe 
mobil- og bredbåndsdækning

Dragsholm Slot er en af de virk-
somheder, der oplever en dårlig 
internetforbindelse, fortæller 
direktør Mads Bøttger.  

Foto Peter Andersen 
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SJÆLLAND RUNDT

SJÆLLAND: Der opstår små revner i togskinnerne, og 
de skal fjernes, inden de når at vokse sig store.

Derfor kommer skinnefræseren, der fjerner revner-
ne, på besøg her i regionen fra den 12. til den 26. maj. 
Den støjer kun moderat, når den fræser, og det foregår 
om natten. Til gengæld larmer det mere, når den skal 
renses og klargøres om dagen. Det bliver den gjort den 
12., 20. og 21. maj i Ringsted og den 22. til 25. maj i Vor-
dingborg. Det kan give støjgener for naboer, oplyser 
Banedanmark.

mped

Skinnefræser kommer på besøg

SJÆLLAND: Onsdag klokken 12 vil sirener landet over 
begynde at hyle. Der skyldes dog ikke nogen katastro-
fe. Det er derimod en test af systemet, som Beredskabs-
styrelsen og politiet foretager. Under testen vil der lyde 
tre signaler. Først et varslingssignal, der lyder fi re 
gange i løbet af 45 sekunder. Efter tre minutter gen-
tages varslingssignalet. Efter yderligere tre minutter 
kommer der så et afvarslingssignal, der består af en 
lang, ensartet tone, som varer i 45 sekunder.  

Hylende sirener onsdag

Skinnefræseren arbejder i den sjællandske region i maj måned. 
   Foto: Banedanmark

SJÆLLAND: De danske landmænd forsøger at kaste et 
kritisk lys på de statslige vandplaner. 

Det sker ved i alt fi re stormøder landet over, hvoraf de 
tre bliver afholdt på Fyn og i Jylland, mens det sidste 
stormøde i rækken fi nder sted på Sørup Herregaard 
ved Ringsted i morgen aften. 

- De nye vandplaner er så restriktive i forhold til, 
hvad landmændene må gøde, at vi risikerer, at en tred-
jedel af dansk landbrugsareal skal braklægges. Der 
er et millionstab i vente for landmændene, siger Povl 
Fritzner, formand fra interesseforeningen Østlige 
Øers Landbforeninger. 

Han opfordrer til, at landmændene kommer »op af 
plovfuren« og kæmper for deres private ejendomsret 
ved at dukke op til mødet. 

 På mødet vil der blandt andet være faglige indlæg fra 
en repræsentat fra Naturstyrelsen såvel som et juri-
disk oplæg fra det advokatfi rma, landbruget benytter 
for at få klarlagt, om landmændene skal stævne staten 
for planerne. 

Stormøde om vandplaner

HILLERØD: Den socialdemokratiske gruppe i Region 
Hovedstadens regionsråd kan ikke tilslutte sig en be-
slutning om at lukke Onkologisk Afdeling på Nordsjæl-
lands Hospital. Det oplyser partiets gruppeformand 
Leila Lindén. Dermed kan der ikke længere samles et 
politisk fl ertal for en lukning. Planen om en lukning af 
afdelingen og en centraliseringen af al kræftbehand-
ling på Rigshospital og Herlev Hospital er et af fl ere 
forslag til revision af Hospitals-og Psykiatriplan 2020, 
som var i høring frem til sidste uge. Og høringssvarene 
har gjort indtryk, siger Leila Lindén. 

- Der er i høringsperioden blevet rejst en række re-
levante spørgsmål om udviklingen i antallet af nye 
kræfttilfælde i forhold til, hvor mange patienter Regi-
on Sjælland selv ønsker at behandle, og hvor mange 
Region Sjælland-patienter, man ønsker at få behandlet 
i Region Hovedstaden, siger Leila Lindén, der samtidig 
peger på, at der i disse år en rivende udvikling indenfor 
kræftbehandlingen.

Kræftafdeling reddet

VÆKST: Regeringen 
varsler pakke med 
50 initiativer, som 
blandt skal skabe 
vækst i yderkanter-
ne af landet. Men 
modtagerne af pak-
ken efterlyser mere 
viden om indholdet.

DANMARK: Bedre bredbånd, 
en lempeligere planlov og 
bedre offentlige trafi k. Med 
50 initiativer i en ny udkant-
spakke vil regeringen skabe 
mere liv uden for Danmarks 
største byer til gavn for både 
borgere og virksomheder i 
yder- og landkommuner.

Ovennævnte er nogle af de 
få konkrete ting, som stats-
minister Helle Thorning- 
Schmidt (S) vil løfte lidt af 
sløret for i et interview med 
Berlingske.

- Det er en blandet land-
handel af ting, som ikke 
koster noget, fordi det er en 
form for afregulering, og så 
ting, som koster noget, siger 
hun til avisen.

De 50 initiativer er både 
»store og små« såsom smidi-
gere regler for byggesagsbe-
handling, nemmere adgang 
til såkaldt crowdfunding 
for iværksættere og lettere 
mulighed for at fl exe mellem 
helårs- og fritidsbolig.

Landdistrikternes Fælles-
råd kalder det positivt, at re-

geringen forholder sig til, at 
fl ere steder i Danmark kan 
bidrage til vækstlagkagen.

- Det er glædeligt, at rege-
ringen ser på udviklingen 
af hele landet som et væ-
sentligt tema, også i en valg-
kamp, siger formanden for 
Landdistrikternes Fælles-
råd, Steffen Damsgaard, der 
også er byrådspolitiker for 
Venstre.

- Men jeg er også realist, og 
vi vil gerne vide mere om, 
hvad pakken reelt indehol-
der, og hvad der egentligt er 
nyt.

Han mener, at statsmini-
steren nedtoner forslaget, 
når hun siger det ikke tåler 
sammenligning med tidlige-
re vækstpakker.

- Jeg bliver bekymret, når 
statsministeren selv kalder 
udspillet »en blandet land-
handel«, siger han.

Lollands borgmester, Hol-
ger Schou Rasmussen (S), 
kender om nogen til udfor-
dringerne i yderkanterne. 
Han er derfor »superpositiv 
over, at alle Folketingets 
partier nu har fokus på, at 
Danmark er ved at knække 
over«.

- Men problemet er, om 
man bare skyder med spre-
dehagl med det her udspil.

- Jeg er helt klar på, at pen-
gene er knappe . Men derfor 
er det også så vigtigt, hvor-
dan de bruges. Hvis vi lave-
de en fond på fem milliarder 
kroner og satte de klogeste 

hoveder til at disopnere 
dem, kom vi måske længere, 
siger han.

Han peger på nedrivning 
af overskydende boliger og 
forfaldne rønner som et om-
råde, der virkelig trænger 
til en yderligere indsats.

For sent og for tyndt
Mens SF’s formand Pia Ol-
sen Dyhr ser positive takter 
i regeringens udspil, så kal-
der den borgerlige lejr det 
»for sent og for tyndt«.

- Vækstinitiativerne er 
simpelthen for lidt og kom-
mer for sent. Virksomhe-
derne er presset, landdi-
strikterne har oplevet en 
frafl ytning, og alt det, som 
regeringen nu stiller i ud-
sigt, kan ikke nås på denne 
side af sommerferien. Det 
er fugle på taget, siger Ven-
stres næstformand Kristian 
Jensen.

I stedet for vil Venstre 
have en helt ny planlov og en 
strategi for at fl ytte statslige 
arbejdspladser fra de store 
byer ud til yderkommuner-
ne samt skatte- og afgiftslet-
telser.

Det samme vil den kon-
servative erhvervsordfører 
Brian Mikkelsen, der kal-
der planen »smålapperi på 
smålapperi«.

- Det er en pinlig omgang, 
statsministeren leverer. Det 
svarer til, at man sætter et 
plaster på et åbent benbrud, 
siger Brian Mikkelsen.

 /ritzau/

Nyt udkantsudspil får 
blandet modtagelse

Bredbånd og en lempet planlov er blandt 50 initiativer, som skal skabe vækst i Danmarks udkant.  Foto: Jørn Deleuran/Scanpix

Regeringens 50 tiltag for-
deler sig indenfor seks 
overordnede temaer:

 Bedre rammer for at bo 
og arbejde i yder- og land-
kommuner

 Bedre rammer for at 
drive virksomhed i yder- 
og landkommuner

 Bedre vilkår for dansk 
landbrug

 Bedre vilkår for dan-
ske virksomheder og 
styrket beskæftigelse

 Mere effektivt byggeri 
og billigere forsyning

 Bedre vilkår for iværk-
sættere og investeringer

 Kilde: Berlingske

Regeringens 
vækstinitiativer
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DYR MEDICIN: Eks-
plosive medicinud-
gifter og tilstrøm-
ning af patienter 
til akutafdelinger 
presser regionerne 
økonomisk.

DANMARK: Hundredvis af 
stillinger på sygehusene 
trues af sparekrav til regio-
nerne.

Især uforudset udgifter til 
ny og dyr sygehusmedicin 
sparker i år benene væk un-
der økonomien.

- Vi er i en rigtig, rigtig 
giftig klemme. Vi skal have 
dækket nogle af de her hul-

ler, ellers bliver det virkeligt 
virkelig svært.

- De sparekataloger ude 
i hver region, der er under-
vejs, kan ikke undgå at blive 
dramatiske, siger forman-
den for Danske Regioner, 
Bent Hansen (S).

Han mødes i dag med fi -
nansminister Bjarne Coryd-
on (S) for at forhandle næste 
års budgetter.

Her er regionernes top-
prioritet at sikre kvaliteten 
i patientbehandlingen og 
ikke mindst personalet til 
fortsat at kunne gøre det.

- Vi er presset af, at der 
kommer fl ere patienter på 
de akutte afdelinger. Det er 
accelereret voldsomt bare 

det seneste år, og det rykker 
tænder ud hos vores perso-
nale, siger Bent Hansen.

- Samtidig skal vi sikre, at 
udredningsgarantien opfyl-
des, der er også kommet fem 
procent fl ere kræftpatien-
ter, og oveni det hele skal vi 
så betale for de her kraftigt 
voksende medicinpriser, si-
ger Bent Hansen.

Forudsætninger i sidste 
års økonomiaftale, om at 
udgifterne til tilskudsbe-
rettiget medicin skulle falde 
med 500 millioner kroner og 
dermed dække stigende ud-
gifter til ny, dyr sygehusme-
dicin, har ikke holdt stik.

Tværtimod steg udgifter-
ne til medicintilskud med 80 

millioner bare i første kvar-
tal i år. Udgifterne til syge-
husmedicin er i årets fi re 
første måneder steget med 
400 millioner mod en forven-
tet vækst i hele 2015 på 500 
millioner kroner.

Derfor tegner det i stedet 
til et hul på en milliard kro-
ner på medicinområdet.

- Vi vil drøfte med fi nans-
ministeren, om vi i fælles-
skab på en anden måde kan 
vurdere, hvilken medicin 
vi tager i brug og til hvilken 
pris.

- For kan vi ikke røre ved 
medicinen, så må vi jo prio-
ritere i forhold til persona-
let, siger Bent Hansen.

 /ritzau/

Regioner til minister: 
Medicin eller medarbejdere

TOMMELFINGEREN 
NEDAD: En lang 
række økonomer 
dumper nu det 
håndværkerfradrag, 
som Løkke kræver 
indført for at blive 
statsminister.

DANMARK: En lang række 
økonomer vender tommel-
fi ngrene nedad til det hånd-
værkerfradrag, som Ven-
stre med partiformand Lars 
Løkke Rasmussen i spidsen 
kræver genindført, hvis han 
skal være statsminister ef-
ter et valg.

Det viser en rundspørge, 
som Ritzau har lavet blandt 
nogle af landets førende øko-
nomer.

28 af de i alt 38 medvirken-
de økonomer i Ritzaus panel 
mener ikke, at håndværker-
fradraget er »en samfunds-
økonomisk god idé«. Seks 
økonomer har den modsat-
te holdning, mens fi re er i 
tvivl.

Blandt kritikerne af hånd-
værkerfradraget er chef-
økonom i Sydbank, Jacob 
Graven:

- Dansk økonomi er i for-
vejen allerede på vej ind i 
et opsving, og derfor er det 
bestemt ikke oplagt, at der 
er brug for sådan et initiativ 
her. Vi mener ikke, at det er 
specielt oplagt, at byggesek-
toren skal have særordnin-
ger i forhold til andre dele af 
økonomien, siger han.

- Det her relativt dyre 
forslag virker i bedste fald 
overfl ødigt, men i værste 

fald kan det gøre mere skade 
end gavn, fordi det kan ska-
be mangel på arbejdskraft i 
visse dele af byggesektoren, 
siger Jacob Graven.

Venstre fi k for nylig en 
samlet blå bloks grønne lys 
til at genindføre skattefra-
draget for udført håndvær-
ker-arbejde frem til 2018, 
hvis magten skifter ved næ-
ste valg.

Både de Konservative 
og Dansk Folkeparti støt-
ter håndværkerfradraget, 
mens Liberal Alliance tåler 
det mod at få politiske ind-
rømmelser på andre områ-
der.

Blandt argumenterne er, 
at fradraget vil sikre fl ere 
arbejdspladser, men det 
giver cheføkonom i Dansk 
Industri, Klaus Rasmussen, 
ikke meget for.

- Beskæftigelsen er steget 
ganske kraftigt inden for 
bygge- og anlægsbranchen, 
så hvis det er et forsøg på at 
holde hånden under beskæf-
tigelsen, så virker det ikke 
særlig velbegrundet, pointe-
rer han.

Han revser også fradraget 
for at skævvride forbruget.

- Det er maksimal forvrid-
ning. Det er forbrugerne 
selv, der skal fi nde ud af, 
hvad de vil bruge deres pen-
ge på. Det behøver de ikke 
det offentliges hjælp til.

Lars Løkke Rasmussen 
har lovet, at håndværkerfra-
draget vil blive indført med 
tilbagevirkende kraft med 
virkning fra 1. januar i år, 
hvis han vinder valget sene-
re på året.

 /ritzau/

Økonomer dumper håndværkerfradrag

Det er enten dyr me-
dicin eller personale 
på sygehusene, lyder 
det fra regionerne til 
Bjarne Coridon. De to 
parter mødes i dag 
for at diskutere næste 
års budget.  
Foto: Jan Djenner/
Scanpix

DANMARK: De virksomhe-
der, som ansætter krigsve-
teraner, skal have en øko-
nomisk belønning, mener 
Venstre-formand Lars Løk-
ke Rasmussen på 70-års-da-
gen for Danmarks befrielse 
i 1945.

- Vi skylder de unge mænd 
og kvinder, som vi sender ud 
i landets tjeneste, at vi tager 
godt imod dem, når de kom-
mer hjem. Det har Danmark 
historisk været ringe til.

- Når jeg taler med de hjem-
vendte soldater, så taler de 
også om det vakuum, de 
havner i. De kommer fra at 
have været en aktiv del af 
et stærkt fællesskab, de har 
Danmarks opbakning, og 
lige pludselig er de et sags-
nummer.

- Vi har gjort meget de se-
neste år, men mere kan gø-
res, og vi ved, at mange af 
egen drift fi nt fi nder tilbage 
til civilsamfundet, men der 
er nogle, som ikke gør, siger 
Lars Løkke Rasmussen.

Derfor vil Lars Løkke Ras-
mussen sende et signal til 
virksomhederne.

- Skal vi ikke blive bedre til 
at sende et signal til dansk 
erhvervsliv om at blive end-
nu bedre til at åbne deres 
døre, deres forretninger og 
deres produktionsvirksom-
heder for hjemvendte vete-
raner?

- Den metode, vi kan kom-
me i tanker om, er at give en 
bonus til de virksomheder, 
som ansætter de hjemvend-
te soldater, siger Lars Løkke 
Rasmussen.

Han ved endnu ikke, hvor 
stor den økonomiske beløn-
ning skal være.

- Det skal selvfølgelig have 
et omfang, så det giver me-
ning, men jeg har ikke lagt 
mig fast på et beløb. I øje-
blikket har vi en ordning i 
forhold til folk, der har væ-
ret i nyttejob, og som er ud-
faldstruede, hvor vi giver en 
præmie på 25.000 kroner til 
virksomhederne.

- Da jeg var statsminister, 
gav vi virksomhederne 
75.000 kroner, hvis de opret-
tede en praktikplads, så jeg 
forestiller mig et beløb i det 
interval, siger han. /ritzau/

Krigsveteraner 
skal hjælpes 
i arbejde

Krigsveteraner skal hjælpes tilbage i job, og det kan ske ved at give virk-
somhederne en økonomisk gulerod.  Foto: Søren Bidstrup/Scanpix

DANMARK: Biotekselskabet 
Bavarian Nordic har gjort 
status efter de første tre 
måneder af 2015, og selv om 
omsætningen var faldende 
sammenlignet med samme 
periode sidste år, er der alli-
gevel en god nyhed at fi nde i 
kvartalsregnskabet.

Resultatet for perioden 
blev på 45,4 millioner kro-
ner, hvilket skal sammen-
holdes med et spinkelt over-
skud på 1,2 millioner kroner 
i første kvartal 2014.

Resultatet er som sagt 
hentet på trods af et omsæt-
ningsfald på 51,1 millioner 
kroner til 234,8 millioner 
kroner.

Samtidig er den primære 

drift også belastet af øgede 
omkostninger til forskning, 
distribution og administra-
tion, og den ender derfor 
med et minus på 40,2 millio-
ner kroner.

Et nettoplus på de fi nan-
sielle poster på 103,2 milli-
oner kroner er til gengæld 
med til at hive bundlinjen et 
godt stykke op i det sorte felt.

Bavarian Nordic meddelte 
i begyndelsen marts, at man 
havde indgået et partner-
skab med amerikanske Bri-
stol-Myers Squibb omkring 
markedsføring af prostata-
kræft-vaccinen Prostvac.

Den kan i bedste fald ind-
bringe selskabet en indtægt 
på 6,5 milliarder.  /ritzau/

Bavarian Nordic ud
med � ot resultat  
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BEFRIELSEN: Stats-
minister Helle 
Thorning-Schmidt 
(S) takkede fri-
hedskæmperne for 
deres indsats under 
besættelsen.

RYVANGEN: Statsminister 
Helle Thorning-Schmidt (S) 
takkede frihedskæmperne 
og deres familier, da hun 
mandag aften markerede 
70-året for Danmarks befri-
else i Mindelunden i Køben-
havn.

- Jeg er dybt bevæget ved 
at stå her i dag. Foran mænd 
og kvinder, der kæmpede for 

Danmarks frihed. I er vo-
res sidste vidner. I vidste, at 
prisen for jer selv blev tung. 

Men I satte det fælles højere. 
I traf et valg. I handlede, lød 
det fra statsministeren.

- Til stede i aften er også 
pårørende. Søstre, brødre og 
ægtefæller, der levede med 
frygt og bekymring. Børn, 
hvis forældre var mærket 
af barske år. Og dem, der 
sidder tilbage med savn. Vi 
skylder jer alle tak. I kæm-
pede for os, til Danmark blev 
frit, sagde hun.

Samtidig koblede stats-
ministeren frihedskampen 
under den tyske besættelse 
sammen med de mange in-
ternationale missioner, som 
det danske forsvar har sendt 
soldater ud på gennem de se-
neste mere end ti år:

- Den 4. maj 1945 stod Dan-
mark sammen med vores 
allierede. Det har vi gjort 
lige siden. Danske soldater 
er på farlige missioner. Dan-
mark yder en aktiv indsats 
i verden. Vi tænder håb om 
frihed hos mennesker, der 
lever i ufrihed, sagde Helle 
Thorning-Schmidt.

- Det kan vi gøre, fordi dan-
ske mænd og kvinder træf-
fer et valg og handler. Vores 
allierede kan regne med 
Danmark. Og vi kan regne 
med dem, sagde hun, inden 
hun slog over i engelsk, og 
takkede de allieredes ofre 
for Danmarks befrielse.

Mindelunden i Køben-
havn, hvor mindehøjtidelig-
heden fandt sted, var et blo-
digt centrum for den tyske 
besættelsesmagts henret-
telser af danske modstands-
folk.

Ved krigens afslutning 
fandt man ligene af 202 dan-
skere, der var blevet hen-
rettet her i løbet af krigen. 
Mere end halvdelen af de 
dræbte er bisat her i dag.

 /ritzau/

Thorning:  
Tak for jeres 
heltemod

Dronning Margrethe lagde en krans for de faldne.

En af de gamle frihedskæmpere mindes ved stenene for de frihedskæmpere, der faldt i Mindelunden i Ryparken. Foto:Søren Bidstrup/Scanpix

Statsminister Helle Thorning-Schmidt holdt tale  for frihedskæmper-
ne og deres familier.

»  I vidste, at prisen 
for jer selv blev tung. 
Men I satte det fælles 
højere. I traf et valg. I 
handlede
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HOLSTEBRO: To mænd på 24 
og 25 år er mandag blevet 
fundet døde i en camping-
vogn i Brande, som de havde 
overnattet i efter et traktor-
trækstævne i weekenden.

Dødsårsagen er muligvis 
udsivende gas, oplyser vagt-
chef Ole Vanghøj, Midt- og 
Vestjyllands Politi.

- Der er ikke noget, der 
indikerer, at der er sket en 
forbrydelse. Der ser ud til 
at være tale om en tragisk 
ulykke, siger Ole Vanghøj.

Det var pårørende til de 
to unge mænd, der man-
dag kort før middag fandt 
de to unge liggende livløse 
i den afl åste campingvogn, 
der stod på Frihedevej ved 
Brande. De pårørende kon-
taktede politiet, der nu un-

der omstændighederne bag 
dødsfaldene.

De to unge havde overnat-
tet i campingvognen efter 
traktorstævnet, og de på-
rørende valgte at tage hen 
og undersøge vognen, da de 
i weekendens løb forgæves 
havde prøvet at få kontakt 
med mændene. Politiet har 
sammen med retsmedicine-
re og teknikere undersøgt 
campingvognen og kan fast-
slå, at de ikke er blevet udsat 
for en forbrydelse.

De tekniske undersøgelser 
af baggrunden for dødsfal-
dene fortsætter, og politiets 
mistanke er rettet mod cam-
pingvognens varmesystem.

/ritzau/

To fundet døde

NYKØBING FALSTER: En 
24-årig motorcyklist, der 
mandag aften forsøgte at 
køre fra politiet på en stjå-
let Harley Davidson, endte 
med at køre frontalt ind i en 
patruljevogn i nærheden af 
Nørre Alslev på Falster. Po-
litiet anser det som lidt af et 

mirakel, at motorcyklisten 
er sluppet fra sammenstødet 
med livet i behold, fordi han 
kørte med meget høj fart.

- Muligvis var hastigheden 
oppe i nærheden af 200 ki-
lometer i timen. Han kører 
venstre om en helle og tør-
ner direkte ind i en af vores 

hundevogne, siger Søren 
Østervig, vagtchef ved Syd-
sjællands og Lolland-Fal-
sters Politi.

Airbaggen i patruljevog-
nen blev udløst, og hverken 
de to betjente i bilen - eller 
politihundehvalpen bag i bi-
len - er kommet noget til.

- Kollegerne måtte en tur 
forbi skadestuen for at blive 
undersøgt, men de er ikke 
kommet noget til, mens mo-
torcyklisten brækkede et 
ben, siger Søren Østervig.

Den 24-årige mand er i for-
vejen frakendt kørekortet.

/ritzau/

Motorcyklist i høj fart rammer politibil

ENERGI: Klima- 
energi- og bygnings-
minister Rasmus 
Helveg Pedersen 
(R) mener ikke, at 
kommunerne kan 
bruge ny sundheds-
undersøgelse som 
undskyldning for at 
udskyde vindmølle-
projekter.

DANMARK: Modstanden fra 
almindelige borgere mod 
vindmøller på land er ble-
vet så massiv, at den nu tru-
er Folketingets energimål. 
Det skriver Bolius’ magasin 
BEDRE HJEM.

Modstanden mod vind-
møller på landjorden har al-
drig være mere markant og 
synlig end nu.

Kommunerne har fået på-
lagt at opføre et vist antal 
vindmøller, men de mødes i 
dag af massive protester fra 
borgere, der frygter både 
støjgener og andre sund-
hedsmæssige problemer.

Naturstyrelsens såkaldte 
vindmøllerejsehold, som 
blev oprettet i 2008 for at 
hjælpe kommunerne med 
planlægning af opsætning 
af vindmøller, mærker i den 
grad den voksende mod-
stand mod vindmøller.

- Der er generelt kommet 
en hårdere tone og en kraf-
tigere modstand mod vind-
møllerne, og det er ikke 
mange steder, det går nemt 
at planlægge vindmøller i 
dag, siger kontorchef i Na-
turstyrelsen og leder af 
vindmøllerejseholdet Niels 
Bjørkbom.

Konsulent i Kommuner-

nes Landsforening, Camilla 
Rosendahl, oplever også, at 
modstanden mod møller på 
landjorden er blevet større.

Regeringen satte i 2013 en 
undersøgelse i gang for at få 
fastlagt, om det har sund-
hedsmæssige konsekvenser 
at bo i nærheden af vindmøl-
ler. Undersøgelsen udarbej-
des af Kræftens Bekæmpel-
se, og de første resultater 
vil efter planen ligge klar i 
maj 2016. Omkring 10 kom-
muner har ifølge direktør i 
vindmølleindustriens bran-
cheforeningen, Jan Hylle-
berg, valgt helt at sætte op-
sætning af landvindmøller 
på pause. Og det er et højt 
tal, mener han.

- Sidste år blev der stillet 
vindmøller op i syv kom-
muner, og vi hører fra vores 
medlemmer, at det er van-
skeligt at få byggetilladel-
ser i kommunerne over hele 
landet, fordi kommunerne 
venter på helbredsundersø-
gelsen, siger han.

Men klima- energi- og 
bygningsminister Rasmus 
Helveg Pedersen (R) mener 
ikke, at kommunen kan bru-
ge sundhedsundersøgelsen 
som undskyldning for at ud-
skyde vindmølleprojekter.

- Jeg har godt hørt, at nog-
le kommuner bruger dette 
argument for ikke at foreta-
ge sig noget, som er svært. 
Men det er noget pjat. Kom-
munerne har ansvaret for 
at løse opgaven, og det er jeg 
ikke i tvivl om, at de gør,« 
siger Rasmus Helveg Peter-
sen.

Skal Folketingets ener-
gimål nås, skal der frem til 
2020 opstilles omkring 400 
landvindmøller.

Protester 
truer 
energimål

VALG: I 100 år har valg-
plakater været en del af 
valgkampen til Folketinget. 
Nu har Dansk Plakatkunst 
genoptrykt et udvalg af tids-
typiske valg-plakater fra 
plakatkunstens guldalder - 
og efterlyser flere.

Af Palle Høj

DANMARK: Mens vi fortsat venter på 
valget og de mange valgplakater i lyg-
tepælene, så kommer en række gamle 
plakater nu igen til hæder og ære - som 
dekorativ plakatkunst.

Dansk Plakatmuseum i Århus er så-
ledes aktuel med udstillingen »Valget 
er dit! Den danske valgplakat i 100 år«.

I Danmark begyndte valgplakaterne 
at dukke op i gadebilledet i 1920’erne 
som det første rigtige massekommu-
nikationsmiddel i forbindelse med 
politiske valg. Og der blev spillet på 

følelserne for at skabe opmærksomhed 
hos vælgerne: Social indignation, med-
lidenhed, humor og satire.

- Nutidens valgplakater er så kede-
lige. De ligner alle sammen hinanden 
og er skåret over nøjagtig samme læst. 

Der er ikke noget, der fænger eller op-
hidser dér. Modsat med plakaterne 
før 1960. De er frække, følelsesladede 
eller humoristiske og differentierede, 
siger Elsebeth Aasted Schanz, leder af 
Dansk Plakatmuseum i Aarhus.

Dansk Plakatkunst har i samarbej-
de med Plakatmuseet fundet et udvalg 
af skønne gamle valgplakater, som nu 
genoptrykkes. 

Men der kan sagtens være fl ere valg-
plakater derude, som vi ikke kender 
eksistensen af og som fortjener at kom-
me frem i lyset, siger Elsebeth Aasted 
Schanz, som efterlyser gamle plakater, 
der fortjener en genoptrykning.

Valgplakater efterlyses

Venstre udgav i 1947 et valgprogram med samme titel som valgpla-
katen. På plakaten har Venstre valgt kroppen som blikfang i et næs-
ten erotisk billede, hvor lyset rammer overarmenes stærke muskler. 
Den unge mand trækker til Venstre. Partiet fi k sit navn, fordi de libe-
rale stod til venstre for de konservative i partiet Højre, der siden blev 
til Det Konservative Folkeparti. I 1971 skiftede Venstre i øvrigt fra 
valgbogstavet D til V, som også i dag er partiets bogstav.

Thor Bøgelund udarbejdede politiske plakater for både Socialdemo-
kratiet og Det Konservative Folkeparti. I 1932 var valgkampens sto-
re tema arbejdsløsheden som følge af den økonomiske verdenskrise 
efter Wall Street krakket i 1929. På plakaten vinker tømreren til sin 
kone, der kommer med en frokostkurv og til sit barn, som i et idyllisk, 
solbeskinnet landskab glad løber sin far i møde. I baggrunden ryger 
skorstenene som tegn på, at der nu er kommet gang i økonomien. 
Skorstenens positive symbolske betydning er siden vendt fuldstæn-
digt på hovedet.

1926. Plakatens budskab er, at der skal sæt-
tes gang i økonomien og dermed skabes 
arbejdspladser til bl.a. tømrere og maskin-
arbejdere. Plakaten er holdt i et enkelt og 
stramt, tyskinspireret billedsprog, der er 
typisk for Sven Henriksens plakatkunst. De 
to personers opstilling minder mest af alt om 
en illustration for et håndværkerlav. Under 
alle omstændigheder er der tale om heroiske 
skikkelser på vej til at erobre magten. 
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DANMARK RUNDT

SKYBRUD: Ifølge 
DMI er der fare for 
lokale skybrud i 
dag, der bliver våd 
uanset hvad.

DANMARK: I aften kan regn-
dråberne falde tungt.

Ifølge DMI er der risiko for 
lokale skybrud i hele landet 
med undtagelse af Nordjyl-
land.

Det er dog endnu for tidligt 
at komme med et egentlig 
varsel til bestemte egne af 
landet, der vil være i særlig 
risiko, oplyser DMI.

- Det er hovedsagelig i den 
sydvestlige del af landet, at 
der er størst risiko for, at der 
kommer mest nedbør. Det 
kommer ind fra sydvest, si-
ger vagthavende meteorolog 
hos DMI, Anja Bodholdt.

Regnen vil falde stort set 
hele dagen, men det er først 
hen imod aftentimerne, at 
det for alvor kan blive en våd 
omgang.

- Der kommer en front op 
i morgen formiddag, der gi-
ver regn i hele landet. Og det 
er nok en to til fem millime-
ter, den giver. Men på bagsi-
den af den her front, kan der 
danne sig kraftige byger, si-
ger Anja Bodholdt.

Det er de kraftige byger 
sidst på dagen, der lokalt 
kan være regulære sky-
brud. Det betyder, at der kan 
falde 15 mm regn eller mere 
på en halv time.

- Det er fra 16-tiden i mor-
gen og så ved 20-21 tiden er 
det slut igen, siger Anja Bod-
holdt om tidsrummet for de 
mulige skybrud.

Om det ender så galt, tør 

DMI ikke sige endnu, men 
sikkert er det, at hele landet 
skal regne med at få regn.

Skulle der komme kraftig 

regn og skybrud, advarer 
DMI om fare for oversvøm-
melse af lavtliggende om-
råder, oversvømmelse af 

kældre, vand på kørebaner 
og i viadukter samt nedsat 
sigtbarhed. 

                                              /ritzau/

Hele landet får en skylle

Husk paraplyen. Det bliver en lun, men våd befrielsesdag.  
 Foto: Anders Debel Hansen/Scanpix

KØBENHAVN: »Anti Social Media« var i går på besøg på 
den østrigske ambassade, hvor ambassadør Ernst-Pe-
ter Brezovszky ønskede det danske band held og lykke 
med Eurovision-konkurrencen i Wien, hvor de skal 
synge »The way you are«. Det foregik i det fri, hvor 
gruppen spillede to akustiske numre. 

Foto: Simon Læssøe/Scanpix

AALBORG: Det koster to år 
og tre måneders fængsel 
at klippe tommelfi ngeren 
af en mand.

Det vurderede retten i 
Aalborg i går eftermid-
dag, da en 35-årig mand 
med relationer til roc-
ker-kredse blev dømt for 
grov vold mod en 22-årig 
mand fra Hobro.

I dommen indgik en tid-
ligere reststraf plus en 
straf for besiddelse af nar-
kotika, oplyser P4 Nord-
jylland.

Overfaldet skete 11. 
marts om eftermiddagen, 
hvor den 35-årige i Ho-
bro centrum sprang ud 
af sin bil og begyndte at 
sparke og slå sit 22-årige 
offer. På et tidspunkt tog 
overfaldsmanden en ro-
sensaks frem og klippede 
venstre tommeltot over på 
den 22-årige.

Gerningsmanden var ef-
terlyst af politiet i en uge, 
inden han meldte sig selv 
på politigården i Aalborg.

/ritzau/

I fængsel for tommelfi nger-klip

AARHUS: Nu er det snart slut med at ride på elefanter, 
når du rejser til Thailand eller andre asiatiske lande.

Jysk Rejsebureau i Aarhus har som det tredie danske 
selskab besluttet at standse den omstridte turist-aktivi-
tet, fordi den indebærer mishandling af dyrene.

- For at kunne have tæt omgang med vilde dyr, er det 
nødvendigt at knække dem fysisk og mentalt, forklarer 
direktør Gitte Buchhave fra organisationen World Ani-
mal Protection til DR Østjylland.

- Elefanterne fjernes i en ung alder fra moderen og 
holdes i isolation og bliver slået med stokke, siger hun 
videre.

Derfor er dyreværnsorganisationen glad for, at stadig 
fl ere rejseselskaber stopper elefantrideturene. /ritzau/

Endnu et stop for elefantrideture

DANMARK: Digteren 
Yahya Hassan er ikke be-
gyndt at pakke sine hårde 
ord ind i vat, selv om han 
nu vil stille op til folke-
tingsvalget for National-
partiet. I en video, lagt 
op på facebook 30. april, 
omtaler han Dansk Folke-
partis Alex Ahrendtsens 
latter som noget, »der får 
zoologer til at tænke på 
en liderlig, rabiesramt hyæne i løbetid.« Det skriver 
Fyens.dk. Den omtalte latter kommer ifølge Yahya Has-
san som reaktion på en hyldest til nye tegninger fra den 
svenske Muhammed-tegner Lars Wilks. Men hverken 
de nye tegninger eller det citat, som læses op i video-
en, har hold i virkeligheden. Men trods den farverige 
beskrivelse af hans latter, griner Alex Ahrendtsen af 
Yahya Hassans beskrivelse.

- Jeg synes, det er morsomt, siger Ahrendtsen, der er 
kulturordfører og børne- og undervisningsordfører for 
DF.

- Det vil jeg tænke på hver gang, jeg griner, og hver 
gang jeg ser Yahya Hassan. Så vil jeg grine og tænke på 
den der småliderlige hyæne.

Pakker ikke sine ord ind i vat

Af Lars Kimer

En dyremishandlingssag 
fra Sydsjælland sprænger 
alle rammer. I aftes ankom 
90 hunde til Dyrenes Be-
skyttelses Internat i Darup 
ved Roskilde. Hundene hav-
de gået hos en hundeavler 
på Sydsjælland hvor alt var 
gået galt.

 Roskilde Internat tøver 
ikke med at kalde det den 
største sag, de har været 
involveret i, i de 20 år som 
internatets ansatte kan hu-
ske tilbage. Sagen drejer sig 
om 90 vanrøgte hunde fra 
en ejendom, som ser ud til at 
ligge på Næstved-egnen.

- Her lugter ubeskriveligt 
grimt af lort på hele inter-
natet, beretter dyrepasser 
Sofi e Yderstræde.

Alt hvad der kan opdrives 

af trimmere og donationer 
til mad, godbidder og andet, 
som kan hjælpe er meget 
velkomme oplyser inter-
natet og henviser til deres 

facebookside »Roskilde In-
ternat«.

- Vi skal bruge hele dage på 
dyrlægetjek, orme- og loppe-
kur og naturligvis klipning. 
Hundene er voldsom van-
røgtede, siger hun.

De fl este af hundene er 
Cocker Spanieler, men der 
er også et par Labrador, en 
Rottweiler og nogle bicho-
ner imellem.

Flere af hundene, specielt 
blandt hvalpene var gjort 
salgsklare som det også 
fremgår af nogle af billeder-
ne.

Det var en af Dyrenes Be-
skyttelses Kredsformænd 
som havde fået en henven-
delse om, at der på en ejen-
dom muligvis var et par 
hunde som ikke havde det så 
godt.

Kredsformanden tilkaldte 

politiet, hvilket angiveligt 
fi k gårdens ejer til at for-
svinde. I laden ventede der 
så et ubeskriveligt syn. 90 
hunde smurt ind i afføring. 
En enkelt kunne knapt be-
væge sig på grund af alt den 
afføring som var klistret 
fast i dens pels.

Blandt hundene var 
mindst et par drægtige hun-
hunde og der var fl ere hunde 
som var gjort klar til salg.

Ifølge Roskilde Internats 
oplysninger gik hundene i 
afføring til bugen i laden. 
Og internatet skriver på de-
res facebookside, at fl ere af 
hundene er i en miserabel 
forfatning.

76 af hundene er stadig 
på internatet ved Roskilde. 
De sidste 14 er på grund af 
pladsmangel kørt til et in-
ternat ved Ejby på Fyn. 

90 hunde udsat for 
ufattelig vanrøgt 

Hundene bliver trimmet og va-
sket på internatet i Roskilde.
 Foto: Roskilde Internat
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TERROR: En af de 
to, der angreb en 
udstilling med 
Muhammed-tegnin-
ger søndag i Texas, 
har før været efter-
forsket for terroris-
me, oplyser FBI-kil-
de.

TEXAS: Amerikansk politi 
har identifi ceret en af de to 
personer, der gik til angreb 
på en udstilling i Texas 

med tegninger af profeten 
Muhammed.

Det drejer sig om en mand 
fra Arizona ved navn Elton 
Simpson, som tidligere er 
blevet efterforsket i forbin-
delse med terrorisme, siger 
en højtstående kilde i for-
bundspolitiet, FBI, til ABC 
News.

Kilden tilføjer, at Simpson 
menes at have sendt tweets 
med hashtagget »#TexasAt-
tack« inden skyderiet.

Organisationen Site, der 
overvåger yderliggående 
grupper på nettet, oplyser, 

at et medlem af Islamisk 
Stat har hævdet, at de to an-
grebsmænd i Texas var til-
hængere af gruppen.

Hverken FBI’s offi cielle 
talspersoner eller politiet 
i Garland, Texas, vil på nu-
værende tidspunkt frigive 
navnene på de to mænd bag 
angrebet.

Angreb politibil
I Phoenix, Arizona, er or-
densmagten mandag ef-
termiddag dansk tid i gang 
med at ransage Elton Simp-
sons lejlighed, oplyser ABC 

News.
En tv-station i Phoenix 

rapporterer, at den anden 
gerningsmand boede i sam-
me boligblok som Simpson, 
men det er uklart, om der 
var tale om samme lejlig-
hed. Der er endnu ikke sat 
navn på den anden ger-
ningsmand.

Begge mænd blev dræbt af 
politiet, som stod for sikker-
heden ved arrangementet.

Kommentatorer var hur-
tige til at drage paralleller 
til angrebet på det satiriske 
magasin Charlie Hebdo i Pa-
ris i januar.

Præsident Barack Obama 
blev briefet om situationen i 
Texas søndag aften, oplyser 
en unavngiven kilde i Det 
Hvide Hus til Reuters.

Skyderiet fandt sted i Gar-
land, en forstad til Dallas. 
De to mænd bar automat-
våben og åbnede ild mod en 
politibil ved Curtis Culwell 
Center, hvor arrangementet 
fandt sted.

Hovedtaleren ved arrange-
mentet i Texas var den kon-
troversielle, hollandske po-
litiker Geert Wilders, som er 
på al-Qaedas dødsliste. Han 
havde netop holdt sin tale, 
da skuddene faldt.

Polititalsmand Joe Harn 
siger på en pressekonferen-
ce, at det nu skal efterfor-
skes, om angrebet var et ter-
rorangreb.

Han tilføjer, at der ikke var 
specifi kke trusler forud for 
angrebet, og at sikkerheds-
foranstaltningerne har væ-
ret planlagt i månedsvis.

/ritzau/Reuters

Gerningsmand var 
efterforsket for terror

Den islamkritiske hollandske politiker Geert Wilders holdt tale i forbindelse med en udstilling af Muham-
med-tegninger i Texas, da to mænd ville angribe begivenheden. De blev dog skudt af politiet. 
 Foto: Mike Stone/Scanpix

FORGIFTNING: To er 
døde, og omkring 60 
personer meldt syge 
i en svensk by. Man 
mener, at hindbær 
kan være smitte-
kilden.

LJUNGBY: Madforgiftning 
mistænkes at være årsag til, 
at to personer har mistet li-
vet på et svensk plejehjem i 
byen Ljungby.

Yderligere omtrent 60 per-
soner på fl ere plejehjem i 
kommunen er ramt af mad-
forgiftning.

Et køkken på Brunngår-
den i Ljungby laver mad til 
fl ere plejehjem i området. 
Det er mad fra det plejehjem, 

som mistænkes at være for-
giftet, rapporterer SVT i 
Småland.

Man mistænker hindbær i 
en dessert ifølge det svenske 
nyhedsbureau TT.

Flere prøver bekræfter, at 
de ældre patienter, som er 
blevet syge af mad, er smittet 
med calicivirus, siger Arne 
Runehagen, som er overlæ-
ge i smitsomme sygdomme, 
til nyhedsbureauet TT.

Han tilføjer, at der ikke er 
noget galt med hindbærre-
ne, men derimod med hånd-
teringen af dem.

- Der skal kun en lille smit-
tedosis til. De plukkes med 
hænderne, og formentlig 
sorterer og renser man også, 
inden de pakkes. Det er altså 
en kontaminering (forure-

ning) fra et menneske, fast-
slår Arne Runehagen.

Kommunen slår fast, at 
man endnu ikke kan be-
kræfte, om de to døde bebo-
ere mistede livet på grund af 
madforgiftningen.

- Det er ikke bekræftet, at 
de døde af denne madsyge el-
ler madforgiftning. To bebo-
ere blev kørt til sygehuset og 
døde i går, men vi kan endnu 
ikke sige, at det har forbin-
delse til madforgiftningen, 
siger Carina Karlund, infor-
mationschef i Ljungby Kom-
mune, til TT.

Yderligere en person er 
kørt på hospitalet.

Blandt de syge er tre ansat-
te, som var på arbejde fredag 
og spiste af den mad, som 
mistænkes at være kilde til 

forgiftningen.
I 2005 var et parti polske 

hindbær skyld i mindst fem 
dødsfald i Danmark, og fl e-
re end 1000 mennesker blev 
syge.

Dengang mente man, at 
hindbærrene var blevet van-
det med kloakvand i Polen.

Hindbærrene blev brugt 
rå i en dessert, som blandt 
andet blev serveret på Aal-
borg Sygehus og førte til den 
meget smitsomme Roskilde-
syge. 

 /ritzau/TT

Hindbær mistænkes: To ældre 
døde på svensk plejehjem

NØDHJÆLP: Et C-17 
transportfly og fire 
Osprey-fly med heli-
kopteregenskaber 
fra USA nået frem 
til Nepal, hvor de 
har kastet sig ind i 
nødhjælps- og red-
ningsarbejdet.

KATHMANDU: Amerikan-
ske transportfl y læsset med 
nødhjælp og redningshold 
var mandag parat til at gøre 
en øjeblikkelig forskel i de 
afsidesliggende områder 
af Nepal, der 25. april blev 
rystet af et altødelæggende 
jordskælv.

Antallet af omkomne er 
foreløbig opgjort til over 
7300.

Ni dage efter, at jordskæl-
vet, målt til 7,8, afstedkom 
død og ødelæggelse i det lil-
le, fattige land i Himalaya, 
var et C-17-transportfl y fra 
USA’s fl yvevåben og fi re 
Osprey-fl y med helikopter-
egenskaber mandag parat 
til at udføre hjælpeoperati-
oner.

- De har en række forskel-
lige opgaver. De skal levere 
nødhjælpsforsyninger, de 
kan også komme til at ind-
gå i redningsoperationer og 
foretage vurderinger, sagde 
USA’s ambassadør i Nepal, 
Peter W. Bodde, til journa-
lister, da transportfl yet an-
kom til Kathmandu søndag.

Evakuerer ofre
En nepalesisk minister sag-
de, at de amerikanske fl y  
ville være i stand til ad luft-
vejen at evakuere ofre væk 
fra fjerntliggende områder, 
som blev ramt af de værste 
ødelæggelser som følge af 
jordskælvet 25. april.

- De hjælper også de mange 
tilskadekomne i den østli-
ge del af Nepal, hvor Sind-
hupalchowk i Gorkha-om-
rådet er blandt de hårdest 
ramte, sagde indenrigsmi-
nister Suraya Prasad Silwal 
til nyhedsbureauet AFP.

Mens det offi cielle dødstal 

i Nepal mandag steg til 7276 
og omkring 14.000 tilskade-
komne, advarede myndig-
hederne om, at det endelige 
antal af omkomne kunne 
blive væsentlig højere. Flere 
end 1000 mennesker er også 
omkommet i nabolandene 
Indien og Kina.

Den nepalesiske politi-
talsmand, Kamal Singh 
Bam, sagde mandag, at det 
vides, at 57 udlændinge er 
døde, mens 112 fortsat er 
meldt savnet. Mange af dem 
befandt sig i det populære 
Langtang trekking-områ-
de nord for hovedstaden, da 
jordskælvet indtraf.

- Nogle få udenlandske lig 
blev søndag fragtet til Kath-
mandu fra Langtang. Ifølge 
lokale landsbybeboere skal 
mange andre udlændinge 
være begravet og dræbt i for-
bindelse med jordskreddet, 
siger talsmanden.

Smadrede landsbyer
Finansminister Ram Sha-
ran Mahat siger, at dødstal-
let helt sikkert vil skyde 
i vejret i det øjeblik, nød-
hjælpsarbejderne når frem 
til de bjerglandsbyer, der er 
blevet jævnet med jorden 
under det værste jordskælv, 
der har ramt landet i mere 
en 80 år.

- Der er stadig landsbyer, 
hvor vi ved, at alle husene 
er blevet ødelagt, men vi har 
endnu ikke været i stand til 
at nå frem til dem, siger Ma-
hat.

- Efterskælvene er ikke af-
taget, og vi venter, at det en-
delige tabstal vil blive langt 
højere end det nuværende, 
siger ministeren, der i en 
appel bad om hundredvis 
af millioner dollar i uden-
landsk hjælp til at genopbyg-
ge landet.

Godt en snes lande har 
hjulpet med nødhjælpsbe-
stræbelserne. Mens de in-
ternationale redningshold 
er hilst velkommen af de 
nepalesiske myndigheder, 
så har de også forårsaget et 
logistisk kaos i den interna-
tionale lufthavn i Kathman-
du - landets eneste.

Fly fra USA 
gør en stor 
forskel i Nepal

Amerikanske Osprey-fl y hjælper med at bringe nødhjælp ud i ellers 
svært fremkommelige egne i Nepal.  Foto: Roberto Schmidt/Scanpix
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NAVNGIVNING: 
Prins Williams og 
hertuginde Kates 
datter skal hedde 
Charlotte Elizabeth 
Diana, oplyser det 
britiske kongehus.

LONDON:  Hendes Kongelige 
Højhed Prinsesse Charlotte 
af Cambridge.

Kun to dage efter, at Stor-
britanniens prins William og 
hertuginde Kate fi k en datter, 
har hun fået et navn og samti-
dig også en kongelig titel.

- Hertugen og hertuginden 
af Cambridge glæder sig 
over at kunne meddele, at de 
har navngivet deres datter 
Charlotte Elizabeth Diana, 

skriver det britiske konge-
hus på Twitter med henvis-
ning til de offi cielle titler for 
William og Kate.

Navnet er både en hyldest 
til den lille prinsesses far-
far, prins Charles, hendes ol-
demor, dronning Elizabeth, 
og hendes afdøde farmor, 
prinsesse Diana, som blev 
dræbt i en bilulykke i Paris 
i 1997.

- Vi lader navnene tale for 
sig selv, siger en kilde i det 
britiske kongehus ifølge 
BBC, da han blev spurgt til 
valget af den nye prinsesses 
navn.

Der havde på forhånd væ-
ret spekulationer om, hvor-
vidt William og Kate ville 
give hende navnet Diana for 
at ære mindet om Williams 

mor, som var højt elsket af 
briterne.

Prins William mødte man-
dag dronning Elizabeth for 
at fortælle hende som den 
første, hvad nyeste skud på 
stammen i den britiske kon-
gefamilie skal hedde.

Charlotte, Diana og Eli-
zabeth er nogle af de navne, 
der var favoritter hos book-
makerne.

Foruden at være en femi-
nin form af Charles, er Char-
lotte også navnet på Kates 
søster, der hedder Philippa 
Charlotte.

Historisk set har navnet 
Charlotte også tidligere 
været en del af kongehuset. 
Kong George III’s hustru 
hed Charlotte (1761-1818), og 
det samme navn fi k George 

IV’s eneste barn.
Den nyfødte prinsesse 

Charlotte er nummer fi re 
i den britiske arvefølge. 
Nummer et er hendes farfar, 
Charles, nummer to er hen-
des far, William, og nummer 
tre er hendes etårige store-
bror, prins George.

Den to dage gamle prinses-
se er den 89-årige dronning 
Elizabeths femte oldebarn.

Den lille prinsesse blev 
født lørdag klokken 08.34 lo-
kal tid på St Mary’s Hospital 
i London. Hun vejede otte 
pund og tre ounces ved føds-
len - det svarer til 3,7 kilo.

Prins William og Kate har 
i forvejen en søn, prins Ge-
orge, som født blev i juli 2013.

Parret blev gift i 2011.
 /ritzau/

Prinsesse-navn er tredobbelt 
hyldest til kongefamilien

I går lød der 41 kanonskud fra Hyde Park i London som en hyldest til  den nyfødte prinsesse, der får navnene Charlotte Elizabeth Diana.
 Foto: Suzanne Plunkett/Scanpix

SUSPENDERET: 
Jean-Marie Le Pen, 
der grundlagde det 
højrepopulistiske 
Front National i 
Frankrig, suspende-
res fra partiet.

PARIS: Det franske parti 
Front National besluttede 
mandag at suspendere par-
tiets grundlægger, Jean-Ma-
rie Le Pen.

Inden længe vil der des-

uden blive indkaldt til et 
partimøde, hvor det skal 
drøftes, om han skal frata-
ges sin titel som æresfor-
mand.

Det oplyser partiet i en 
pressemeddelelse, skriver 
Reuters.

Jean-Marie Le Pen skulle 
mandag møde op og forklare 
sig over for partiets besty-
relse i en disciplinærsag, 
efter han har udtalt, at na-
zisternes gaskamre var en 
»detalje« under Anden Ver-
denskrig.

Flere af hans partifæller, 
herunder hans egen datter, 
partileder Marine Le Pen, 
har haft et ønske om at for-
hindre ham i at udtale sig på 
partiets vegne.

Datteren har forsøgt at 
rydde op i det indvandrer-
kritiske parti og at få fjernet 
racistiske og antisemitiske 
ytringer, så partiet fremstår 
mere spiseligt for de franske 
vælgere. Det viser menings-
målinger, at hun har haft 
held til.

Hun sagde for få uger si-

den, at hendes far må over-
veje, om det er tid til helt at 
trække sig ud af politik.

Marine Le Pen tilføjede, at 
striden går hende på, men 
»forud for at være datter og 
far, så er vi politiske ledere«, 
påpeger hun.

Under hendes ledelse blev 
partiet sidste år det stør-
ste i Frankrig ved valget til 
Europaparlamentet.

/ritzau/AFP

Jean-Marie Le Pen er blevet 
smidt ud af sit eget parti

VERDEN RUNDT

BUJUMBURA: Tre perso-
ner mistede mandag livet, 
og fl ere blev såret i forbin-
delse med en demonstrati-
on i Burundis hovedstad, 
Bujumbura, efter at po-
litiet åbnede ild mod de 
fremmødte.

Det oplyser Pierre Cla-
ver Mbonimpa, der er 
medlem af den borger-
retsgruppe, som arrange-
rede demonstrationen.

Demonstranterne er 

utilfredse med, at landets 
præsident, Pierre Nku-
runziza, vil stille op til 
en tredje periode, selv om 
der i landets forfatning 
står, at præsidenten højst 
må sidde i to perioder.

Ifølge FN er over 10.000 
fl ygtet til nabolandet 
Rwanda som følge af uro-
lighederne, og mindst 10 
er blevet dræbt, siden op-
tøjerne brød ud i forrige 
weekend. /ritzau/Reuters

Tre mister livet i demonstration

JERUSALEM: Israels udenrigsminister, Avigdor Lieber-
man, og hans højreparti Yisrael Beitenu vil ikke fort-
sætte i den koalitionsregering, premierminister Benja-
min Netanyahu er ved at forhandle på plads.

Det indebærer, at Lieberman træder tilbage som 
udenrigsminister, skriver Reuters.

På et pressemøde oplyser Lieberman, at hans parti 
blev tilbudt to ministerposter i den kommende koaliti-
onsregering, men at det ikke var tilfredsstillende.

Liebermans exit kan resultere i, at Netanyahu må 
danne en smallere alliance.

Hans Likud-parti vandt valget 17. marts, men skal 
indgå i koalition for at sikre sig fl ertal.  

Ritzau/Reuters

 

Israels udenrigsminister går

WASHINGTON: Præsident 
Barack Obama vil tirsdag 
indstille general Joseph 
Dunford til den militære 
topstilling som chef for 
USA’s generalstab. Den 
59-årige general skal af-
løse Martin Dempsey, der 
ventes at træde tilbage i 
september efter fi re år på 
posten.

- En offi ciel meddelel-
se fra Det Hvide Hus kan 
ventes tirsdag, siger en unavngiven kilde fra det ameri-
kanske forsvarsministerium.

Senatet skal sige god for udnævnelsen af Dunford, 
men det regnes for en formalitet. Lederen af forsvars-
staben, eller Joint Chiefs of Staff, fungerer som den 
øverste militære rådgiver for præsidenten og forsvars-
ministeren.     /ritzau/Reuters

Obama udpeger general  

WASHINGTON: Carly Fiorina, som er tidligere direktør 
i it-virksomheden HP, bekræfter mandag, at hun stiller 
op ved det amerikanske præsidentvalg 2016.

Hun er den eneste kvindelige kandidat i den republi-
kanske lejr.

Fiorina har tidligere mere end antydet, at hun ønsker 
at afl øse Barack Obama, og det bekræfter hun mandag 
i programmet »Good Morning America« på ABC News.

- Ja, jeg går efter at blive præsident. Jeg mener, at jeg 
er den bedste til jobbet, fordi jeg forstår, hvordan øko-
nomien hænger sammen. Jeg forstår verden, forstår 
folk og hvordan den hænger sammen, siger Fiorina.

Eksdirektøren har ikke tidligere siddet på en politisk 
post. /ritzau/Reuters

Kvinde vil være USA’s præsident

SYDNEY: Et kraftigt jordskælv, der er målt til 7,5, er 
tirsdag lokal tid registreret cirka 150 kilometer syd for 
Papua New Guinea, der ligger nord for Australien.

Der er udsendt tsunami-varsel for områder op til 300 
kilometer fra jordskælvets epicenter, oplyser USA’s Ge-
ologiske Overvågning (USGS).

Der er foreløbigt ingen meldinger om tilskadekomne 
som følge af rystelserne. /ritzau/Reuters 

Voldsomt jordskælv 
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I dag er det 70 år siden, danskerne havde den første dag i fri-
hed efter de fem forbandede år med tysk besættelse.  

Med de mange år, der er gået siden, er det klart, at det er 
tyndet voldsomt ud blandt dem, der oplevede begivenheden 
- og selvfølgelig også blandt dem, der deltog aktivt i krigen, 
f.eks. som deltagere i den danske modstandsbevægelse. 

Holbækkeren Uffe Preuss berettede i lørdagsavisen om, 
hvordan der bliver færre og færre til sammenkomsterne for 
de tidligere frihedskæmpere - og dermed bliver der færre til 
at fortælle om oplevelserne.

Han var selv blandt det store publikum i Holbæk Teater, 
der i lørdags oplevede nogle af øjenvidnerne fra dengang be-
rette - bl.a. to briter på hhv. 90 og 94 år, der levende fortalte 
om den famøse fl yvetur med et bombefl y, der endte brat, da 

fl yet blev beskudt af et tysk fl y ved Kvanløse. Beretningen 
blev gentaget over for gymnasieelever på Stenhus i går.

Det var bevægende og medrivende at høre om de rædsels-
fulde øjeblikke, de oplevede - men mindst lige så bevægende 
var det at opleve den taknemlighed, de gav udtryk for over 
for Danmark og danskerne. Det naturlige ville jo være, at 
danskerne viste dem taknemlighed for deres indsats for at 
befri Danmark, men de så altså modsat på det - de var gla-
de for den hjælp, de havde fået, da de var nødstedte, og de 
var glade for den behandling, Danmark har givet deres døde 
kammerater, som stadig æres på mindesten og ved minde-
gudstjenester.

Denne levende historiefortælling af de direkte implicerede 
får en ende inden for en overskuelig fremtid - men der er hel-
digvis rigeligt materiale til, at danskerne også i fremtiden 
kan få en grundig indføring i historien om besættelsestiden 
og befrielsen.

Og der er tilsyneladende stadig brug for den. Tidlige-
re statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har jo fl ere 
gange i en slags opgør med den offi cielle samarbejdspolitik 
under krigen demonstreret sin historieløshed, og for ny-
lig fremturede Brian Mikkelsen (K) med synspunkter, der 
også kredsede om, at samarbejdspolitikken havde været 
forkert. Det er, som om de dermed forsøger at understrege, 
at der har været noget galt med historieundervisningen, da 
de gik i skole - for de demonstrerer i hvert fald, at de tilsyne-
ladende ikke er klar over, at deres egne partier, Venstre og 
Konservative, var deltagere i samarbejdet mellem de gamle 
partier om den linje, der skulle lægges. 

Linjen blev lagt sådan af hensyn til de reelle muligheder 
for den daværende ledelse af landet - og for at skåne befolk-
ningen så godt som muligt. 

Det lykkedes faktisk utrolig godt - den ekstremt svære si-
tuation taget i betragtning. 

g.

Brug for historiefortællingen
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Fart

Af Ejvind Bitsch 
Hestehøj 18 
Kalundborg

For nylig kunne vi i disse 
spalter læse et indlæg af Jør-
gen T. Madsen vedr. politiets 
fotovogne. Han besværede 
sig ikke så meget over, at 
han var »kommet til« at køre 
for stærkt (68 km/t.) uden for 
Toyota i Kalundborg, men 
over politiets sendrægtig-
hed med at sende ham giro-
kortet på beløbet 2500 kr. + 
500 kr. til Offerfonden. End-
nu en af regeringens højst 
specielle afgifter/skatter a 
la den forhadte PSO-afgift.

Den omtalte fotovogn var 
efter al sandsynlighed non-
chalant parkeret stort set 
uden for Toyota på Slagel-
sevej - fotoretning ind mod 
byen. Gang på gang hører 
vi folk fra politiet og div. 
politikere agere som den 

herostratisk kendte »Ko-
miske Ali« - Iraks tidligere 
informationsminister, der 
benægtede »alt«. 

De omtalte betjente og poli-
tikere fastholder til det pin-
lige, at de 100 nye fotovogne 
ikke skal kradse penge ind 
til statskassen - nej, de er 
alene anskaffet i et forsøg på 
at højne trafi ksikkerheden. 
Er det korrekt, ville det nok 
højne troværdigheden be-
tydeligt, hvis fotovognene 
var vendt med en fotoret-
ning mod Slagelse - i øvrigt 
nøjagtigt, som den tidligere 
»stærekasse« var, nemlig 
for at få bilisterne til at sæn-
ke farten, når de kører ind i 
byzone frem for småligt at 
»fange« folk, der kommer til 
at sætte farten op lidt for tid-
ligt på vej ud af byzonen! Det 
ville da hjælpe en smule på 
troværdigheden. 

Nu viser placeringen af 
fotovognen med al mulig 
tydelighed, at der kun er et 
formål, nemlig at skaffe pen-
ge i statskassen. Den nuvæ-
rende retning har intet med 
trafi ksikkerhed at gøre.

Penge kontra 
troværdighed

Fart

Af Ole Pedersen 
Dalmose 12 
Tuse Næs 

I tirsdagens avis gør Jørgen 
T. Madsen opmærksom på 
en »underlig« hastighedsbe-
grænsning ved Kalundborg. 
Jeg forsøgte med læserbrev 
16. april at gøre opmærksom 
på lignede forhold ved Hol-
bæk. Venstres trafi kordfø-
rer gør sig til talsmand for 
»troværdige hastigheds-
grænser«, og jeg vil huske 
på, at jeg i 2009 skrev til ham 
og to ministre - justits Brian 
Mikkelsen (K) og skat Kri-
stian Jensen (V) - foruden 
borgmesteren i Holbæk.

Jeg beskrev vejstræk-
ning Omfartsvejen mellem 

Springstrup og Tuse, hvor 
hastigheden er begrænset 
til 70 km/timen. Tidligere 
aftog Omfartsvejen motor-
vejstrafi kken, og begræns-
ningen blev indført, da der 
var meget tung trafi k, me-
dens ny jernbanebro blev 
bygget.

Denne »midlertidige« ned - 
sættelse af hastighedsgræn-
sen virker nu udelukkende 
som et »kontrolsted med 
sikkerhed for gevinst«, for 
vejstykket er umådeligt sik-
kert - afgrænset af en meget 
høj ubrudt støjmur mod 
nord, agerjord mod syd og 
ingen sideveje.

Den gang fi k jeg kun svar 
fra borgmesteren, at han 
ikke kunne/ville gøre no-
get, medens ministrene og 
Karsten Nonbo end ikke gad 
svare. Håber, det ændrer sig.

Fartgrænser 
som respekteres

Moral

Af Bo 
Bremer 
Tingerup-
vej 56 
Tingerup

Cheminova er netop blevet 
solgt til en international 
kapitalfond for et større 
miliardbeløb. På den sidste 
generalforsamling blev der 
truffet fl ertalsbeslutning 

om, at man ikke følte sig 
forpligtet til at bidrage til 
oprydningen på Harboøre 
Tange. Her havde virksom-
heden siden 80’erne med 
statens billigelse deponeret 
højgiftigt affald i klitterne 
til ubodelig skade for natur 
og havmiljø. Staten vidste 
dengang ikke bedre, men det 
gjorde Cheminova!

Juridisk er der desværre 
ikke meget at komme efter, 
da erstatningsspørgsmålet 
har været prøvet i fl ere in-
stanser, hvor Cheminova 
hver gang er blevet frikendt. 
Nu hænger regningen for 
oprydningen på de hårdt 
prøvede statteborgere i Re-

gion Midtjylland. I gamle 
dage var der noget, der hed 
»æresgæld«, dvs. en gæld, 
der ikke hvilede på en juri-
disk, men på en etisk, mo-
ralsk eller politisk forplig-
telse. Begrebet er åbenbart 
ukendt i fi nansverdenen.

ATP, Danmarks største 
kapitalfond, tilvejebragt 
igennem kollektiv tvangs-
opsparing, har fundet, at det 
»ville ligge uden for fondens 
formål« at bidrage til opryd-
ningen efter det selskab, der 
netop har forgyldt fonden 
med en miliardindtægt. 
Grådighed kan have mange 
ansigter!

Grådighed har 
mange ansigter

» dagens julius                                                                                                                                          «

Dan Jør-
gensens 
måltids-
tænketank 
har brugt 
næsten en 
million 
kroner på at 
komme frem 
til tre gode 
råd.

NORDVESTNYT MENER 
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ARBEJDSMARKEDET: Lad 
dog de mennesker, som  
står og tripper for at kom-
me ind i fællesskabet, få 
mulighed for at arbejde i 
det antal timer, deres kon-
tanthjælp eller understøt-
telse berettiger til - til en 
overenskomstmæssig løn.

Af Knud Anker 
Iversen 

Det er ondt at skulle være uden for det 
fællesskab, som arbejdsmarkedet ud-
gør. Vi har alle brug for at være en del 
af en helhed og føle os værdsatte.

Vi er i den groteske situation, at man-
ge af dem, der er på arbejdsmarkedet, 
bliver syge af stress og af det stærke 
arbejdspres, mens dem, der er uden-
for, bliver syge at ensomhed og bekym-
ringer. Hvorfor er det ikke det danske 
samfund, der jo bruger milliarder på 
understøttelse af ledige, der viser ve-
jen her i en verden, hvor ledighed er en 
stadig større plage.

Lad dog de mennesker, som alligevel  
står og tripper for at komme ind i fæl-
lesskabet, få mulighed for at arbejde 
i det antal timer, som deres kontant-

hjælp eller understøttelse berettiger til 
- til en overenskomstmæssig løn. Den 
såkaldte OFA-model - Offentligt  Fi-
nansieret Ansættelse, som forfatteren 
Erik J. Huigen gør sig til talsmand for. 
Staten ansætter den ledige og betaler 
vedkommende præcis det beløb, som 
understøttelse eller kontanthjælp ud-
gør. Der kan være tale om en projekt- 
ansættelse med en defineret opgave, 
eller der kan være tale om at være en 
ekstra hånd på en arbejdsplads, der 
kunne bruge flere folk, men som ikke 
umiddelbart har mulighederne. 

Der er jo opgaver nok i daginstituti-
oner, der skriger på mere personale, 
skoler, der har brug for støttepersoner, 
plejehjem, der har brug for flere hæn-
der osv. osv.  Det kan også være i pri-
vate virksomheder, der har en define-
ret opgave, der kan løses i projektfor-
løb eller en forening, der har brug for 
ekstra kræfter til at understøtte den 
frivillige indsats.

Pengene følger den enkelte
Pengene følger den enkelte ledige. Der 
vil ikke være tale om underbetalt ar-
bejdskraft - kun om folk der ugentlig 
skal arbejde kortere tid end deres kol-
legaer. De vil kunne indgå i et mere li-
gebyrdigt forhold fordi de får samme 
løn som dem og er med i samme fagfor-
ening som dem.  

Konstruktionen med konstant at 
skulle sende ledige ud i praktikforløb, 
arbejdsprøvning, aktivering, løntil-
skudsjob - eller hvad de mange skiften-
de ordninger nu hedder -  vil stoppe. 
Der vil blive en række sagsbehandlere 
og jobkonsulenter, der vil skulle have 
omdefineret deres arbejde fra at skul-
le jagte ledige og  anbringe dem i mid-
lertidige beskæftigelsesordninger. De 
skal  nu bruge kræfterne på at afdække 
hvilke arbejdspladser - offentlige, pri-
vate eller civile - der kan matche den 
lediges kompetencer.  

Den nye arbejdskraft, der kommer 
på arbejdspladsen på nedsat tid, vil 
selvfølgelig foretrække dette frem for 
et liv der veksler mellem aktivering og 
ledighed og konstant jobsøgning.  Med 
ansættelsen bortfalder kravet om, at 
man skal stå til rådighed for fuldtids-
job. Derimod skal der være mulighed 
for at ledige kan søge supplerende ind-
tægt, starte egen virksomhed o.l. Der 
skal selvfølgelig være et loft således at 
tilskuddet via den statsligt finansie-
rede ansættelse nedtrappes i takt med 
den supplerende indtægt.  

 Fordelen for de ledige er, at de ikke 
skal jages fra arbejdspladsen igen, når 
en kortvarig aktivering eller praktik 
udløber.  De har fred og ro til at bide sig 
fast på arbejdsmarkedet. 

Vigtigst at alt. Den løfter de ledige 
ud af rollen som andenrangs menne-
sker på arbejdsmarkedet. En rolle der 
kan være vanskelig at komme ud af. Vi 
kommer væk fra at betragte ledighed 
som den lediges problem.  De mang-
lende arbejdspladser er et samfunds-
problem og ledighed er noget, der kan 
ramme os alle.

Der er større sandsynlighed for, at 
der skabes nye arbejdspladser, når 
ledige indgår i nyttigt og ligeværdigt 
arbejde frem for at de blot skal beskæf-
tiges. For god ordens skyld taler jeg her 
kun om de ledige, der udelukkende har 
ledighed som problem og ikke dem, der 
vil være for syge, og som måske er bed-
re stillet, hvis de godkendes til et fleks-
job eller førtidspension.

Måske var den Offentligt Finansiere-
de Ansættelse værd at overveje i en tid, 
hvor der efterlyses visioner fra politi-
kere, der skal i valgkamp. 

Inspiration: Lemmingeeffekten af Erik 
J. Huigen

Knud Anker Iversen er daglig leder af 
Miljø- og EnergiCentret i Taastrup.

Ledighed som  
løftestang for fornyelse

Synspunkt

Der er jo opgaver nok i daginstitutioner, der skriger på mere personale, skoler, der har brug for støttepersoner, plejehjem, der har brug for flere 
hænder osv. osv., skriver Knud Anker Iversen.                                                                                                                                                                                               Arkivfoto: Bjørn Armbjørn

POLITIK: Erik Høgh-Sørensen og Lise 
Bech, DF-kandidater fra Nordjylland, 
vil lovliggøre privates brug af peber-
spray og små skydevåben til selvfor-

svar ligesom i USA

Mel. En lille bitte mand

En peberspray burde man lovligt kunne ha’.
Det har de for eksempel normalt i USA.

Og vores kongerige
kan lære af ideen:

Hver lille dreng og pige
bør væbne sig med en.

En lille bitte en, en ganske lille en,
en ganske lille bitte-bitte-bitte-bitte en.

Geværer og rifler vil sikkert virke bedst,
alverdens skydevåben som i det vilde vest.

Kanoner og deslige
er ingen anstødssten.

Nej, hvorfor skal man kvie
sig ved en sådan en?

En lille bitte en, en ganske lille en,
en ganske lille bitte-bitte-bitte-bitte en.

Ja, det er et forslag, der kommer fra de to
nordjyske kandidater, der står på liste O.

De to, det må man sige,
går ganske godt i spand.

De viser, de tillige
har hjerne og forstand.

En lille bitte en, en ganske lille en,
en ganske lille bitte-bitte-bitte-bitte en.

Lars Kanit
Tegning: Henrik Monved

Små våben

» KANIT & MONVED                                           «

» Jeg er vokset op i et middel-
klassehjem, men også overskuds-

hjem med kærlighed fra gulv til loft, 
og jeg er opdraget til, at det over-
skud, vi selv havde, skulle vi bruge 

på at hjælpe andre mennesker. Det 
har givet mig nogle værdier, der er 

solidariske i deres kerne.

Pernille Skipper, folketingsmedlem (EL), til magasinet Euroman.

  DAGENS CITAT
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Kender du en, 
der fylder rundt, 

eller har jubilæum, 
så send en mail til

nordvestnyt.red@sn.dk

Tak
for venlig deltagelse

ved
Egon Christensens 
bisættelse fra Asnæs
kirke. Tak for alle de

smukke blomster,
trøstende ord

og hilsner i denne
svære tid.

På familiens vegne
Anne

Vor kære

Lisbeth Larsen
Østrupvej, Undløse

* 26. januar 1963
† 26. april 2015

Familien

Bisættelsen finder sted 
fra Margrethe Kapellet,

torsdag den 7. maj
kl. 14.00

Vor elskede

Laurits
Andersen

* 13. februar 1921
† 2. maj 2015

Børn, svigerbørn,
børnebørn og

oldebarn

Bisættelsen finder sted
fra Højby Kirke,
lørdag den 9. maj

kl. 11.00.

Døde

Tak

Bisættelser og 
begravelser

Onsdag den 6. maj

 Nr. Jernløse Kirke, kl. 
13.00: Leif Søndergaard 
Nielsen

 Margrethe Kapellet, kl. 
14.00: Lilli Carlson

80 ÅR: En Mars-is i 
Irma satte en plet 
på Jimmy Stahrs ry 
som elsket børne-
vært, respekteret 
politiker og ønske-
opfylder i Giro 413. 
I morgen fylder han 
80 år.

En sommerdag i 1992 forla-
der radiovært og folketings-
politiker Jimmy Stahr en 
Irma med en pakke tygge-
gummi og en Mars-is. Det 
var med hans egne ord en 
ufattelig dum handling. For 
han havde ikke betalt for de 
to varer.

De samlede skader løb iføl-
ge avisen Berlingske op i 90 
kroner, men blev alligevel 
slutningen på en 17 år lang 
karriere i Folketinget, hvor 
Jimmy Stahr var respekte-
ret af sine kolleger og bl.a. 
var formand for rets- og kul-
turudvalget.

Stahr fortsatte dog på den 
post, som han nok er mest 
kendt for, nemlig i værts-
rollen i børneprogrammet 
»Spørg Olivia«. Her nåede 
han over 22 år at svare på 
6000 børns spørgsmål.

I 2003 stoppede Stahr i 
Danmarks Radio og kunne 
dermed se tilbage på en kar-
riere med to ben - børn og po-
litik. Og han har aldrig lagt 
skjul på, hvilken af de to der 

fortjener fl est rosende ord 
med på vejen.

- Jeg har altid været irrite-
ret over vendingen »De opfø-
rer sig som i en børnehave«. 
Min erfaring viser, at det er 
en hån mod børn, når man 
sammenligner dem med 
journalister, politikere, fag-
foreningsfolk og så videre, 
som han selv siger.

I sin tid hos Danmarks 
Radio var han senere den 
radiofoniske lampeånd, der 
i programmet Giro 413 op-

fyldte lytternes ønsker i div. 
anledninger.

Efter sit stop i Danmarks 
Radio fortsatte Jimmy 
Stahr sit engagement med 
børn. Sammen med forfatte-
ren Eva Bendix startede han 
foreningen »De Nye Bedste-
forældre«, og den tidligere 
radiovært er også blevet for-
fatter af sine egne bøger.

Der var ellers ikke meget 
bogligt over håndværker-
hjemmet på Nørrebro, hvor 
Jimmy Stahr voksede op. 

Alligevel tog han en lærer-
uddannelse og var lærer på 
Borup Skole, da han først 
gang kom i kontakt med 
Danmarks Radios børne- og 
ungdomsafdeling.

Der begynder den rejse, 
der fører Jimmy Stahr ind 
i radio-historiebøgerne og 
i Folketinget, og som en 
Mars-is en sommerdag i 
1992 sætter sin komiske plet 
på.

/ritzau/

Mars-is fældede 
børnevært og politiker

I 2003 stoppede Stahr i Danmarks Radio og kunne dermed se tilbage på en karriere med to ben - børn og 
politik. Og han har aldrig lagt skjul på, hvilken af de to der fortjener � est rosende ord med på vejen... 
 Foto: Erik Holmberg/Scanpix

70 år

 I dag 5. maj: Fhv. pedel 
Freddy Jensen, Stenstrup-
vej 7. Højby.

Pension

 Efter 50 år i korn- og foder-
stofbranchen går direktør 
Fritz Hansen, DAKOFO - 
Danske Korn- og Foderstof- 
Im- og Eksportørers Fælle-
sorganisation, på pension 
med udgangen af maj.

Fritz Hansen, der er bo-
siddende i Ejby, fylder 65 år i 
juni. Han har stået i spidsen 
for korn- og foderstofbran-
chens forening siden 2003, 
men har været i branchen 
hele sit 50 år lange arbejds-
liv. Som blot 15-årig tiltrådte 
han i 1965 som kontorelev i 
den KFK-ejede virksomhed 
A. Nielsen & Co. A/S. 

I 1984 blev Fritz Hansen 
udnævnt som underdirek-
tør og i 1996 som direktør for 
KFK’s detailaktiviteter øst 
for Storebælt. Det blev også 
til en kort afstikker til Jyl-
land, inden han overtog le-
delsen af DAKOFO’s sekre-
tariat, der også varetager 
opgaver for Sammenslut-
ningen af Danske Sortseje-
re, Foreningen af Korn- og 
Foderstofhandlere på Kø-
benhavns Børs og Erstat-
ningsfonden for Sædekorn.

Nu vil han gerne bruge 
mere tid på at rejse for at 
opleve noget. Måske bliver 
der også tid til at få opfyldt 
drømmen om at køre tværs 
over USA ad Route 66 med 
sin kone som bagsædepas-
sager.

Som DAKOFO’s direk-
tør afl øses Fritz Hansen af 
DLG’s tidligere koncernchef 
Asbjørn Børsting.

Direktørskiftet markeres 
med en reception fredag 
8. maj fra kl. 12.00-1500 på 
Statens Museum for Kunst, 
Sølvgade 48-50, København 
K. 

Fritz 
Hansen

Audiens

 I går var 75 borgere mødt 
op til audiens hos dronning 
Margrethe på Christians-
borg Slot for at takke for or-
dener, udnævnelser og me-
daljer.

Følgende takkede for ud-
nævnelse til ridder af dan-
nebrogordenen: Adm. di-
rektør i Seas-NVE Holding 
A/S, Jesper Hjulmand, 
Svinninge; solodanser Carl 
Filip Alban Lendorf-Thim, 

Jesper Hjulmand

København K - tidl. Løve, og 
medlem af Folketinget (V), 
Torsten Schack Pedersen, 
Sorø.

Følgende takkede for 
fortjenstmedaljen i sølv: 
Seniorsergent i søværnet, 
John Birch Pedersen, Reg-
strup; sygeplejerske på 
Holbæk Sygehus, Annette 
Mørk, Vipperød, og over-
lærer på Frederiksberg Sko-
le, Jytte Hildebrand Tange, 
Sorø. 

Carl Filip Alban Lendorf-Thim

Fotos: Bjarne 
Lüthcke/Scanpix

Nyt job

 Pr. 1. april er Rasmus 
Bredberg tiltrådt som ny 
butikschef hos Kop & Kan-
de i VestsjællandsCentret 
i Slagelse. Han kommer fra 
en lignede stilling hos Dam-
borg i Kalundborg, hvor han 
har været ansat de seneste 
otte år. 

Rasmus 
Bredberg

Svendeprøve

 På Roskilde Tekniske Sko-
le har følgende bestået sven-
deprøve som web-Integra-
tor: Jannik Sand Christen-
sen, Amalie Hvam Jensen, 
Maja Louise Runa Jensen, 
Solbjerg, Ricco Mandahl 
Jørgensen, Løve Mark, Da-
niel Robert Steen, Løve, og 
Silas Harpøth Thorning, 
alle er fra Høng.

 Journalist, forfatter og 
tv-producent Irene Greve 
har modtaget TrygFondens 
Journalistiske Fellowship 
med fokus på børn og unges 
trivsel.

I et halvt år skal Irene Gre-
ve arbejde med, hvordan 
forskning og journalistik 
bedre kan kombineres på 
området. 

Donation

Irene 
Greve

Hun skal bl.a. se på, hvordan 
en journalistisk efterspørg-
sel efter varige løsninger og 
videnskabeligt solide svar 
kan skabe en mere videns-
tung offentlig debat. 

Fellowshippet er oprettet 
i samarbejde med TrygFon-
dens Børneforskningscen-
ter på Aarhus Universitet, 
hvor Irene Greve skal sidde 
under forløbet, der begyn-
der 1. september.

Med det journalistiske 
fellowship følger et legat på 
500.000 kr. Irene Greve er 
udvalgt af en ekstern ansæt-
telseskomite og er den anden 
modtager af TrygFondens 
Journalistiske Fellowship. 
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Vores elskede mand og far

Jørgen Nehammer Mogensen
* 27. december 1949    † 1. maj 2015

I dyb kærlighed, så inderligt savnet

Dorte, Camilla og Mikael

Bisættelsen foregår fra Tveje Merløse Kirke,
lørdag den 9. maj kl. 14.00.

——————————

Vores kære svoger og gode ven

Jørgen Nehammer Mogensen
* 27. december 1949  † 1. maj 2015

er pludselig taget fra os

Gitte, Steen og Line
Hanne, Arne, Sidse, Mads og Jeppe

Vor kære mor,
svigermor, mormor, farmor og oldemor

Lilly Marie Petersen
* 5. oktober 1922    † 1. maj 2015

er stille sovet ind

På familiens vegne

Niels, Hans, Kirsten, Tove og Ingeborg

Bisættelsen finder sted fra Hørby Kirke
fredag den 8. maj kl. 12.00

Min søster og bedste ven

Kirsten Kristensen
Mørkøv

er natten til St. Bededag sovet ind 
efter en opslidende kamp mod kræften.

Lene Andersen

Bisættelsen har fundet sted.

Vores kære far, svigerfar og farfar

Kaj Aage Jensen
* 26. december 1940    † 2. maj 2015

er stille sovet ind

På familiens vegne

Torsten og Karsten

Bisættelsen finder sted fra Tølløse Kirke
torsdag den 7. maj kl. 13.00

——————————

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Kræftens Bekæmpelse. reg. 4183 konto 0001155

mrk. Kaj Aage Jensen

Vi har mistet
vor kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Inge Vistisen
* 5. september 1930    † 30. april 2015

Tak for alt.

På familiens vegne

Kirsten, Per, Liselotte og Annebeth

Bisættelsen finder sted fra Vor Frue Kirke
fredag den 8. maj kl. 13.00

TEATER: Ved tæp-
pefald træder dra-
matikeren Jakob 
Weis frem som sin 
tids Holberg med en 
morale om ytrings-
frihed, og bagefter 
skal publikum tygge 
videre på pointen.

Teater V i Valby er nået i 
mål med sit tretrins-pro-
jekt, der begyndte med en 
vild fantasi om den imperi-
alistiske kunstner Kristian 
von Hornsleth, fortsatte 
med en opmærksomheds-
søgende parodi på Casper 
Christensen og nu slutter 
med en hudfl etning af Lars 
von Trier ud fra den tvivl-
somme pressekonference 
i Cannes i forbindelse med 
fi lmen »Melancholia«.

Projektet er sjovt og frækt, 
og det er gennemført på sta-
dig mere sparsomme præ-
misser. Men nu skal teatret 
nok fi nde på noget andet, for 
Jakob Weis’ satiriske pen 
synes slidt op.

To halvdele
»Von Trier, persona non gra-
ta« er delt i to halvdele med 
en bizar førstedel og en på-
klistret andendel. Før pau-
sen bevæger Jens Jørn Spot-

tag sig rundt som en fortviv-
let usikker instruktør i del-
vis dialog med Hans Henrik 
Clemensen som fi lmprodu-
cent Peter Aalbæk Jensen i 
rød badekåbe. 

De småskændes lidt om 
ideernes udebliven. In-
struktøren vil genindspille 
»Melancholia« og søger nye 
medvirkende, og Ålen muk-
ker og fastslår, at han nok 
skal tjene pengene, hvis el-
lers Lars kan lave kunst.

Et par morsomt tegnede 
mongolske unge dukker op 
som ateliermedarbejdere 
og ser undrende på de to - 
der refereres til, at Zentro-
pa gav arbejdsopgaver til 
unge mongoler, måske også 
til Lars von Triers brug af 
mongoler i tv-serien »Riget«.

Mongolerne klæder hur-
tigt om til ambitiøse unge 
skuespillere, og den ene 
smider bukserne, inden 
instruktøren selv afklædt 
kryber i et musehul, her 
under bordet. Er det sådan, 
fi lm bliver til, tænker publi-
kum mellem overraskelser-
ne.

Efter pausen er scenen en 
international retssal, hvor 
dramatikeren og teatret 
sættes op mod fi lmfolkene. 
Kan man udnytte hinanden 
på den måde? Skal man fi n-
de sig i nazistiske sympa-
tier? Har ytringsfriheden 
ikke sine grænser?

Grinene udløst
Teater V samler problema-
tikken op på denne måde i 
en programnote: »Vi lover, 
at det bliver langt ude, det 
bliver spil for galleriet, det 
bliver sjovt, tankevækken-
de, og grænseoverskridende 
alvorligt. Men er det etisk 
ansvarligt? Se forestillin-
gen - og døm selv«.

Redeligt nok, linen er lø-
bet ud, grinene udløst. Kri-
stian von Hornsleth selv 
og Lotte Andersen fra »Ca-
sper Christensen-syndro-
met« medvirker endda som 
videovidner, og teatret kan 
ranke sig over at have tur-
det og gennemført projek-
tet.

Men desværre er »Von Tri-
er, persona non grata« ikke 
nogen god forestilling. Den 
er modig og fuld af tekni-
ske løsninger, den får sine 
bredsider fyret af, men ide-
en sluger oplevelsen, og de 
medvirkende kæmper hårdt 
for sammenhængen, ikke 
mindst Karin Bang Heine-
meier og Caspar Phillipson 
i rollerne omkring fi lmma-
gerne. Meget er uden hoved 

og hale, men de skal igen-
nem det.

Teksten strør navne om 
sig, og der vises klip fra den 
uheldige pressekonference. 
Men den naive forundring, 
som mongol-hjælperne så 
sjovt udstråler i optakten, 
forsvinder hurtigt i kon-
struktionen, der savner bæ-
rekraft. Forestillingen hol-
der dårligt til den ønskede 
debat om »uskyldig omgang 
med ytringsfriheden«.

»Von Trier, persona non gra-
ta« af Jakob Weis, iscenesat 
af Pelle Koppel   (Teater V, 
Valby - varighed: 2 timer og 
15 min. Opføres til den 31. 
maj)

Anmeldelse

Af Knud 
Cornelius

■ Teater

Grov gentænkning 
af ytringsfriheden

BLANDEDE/DIVERSE

BILLET-MÆRKE 
HVORDAN?

Hvis du ønsker at sva  re på en 
annon  ce, ind  ryk  ket i Nordvestnyt 
under bil  let mrk. - skri  ver du et 
brev til pågæl  den  de annon  cør.

Brevet adres  se  rer du til: 
Nordvestnyt, Ahlgade 1, 
4300 Holbæk.
HUSK! Nederst i ven  stre 
hjør  ne af kuver  ten skri  ves 
bil  let mrk. num  me  ret, tyde  ligt - 
så mis  for  stå  el  ser und  gås

Du er også velkommen til at 
kontakte vores annonceafdeling 
på tlf. 88 88 43 10 eller 
nordvestnyt.salg@sn.dk og få 
videresendt dit navn, adresse og 
telefonnummer til annoncøren.

Vi vide  re  sen  der alle bil  let mrk. 
svar sam  me dag
som vi mod  ta  ger dem!

Bill. mrk.?

Jens Jacob Spottag som Lars von Trier foran reportagebillederne fra pressekonferencen i Cannes. I baggrunden lurer Hans Zenrik Clemensen 
som Peter Aalbæk Jensen på situationens betydning for salget af � lmen.               Foto: Søren Kuhn    
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Af advokat Esben Roslev, 
MachenhauerNielsen 
Advokater

En bøde på 3000 kr. koste-
de det en mand at kalde det 
muslimske fl ertal i bebo-
erbestyrelsen for Egedals-
vænge i Kokkedal for aber. 
Det har byretten i Holbæk 
netop afgjort i en sag, hvor 
jeg var forsvarer for man-
den.

Manden, der selv er aktiv 
beboer i en boligforening, 
blev vred, da han hørte, at 
bestyrelsen i Egedalsvænge 
ikke ville sætte juletræ op til 
jul, selv om den netop hav-
de holdt fest for beboerne i 
anledning af eid-festen, der 
afslutter ramadanen, den 
muslimske fastemåned.

»Aber«
Derfor skrev han på sin face-
book-profi l: »Altså! De aber 
er kommet her til landet som 
gæster, derfor må de ind-
ordne sig efter de regler og 
love som gælder her i landet. 
Længer er den ikke«.

Det mente anklagemyn-
digheden er i strid med 
straffelovens racisme-pa-
ragraf, 266b. Den forbyder 
»offentligt eller med forsæt 
til udbredelse i en videre 
kreds« at fremsætte »udta-
lelse eller anden meddelel-
se, ved hvilken en gruppe 
af personer trues, forhånes 
eller nedværdiges på grund 
af sin race, hudfarve, natio-
nale eller etniske oprindel-
se, tro eller seksuelle orien-
tering«.

Det mente manden ikke 
selv. 

For det første mente han 
ikke, han havde udbredt 
sin kommentar i »en videre 
kreds«. 

Han havde kommenteret 
på en debattråd på facebook, 
og var ikke opmærksom på 
at den var åben og derfor nå-
ede videre ud, og det var han 
ked af.

Men på den måde nåede 
kommentaren ud i »en vide-
re kreds«, og det burde han 
have vidst, sagde retten i sin 
dom.

Han mente heller ikke, 
at udtrykker »aber«, var 
specielt nedværdigende el-
ler forhånende. Det brugte 
han også i drilleri over for 

andre uden at lægge noget 
racistisk i det. Og det var jo 
ikke alle medlemmer af den 
pågældende bestyrelse, der 
var muslimer, påpegede han 
i retten.

Men kommentaren var 
tydeligt rettet mod besty-
relsens muslimske fl ertal, 
og den var forhånende og 

nedværdigende, afgjorde 
retten. 

Straffen blev 3000 kr. i 
bøde eller fængsel i 10 dage.

3000 kr. i bøde for at 
kalde muslimer for aber

Spørg Ret § Rimeligt
Ret § Rimeligt skrives i samarbejde med MachenhauerNiel-
sen Advokater. Den skrives med udgangspunkt i spørgsmål fra 
læserne, sager fra advokaternes praksis og aktuelle juridiske 

forhold. Har du spørgsmål til advoka-
terne eller emner, du kunne tænke dig 
at få belyst, kan du skrive til dem på  
mail@machenhauernielsen.dk.

Esben Roslev

En mand kaldte det muslimske 
fl ertal i beboerbestyrelsen 

i Egedalsvænge i Kokkedal for en 
fl ok aber, og det har Retten 

i Holbæk nu straff et ham for. 
Foto: Lars Skov 

Af advokat Esben Roslev, 
MachenhauerNielsen 
Advokater

»Enhver er berettiget til på 
tryk, i skrift og tale af offent-
liggøre sine tanker« står der 
i grundlovens paragraf 77 
med tilføjelsen: »dog under 
ansvar for domstolene«. Der 
er altså ikke bare frit slag. 
Man skal stå til ansvar, for 
hvad man siger og skriver.

Grundloven garanterer os 
ikke frihed til at sige hvad-
somhelst hvorsomhelst og 

nårsomhelst. Det, den ga-
ranterer os, er frihed fra 
censur. Det står i paragraf-
fens andet punktum: »Cen-
sur og andre forebyggende 
forholdsregler kan ingen-
sinde på ny indføres«. Vi må 
sige, hvad vi vil, uden at no-
gen skal godkende det først. 
Men når vi har sagt det, skal 
vi kunne forsvare det for ret-
ten.

Således er ytringsfriheden 
er indskrænket for dem, der 
har tavshedspligt: læger, 
præster, advokater og per-
soner i forskellige offentlige 

funktioner. Men der er også 
indskrænkninger, der gæl-
der for alle. Det fremgår af 
straffeloven. Den forbyder 
trusler og opfordring til vold 
og hærværk. 

Men den forbyder også:
Blasfemi, §140: »Den, der 

offentlig driver spot med 
eller forhåner noget her i 
landet lovligt bestående re-
ligionssamfunds troslær-
domme eller gudsdyrkel-
se, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 4 måneder«. 

Krænkelse af privatliv, §264 
d: »Med bøde eller fængsel 

indtil 6 måneder straffes 
den, der uberettiget videre-
giver meddelelser eller bil-
leder vedrørende en andens 
private forhold eller i øvrigt 
billeder af den pågældende 
under omstændigheder, der 
åbenbart kan forlanges und-
draget offentligheden«.

Racisme, §266 b: »Den, der 
offentligt eller med forsæt 
til udbredelse i en videre 
kreds fremsætter udtalelse 
eller anden meddelelse, ved 
hvilken en gruppe af per-
soner trues, forhånes eller 
nedværdiges på grund af 

sin race, hudfarve, nationa-
le eller etniske oprindelse, 
tro eller seksuelle oriente-
ring, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 2 år«.

Ærekrænkelse, §267: »Den, 
som krænker en andens 
ære ved fornærmelige ord 
eller handlinger eller ved at 
fremsætte eller udbrede sig-
telser for et forhold, der er 
egnet til at nedsætte den for-
nærmede i medborgeres ag-
telse, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 4 måneder«.

Bagvaskelse, §268: »Er en 
sigtelse fremsat eller ud-

bredt mod bedre vidende, 
eller har gerningsmanden 
savnet rimelig grund til at 
anse den for sand, straffes 
gerningsmanden for bagva-
skelse, og den i § 267 nævnte 
straf kan da stige til fængsel 
i 2 år«.

Kan man bevise, at sigtel-
sen er sand, eller at man var 
i god tro, slipper man dog for 
straf.

Der er grænser for ytringsfriheden
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Af Per Nielsen

For godt og vel 15 år siden 
kan jeg huske, at jeg ville 
prøve at udfordre mig selv i 
forhold til distancen på min 
løbetur. Jeg havde sat mig 
som mål, at jeg ville løbe 12 
kilometer i et stræk uden 
stop. Dengang var det en ud-
fordring, da jeg aldrig havde 
løbet over fem kilometer. Jeg 
kan huske, at jeg for at ud-
måle den 12 kilometer lange 
rute satte mig ind i min bil 
og kørte ud mod Nygård, vi-
dere over land ud til Gurre, 
forsatte ned ad Gurrevejen 
indtil jeg var hjemme på 
Bjarkesvej 17 B, som var mit 
barndomshjem. Undervejs 
kan jeg huske, at jeg undre-
de mig over, hvorfor der ikke 
var opfundet et pulsur, der 
kunne fortælle en, om man 
løb for langsomt eller for 
hurtigt i forhold til, hvad 
effekten skulle være af ens 
træning. Det blev kun ved 
tanken, og da der allerede 
var begyndt at komme flere 
og smartere ure på marke-

det, droppede jeg ideen. Må-
ske skulle jeg alligevel have 
forfulgt ideen, for ser man 
på puls- og fitnessure i dag, 
er det en af tidens absolut 
hotteste trends. De fleste ure 
på markedet i dag kan for-
tælle dig, om du går eller be-
væger dig nok i forhold til dit 
mål, om du får sovet det, du 
skal, hvordan din søvn har 
været, hvor mange kalorier 
du forbrænder gennem da-
gen - og giver et meget præ-
cist billede af din træning.

Tendensen er også klar - vi 
bliver bombarderet fra alle 
sider om sundhed, kost og 
fysisk aktivitet, vi skal hol-
de os i form og i gang. Og der 
er mange mennesker, der 
lader sig inspirere og går i 
gang. Ifølge Idrættens Ana-
lyseinstitut har ca. 480.000 
danskere et medlemskort 
til et fitnesscenter. Ifølge di-
rektøren for fitnesskæden 
Fitness World havde man i 
2011 10 millioner træninger. 
Derudover er der alle dem, 
der bruger naturen som træ-
ningscenter, hvilket vi tyde-

ligt ser på veje og stier. Tan-
ken om at skulle løbe ma-
raton eller gennemfører en 
ironman er ikke længere no-
get, man er bange for - talle-
ne for tilmeldinger til f.eks. 
Copenhagen Mara thon er 
steget fra 995 tilmeldte i 1980 
til i dag, hvor man forventer 
over 10.000 løbere, når der d. 
24. maj bliver løbet Copen-
hagen Marathon. 

Så man kan se, at marke-
det for puls- og fitnessure 
er kolossalt stort. Brugerne 
tæller alt fra den professio-
nelle, direktøren, motioni-
sten, den overvægtige og til 
personer, der ønsker at tælle 
skridt - så alle er efterhån-
den med på gadget-bølgen.

I praksis reagerer urene 
på bevægelse, og ved hjælp 
af en chip i uret og avance-
rede algoritmer kan de reg-
ne sig nogenlunde frem til, 
hvor meget du har bevæget 
dig. Det er ikke med samme 
præcision som i et fysisk 
testlaboratorium, men et 
godt fingerpræg om, hvor-
dan dit bevægelsesmønster 
og din aktivitet er. I forhold 
til pulsen bliver den regi-
steret ved, at man sætter et 
bælte rundt om brystet, så 
hjerteaktiviteten måles, og 
displayet viser dine pulsslag 
pr. minut. 

Har du aldrig prøvet et 
pulsur, og er du i tvivl om, 
om det er noget for dig, vil 
jeg anbefale, at du starter 
med et af de ure, som ikke 

har alt for mange funktio-
ner. For nogle vil det være 
tilstrækkeligt med en 
skridttæller, og for den al-
mindelige motionist vil det 
være rigeligt med et ur, der 
kan følge dine tilbagelagte 
kilometer, forbrændte kalo-
rier og pulsslag pr. minut. 
For de meget øvede kan det 
være en fordel, hvis uret 
kan vurdere, om træningen 
er forløbet i forhold til den 
oprindelige plan, og om be-
lastningen enten har været 
for høj eller for lav i forhold 
til de pulszoner, det var me-
ningen, der skulle trænes i. 
Mange kommer faktisk til at 
træne i de forkerte zoner og 
opnår derfor ikke den effekt, 
de havde håbet på. 

De fleste ure kan efterhån-
den sættes op til at være din 
egen personlige træner med 
oplysninger om f.eks. ha-
stighed og intervaller. 

Derpå kan uret være med 
til at fortælle om ens status 
- for en ting er tanker, noget 
andet er data. 

Motivationen
For mange mennesker er 
det at have et mål at træne 
efter en rigtig god ting, og 
fitnessure kan være med til 
at give motivationen et eks-
tra boost, bl.a. fordi man 
kan følge med i, om trænin-
gen går som planlagt.  Det er 
egentlig ligegyldigt, om det 
handler om at tælle skridt 
eller at være så tæt på sin 

maksimale puls som over-
hovedet muligt. Mange ure 
kan fortælle, hvad din sta-
tus er, og som man ser det 
i nogle ure, kan man blive 
mindet om, om man er langt 
fra sit mål, eller om man har 
gjort det godt. Det bliver en 
konkurrence i sig selv og 
med dig selv, som kan moti-
vere dig til netop at få mere 
aktivitet ind i hverdagen

Personligt er jeg særligt 
glad for urene fra Garmin. 
Jeg synes, de er relativt 

nemme at gå til, og de opfyl-
der de fleste almindelige mo-
tionisters ønsker og behov. 
Derudover benytter jeg også 
Garmin til mine klienter, 
bl.a. Garmins Vivofitur, som 
kan måle skridt, kalorier, 
søvn og træning, hvilket er 
et yderst brugbart værktøj i 
mit arbejde. 

Priserne ligger på alt fra 
30 kr. for en skridttæller 
til over 4000 kr. for de mest 
avancerede ure.

Fitnessure - en sjov gimmick

TRÆNING-KOST-VÆGTTAB
Per Nielsen er personlig træner. Han giver 
tip her på siden hver fjerde uge og modtager 
også gerne spørgsmål fra læserne. Spørgs- 
målene kan sendes til  
info@pernielsen.com

Mange er med på gadget-bølgen og har udstyr til at tælle skridt eller 
tjekke puls.

PRISMODTAGERE: 
Stor designpris  
hylder både nye  
og mere erfarne 
kræfter i dansk 
møbeldesign.

Af Benedikte Ballund

Der bliver ekstra fyldt op, 
når dette års modtagere 
af Finn Juhl-prisen den 6. 
maj får overrakt de 100.000 
kroner, som følger med 
æren. I år er det nemlig tre 
designerpar, der er blevet 
udvalgt af Wilhelm Hansen 
Fonden, nærmere bestemt 
Stine Gam og Enrico Fra-

tesi, også kendt som Gam-
Fratesi, Christina Strand 
og Niels Hvass, tilsammen 
Strand+Hvass, samt Line 
Depping og Jakob Jørgen-
sen.

Dansk-italienske GamFra-
tesi får blandt andet prisen, 
fordi deres værker »forener 
præcise og stærke koncep-
ter med et naturligt forhold 
til både godt håndværk og 

kunstnerisk fri leg«. Parret 
har omkring 10 års erfaring 
bag sig og har tegnet møbler 
for blandt andet Fredericia 
Furniture og Gubi.

Sans for detaljen
Strand+Hvass har også en 
del erfaring, og de har ifølge 
dommerne både sammen og 
hver for sig satset på forny-
elsen af stolen med samme 

mod, som de har insisteret 
på at leve af deres møbler og 
lade dem blive produceret 
i Danmark. Strand+Hvass 
har designet for både danske 
og udenlandske firmaer som 
Carl Hansen og japanske 
Kilt.

Line Depping og Jakob 
Jørgensen er i modsætning 
til de andre prisvindere ret 
nye navne, der blev uddan-
net fra Danmarks Design-
skole i 2007 og 2008. Ikke 
desto mindre har de ifølge 
priskomiteen allerede en 
imponerende sikkerhed og 
originalitet og et tvangfrit 
forhold til arven fra tidlige-
re dansk møbeldesign, en 
udforskende nysgerrighed 
efter fagets sjæl og en fin 
sans for detaljen.

Finn Juhl Arkitektur-pri-
sen har navn efter den ver-
densberømte danske møbe-
larkitekt, og den går til en 
eller flere personer, der har 
gjort en særlig indsats inden 
for møbelarkitektur, især 
stole. 

Tidligere modtagere er 
blandt andre Cecilie Manz, 
Kasper Salto, Hans Sand-
gren Jacobsen og Snedker-
uddannelsen på Køben-
havns Tekniske Skole.

Par med sans for design

GamFratesi, der danner par 
både privat og professionelt,  

er blandt andet kendt for sofaen 
Haiku, som produceres af  

Fredericia Furniture.  
Foto: PR-foto

Line Depping og Jakob Jørgensen er forholdsvis nye navne. Sam-
men står de blandt andet bag reolerne »Eiffel«, som indgår i dette års 
Mindcraft-udstilling, som markedsfører dansk kunsthåndværk og 
design i udlandet. 

Strand+Hvass, der både lever og arbejder sammen, gør sig også i ha-
vemøbler. Her er det loungestolen Breeze, som er en af forårets nyhe-
der fra Cane-Line. 
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FODBOLD: Holbæks 
U17-hold i 2. divisi-
on havde en offday 
og tabte til Skjold 
Birkerød. 

Af Anders Vestergaard

Efter fem sejre af seks mu-
lige løb Holbæks U17-mand-
skab i 2. division ind i en af 
fodboldens naturlove fredag 
aften, da det blev til et sjæl-
dent nederlag i topopgøret 
mod Skjold, Birkerød. 

Hjemmeholdet i Birkerød 
lukrerede nemlig på, at Hol-
bæk-holdet havde en decide-
ret offday, hvor ikke mange 
af fodboldspillets detaljer 
fungerede. Birkerød vandt 
fortjent med 3-1 efter 1-1 ved 
pausen.

Fredagens store bededag 
var en populær konfi rma-
tionsdag, og festdagen fi k 
også indfl ydelse på Hol-
bæk-holdet, der manglede et 
par af stamspillerne.

- Men det skal ikke være 
nogen undskyldning. Vi 
bruger alle i truppen og alle 
skal være klar, men fredag 
havde vi bare en offday, kon-
staterede Holbæk-træner 
Morten Skovby.

Holbækkerne fi k ellers en 
fi n start og kom foran efter 
en halv time, da Mads Lar-
sen udnyttede en lang bold 
i dybden og scorede sikkert.

Men kort før pausen fi k 
holbækkerne en kold spand 
vand i hovedet, da en alvor-
lig forsvarsbrøler, hvor bol-

den blev headet for kort til-
bage til målmanden, blev til 
en Birkerød-udligning.

Også efter pausen spillede 
de to hold lige op, og Holbæk 
havde boldfen meget, men 
dog uden at skabe chancer. 

I stedet kom hjemmehol-
det foran med 2-1, da et Hol-

bæk-boldtab blev udnyttet i 
en effektiv omstilling.

- Vi vidste godt, at vi skul-
le møde et omstillingshold, 
men vi havde mange bold-
tab og var for lidt kreative 
fremefter, og så er det i al-
mindelighed svært at vinde 
fodboldkampe, måtte HB&I-

træner Morten Skovby er-
kende.

Et lille nederlag kan ingen 
bruge til ret meget, og der-
for satsede holbækkerne i 
de sidste 10 minutter ved at 
trække en forsvarsspiller 
ud og trykke på fremefter 
med en ekstra angriber. Der 
blev også lagt et vist tryk, 
men igen blev holbækker-
ne fanget i en omstilling, da 
Birkerød scorede til 3-1 til 
sidst.

- Det var bare en af de dage. 
Og vi må bare op på hesten 
igen. Måske har det noget 
at gøre med, at vi skal spille 
semifi nale i pokalturnerin-
gen på SuRi Park i næste 
uge, gættede træner Morten 
Skovby efter nederlaget, der 
skubbede Holbæk ned på 
tredjepladsen i rækken.

U17-holdet løb ind i en af naturlovene
Mads Larsen scorede 
Holbæks mål mod Birkerød. 
Foto: Svend Erik Hansen

FAKTA
 Skjold Birkerød-

Holbæk 1-3 (1-1)

 32. minut:
Mads Larsen

FODBOLD: Efter en kold og 
svær start på forårssæsonen 
med tre nederlag på stribe, 
har Holbæks U19-mandskab 
i 2. division tilsyneladende 
fundet vindersporet. Søn-
dag blev det til den anden 
sejr i træk, da bundholdet 
fra FC Øresund blev dukket 
med en sejr på 2-0 efter 1-0 
ved pausen.

Det var assistent-træner 
Morten Rutkjær, der stod 
med dirigentstokken på si-
delinjen, og han kunne se 
sit hold være ganske spil-
dominerende fra starten af 
kampen. Og efter en halv 
time lykkedes en af de stan-
dardsituationer, som Rut-
kjær og spillerne havde nået 
at indøve ved træningen, da 
Yonis Ahmed scorede til 1-0 
efter hjørnespark. Det var et 
helt fortjent udbytte af den 
håndfuld muligheder, som 
holbækkerne med fi ne gen-
nemspillede angreb i øvrigt 
havde produceret.

Efter pausen måtte Ma-
thias Vestergaard ret hur-
tigt ud og køle af efter en 
advarsel, og så måtte Hol-
bæk for alvor i arbejdstøjet. 
Men det lykkedes at holde 

FC Øresund fra større sco-
rings-muligheder. 

Da Vestergaard var tilba-
ge og Holbæk fuldtallig, blev 
spil-dominansen igen tyde-
lig, og det blev også til store 
chancer, inden Andreas 
Elkjær i de sidste sekunder 
kunne lukke kampen.

- Det var en absolut fortjent 
sejr og spillerne havde gode 
attituder hele vejen igen-
nem, roste assistent-træner 
Morten Rutkjær. Han havde 
ekstarordinære skulder-
klap til Yonis Ahmed, An-
dreas Elkjær og Jesper Hal-
ling, der gik forrest og viste 
fl aget.

Holbæk spiller allerede på 
torsdag aften ude mod Dra-
gør, og så er træner Henrik 
Dick Nielsen igen tilbage.

Holbækkere 
har fundet 
vindersporet

Jesper Halling, var sammen med Yonis Ahmed og Andreas Elkjær stærkt spillende.  Foto: Peter Andersen

FODBOLD: Matchfi xing er 
et stigende problem i mange 
sportsgrene, og det erkender 
man også fra højeste sted i 
dansk idræt.

Kulturministeriet, Dan-
marks Idrætsforbund (DIF), 
Dansk Boldspil-Union 
(DBU), Danish Online Gam-
bling Association og Danske 
Spil er nu gået sammen om 
en landsdækkende kampag-
ne, som skal komme proble-
met til livs.

Under sloganet »Sig noget, 
hvis du ser noget« opfordres 
eliteidrætsudøvere til at 
åbne munden, hvis de bli-
ver udsat for hændelser, der 
kan have relation til match-
fi xing.

- Idrættens store udfor-
dring er matchfi xing. Snyd 
og aftalt spil ødelægger 
idrættens væsen og det fæl-
lesskab, mange fi nder i spor-
ten, siger kulturminister 
Marianne Jelved i presse-
meddelelsen for kampag-
nen.

- Men vigtigst af alt er det, 
at alle sportens ambassadø-
rer, idrætsfolkene, er med i 
kampen mod aftalt spil.

Det samme budskab lyder 
fra DIF-formand Niels Ny-
gaard.

- Det er vigtigt, at myndig-
heder og spiludbydere står 
sammen med DIF-idrætten 
om at bekæmpe og forebyg-
ge matchfi xing. Med den nye 
informationsindsats appel-
lerer vi direkte til idrætsud-
øverne om at være med til at 
beskytte idrættens ånd og 
fair play.

Også hos Danske Spil, som 
står for udbud af spil i Dan-
mark, ser man med stor al-
vor på problemet.

- Aftalt spil er ikke alene 
ødelæggende for sporten, 
men også for udbud af spil, 
lyder det fra H.C. Madsen, 
direktør i Danske Spil.

Kampagnen indeholder 
blandt andet 150 opsøgende 
klubbesøg for at informere, 
digital og viral informati-
onskampagne, events og 
undersøgelser samt en 24-ti-
mers bemandet hotline til 
indberetning af hændelser.

/ritzau/

Kampagne 
skal stoppe 
matchfi xing

FAKTA
 Holbæk-FC Øresund 

2-0
 30. minut 1-0: 

Yonis Ahmed
 80. minut 2-0: 

Andreas Elkjær
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DART: Andreas  
Bergø fra Holbæk 
strøg i weekenden 
til tops i drenge- 
rækken ved  
Denmark Open.

Af Christian Dahl

17-årige Andreas Bergø fra 
Holbæk har haft et ganske 
fantastisk år, hvor han gang 
på gang har bevist, at han er 
blandt de allerbedste ung-

domsspillere i Europa i dart.
Lørdag strøg han helt til 

tops i drengerækken ved 
Denmark Open, der blev 
spillet i Esbjerg, efter han 
satte tre topseedede hollæn-
dere på plads i de tre sidste 
kampe.

Tredjeseedede Justin 
van Tergouw blev slået i 
kvartfinalen, andenseede-
de Maikel Verberk blev slå-
et i semifinalen, inden den 
ussede Andreas Bergø slog 
førsteseedede Jaimy Van 
Bavel i finalen. Andreas 
Bergø lå inden turneringen 

nummer 15 på ungdomsver-
densranglisten, mens Jaimy 
Van Bavel som nummer et 
længe har været i en klasse 
for sig. men det lykkedes alt-
så holbækkeren i syv sæt at 
slå hollænderen. Denmark 
Open er i år rangeret i næst-
højeste kategori, så en ræk-
ke af de allerbedste spillere 
på verdensplan deltog.

Andreas Bergø har tidli-
gere i år vundet DM i dren-
gerækken og vandt sidste 
sommer EM-guld i doub-
lerækken. Efter triumfen 
lørdag havde Andreas Ber-

gø mulighed for at følge op 
ved Denmark Masters, der 
søndag blev afviklet samme 
sted som Denmark Open. 
Den turnering ligger dog 
et niveau under Denmark 
Open.

Andreas Bergø formåede 
dog ikke at leve op til lørda-
gens sejr, idet hollænderne 
denne gang tog sig af top-
pladserne.

Jaimy Van Bavel måt-
te denne gang nøjes med 
en tredjeplads, mens Lars 
Fransen blev nummer to,  og  
Maikel Verberk vandt.

Bergø vandt Denmark Open

Andreas Bergø  
fra Holbæk vandt  
en stærkt besat  
Denmark Open i dart.

RALLYSPRINT:  
Holbæk Amts  
Motorklub Motor-
klub (HAMO) var 
pænt repræsenteret 
i det årlige Lille 
Mats Rallysprint 
med Hässleholm 
Motorklub i Sverige 
som arrangører.

Af John Larsen

HAMO-kørerne var blandt 
ikke mindre end 129 deltage-
re, så der skulle gives gas i 
de tre heat der blev kørt med 
en samlet længde på 24 kilo-
meter hastighedsprøver.

I klasse 5 var Simon Val-
lentin og løbsleder i HAMO 
Ole Hansen til start i Si-
mon’s Mitsubishi Evo IX. 
Det var deres første optræ-
den i år, lidt rusten er man 
vil altid.

Det så ud til at det gik over 
alt forventning med første 
heat og de lå på en fjerde-
plads i klassen.

Det kunne gøres bedre, der 
blev skåret lidt mere i svin-
gene og bremset lidt senere 
samt mere fart i bilen. Det 
gav bonus og de fik hentet 

det tabte der gav dem en rig-
tig flot samlet placering som 
nr. to i klasse 5 med tiden 15 
minutter og 3 sekunder. En 
10. plads generelt blandt de 
95 rallybiler der kom i mål.

Claus Birch har deltaget 

i mange løb i Sverige med 
gode resultater, det var han 
og hans makker Thomas 
Becker opsat på at gøre i de-
res Volvo 242. 

Parret viste også godt, at 
der skal holdes på for at føl-

ge konkurrenterne i deres 
klasse 9. 

Fra deres første tid i første 
heat til det afsluttende heat 
havde parret formået at kap-
pe hele 11 sekunder af tiden.
Deres flotte tider gav dem 

en podieplads som nummer 
tre i klassen og en generelt 
placering  som nr. 21 med en 
samlet tid på 15,32 min.

Hans Nicolaisen og Per 
Andersen i BMW Compact 
måtte tage sig til takke med 
en 93. plads generelt.

Jan Jønck co-driver hos 
Lars Larsen i Mitsubishi 
Evo 8 havde nok det hurtig-
ste løb, da de inde i første 
heat havde et møde med 
en lygtepæl, der gav en del 
buler i fronten på bilen, 
og så var dette løb slut for 
dem. Mette Jensen sad som 

co-driver i kæresten Jan 
Sørensen, Hammel i Manta 
400. 

Parret måtte trække sig 
ud af løbet i sidste heat med 
mindre defekt.

I løbet blev der også kørt 
en landskamp og den faldt 
ud til Danmark med mindst 
mulige margen 1 sekund 
bedre end Sverige.

Dette var de gode tider og 
placering som HAMO-par-
ret Simon Vallentin og Ole 
Hansen havde kørt, der var 
med til at bringe Danmark i 
front.

Mødet med en lygtepæl i Sverige gav buler 

Claus Birch og Thomas Becker kørte et fornuftigt rallysprint med de-
res Volvo 242, det gav dem en tredjeplads i klassen.  

BASKETBALL: Bakken Bears 
er tilbage i DM-finaleserien 
om herrernes basketball-
mesterskab. Mandag aften 
vandt aarhusianerne med 
86-81 på hjemmebane over 
Horsens IC, der havde vun-
det de to første finalekampe.

Dermed reducerer Bakken 
Bears til 1-2 i finaleserien, 
der spilles bedst ud af syv 
kampe.

Bakken Bears fik en frem-
ragende start på kampen 
og var hurtigt foran 10-2. 
Afstanden blev blot øget, så 
Aarhus-holdet kunne gå til 
pause med en føring 50-32.

Men Horsens var ikke slå-
et. Holdet spiste og spiste af 
forspringet, og med fire mi-
nutter tilbage reducerede 
udeholdet til 76-77. Men Bak-
ken Bears var bedst i afslut-
ningen, udbyggede føringen 
og står igen med fine chan-
cer for at vinde den femte 
DM-titel på stribe.

Horsens slås for at vinde 
DM for første gang siden 
2006.

Den fjerde kamp i finalese-
rien spilles på lørdag, den-
ne gang med Horsens som 
hjemmehold.

/ritzau/

Bakken Bears  
sikrede spænding

SEJLSPORT: Jes Gram-Han-
sen og Rasmus Køstner har 
succes i den internationale 
sejlsports-serie Extreme 
Sailing Series. Søndag var 
de to co-skippere med til at 
sikre den danske båd - SAP 
Extreme Sailing Team - sej-
ren i kinesiske Qingdao.

Ud over triumfen i Kina så 
fører danskerne også i den 
samlede stilling efter tre af 
sæsonens i alt otte etaper.

- Det var fantastisk for os 
at vinde vores første act (eta-
pe, red.), noget vi har villet 
længe, og som vi har været 

tæt på enkelte gange, siger 
Jes-Gram-Hansen. 

- Vi er stolte over at repræ-
sentere vores land, og vi er 
stolte af at vinde her, fordi vi 
har modtaget så meget støt-
te, ikke mindst fra SAP, men 
også fra venner og familie 
derhjemme, siger han.

I den samlede stilling har 
SAP-båden 28 point, mens de 
nærmeste konkurrenter fra 
Oman og Østrig følger efter 
med 27 og 25 point.

Fjerde etape foregår i Car-
diff i Wales i midten af juni.

/ritzau/

Danske sejlere tog  
ekstrem-sejr i Kina

Simon Vallentin og Ole Hansen kørte deres Mitsubishi Evo IX ind på en flot andenplads i klassen og i top 10 
i generelklassementet.  Foto: John Larsen
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FODBOLD: FC Midtjylland 
deler ikke længere rekorden 
for fl est hjemmesejre i træk i 
Superligaen med FC Køben-
havn.

Nu har midtjyderne re-
korden for sig selv. Det står 
klart efter den 14. hjemme-
sejr på stribe ud af lige så 
mange mulige i denne sæ-
son. Mandag aften vandt 
FCM 5-2 over Randers.

Dermed har ligaens fører-
hold 12 point ned til nummer 
to, FC København. Med seks 
spillerunder tilbage er det 
formentlig et spørgsmål om 
tid, inden FCM kan kalde sig 
dansk mester.

To udvisninger til Randers 
og tre mål af Morten »Dun-
can« Rasmussen blev afgø-
rende for kampen.

FCM-træner Glen Ridders-
holm havde demonstreret 
truppens bredde ved at sæt-

te ligaens topscorer, Martin 
Pusic, på bænken til fordel 
for »Duncan« som forreste 
angriber. Sidstnævnte be-
talte tilbage med mål i an-
den halvleg efter et stolpe-
skud inden pausen.

I de første 45 minutter 
skulle der en dødbold til at 
sætte FCM i gang efter 20 
minutter. Jakob Poulsen 
sparkede hjørne, Tim Sparv 
forlængede ved første stolpe 
og Petter Andersson heade-
de bolden i nettet til 1-0 midt 
for mål.

Men Randers reagerede 
bedst på FCM-scoringen. 
Kronjyderne fi k omsider sat 
et offensivt aftryk og efter 
en lille halv time, udlignede 
Jeppe Tverskov med en re-
solut afslutning på Kasper 
Fiskers frisparksafl evering. 
I øvrigt Tverskovs første 
mål i Superligaen.

Randers var ovenpå, da en 
situation blev afgørende syv 
minutter før pausen. Ran-
ders’ svenske angriber Mi-
kael Ishak sparkede til Erik 
Sviatchenko, mens bolden 
var langt væk. Linjedomme-
ren så episoden, og sladrede 
til dommer Jakob Kehlet, 
der udviste Ishak.

Så kunne Randers-træner 
Colin Todd ellers bruge pau-
sen på at indstille sit hold til 
at spille med 10 spillere. Men 
knap var spillerne tilbage på 
banen, inden Randers var 
reduceret til ni.

Kasper Fisker stemplede 
Sylvester Igboun i ansigtet 
i en nærkamp, og det røde 
kort kunne ikke diskuteres.

FCM-træner Glen Ridders-
holm brugte sin pause på 
at supplere offensiven med 
Martin Pusic. Men det blev 
altså »Duncan, der slog til. 

Efter 10 minutter tacklede 
Jakob Poulsen bolden hen til 
»Duncan«, der i fri position 
sparkede bolden i nettet til 
2-1.

To minutter senere var 
han resolut i afslutningen, 
da han sendte 3-1-målet ind 
nede ved stolpen. Så var 
kampen afgjort. 12 minutter 
før tid blev det 4-1 ved Syl-
vester Igboun, der stod klar 
ved bageste stolpe efter et 
indlæg fra Jakob Poulsen.

Randers pyntede til 2-4, da 
FCM-målmand Johan Dah-
lin fumlede en afslutning 
fra Nicolai Brock-Madsen i 
nettet.

Men FCM fi k lov at lukke 
målfesten, da Morten »Dun-
can« Rasmussen udnyttede 
en forsvarsbrøler af Ran-
ders’ Mads Fenger til at fuld-
ende sin hattrick.

/ritzau/

FCM storsejrede over Randers

FODBOLD: Arsenal er meget 
tæt på at sikre sig en af de tre 
pladser i Premier League, 
der giver direkte adgang til 
gruppespillet i Champions 
League i næste sæson.

I 35. spillerundes hænge-
parti mandag aften vandt 
London-klubben 3-1 på ude-
bane over bundholdet Hull, 
der blot har et point ned til 
nedrykningsstregen.

Arsenal ligger side om side 
med Manchester City som 
nummer tre og to med 70 
point.

Men Arsenal har kun spil-
let 34 kampe og mangler en 
udsat kamp hjemme mod 
bundholdet Sunderland.

Med andre ord har Arse-
nal bragt sig i en god positi-
on til at tage andenpladsen 
i ligaen efter den suveræne 
mester, Chelsea.

Men mindst lige så vigtigt; 

Arsenal har fem point mere 
og en kamp til gode i forhold 
til Manchester United på 
fjerdepladsen, der »kun« ud-
løser kvalifi kationskampe 
til Champions League.

Arsenal afgjorde reelt 

kampen på to mål inden for 
fem minutter i første halv-
leg.

Kort inden den halve time 
var rundet, scorede Alexis 
Sánchez på et frispark, der 
blev rettet af i forsvarsmu-

ren. Kort efter scorede 
Aaron Ramsey, da han nær-
mest tacklede bolden op i 
målhjørnet.

I minutter inden pausen 
punkterede Alexis Sánchez 
den sidste spænding. Efter 
et perfekt kontraangreb dr-
iblede han uden om Hulls 
målmand, Steve Harper, og 
scorede i et tomt mål til 3-0.

Det var ren kosmetik, da 
Hulls Stephen Quinn redu-
cerede efter en lille time. 
Arsenal cruisede sejren 
hjem uden at bruge unødige 
kræfter.

/ritzau/

Arsenal tæt på direkte CL-plads

Randers FC’s Mikael Ishak (tv.) 
får det røde kort 
af dommer Jakob Kehlet 
efter et sammenstød.

ISHOCKEY: Canada - en af de største favoritter ved is-
hockey-VM - har fået en perfekt start på turneringen i Tjek-
kiet. Mandag hentede canadierne den tredje sejr ud af lige 
så mange mulige med 6-3 over værtsnationen Tjekkiet, der 
selv er en af de varme bejlere til en af topplaceringerne.

Canada kom foran 2-0, men en sen tjekkisk reducering gav 
mere spænding inden anden periode. Fire minutter inden 
udløbet på denne udlignede Tjekkiet endda, men 2-2 fi k kun 
lov at stå i to minutter, inden Canada igen var i front. I tred-
je periode var der intet at rafl e om, og Canada cementerede 
med yderligere tre scoringer, mens Tjekkiet reducerede en 
enkelt gang.

Canada har maksimum ni point i gruppe A og fører foran 
Sverige, der tidligere mandag nåede otte point med sejren på 
8-1 over Letland.

/ritzau/

Canada slog Tjekkiet klart

ISHOCKEY: Nogle gange handler ishockey om at »overvin-
tre«.  Udtrykket er landstræner Jan Karlssons, og det skal 
forstås sådan, at et hold skal kunne rykke sammen under 
pres og komme frelst igennem en hård periode.

Det danske landshold har haft rigeligt at gøre med at over-
vintre i de to første kampe ved VM i Tjekkiet.

Men hvis alt går efter planen, vil der være forårstegn tirs-
dag eftermiddag. 

Her venter Hviderusland. Traditionelt en jævnbyrdig 
modstander, og så skulle man meget gerne se et dansk hold, 
der kravler ud af skyttegraven og fl ytter spillet længere 
frem på isen.

- Det er en af de kampe, vi skal vinde, og så skal vi omstille 
os til at skulle spille lidt mere offensivt. Indtil nu har det jo 
mest handlet om at forsvare, siger backen Jesper B. Jensen.

Danmark er rejst til VM med den primære ambition at 
overleve i det fi neste selskab, og så skal de nødvendige point 
gerne hentes mod Norge, Slovenien og tirsdagens modstan-
der, Hviderusland.

/ritzau/

Nu blæser landsholdet til angreb

Hull Citys David Meyler 
i duel med Arsenals 
Laurent Koscielny.

ISHOCKEY: USA er stukket alene af sted i toppen af gruppe 
B - Danmarks gruppe - ved VM i ishockey.

Mandag eftermiddag tog USA en fl ot skalp ved at slå den 
i mange eksperters øjne største favorit til VM-titlen, Rus-
land, med 4-2.

USA har nu maksimum ni point for tre kampe og er ikke 
blot på vej til kvartfi nalen, men er også godt på vej til at få 
en nemmere modstander i den første knald eller fald-kamp.

Rusland, der også kom til kampen med maksimum point 
for de første to kampe, er fortsat noteret for seks point.

USA fi k den bedste start på kampen, og efter seks minutter 
sendte Trevor Lewis pucken i mål til føring på 1-0. Den holdt 
perioden ud.

Rusland pressede hårdt for udligning i begyndelsen af an-
den periode, og det gav endelig afkast efter knap fi re minut-
ter, da Anton Belov udlignede.

Men den russiske glæde var kort. Mindre end tre minutter 
senere sendte Torey Krug USA i front på ny. Ligesom ved det 
første mål stod Seth Jones for assisten.

Derpå tegnede der sig fortsat et kampbillede, hvor russer-
ne dominerede i jagten på at komme tilbage i kampen.

Men russerne måtte sande, at USA var skarpest og mest 
effektiv foran mål på dagen. Det understregede Mark Ar-
cobello med målet til 3-1 med otte minutter tilbage af tredje 
periode.

Rusland opgav ikke, og tre minutter før tid sørgede Sergei 
Plotnikov for ny spænding med reduceringen til 2-3.

I det afsluttende pres skiftede Rusland en ekstra markspil-
ler ind i stedet for målmanden, og det udnyttede USA til at 
cementere til 4-2 i et tomt mål ved Brock Nelson få sekunder 
før tid.

/ritzau/

USA slår favoritten Rusland
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Dansk fodbold
Superligaen (33)

FC Midtjylland-Randers FC  . . 5-2 (1-1)
1-0 Petter Andersson (20.), 1-1 
Jeppe Tverskov (29.), 2-1 Morten 
Duncan Rasmussen (55.), 3-1 Mor-
ten Duncan Rasmussen (57.), 4-1 
Sylvester Igboun (78.), 4-2 Nicolai 
Brock-Madsen (80.), 5-2 Morten 
Duncan Rasmussen (86.)
Udvisning: Mikael Ishak, Randers 
FC (38.)Kasper Fisker, Randers FC 
(46.)
Tilskuere: 9.033

FC Midtjylland  . . . 27 20 4 3 57- 26 64
FC København . . . . 27 15 7 5 34- 19 52
Brøndby  . . . . . . . . . 27 13 5 9 33- 23 44
Randers FC  . . . . . . 27 11 8 8 31- 25 41
AaB (MP)  . . . . . . . . 27 10 8 9 34- 26 38
FC Nordsjælland  . . 27 11 5 11 32- 33 38
Hobro (O)  . . . . . . . . 27 10 8 9 33- 37 38
OB  . . . . . . . . . . . . . 27 9 5 13 27- 36 32
SønderjyskE  . . . . . 27 6 13 8 26- 34 31
Esbjerg  . . . . . . . . . . 27 6 10 11 34- 37 28

FC Vestsjælland  . . 27 7 4 16 25- 47 25
Silkeborg (O)  . . . . . 27 2 7 18 21- 44 13

Reserve Mesterskab (10)
Silkeborg-AaB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

FC Nordsjælland  . . . 7 4 1 2 15- 11 13
AaB  . . . . . . . . . . . . . 7 4 1 2 10- 9 13
FC Midtjylland  . . . . 8 4 1 3 12- 11 13
Randers FC  . . . . . . . 8 3 1 4 10- 13 10
FC København . . . . . 7 2 1 4 6- 6 7
Silkeborg  . . . . . . . . . 7 1 3 3 8- 11 6

Res. slutspil, pulje 1 (8)
Lyngby-Brøndby  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Esbjerg  . . . . . . . . . . . 6 4 0 2 15- 6 12
Brøndby  . . . . . . . . . . 6 3 2 1 9- 9 11
Lyngby  . . . . . . . . . . . 7 3 0 4 12- 9 9
OB  . . . . . . . . . . . . . . 6 2 1 3 9- 11 7
FC Vestsjælland  . . . 7 2 1 4 9- 19 7

Res. slutspil, pulje 2 (8)
AGF-Vejle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Hobro-SønderjyskE  . . . . . . . . . . . . . . .3-0

SønderjyskE  . . . . . . 6 3 1 2 10- 8 10
Vejle  . . . . . . . . . . . . . 7 2 3 2 10- 13 9
AGF  . . . . . . . . . . . . . 6 2 2 2 9- 5 8
Viborg . . . . . . . . . . . . 5 1 3 1 8- 8 6
Hobro  . . . . . . . . . . . . 6 1 3 2 7- 10 6

Int.fodbold
England, Premier League (38)

Hull-Arsenal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Chelsea  . . . . . . . . . 35 25 8 2 69- 27 83
Man. City (M)  . . . . 35 21 7 7 71- 36 70
Arsenal (P)  . . . . . . . 34 21 7 6 66- 33 70
Man. Utd  . . . . . . . . 35 19 8 8 59- 35 65
Liverpool  . . . . . . . . 35 18 7 10 49- 38 61
Tottenham  . . . . . . . 35 17 7 11 55- 50 58
Southampton  . . . . . 35 17 6 12 48- 28 57
Swansea  . . . . . . . . . 35 15 8 12 43- 44 53

West Ham  . . . . . . . 35 12 11 12 43- 42 47
Stoke  . . . . . . . . . . . 35 13 8 14 39- 44 47
Everton  . . . . . . . . . 35 11 11 13 46- 46 44
Crystal P.  . . . . . . . . 35 11 9 15 42- 48 42
WBA  . . . . . . . . . . . . 35 10 10 15 33- 46 40
Aston Villa  . . . . . . . 35 9 8 18 29- 50 35
Newcastle  . . . . . . . 35 9 8 18 36- 60 35
Leicester (O)  . . . . . 35 9 7 19 39- 54 34
Hull  . . . . . . . . . . . . 35 8 10 17 33- 48 34

Sunderland  . . . . . . 34 6 15 13 28- 50 33
QPR (O)  . . . . . . . . . 35 7 6 22 39- 61 27
Burnley (O)  . . . . . . 35 5 11 19 26- 53 26

Italien, Serie A (38)
Cagliari-Parma  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

Juventus (M)  . . . . . 34 24 7 3 64- 19 79
Roma  . . . . . . . . . . . 34 17 13 4 48- 25 64
Lazio . . . . . . . . . . . . 34 19 6 9 64- 32 63
Napoli (P)  . . . . . . . . 34 17 8 9 62- 43 59
Fiorentina  . . . . . . . 34 14 10 10 49- 42 52
Sampdoria  . . . . . . . 34 12 15 7 41- 37 51
Genoa  . . . . . . . . . . . 34 13 11 10 49- 40 50
Inter  . . . . . . . . . . . . 34 12 13 9 50- 39 49
Torino  . . . . . . . . . . . 33 12 12 9 40- 36 48
Milan  . . . . . . . . . . . 34 10 13 11 46- 45 43
Palermo (O)  . . . . . . 34 10 13 11 46- 48 43
Udinese  . . . . . . . . . 34 10 11 13 38- 45 41
Chievo  . . . . . . . . . . 34 10 11 13 25- 33 41
Verona  . . . . . . . . . . 34 10 10 14 41- 58 40
Empoli (O)  . . . . . . . 33 7 17 9 38- 42 38
Sassuolo  . . . . . . . . . 34 8 13 13 39- 52 37
Atalanta  . . . . . . . . . 34 6 15 13 32- 47 33

Cagliari  . . . . . . . . . 34 6 9 19 42- 63 27
Cesena (O)  . . . . . . . 34 4 12 18 32- 61 24
Parma  . . . . . . . . . . 34 6 5 23 27- 66 16

Spanien, Primera Division (38)
Almeria-Celta Vigo  . . . . . . . . . . . . . . .2-2

Barcelona  . . . . . . . . 35 28 3 4 105- 19 87
Real Madrid (P)  . . . 35 28 1 6 105- 32 85
Atl. Madrid (M)  . . . 35 23 7 5 65- 26 76
Valencia  . . . . . . . . . 35 21 9 5 64- 27 72
Sevilla  . . . . . . . . . . 35 21 6 8 65- 41 69
Villarreal  . . . . . . . . 35 14 12 9 45- 32 54
Ath. Bilbao  . . . . . . . 35 13 9 13 34- 38 48
Malaga  . . . . . . . . . . 35 13 8 14 37- 42 47
Celta Vigo  . . . . . . . 35 12 10 13 42- 40 46
Espanyol  . . . . . . . . 35 12 10 13 42- 44 46
Sociedad  . . . . . . . . . 35 10 13 12 40- 44 43
R. Vallecano  . . . . . . 35 13 4 18 40- 63 43
Elche  . . . . . . . . . . . 35 11 7 17 33- 58 40
Getafe  . . . . . . . . . . 35 10 6 19 29- 54 36
Levante  . . . . . . . . . 35 9 8 18 32- 63 35
Almeria  . . . . . . . . . 35 8 8 19 31- 57 32
Eibar (O) . . . . . . . . . 35 8 7 20 30- 52 31

La Coruna (O)  . . . . 35 6 12 17 30- 57 30
Granada  . . . . . . . . . 35 5 13 17 24- 64 28
Cordoba (O)  . . . . . . 35 3 11 21 21- 61 20

Sverige, Allsvenskan (30)
Halmstad-Häcken  . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
IFK Göteborg-Falkenberg  . . . . . . . . .2-1
Kalmar FF-Örebro  . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
AIK-Hammarby  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Malmö FF (M)  . . . . . 7 5 2 0 17- 7 17
Elfsborg (P)  . . . . . . . 7 5 1 1 13- 6 16

IFK Göteborg  . . . . . . 7 5 1 1 10- 4 16
AIK  . . . . . . . . . . . . . . 7 4 2 1 13- 6 14
Djurgården  . . . . . . . 7 4 1 2 14- 7 13
Norrköping  . . . . . . . 7 4 1 2 13- 10 13
Helsingborg  . . . . . . . 7 3 2 2 9- 8 11
Hammarby (O)  . . . . . 7 3 2 2 10- 10 11
Häcken  . . . . . . . . . . . 7 2 2 3 6- 8 8
Gefl e  . . . . . . . . . . . . . 7 2 2 3 7- 12 8
Kalmar FF  . . . . . . . . 7 2 1 4 6- 7 7
Sundsvall (O)  . . . . . . 7 2 1 4 8- 13 7
Falkenberg  . . . . . . . 7 1 2 4 8- 13 5

Åtvidaberg  . . . . . . . . 7 1 1 5 9- 12 4

Halmstad  . . . . . . . . . 7 1 1 5 4- 12 4
Örebro  . . . . . . . . . . . 7 0 2 5 4- 16 2

Norge, Tippeligaen (30)
Viking-Molde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Rosenborg  . . . . . . . . 6 5 1 0 21- 5 16
Stabæk  . . . . . . . . . . . 6 4 1 1 7- 3 13
Vålerenga . . . . . . . . . 6 3 2 1 11- 7 11
Molde (MP)  . . . . . . . 6 3 1 2 13- 7 10
Odds Ballklubb  . . . . 6 3 1 2 11- 9 10
Sarpsborg  . . . . . . . . 6 2 3 1 7- 5 9
Viking  . . . . . . . . . . . 6 3 0 3 8- 9 9
Start  . . . . . . . . . . . . . 6 2 2 2 11- 10 8
Haugesund  . . . . . . . 6 2 2 2 5- 11 8

Aalesund  . . . . . . . . . 6 2 1 3 6- 14 7
Lillestrøm  . . . . . . . . 6 1 4 1 8- 7 6
Sandefjord (O)  . . . . . 6 2 0 4 9- 10 6
Strømsgodset  . . . . . . 6 1 3 2 8- 11 6

Mjøndalen (O)  . . . . . 6 1 3 2 6- 9 6

Tromsø (O)  . . . . . . . . 6 1 1 4 5- 10 4
Bodø/Glimt  . . . . . . . 6 0 1 5 7- 16 1

Tyrkiet, 1. division:
Erciyesspor-Sivasspor          . . . . . . . .  2-3  
Akhisar Belediye-Galatasaray   . . .  0-2  

Besiktas         29 20  4  5 51-26 64
Galatasaray      29 20  4  5 54-34 64
Fenerbahce       29 19  6  4 51-24 63
Istanbul BB      29 12 12  5 40-24 48
Bursaspor        29 13  8  8 59-42 47
Trabzonspor      29 12 11  6 51-43 47
Mersin           29 12  6 11 48-41 42
Genclerbirligi   29 10  9 10 44-38 39
Konyaspor        29 10  8 11 27-37 38
Kasimpasa        29  9  8 12 49-60 35
Gaziantepspor    29 10  5 14 25-40 35
Sivasspor        29  9  7 13 37-41 34
Akhisar B.  29  8  9 12 36-45 33
Eskisehirspor    29  7 11 11 34-43 32
Rizespor         29  7  7 15 34-49 28

Karabukspor      29  6  6 17 34-46 24
Erciyesspor      29  4  9 16 33-52 21
Balikesirspor    29  4  8 17 37-59 20

Basketball
DM finale, mænd, 3. kamp 

Bakken Bears-Horsens IC  . . . . . . .86-81

Ishockey
NHL

Western Conference (82)
St. Louis  . . . . . . . . . 82 37 21 24 248-201 109
Anaheim  . . . . . . . . 82 35 23 24 236-226 109
Nashville  . . . . . . . . 82 33 24 25 232-208 104
Chicago  . . . . . . . . . 82 36 18 28 229-189 102
Vancouver  . . . . . . . 82 36 17 29 242-222 101
Minnesota  . . . . . . . 82 38 16 28 231-201 100
Winnipeg  . . . . . . . . 82 32 24 26 230-210 99
Calgary  . . . . . . . . . 82 32 20 30 241-216 97
Los Angeles  . . . . . . 82 37 18 27 220-205 95
Dallas  . . . . . . . . . . . 82 33 18 31 261-260 92
Colorado  . . . . . . . . . 82 27 24 31 219-227 90
San Jose  . . . . . . . . . 82 34 15 33 228-232 89
Edmonton  . . . . . . . 82 17 21 44 198-283 62
Arizona  . . . . . . . . . 82 14 18 50 170-272 56

Eastern Conference (82)
NY Rangers  . . . . . . 82 43 17 22 252-192 113
Montreal  . . . . . . . . 82 37 23 22 221-189 110
Tampa Bay  . . . . . . . 82 43 15 24 262-211 108
Washington  . . . . . . 82 35 21 26 242-203 101
NY Islanders  . . . . . 82 34 20 28 252-230 101
Detroit  . . . . . . . . . . 82 32 25 25 235-221 100
Ottawa  . . . . . . . . . . 82 30 26 26 238-215 99
Pittsburgh  . . . . . . . 82 33 22 27 221-210 98
Boston  . . . . . . . . . . 82 28 27 27 213-211 96
Florida  . . . . . . . . . . 82 29 24 29 206-223 91
Columbus  . . . . . . . . 82 28 19 35 236-250 89
Philadelphia  . . . . . 82 25 26 31 215-234 84
New Jersey  . . . . . . . 82 26 20 36 181-216 78
Carolina  . . . . . . . . . 82 24 17 41 188-226 71
Toronto  . . . . . . . . . . 82 22 16 44 211-262 68
Buffalo  . . . . . . . . . . 82 14 17 51 161-274 54

A-VM:
Gruppe A:
Letland-Sverige                . . . . . . . . . . . .  1-8  
Canada-Tjekkiet                . . . . . . . . . . .  6-3  

Canada           3 3 0 0 22- 4 9
Sverige          3 2 1 0 20- 7 8
Schweiz          2 1 1 0  6- 5 4
Tjekkiet         3 1 1 1 12-14 4
Tyskland         2 1 0 1  2-11 3
Østrig           2 0 1 1  5- 9 2
Frankrig         2 0 0 2  2- 5 0
Letland          3 0 0 3  4-18 0

Gruppe B:
Rusland-USA                    . . . . . . . . . . . . .  2-4  
Norge-Finland                  . . . . . . . . . . . .  0-5  

USA              3 3 0 0 11- 4 9
Rusland          3 2 0 1 13- 9 6
Finland          3 2 0 1  9- 5 6
Slovakiet        2 0 2 0  6- 4 4
Hviderusland     2 1 1 0  5- 4 4
Danmark          2 0 1 1  3- 7 1

Slovenien        2 0 0 2  5- 9 0
Norge            3 0 0 3  3-13 0

Tennis

ATP- og WTA i Madrid:
Herresingle, første runde:
John Isner, USA (16)-Adrian Man-
narino, Frankrig, 7-6 (7/2), 6-4,  
Sam Querrey, USA-Thanasi Kok-
kinakis, Australien, 6-4, 6-7 (6/8), 
6-3,  Steve Johnson, USA-Alejan-
dro Gonzalez, Colombia, 4-6, 6-3, 
7-6 (7/4),  Feliciano Lopez, Spanien 
(11)-Benjamin Becker, Tyskland, 
7-5, 3-6, 6-4,  Thomaz Bellucci, 
Brasilien-Jeremy Chardy, Frank-
rig, 6-4, 7-5,  Fabio Fognini, Itali-
en-Santiago Giraldo, Colombia, 
6-2, 6-3,  Joao Sousa, Portugal-Jer-
zy Janowicz, Polen, 6-4, 7-5.
Damesingle, anden runde:
Caroline Wozniacki, Danmark 
(5)-Christina McHale, USA, 7-5, 
6-0,  Samantha Stosur, Austra-
lien-Kaia Kanepi, Estland, 6-3, 
6-2,  Agnieszka Radwanska, Polen 
(9)-Casey Dellacqua, Australien, 
6-2, 6-1,  Svetlana Kuzentsova, 
Rusland-Garbine Muguruza, Spa-
nien, 6-3, 5-7, 7-5,  Lucie Safarova, 
Tjekkiet (13)-Tsvetana Pironkova, 
Bulgarien, 6-3, 6-1.

Keno

Keno  vindertal:
01,03,07,14,17,22,29,32,37,38,
46,50,51,53,54,55,57,60,64,70

Dagens højeste præmier:
2.500 kr.
3.200 kr.
4.000 kr.

Måljagt

Måljagt 1 Spilleuge 18 - 04. maj:
FC Midtjylland-Randers FC      5-2
Almeria-Celta Vigo             2-2
Hull-Arsenal                   1-3

Ingen vindere - jackpot.

Tips 12

FC Midtjylland-Randers           5-2 (1)
Hull-Arsenal                          1-3 (2)
Almeria-Celta Vigo                    2-2 (X)
Cagliari-Parma                        4-0 (1)
Ingolstadt-Nürnberg                  1-1 (X)
Brest-Dijon                           0-0 (X)
Halmstad-Häcken                      0-2 (2)
IFK Göteborg-Falkenberg        2-1 (1)
Kalmar FF-Örebro                      3-0 (1)
AIK-Hammarby                          2-0 (1)
Viking-Molde                          2-1 (1)
Kayseri E.-Sivasspor         2-3 (2)

12 rigtige: 43.542 kr.
11 rigtige: 325 kr.
10 rigtige: 38 kr.

FODBOLD: Når Juventus 
tirsdag tørner sammen med 
Real Madrid i den første 
Champions League-semi-
fi nale, bliver det et specielt 
gensyn for en lang række 
hovedaktører på de to hold.

Ikke mindst for midtbane-
generalen hos de nykårede 
italienske mestre, Andrea 
Pirlo, der gennem otte år 
havde Real Madrids Carlo 
Ancelotti som træner i AC 
Milan, hvor de to lands-
mænd dannede et nærmest 
far/søn-forhold.

- Det var ligesom at genfi n-
de sin egen far. Han ændrede 
min karriere, da han rykke-
de mig ned foran forsvaret. 
Vi delte nogle uforglemme-
lige øjeblikke, og vi har en 
fantastisk fortid sammen, 
siger Andrea Pirlo til avisen 
La Gazzetta dello Sport.

Juventus er i sin første 

Champions League-semifi -
nale siden 2003, hvor mod-
standeren også hed Real 
Madrid, som dengang blev 
slået ud med sammenlagt 
4-3.

De to målmænd Gianluigi 
Buffon og Iker Casillas vog-
tede også de to holds mål for 
12 år siden.

Mindst ligeså specielt bli-
ver opgøret nok for Juven-
tus’ unge måltyv Álvaro 
Morata, der i sidste sæson 
var med til at vinde Champi-
ons League og den spanske 
pokalturnering for Real. 
Álvaro Morata er født og op-
vokset i Madrid og skolet i 
Real Madrids egen talentfa-
brik, La Fábrica.

Han røg i sommer til Ju-
ventus, da han blev vejet og 
fundet for let af Carlo Ance-
lotti.

Han føler dog ikke, at han 

har nogle følelser i klemme 
overfor hverken klubben el-
ler træner Ancelotti.

- Jeg har intet at bevise 
mere. Jeg er bare nødt til at 
forblive fokuseret, siger Mo-
rata til Sky.

- Jeg er Ancelotti taknem-
melig for at lade mig spille i 
Real Madrid. Men nu er jeg 
Juventus-spiller, og jeg vil 
give alt for denne klub.

I denne sæson har han net-
tet 11 gange for Juventus.

På forhånd ses kampen 
som et opgør mellem to fod-
boldkulturer, hvor Juventus 
på den ene side sætter sin 
lid til jerndefensiven, mens 
Real Madrid skal sprudle, 
hvis der skal slås huller i 
den italienske forsvarsmur.

Juventus har holdt nullet i 
seks ud af holdets 10 Cham-
pions League-opgør i denne 
sæson.

Man skal heller ikke kim-
se af Reals forsvar, der i 
turneringen har holdt mod-
standeren fra at score i syv 
kampe, mens spanierne selv 
har scoret 22 gange. Især 
Cristiano Ronaldo er for ti-
den brandvarm.

Senest fejrede han sit hat-
trick nummer 25 i den span-
ske liga, da holdet lørdag be-
sejrede Sevilla 3-2.

I knockout-fasen har Ju-
ventus slået Dortmund og 
Monaco ud af turneringen, 
mens Schalke 04 og Atléti-
co Madrid har ladet livet på 
Real Madrids vej til semifi -
nalen.

Den første semifi nale spil-
les tirsdag klokken 20.45 i 
Torino, mens returopgøret 
falder 13. maj på Bernabéu i 
Madrid.

/ritzau/

Pirlo dyster mod fodboldfar om � naleplads

En fi gur ved det japanske mesterskab i synkronsvømning.

FAKTA
 Her er en sammenligning af de to klubber:

 Real Madrid i den hjemlige liga: På andenpladsen, 
to point efter FC Barcelona.
Juventus i den hjemlige liga: Blev italiensk mester 
lørdag, da holdet slog Sampdoria 1-0.

 Real Madrids topscorer: Cristiano Ronaldo med 
42 ligamål og otte i Champions League.
Juventus’ topscorer: Carlos Tévez med 20 mål
 i Serie A og seks i Champions League.

 Real Madrid kvalifi cerede sig til semifi nalen ved 
at vinde sammenlagt 1-0 over Atlético Madrid.
Juventus kvalifi cerede sig til semifi nalen ved at slå 
Monaco ud sammenlagt 1-0.

 Real Madrid har vundet Champions League/Europa 
Cuppen for mesterhold 10 gange.
Juventus har vundet Champions League/Europa Cup-
pen for mesterhold to gange. Senest i sæsonen 1995/96.

Kilde: Uefa.com og Goal.com
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Direktøren gav en pep-talk 
til den nyansatte:

- Jeg kører fi rmaet her me-
get stramt. Jeg forlanger ef-
fektivitet og hårdt arbejde.

- Ja, svarede den nyansat-
te: - De vil opdage, at jeg ar-
bejder meget hårdt.

- Det siger alle, når de be-
gynder - men hvor længe vil 
det så blive ved?

- Lige til jeg har fået Deres 
job! 

***
Direktøren: 

- Jo, der er skam stof i unge 
Hansen til et nyt menneske. 
Han har lige gjort min dat-
ter gravid ...

 
***

Hørt ved nattetid:
- Karlo, der er vist en tyv, 

der prøver at komme ind 
gennem gavlvinduet.

- Så lig endelig stille - det 
vindue har jeg ikke kunnet 
få op i årevis. 

VEJRET I DAG
Sjælland:  Tirsdag skyet 
med regn fra sydvest, men 
sidst på formiddagen nogen 
opklaring, dog med byger. 
Temperaturer op mellem 
13 og 18 grader, lokalt op til 
20 grader. Vinden tiltager til 
jævn til hård fra sydøst og øst, 
men drejer i løbet af eftermidda-
gen til sydøst og syd og aftager 
en smule.

VEJRET DE 
KOMMENDE DAGE
Tirsdag aften og natten til onsdag: Om aftenen endnu regn- og 
tordenbyger i de østlige egne, men om natten tørt og opklarende 
vejr fra sydvest. Temperaturer ned mellem 7 og 10 grader, og vinden 
drejer til sydvest og bliver let til frisk.

Onsdag: Først på dagen mest tørt med en nogen sol de fl este 
steder, senere mere skyet og byger, især i Jylland. Temperaturer op 
mellem 12 og 17 grader. Om natten vekslende skydække med byger 
fl ere steder. Temperaturer ned mellem 7 og 10 grader. Vinden bliver 
let til frisk fra syd og sydvest, ved Vestkysten op til hård vind.

Torsdag: Lidt eller nogen sol, men også byger fl ere steder. Tempe-
raturer op mellem 10 og 15 grader. Blæsende, jævn til hård vind fra 
sydvest i Nordvestjylland op til kuling. Om natten mest klart vejr og 
kun byger enkelte steder. Temperaturer ned mellem 5 og 10 grader 
let til frisk vind fra sydvest og vest, i det nordlige Jylland op til hård 
vind.

Fredag: Mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer op 
mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest, i 
Nordjylland op til frisk eller hård vind. Om natten tørt og klart vejr. 
Temperaturer ned mellem 0 og 5 grader og svag til jævn vestlig eller 
skiftende vind.

Lørdag: Tørt og vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer op 
mellem 10 og 15 grader og om natten ned omkring 5 grader. Svag 
til frisk vind fra vest og nordvest. 

Almeria 23 halvskyet 
Amsterdam 15 skyet 
Ankara 15 halvskyet 
Athen 23 skyfrit 
Barcelona 17 overskyet 
Bergen 8 overskyet 
Berlin 18 
Bruxelles 15 skyet 
Casablanca 22 skyet 
Catania 24 skyfrit 
Egedesminde -6 moderat sne 
Frankfurt 18 halvskyet 
Geneve 15 efter regn 
Helsinki 10 letskyet 
Innsbruck 16 overskyet 
Julianehåb -2 letskyet 
Kerkyra/Korfu 23 skyfrit 
Kreta 22 skyfrit 
København 13 skyet 
Las Palmas 22 skyfrit 
Lissabon 17 
Madeira 20 skyet 
Madrid 19 skyet 
Malaga 23 overskyet 

Malta 27 skyfrit 
Moskva 11 overskyet 
Narvik 4 
Nice 18 skyet 
Nuuk -1 skyet 
Oslo 4 regn 
Palermo 22 skyfrit 
Palma de Mallorca 30 halvs-

kyet 
Paris 16 halvskyet 
Praha 18 skyet 
Reykjavik 2 skyfrit 
Rhodos 22 letskyet 
Rom 22 letskyet 
Scoresbysund -11 let snebyge 
Stockholm 10 
Torshavn 6 let regn 
Trondheim 10 letskyet 
Tunis 32 skyfrit 
Venezia 18 skyet 
Verona 19 overskyet 
Warszawa 15 overskyet 
Wien 20 skyet 
Zürich 16 regnbyge 

VEJRET I OG OMKRING EUROPA Målt i går kl. 11

SOLEN OG MÅNEN
Solen i dag: Op: 05:21 og ned: 20:53. I morgen: 05:19 og 20:55.
Dagens længde: 15:32 timer. Dagen tiltaget: 08:46 timer
Månen i dag: Op: 22:20 og ned: 06:19. I morgen: 23:21 og 06:56 

13˚-18˚13˚-18˚

SMIL

 

Alle nyheder fra 
hele Sjælland 

samlet på et sted

FLORA! GAMLE 
FREDERIK VAR VED 
AT REPARERE SIN 

BIL, SÅ JEG 
STANDSEDE 

FOR AT 
HJÆLPE TIL.

DU VED DA 
IKKE NOGET 
OM BILER.

SÅ SE HER! 
HAN GAV MIG 

PENGE.
JEG ER 

IMPONERET, 
SKAT!

JA, HAN STAK 
MIG 200 FOR 
AT TAGE OG 
SKRIDE.
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