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SPAR
65,-

DANMARKS STØRSTE ONLINE KÆLDERUDSALG
Vin for 50 mio. kr. skal væk - vi er bedst og billigst på Bordeaux, da vi har købt tidligt ind til langt under den nye kostpris

719,40 pr. kasse med 12 flasker

59,95 pr. fl.
v/12 fl.

2013Château LaTonnelle
Haut-Médoc

BT

1559,40 pr. kasse med 12 flasker

129,95 pr. fl.
v/12 fl.

2011ChâteauTourdeYon
Saint-EmilionGrandCru

Ædel slotsaftappet
Saint-Emilion

SPAR
115,-

TAST KODEN GRATISFRAGT

OG FÅ GRATIS LEVE-

RING V/24 FL.

1. sektion. 12-13

1. sektion 4

De sidste 
asyldrenge har 
forladt Ærø

Vindmølle-
firma 
i modvind

1. SEKTION 8-9

Små samfund tabte på 
kommunal-reformen
Det er 10 år siden, at det kommunale danmarkskort blev ændret. 271 kommuner 
blev skåret ned til 98. På Sydfyn betød det blandt andet et farvel til Gudme 
og Egebjerg Kommuner, som blev lagt ind under Svendborg.
- Borgerne oplever, at kommunen er blevet fj ern og servicen forringet, og at det er blevet sværere at 
bruge kommunen, siger kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch.

CC   Vi havde et større overblik i den lille kommune, og det blev sat over styr. I dag er 
det umuligt at have fornemmelse af alle sager og alle ting, der rører sig. Der er gået lidt overblik og nærhed tabt.LARS ERIK HORNEMANN (V), TIDL. BORGMESTER I GUDME KOMMUNE. 

NUVÆRENDE BORGMESTER I SVENDBORG KOMMUNE

CC   Den store kommune 
er kommet på længere 
afstand af borgerne.
KIM CHRISTOFFERSEN, AFDELINGSCHEF I 
DIREKTIONSSEKRETARIATET I SVENDBORG 
KOMMUNE, TIDL. OPERSONALECHEF I EGE-
BJERG KOMMUNE

CC   Havde man spurgt mig for et par år 

siden, havde jeg nok svaret, at jeg fore-

trak den lille, velfungerende kommune, 

hvor man havde et nærhedsprincip og et 

tæt samarbejde med virksomhederne. 

Men sådan har jeg det ikke længere.

ANDERS AUTZEN, DIREKTØR I SCAN-HIDE

CC   Vi synes, vores samfund er blevet udhulet, og vi har ikke længere vores samlingssted.
MORTEN LARSEN, OURE

CC   Tidligere havde man som lokalpolitiker 
en langt tættere tilknyt-

ning til borgerne og var 
måske bedre til at høre 

signaler om, hvad der 
rørte sig og bringe det 

frem. Så der er nok nogle 
borgere, der vil føle sig 

fremmedgjort i forhold til 
den politiske virkelighed.

ARNE EBSEN (LISTE T), TIDL. MEDLEM AF 

EGEBJERG KOMMUNALBESTYRELSE, 

NYVÆRENDE MEDLEM AF SVENDBORG 

BYRÅD

CC   Der var tidligere en tradition for et 

relativt tæt samarbejde mellem folke-

valgte og skolebestyrelserne. Det er klart, 

at i en større kommune bliver det lidt mere 

embedsmandsstyret.

PETER BJERREGAARD ANDERSEN, TIDL. FORMAND 

FOR SKOLEBESTYRELSEN PÅ RANTZAUSMINDE SKOLE

154. årgang Nr. 337   Løssalg: 22,00 kr.Tirsdag 3. januar 2017

Svendborg Avis
Langelands Avis
Faaborg Avis
Ærø Avis

153 ÅRS AFTRYK PÅ SYDFYN

VEJRET PÅ SYDFYN I DAG
Først måske lidt sol, ellers skyet

vejr med risiko for
regn eller byger.
Temp. mellem
0 og 7 grader.
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leder.

Tryk:  
Jysk Fynske Medier Avistryk          
 
Fyns Amts Avis er trykt på  
papir fra ansvarlige kilder.

Avisen er grundlagt i Svendborg 2. februar 1863. Fyns Amts Avis er i 
dag et politisk uafhængigt dagblad, der ifølge vedtægterne ’skal stå 

som garant for alsidighed’ og udgives på et ’liberalt,  
demokratisk grundlag’.

ChefredakTion: Troels Mylenberg (ansv.) og Carsten Olsen
direkTion: Jesper Rosener (adm.) og Troels Mylenberg
 
redakTionsledelse:  
Redaktionschefer Hanne Frette og David Bernicken

Udgiver: Jysk Fynske Medier P/S for A/S Svendborg Avis,  
Sankt Nicolai Gade 3, Svendborg.

issn: 1399-6703

www.faa.dk
Friske nyheder fra Fyn, øerne og alverden  
- døgnet rundt ...

abonnemenT og kUndeserviCe
Har du ikke fået avisen?
Ring venligst telefon:  63 15 15 15
Mandag – fredag:  7:00 – 10:00
Lørdag – søndag:  8:00 – 10:00 (kun 63 15 15 15)
 og ellers til Kundeservice:

kUndeserviCe
Telefon:  63 15 15 15
Mandag – torsdag:  8:00 – 16:00  
Fredag:  8:00 – 15:00
Abonnementsrettelser til næste dag  
 venligst senest kl. 11:00
E-mail: kundeservice@faa.dk

Læsertal hverdage:  33.000
Læsertal søndage:  36.000
Kilde:  Gallup Index DK, 2. halvår 2013

oplagsTal
Oplag:  12.181 (hverdag) og 12.474 (søndag) 
Kilde: Dansk Oplagskontrol 2. halvår 2013

Læs venligst mere om avislevering og  
abonnement på  www.fyens.dk/kundeservice 

avisens posTadresse i svendborg
 Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3,  5700 Svendborg
 
Telefon 6221 - 4621 (omstilling til alle afdelinger)

din mening?  
skriv Til debaT@faa.dk

I januar 1991  var et norsk TV-hold på vist i Mølleby, der var Sødinge Friskoles miniby. Nordmændene optog til et populært 
ungdomsprogram. De var ikke ene om at besøge Mølleby, idet den vakte stor opmærksomhed og interessen for at se og høre om 
byen var overvældende. Journalister, højskolefolk, folkeskolelærere, seminarier og private foreninger kom i stort tal til Mølleby, der 
var en kopi af en dansk købstad. Sødinge Friskole var grundlagt i 1857 og Kristen Kold var den første lærer. Skolen lukkede i 2008. 
På billedet ses de to norske tv-værter Haddy og Arne under optagelserne i Mølleby.  FOTO JøRGEN OuTzEN/FAA/RINGE LOKALHISTORISKE ARKIv.

dengang Af Bjarne Gregersen,  bjgr@faa.dk 
Svendborg

   Natur-
ligvis er det 

offentlige 
maskineri 
nødt til at 
følge med 

samfunds-
udviklin-

gen

redakTionsChef 
DaviD 
Bernicken

Den nødvendige fusion

Ja, det er rigtig nok, at meget nærhed er gået 
fløjten siden 1. januar 2007, og nej, det er 
langt fra alle og enhver, der lige smutter op 
til borgmesteren for at få løst dette eller hint 

problem med skolebusserne, en cykelsti, sagsbe-
handlingen af en byggesag eller en helt fjerde ting. 
Sådan hænger tingene bare ikke sammen længere 
i de fleste af landets kommuner, og det er natur-
ligvis et ærgerligt tab, vi kan se ganske tydeligt her 
10 år efter antallet af kommuner blev skåret ned 
til godt en tredjedel af de hidtidige antal.

Det er en klar svaghed ved kommunalreformen, 
at kontakten mellem borgerne og politikerne er 
blevet mere distanceret. Fleksibiliteten er blevet 
mindre og muligheden for fra politiske side at 
løse enkeltsager er i høj grad forsvundet. Det er 
ærgerligt, fordi det er en meget direkte adgang til 
folkestyret, der er forsvundet, og det er den slags 
ting, der måske kunne forhindre politikerlede, 
fordi det var lettere at lære de mennesker, som 
forvaltede rundt regnet en femtedel af skattekro-
nerne plus et bloktilskud, at kende.

Omvendt må vi også erkende, at selv om der 
var er ens vis grad af charme forbundet med det 
at bo lille kommune, var og er der også ulemper 
ved lidenheden, som har det med at forsvinde ud 
i glemslen jo længere tid, der går.

Der er udfordringer, små kommuner havde 
svært ved at overkomme i kraft af deres størrelse, 
og de administrative medarbejdere skal bare være 
mere bredt funderede i mindre kommuner end i 
de lidt større kommuner.

DermeD Ikke sagt, at de kommunalt ansatte på for 
eksempel Ærø er udygtige. Slet ikke.

Der stilles bare andre krav til dem, og den 
snævre profesionalisme er der bare bedre 
muligheder for at skabe plads til i kommuner 
med flere indbyggere. Det giver altså mulighed for 
at have folk ansat, der har en smallere, men mere 
indgående faglig viden på en række områder. På 
den måde har sammenlægningerne altså skabt 
mulighed for en styrkelse af kommunernes 
faglighed.

Økonomien er også mindre sårbar i mange 

kommuner i dag, fordi der arbejdes med 
budgetter med mere volumen.

kommunesammenlægnIngen var formentlIg 
den eneste rigtige vej at gå, fordi samfundet 
overordnet set er blevet mere professionaliseret, 
og naturligvis er det offentlige maskineri nødt til 
at følge med samfundsudviklingen for at undgå 
at blive en anakronisme. Kommuner skal ganske 
vist ikke ligestilles med private virksomheder, 
men de kan ikke eksistere i en tidslomme. Vi kan 
ærgre sig over de tab, der sker undervejs, men vi 
skal også holde øje med gevinsterne, og så er det 
blandt andet op til politikerne at kæmpe desto 
hårdere for at skabe båndene til vælgerne i alle 
dele af kommunerne.

Vi må nok bare konstatere, tiden lige så stille 
løb fra de små kommuner efter årtusindskiftet, 
ligesom tiden løb fra de helt små kommuner 
i 1960erne med det resultat, at antallet blev 
beskåret med omtrent 75 procent i 1970. 
Nærheden før 1970 var sikkert også større end i 
2005.



PRISER INKL. GEBYR

BORGERFORENINGEN

3/2 BUDDY HOLLY vs. ELVIS PRESLEY
Remsherred 4, Svendborg .....................kr. 245,-
Balkon.....................................................kr. 295,-

24/2 Rasmus Walter
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 270,-
Balkon.....................................................kr. 320,-

11/3 Lars Lilholt - Storyteller
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 295,-
Balkon.....................................................kr. 345,-

1/4 Lis Sørensen
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 345,-

SYmFONIEN
OLLERuP EFtERSKOLE

18/1 Jens Rosendal og
Rasmus Skov Borring
Svendborgvej 10, Vester Skerninge.......kr. 120,-
Studerende.............................................kr. 70,-

25/1 Povl Balslev Orgelkoncert
Vor Frue Kirke,
Frue Kirkestræde 4, Svendborg.............kr. 120,-
Studerende.............................................kr. 70,-

26/4 Mynsterland Feat. Ida Wenøe
Svendborgvej 10, Vester Skerninge.......kr. 120,-
Studerende.............................................kr. 70,-

31/5 Christina Bjørkøe (Piano) og
Mathias Reumert (Slagtøj) + Dansere
Svendborgvej 10, Vester Skerninge.......kr. 120,-
Studerende.............................................kr. 70,-

14/7 Palle Hjort All Stars
Svendborgvej 10, Vester Skerninge.......kr. 120,-
Studerende.............................................kr. 70,-,

KAmmERAtERIEt

9/3 Chili Klaus
Frederiksø 2, Svendborg........................kr. 145,-

11/3 Folkeklubben
Frederiksø 2, Svendborg........................kr. 220,-

31/3 The Beatophonics
Frederiksø 2, Svendborg........................kr. 170,-

Tlf. 65 45 58 59 · www.sydfynsbilletten.dk
SvendborgEvent – VisitSvendborg ......... 62 23 69 51
VisitFaaborgMidtfyn................................. 72 53 18 18
Fyns Amts Avis, Svendborg..................... 62 21 46 21
Fyns Amts Avis, Faaborg ......................... 63 45 23 75
Fyns Amts Avis, Langeland ..................... 63 45 22 85
Fyns Amts Avis, Ærø ................................ 63 45 21 90

ARRANGEmENtER & StED

15/1 The Rocking Ghosts
Seniorhuset,
Toldbodgade 5, Odense C ......................kr. 190,-
Arrangør: Eventyrbeat

22/4 Midtfyns forårsfest
Musik Smokie Jam
Incl. Lille buffet kl. 18.30
Midtfyns Fritidscenter,
Søvej 34, Ringe ......................................kr. 370,-
Arrangør: Music booking.dk

20/8 Sommerkoncert med
Stig Rossen og Vennerne
Gudbjerglund
5892 Gudbjerg Sydfyn...........................kr. 315,-
Arrangør: Gudbjerg Koncertforening

22/10 Peter Vesth og Kristian Rusbjerg
Incl. Lille anretning kl. 13.00
Midtfyns Fritidscenter,
Søvej 34, Ringe ......................................kr. 220,-
Arrangør: Music booking.dk

GIANt StEPS

26/1 Chris Minh Doky og New Nordic Jazz
Arne B, Vestergade 10, Svendborg
Voksen....................................................kr. 220,-
Medlem...................................................kr. 170,-
Medlem u/25 år, studererende og
pensionister............................................kr. 120,-
www.giantsteps.dk

KAmmERAtERIEt

25/2 Shu-Bi or not Shu-Bi
Frederiksø 2, Svendborg........................kr. 195,-

11/3 Folkeklubben
Frederiksø 2, Svendborg........................kr. 220,-

18/3 Kammerateriet for Veninder
Frederiksø 2, Svendborg........................kr. 245,-

25/3 Rugsted & Kreutzfeldt
”Kom tilfældigvis forbi”
Show m. bonus sange og fuldt band!
Frederiksø 2, Svendborg........................kr. 245,-

7/4 Kammerateriets 90’er fest
Frederiksø 2, Svendborg........................kr. 115,-

2/6 Hit med 80’erne
Kom til et brag af en 80’er fest i
Den Store Værftshal i Svendborg
Frederiksø 2, Svendborg........................kr. 270,-

1/7 Svendborg Havnefest
Nu får Svendborg sin Havnefest tilbage
bl.a. med Johnny Madsen m/flere.
Kammerateriet - Svendborg Havn
Frederiksø 2, Svendborg
Køb inden 31/12-16................................kr. 295,-

VAFF - FåBORG

9/3 Jacob Dinesen
Oplev den 20 årige sanger/sangskriver
Helios Teatret
Banegårdspladsen 7, Fåborg .................kr. 200,-

BORGERFORENINGEN

27/1 Die Herren 25 års jubilæumsshow
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 230,-
Balkon.....................................................kr. 280,-

28/1 Allstars Blues
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 200,-

2/2 Mens vi alligevel venter på at dø...
...kan vi jo lige så godt more os.
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 170,-

10/2 Gun’s and Roses Jam
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 220,-
Balkon.....................................................kr. 270,-

3/3 Stig Rossen & Vennerne
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 260,-
Balkon.....................................................kr. 310,-

4/3 Led Zeppelin Jam
Ramsherred 4, Svendborg .................... Kr. 220,-
Balkon.....................................................kr. 270,-

10/3 Shaka Loveless
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 245,-
Balkon.....................................................kr. 295,-

17/3 The Spacemakers
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 220,-
Balkon.....................................................kr. 270,-

18/3 Marie Carmen Koppel
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 220,-

23/3 Everybodys Talking
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 245,-
Balkon.....................................................kr. 295,-

24/3 Viggo Sommer
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 220,-

21/4 Sko & Torp
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 245,-
Balkon.....................................................kr. 295,-

22/4 Dobbeltkoncert med SoulDios Of Love
og ”hovednavnet Black Dylan”
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 245,-
Balkon......................................................kr 295,-

SVENDBORG
KAmmERmuSIKFORENING

22/1 Festlig Nytårskoncert med
Dénise Beck, sopran.
Thomas Storm, baryton og
Clemens Hund-Göschel, piano.
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 150,-

5/2 Den franske strygekvartet Arod.
Vindere af Carl Nielsen
Strygerkonkurrencen 2015.
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 150,-

12/3 Den japanske pianist
Kotaro Fukuma
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 150,-

7/4 Barok Kammerorkester
Concerto Köln
Ramsherred 4, Svendborg .....................kr. 200,-

SPILLEStEDEt HARDERS

11/1 UHØRT
Forfatter Lone Hørslev og
komponist Jesper Mechlenburg
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 100,-

19/1 Sanne Søndergaard - Forpremiere
Oplev Sanne Søndergård inden hun
tager på sin lange Turné i foråret 2017.
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 120,-

4/2 Bøf og Blues -
The Cornfeds + Smokey Joe’s
Møllergade 36, Svendborg
Koncert ...................................................kr. 120,-
Spisning..................................................kr. 170,-
Koncert + Spisning.................................kr. 270,-

11/2 Moon Mountain + Måneskjold + DJ
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 80,-

18/2 BISSE Solo
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 100,-

23/2 The White Album
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 120,-

4/3 Niels Skousen med nyt band
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 210,-

11/3 Peter Sommer og Palle Hjort
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 220,-

15/3 Fallulah
Som er med i dette års Toppen af Poppen
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 220,-

25/3 Musikkollektivet Vellness Plader
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 80,-

30/3 Masasolo
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 80,-

5/4 CHINAH
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 100,-

15/4 Katinka
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 110,-

22/4 Fribytterdrømme + Support
- Marc Facchini
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 100,-

28/4 Aske Jacoby
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 140,-

4/5 Carsten Lykke Solo
”LYKKE I UDKANTEN”
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 85,-

5/5 Sonja Hald
Møllergade 36, Svendborg.....................kr. 100,-

PRISER EKSKL. GEBYR

10/12 Årets Julekoncert 2017
Stig Rossen - Orkester og kor
Gæstesolist: Nanna Rossen
Svendborg Idrætscenter,
Ryttervej 70, Svendborg
PG1.........................................................kr. 320,-
PG2.........................................................kr. 275,-

Billet bestilling: www.nembillet.dk

DEt SKER På SYDFYN

tlf.65455859

uDSOLGt
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Det  
sker
I dag
13-15: Teatergade 3, Svendborg. 
It-café. Arr.: Ældre Sagen, 
Svendborg-Gudme.
14-15: Fredens Kirkes Sognehus, 
Glarmestervej 8, Svendborg. 
Tirsdagstræf v. Niels Frederik-
sen: ”Født i Horsens Tugthus”.
14-16: Sognehuset i Troense, 
Tåsinge. Nytårskoncert m. 
”Optimisterne”. Arr.: Bregninge 
Kirkes Seniorklub.
16-17.30: Frivillighedscenter 
Sydfyn, Havnegade 3, 1. sal, 
Svendborg. Test af lungerne. 
Arr.: LungePatient.dk
19.30: AOF, Vestergade 23, 
Svendborg. Markedets lov. Arr.: 
BaggårdsBiffen.

I morgen
9-10: Tved Kirke, Tved Kirkevej 1 
B, Tved. Morgensang m. efterføl-
gende morgenkaffe.
14-16: Sct. Jørgens Sognegård, 
Brydegårdsvej 15, Svendborg. 
Magten og mennesket. En fortæl-
ling om Tietgen v/Dorte Futtrup. 
18.30: Hellet 5, Tved. Banko. Arr.: 
Tved Boldklub.
19: Stenstrup Forsamlingshus, 
Assensvej 219, Stenstrup. Spil-
legilde.
19: Ø. Skerninge Kirke, Ø. Sker-
ninge. Reformationsjubilæet 
begynder med en gudstjeneste.
19-21: Borgerforeningen, Kultur-
torvet, Ramsherred 4, Svendborg. 
Borgerskak. 
19.30-21.30: Rødegaard, Skårup 
Kirkebakke 3, Skårup. Fuldmåne-
meditation i Stenbukkens tegn.
20: Arne B., Vestergade 10 A, 
Svendborg. Musiklinjekoncert 
m. Sydfyns Erhvervsforskoles 
musiklinje. 

BiOGRafEn - tiRsdaG
15.30, 18.30: Den hundredetårige 
der stak af fra regningen og 
forsvandt.
15.30, 18: Rogue One: A Star Wars 
Story.
15.50: Syng (dansk tale).
16.25: Iqbal og superchippen.
18.10: Min far Tony Erdmann.
18.30: Passengers.
20.40: Rogue One: A Star Wars 
Story (3D).
20.50: Why Him?

20.50: Fantastiske skabninger og 
hvor de findes.
21.15: Hell or High Water.

BiOGRafEn - OnssdaG
15.30, 18.30: Den hundredetårige 
der stak af fra regningen og 
forsvandt.
15.30, 18: Rogue One: A Star Wars 
Story.
15.50: Syng (dansk tale).
16.15: Kvinden i toget.
18.10: Min far Tony Erdmann.
18.30: Passengers.
20.40: Rogue One: A Star Wars 
Story (3D).
20.50: Why Him?
20.50: Fantastiske skabninger og 
hvor de findes.
21.15: Arrival.

vaGtER
Lægevagt: 70 11 07 07
apotekervagt: 62 21 00 62.

sofie secher Karlsen 
sokar@faa.dk

svenDborg/stenstrup: Det 
nye år skulle starte så godt. 
Det gjorde det bare ikke helt 
på Svendborgbanen.

Afgangen fra Odense mod 
Svendborg mandag morgen 
klokken 7.13 nåede aldrig 
til Svendborg, men måtte i 
stedet smide passagerne af i 
Stenstrup.

Årsagen til årets første 
Stenstrup-manøvre skyldtes 
en systemfejl på toget, som 
kørte fra Svendborg klokken 
7.32. Det forklarer informati-
onschef ved DSB, Tony Bispe-
skov.

Lidt mere præcist, var det 
en fejl på togets ATC-system 
(Automatic Train Control-sy-
stem, red.), som er togets sik-
kerhedssystem. Systemet sør-
ger blandt andet for, at toget 
bremser automatisk, hvis der 
opstår en faresituation.

- Fejlen gjorde, at toget med 
afgang fra Svendborg 7.32 
ikke kunne køre så stærkt som 

normalt, forklarer Tony Bispe-
skov.

Toget kørte derfor langsomt 
hele vejen til Stenstrup, hvor 

systemfejlen blev rettet.
- Når vi sender sådan et tog 

afsted, skaber det problemer 
for den modsatrettede kørsel, 

siger Tony Bispeskov og tilfø-
jer, at det fejlramte tog kunne 
fortsætte sin tur mod Odense 
uden problemer.

systemfejl skyld i årets 
første stenstrup-manøvre

ikke engang to dage af det nye år skulle gå, før den første stenstrup-manøvre indfandt sig på 
svendborgbanen. arkivfoto: Roland Petersen

nicolai Lynge Clausen 
nilc@jfmedier.dk

svEndBORG: Går du med en 
lille iværksætter i maven, eller 
har du en fremragende idé, du 
måske ikke har ført ud i livet?

Så kan det meget vel være, 
at et såkaldt "Power Up"-for-
løb er noget for dig. Over fire 
måneder kan du få hjælp, in-
spiration og motivation til at 
få gang i den banebrydende 
opfindelse eller en virksom-
hed. Det foregår i det kommu-

nale iværksætterhus Frem-
tidsfabrikken.

Der har allerede været et 
forløb, der er blevet gennem-
ført, og i 2017 starter det næ-
ste. I uge 8 mere præcist, og 
du kan blive en del af Power 
Up, hvis du overvejer at starte 
egen virksomhed eller har væ-
ret i gang i under et år. 

Der er plads til 24 deltage-
re, der alle bruger tiden på at 
udvikle deres egne forretnin-
ger.

Undervisere med iværk-

sættererfaring hjælper delta-
gerne igennem temaer som 
koncept, kundefokus og bud-
getlægning. Derudover får 
alle medvirkende tilknyttet 
en personlig coach, som kan 
hjælpe dig i gang med projek-
tet.

Det koster ikke noget at 
være med i forløbet, til gen-
gæld skal du have tiden til det. 
Kontakt Katrine Damgaard 
Foster fra Fremtidsfabrik-
ken på telefon 30 17 44 51 for 
yderlige info.

nyt iværksætterforløb 
begynder i 2017

sofie secher Karlsen 
sokar@faa.dk

svenDborg: Et møde med en 
patrulje fra Fyns Politi end-
te langt fra, som en 37-årig 
mand fra lokalområdet sik-
kert havde håbet, da han blev 
standset på Klosterplads i 
Svendborg nytårsdag klokken 
13.18.

Den 37-årige mand var 

nemlig hoppet på knallerten, 
selv om han var påvirket af 
spiritus. Det var dog langt fra 
den eneste overtrædelse, han 
gjorde sig skyldig i nytårs-
dag. Det fortæller Hans Erik 
Brendholm, politiassistent 
ved Fyns Politi.

Patruljen opdagede hurtigt, 
at den 37-årige tidligere havde 
fået frakendt retten til at køre 
sin lille knallert, og derfor ind-

kasserede han også en bøde 
for at køre på den alligevel.

Tilsyneladende passede det 
ikke den 37-årige, som ind-
kasserede endnu en bøde, da 
han kaldte en af betjentene 
for ”en fucking svans”.

Den 37-årige blev til sidst 
taget med til stationen for at 
få foretaget blodprøver, som  
Fyns Politi venter på resultatet 
af.

Promillekørsel på knallert 
endte med tre bøder

svenDborg: Intet mindre en 
1200 liter dieselolie fik en 
indbrudstyv med sig efter 
et indbrud i en ejendom 
på Kirkevej i Stenstrup i 
weekenden. Det fortæller 
politiassistent ved Fyns Politi, 
Hans Erik Brendholm.

Indbruddet er sket i 
tidsrummet mellem fredag 
den 30. december klokken 
12 og søndag den 1. januar 
klokken 15.

tyv løb med 1200 
liter olie

arkivfoto: michael Bager

Tirsdag den 3. januar 
kommer Niels Ole Frede-
riksen forbi Fredens Kirkes 
sognehus på Glarmestervej 
i Svendborg. Det gør han for 
at holde foredrag om det at 
vokse op i et af Danmarks 
mest afgrænsede kirkesogn, 
nemlig Horsens Statsfængsel, 
hvor hans far var vicein-
spektør og senere inspektør.

Foredraget starter klokken 
14 tirsdag.

Foredrag om 
fængselsopvækst 
i Fredens kirke

thurø: Nu om dage er etik noget nær det modsatte af, hvad 
det var engang. I dag er etik noget, vi diskuterer og ikke blot 
uudtalte normer og værdier, som engang.

I dag er etik også noget, man holder foredrag om. Og lige 
netop dét, gør Jacob Birkler, cand. mag. i filosofi og psykologi, 
og ikke mindst tidligere formand for Etisk Råd.

Torsdag den 5. januar åbner han ballet for et nyt år med 
foredrag i Thurø Foredragsforening med foredraget "Et stykke 
med etik, tak!"

Foredraget begynder klokken 19.30 og finder sted i 
konfirmandstuen.

Foredragsforening åbner 2017 med etik



Er en bestyrelse nøglen
til større succes
for din virksomhed?

JFM Academy sikrer dig nyttig viden og
nye kvalifikationer til at udvikle dig selv
ogdinarbejdspladsellervirksomhed.
JFM Academy er ejet og drevet af
Jysk Fynske Medier, der ser det som
en af de vigtigste forpligtelser at
sikre udvikling og sammenhængs
kraft i lokalområderne.

jfmacademy.dk

31. januar 2017 kl. 16:00 - 19:00
Vejle

29. marts 2017 kl. 16:00 - 19:00
Odense C

Kom til en lærerig workshop og bliv klogere
på, hvordan en bestyrelse kan skabe værdi for
din virksomhed. Workshoppen er både for dig,
der overvejer at få en bestyrelse, og dig, der
allerede har en, men som måske har brug for
fornyet input til, hvordan du kan få endnu mere
ud af den.

WORKSHOP

TILMELDING
Læs mere om kurset og
tilmeld dig på jfmacademy.dk
eller ring på tlf. 6545 5461

Pr s:
Abonnenter....................... 1.195,-
Ikke abonnenter.................... 1.395,-

Prisen inkluderer pr. person:
• Bustransport tur/retur
• A-billet til koncerten

(på parketten)
• 2 retters menu efter forestillingen

(drikkevarer for egen regning)

Afgang fra Fyns Amts Avis,
Sankt Nicolai Gade 3,
Svendborg kl. 12.00

Hjemkomst ved Fyns Amts Avis,
Svendborg ca. kl. 22.30

Henvendelse:
Fyns Amts Avis,
Sankt Nicolai Gade 3,
5700 Svendborg,
tlf. 62 21 46 21 eller
email: kontakt@avisklubben.dk

Turen gennemføres ved
minimum 35 deltagere.

På bare få år har DR Big Bandet etableret en
festlig nytårstradition med koncerter, der em-
mer af ånden fra The Sands hotel and Casino i
Las Vegas, hvor Frank Sinatra og Count Basies
Orchestra slog deres folder i 60´erne. DR Big
bandet og Curtis Stigers gentager succesen fra
tidligere ved at genoplive den legendariske
Las Vegas-koncert ”Sinatra At The Sands –
With Count Basie and his Orchestra”. Det sker
i Koncerthuset i DR-byen. Glæd dig til numre
som ”Fly me to the Moon”, ”I´ve got you under
my skin” og Come Fly with Me”. Skyd Nytåret i
gang med alle de swingende evergreens du kan
forestille dig som vil give en forrygende start på
det nye år 2017.

Efter forestillingen byder vi på en 2-retters
menu inden vi kører tilbage til Fyn.

Festlig nytårstur
til Koncerthuset
At The Sands

Med Giba Tr vel og av sKlu en
Sønd g den 8. j nu r 2017

Arr.nr. A1794

Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte/aflyste arrangementer. Tilbuddene gælder så længe lager haves.
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DET NYE ÅR I EN NY CITROËN

EEL+ PAKKE
ÆRDI 24.000,-

9.990,-
NKLUSIV

DANMARKSPREMIERE
NY CITROËN C3
PureTech 82 Feel+
INKL. FEEL+ PAKKE
VÆRDI 24.000,-

STANDARDUDSTYR
• El-justerbare sidespejle
• Fartpilot og hastighedsbegrænser med ratbetjening
• Fjernbetjent centrallås
• Halogen baglygter med 3D-effekt
• Hill Assist
• Højde- og dybdejusterbart rat
• LED kørelys
• Varme i forsæder

A+ 21,7 km/l. CO2 105 g/km. Den angivne pris er ekskl. lev. 3.880 kr. og gælder indtil 28.02.2017 eller så længe lager
haves. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre særaftaler med rabatydelse. Den viste bil er en Citroën C3 PureTech 110 S&S
SPORT med ekstraudstyr. Forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. *For at kunne gøre brug af Apple Carplay®, skal du
bruge en iPhone 5 eller nyere med Wifi-dækning. Telefon, abonnement og dataforbrug indgår ikke i tilbuddet.

VELKOMMEN TIL ET
BRAG AF EN NYTÅRSKUR

7.-8. OG 14.-15. JANUAR

• 7” Touch Screen med MirrorLink® & Apple CarPlay®*
• Automatisk klimaanlæg
• Bluetooth® og USB-indgang
• El-ruder foran/bag med One Touch og Anti-klem
• El-justerbare og opvarmede sidespejle
• Radio Connect med 6 højttalere
• Regnsensor
• Tågeforlygter

FEEL+ UDSTYRSPAKKE VÆRDI 24.000,-

Citroën slår dørene op til nytårskur, og har en række skarpe tilbud til dig uanset hvilken type bil du er på udkig efter.
Fælles for alle bilerne er at komforten er i højsædet, og at du får virkeligt meget udstyr med uden ekstra beregning.

Så læg vejen forbi din nærmeste Citroën-forhandler og se hvor meget bil du får for pengene.



,-
CITROËN

TREDOBLER
AFGIFTSNEDSÆTTELSEN

SPAR
20.000,-

NU
179.990,

FØRPRIS 199.990,-

TROËN
DOBLER

NEDSÆTTELSEN

PAR
.000,-

INKLUSIV
CHALLENGEPAKKE
• Automatisk klimaanlæg
• Automatisk tænding af lys
• Bakkamera
• Parkeringssensor bag
• Regnsensor

on • Bluetooth®

og USB-indgang • El-betjente og opvarmede sidespejle • LED kørelys

32,3 km/l. CO2 82 g/km. Ekskl. leveringsomkost. 3.880 kr., lak og metallak. Den viste
bil er med ekstraudstyr. Tilbuddene gælder så længe lager haves og senest til 28.02.17.

CIT
TRE

AFGIFTSN

SP
30.

ue E

STANDARDUDSTYR: 7” Touch Screen • Airbump® • Airconditio
og USB-indgang • El-betjente og opvarmede sidespejle • LED køre

NU
169.990,-

FØRPRIS 199.990,-

EU NORM OP TIL
32,3 KM/l
½ ÅRLIG EJERAFGIFT 130,-

KU

89.9
CHO

INKLUSIV
CHALLENGEPAKKE
• 5 døre
• 7” Touch Screen m. MirrorLink®

• 82 HK motor
• Automatisk klimaanlæg
• Hastighedsbegrænser

CITROËN C1
PureTech 82 SPORT

23,3 km/l. CO2 99 g/km. Ekskl. leveringsomkost. 3.880 kr., lak og metallak.
Den viste bil er med ekstraudstyr. Tilbuddene gælder så længe lager haves og senest til 28.02.17.

STANDARDUDSTYR • 15” stålfælge • Bluetooth® og USB-indgang • El-sideruder for
LED kørelys • Isofix beslag • Radio/MP3 med 4 højttalere og ratbetjening

• 7” stålfælge
•16” Touch Screen
• Armlæn foran
• Automatisk klimaanlæg
• Baglygter med 3D-effekt
• Bluetooth® og USB-indgang

STANDARDUDSTYR
INKLUSIV
UPGRADEPAKKE
• El-indfoldelige sidespejle
• Parkeringssensor bag

30,3 km/l. CO2 86 g/km. Ekskl. leveringsomkost. 3.880 kr., lak og metallak. Den viste
bil er med ekstraudstyr. Tilbuddene gælder så længe lager haves og senest til 28.02.17.

EU NORM OP TIL
30,3 KM/l
½ ÅRLIG EJERAFGIFT 590,-

CITROËN C4
BlueHDi 100 S&S CHALLENGE

SPORTS-
MOTOR
82 HK
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Julie Ruby Bødiker 
jurb@faa.dk

1. januar for nøjagtigt 10 år 
siden begyndte ikke bare et 
nyt år, men en ny æra. I hvert 
fald i den kommunale verden. 
Kommunalreformen trådte 
i kraft og forvandlede de tre 
sydfynske kommuner til én 

stor under fællesbetegnelsen 
Svendborg Kommune. Kom-
munen har i dag godt 58.000 
indbyggere, men statistisk set 
vil det langt fra være dem alle, 
der betragter deres nye kom-
mune som en gevinst.

Det forklarer Roger Buch, 
der er kommunalforsker  
ved Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole.
- Kommunalreformen har 

ikke gavnet borgerne, hvis 
man spørger dem. Det viser 
en række undersøgelser. Bor-
gerne oplever, at kommunen 
er blevet fjern og servicen 
forringet, og at det er blevet 
sværere at bruge kommunen, 
siger han og gør status.

- Man har lukket 400 skoler, 
800 daginstitutioner og 100 
biblioteker. Mange af de gam-
le rådhuse, man bevarede lige 
til at begynde med, er senere 
blevet lukket ned. Man har 
også lukket plejehjem. Og i 
regionerne er man i gang med 
at lukke sygehuse. Så der er en 
række objektive ting, som gør, 

at man må sige, at borgerne 
har ret, når de siger, at de op-
lever, at kommunen er kom-
met længere væk og er blevet 
en mere fjern størrelse. Så kan 
det jo godt være, at et bib-
liotek eller en skole, der ligger 
langt væk, har en udmærket 
og god kvalitet, men man har 
jo tabt nærheden, og det er jo 

noget centralt og i virkelighe-
den det, der er idéen med en 
kommune. At den kommuna-
le service ligger tæt på. Og det 
er jo lige præcis det, borgerne 
kan konstatere, at den ikke 
gør. Stik imod det man gik 
rundt og sagde, da man lavede 
reformen, siger han.

Vinderne, mener han, er 

10 år med storkommunen: Borgerne

Svendborg Avis: Tlf.: 62 21 46 21

Lokalredaktør: 
Caspar Troest Jørgensen, 
63 45 21 42, catj@faa.dk

Journalister:
Henrik Nguyen, souschef, 

63 45 21 36, heng@faa.dk
Rasmus Hage Dalland
63 45 24 06, rahda@faa.dk
Finn Eriksen, 65 45 41 77
fier@faa.dk
Ole Grube, 63 45 21 37, olgr@faa.dk
Gitte Gedde, 63 45 21 44, 
gige@faa.dk

Borgmesteren 

Lars Erik HornEmann (V), BorgmEstEr, VEd 
kommunEsammEnLægningEn BorgmEstEr i 
sVEndBorg kommunE, tidLigErE BorgmEstEr i 
EgEBjErg kommunE

Ulemper: Der er ingen tvivl om, at der var ting, 
vi syntes, vi havde meget tættere på i den lille 
kommune. Vi var tættere på borgerne og de 
ting der rørte sig. Vi havde et større overblik i 
den lille kommune, og det blev sat over styr. 
I dag er det umuligt at have fornemmelse af 
alle sager og alle ting, der rører sig. Der er gået 
lidt overblik og nærhed tabt. Det var mere 
overskueligt og også mere hyggeligt at være 
borgmester i den lille kommune. Der var man 
involveret i næsten alt. Det kan man ikke være 
i den store kommune. Der kan man heller ikke 
kende alle aktører, som man kunne i den lille. 
Man er som borgmester nødt til at acceptere 
en større uddelegering og en større involvering 
af viceborgmesteren og udvalgsformændene. 
Det var meget mere charmerende at være 
politiker i den lille kommune. I den store 
fylder politiske drillerier og ideologisk poli-
tikførelse meget mere. I den lille var man lidt 
mere løsningsorienteret imod de praktiske 
opgaver, der skulle løses. I den store er man 
indimellem lidt mere optaget af at tænke 
strategisk. Det er lidt en ulempe. I den lille 
kommune stod man mere skulder ved skulder.
Fordele: En del af ulemperne opvejes af, at vi 
har en anden volumen nu. Vi har fået flere 
faglige kompetencer på de forskellige  
områder og står på et stærkere fundament  
nu. I de små kommuner var vi fagligt mere 
sårbare, hvis en enkelt medarbejder blev 
sygemeldt eller sagde op.

aktivisten
mortEn LarsEn, aLBjErgVEj 25, ourE, 30922160, 
konsuLEnt Hos ungdomsringEn i odEnsE, for-
æLdrE

Ulemper: Jeg er nok bedst til ulemperne. Jeg 
synes, vi har fået et skævvridning i kommunen 
forstået på den måde, at jeg synes, de nye 
skoledistrikter virker for tilfældige. Der 
tænker jeg selvfølgelig meget på mit eget 
nærområde, hvor vi mistede skolen. Vi føler os 
overset i vores område, og vi hører desværre 
tit argumentet, at vi jo har Oure Skolerne, 
men det hjælper jo ikke vores børn. Vi synes, 
vores samfund er blevet udhulet, og vi har 
ikke længere vores samlingssted. Politikerne 
sagde også i sin tid, at de ville sikre en sikker 
skolevej, når nu vores børn skal til Skårup for 
at gå i skole, men det er ikke sket. Der mangler 
en cykelsti mellem Oure og Vejstrup lige på det 
stykke, hvor man må køre hurtigst. Den venter 
vi stadig på.
Fordele: Om der er fordele som jeg mærker? 
Det synes jeg egentlig ikke. Men jeg kan se, at 
der flere steder i kommunen er opstået lokale 
ildsjæle, der ønsker at gøre noget for området. 
Og jeg synes, jeg ser en kommune, som 
forsøger at hjælpe dem på vej. Den ros skal de 
have. Og så synes jeg også, at det her med, at de 
er begyndt at bevæge sig ud og holde byråds-
møder i nærområderne virker som den rigtige 
vej at gå. Nu skal vi bare til at mærke, at de så 
også lytter

Foreningsmanden
tommy  
g. CHristEn-
sEn, stEn-
strup, nEtop 
afgåEt som 
formand for 
stEnstrup 
idrætsfor-
Ening Ef-
tEr 10 år på  
postEn

Fordele: 
Jeg synes, vi 
har haft et 
fantastisk 
samarbejde 

med kulturforvaltningen og fået en god 
behandling. Og i idrætsforeningen har vi været 
rigtig godt tilgodeset af renoveringspuljen. Vi 
har blandt andet fået renoveret vores omklæd-
ningsrum og opført et boldrum.
Ulemper: Det er blevet noget tungt med 
deres pasning af banerne. I gamle dage var 
det lettere, for der var det pedeller, der var 
ansvarlige for den slags, så der kunne vi bare 
lige hive fat i ”Åge Pedel” og aftale med ham, 
hvis der var noget, vi gerne ville have gjort. Der 
er stadig stor velvilje, men det er blevet mere 
bureaukratisk. Hjørner og kanter bliver passet 
af frivillige nu. Men det er Hededanmark, der 
klipper vores græs, og det gør de på bestemte 
dage. Hvis det så regner den dag, går der som 
regel en uge, inden de kommer igen. Eller også 
komme de nogle dage senere, og så ligger der 
gammelt græs, når der er kamp. Det er ikke 
så fleksibelt længere. Der er kommet mere 
kassetænkning. Og man skal som formand 
hele tiden sørge for at være fremme i skoene 
og holde sig til for at få del i de midler, der er til 
rådighed.

Erhvervsmanden

sCan-HidE, andErs autzEn, på VEj ud, adm. di-
rEktør i 25 år, gEnErationsskiftE, dirEktør

Ulemper: De første år efter reformen var det 
svært for de etablerede politiske systemer 
og embedsmændene at vænne sig til, at de 
også skulle ud i yderområderne. Man overså 
de randområder, man havde fået ind. Og vi 
følte os lidt overset. Man fik simpelthen nogle 
opgaver, som man ikke var klar til at løse. Det 
var sådan noget som natur og miljø, affald, 
spildevand, som før havde ligget hos amtet. 
Jeg oplever, at det har været en lang proces for 
kommunerne at komme ind i det.
Fordele: Havde man spurgt mig for et par år 
siden, havde jeg nok svaret, at jeg foretrak 
den lille, velfungerende kommune, hvor man 
havde et nærhedsprincip og et tæt samarbejde 
med virksomhederne. Men sådan har jeg 
det ikke længere. Man har fået klædt forvalt-
ningen på til de opgaver, den blev stillet med 
reformen og man løser dem meget bedre, end 
man gjorde lige da reformen trådte i kraft. I 

dag kan jeg godt se, at de store kommune har 
en fordel i alt det de kan, når først de bliver 
i stand til det. De kan for eksempel bedre 
ansætte de rigtige. Man har også fået en meget 
bedre forståelse for, at erhvervsudvikling er 
noget, der også er nødt til at ske uden for byen. 
Det kneb lidt de første år.

Embedsmanden
kim CHristoffErsEn, afdELingsCHEf i dirEkti-
onssEkrEtariatEt i sVEndBorg kommunE, fra 
1998 tiL sammEnLægningEn ansat som pErso-
naLECHEf i EgEBjErg kommunE

Fordele: For mig personligt er der flest fordele. 
Jeg synes, jeg har fået nogle muligheder og 
nogle udfordringer fagligt på de ti år, som 
jeg har lært rigtig meget af. Det har givet 
mig nogle værktøjer med i bagagen, som 
jeg ikke er sikker på, jeg havde fået i en 
mindre kommune. Jeg synes, det har været 
spændende, udfordrende og lærende hele 
tiden at prøve sin egen viden af. Men jeg kunne 
da godt forestille mig, at der sidder nogle 
andre rundt i organisationen, som kan have 
en hel anden historie. Det vil der nok være 
næsten lige så mange meninger om, som der 
er mennesker.
Ulemper: Man kan måske godt sige, at der er 
noget nærhed, der er gået tabt. Til borgerne, 
selvfølgelig. Den store kommune er kommet 
på længere afstand af borgerne. Men jeg 
kan også mærke, at jeg som embedsmand 
ikke længere kan vide alt om alle sager i 
kommunen, som man bedre kunne i den lille 
kommune. Jeg behøver måske heller ikke 
kende alle småsager, der kører rundt omkring 
i organisationen, men det betyder da, at jeg 
indimellem kan opleve at læse om en sag i 
avisen og tænke, at det da kunne have været 
meget rart at have hørt om den inden.

��   
Det var mere  
charmerenDe at 
være politiker  
i Den lille kommune.
LaRs ERik HoRnEmann,(v)



           

09Svendborg

f y n s a m t s av i s
T i r s d a g  3 .  j a n u a r  2 017

 

    i oplandet er taberne

Julie Ruby Bødiker, 65 45 52 74,
jurb@faa.dk
Sofie Secher Karlsen 
65 45 52 16, sokar@faa.dk
Andreas Wraae Nielsen
63 45 21 50, anwni@faa.dk
Katrine Becher Damkjær
63 45 21 80, kada@faa.dk

Redaktion: Sankt Nicolai Gade 3,
Box 40, 5700 Svendborg. 
Tlf: 62 21 46 21 

Redaktion: Man.-fre. kl. 8-16. 
Ekspedition: Man.-tors. kl. 8-16, fre. 
kl. 8-15.30. Lørdag lukket.
E-mail: svendborg@faa.dk 

Annoncer:
Chef: Mogens Balle Jørgensen,
63 45 23 01, mogens@jfmedier.dk
Konsulenter:
Poul Steesby, 63 45 22 23,
pst@ jfmedier.dk
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politikerne og administratio-
nen.

Borgerne er på afstand
- Politisk har man fået det 
nemmere. Det er blevet 
nemmere at lukke skoler og 
biblioteker. Politikerne og 
embedsmændene har fået 
borgerne på afstand, og det 

betyder, at det er meget nem-
mere at træffe upopulære 
beslutninger. I de små kom-
muner var det svært at have 
1000 sure mennesker ovre 
i et hjørne af kommunen, 
fordi der måske kun var 8000-
10.000 mennesker i kommu-
nen i det hele. Men nu er der 
måske 60.000-100.000 i man-

ge af kommunerne, og så kan 
man fint leve med, at der sid-
der 1000 sure ovre i et hjørne, 
mener han.

Borgerne i hovedbyerne vil 
dermed heller være dem, der 
føler sig overset i den nye stor-
kommune.

- Borgerne i de store byer, 
som vinder de interne slags-

mål om ressourcerne, vil også 
have det fint med den her 
reform. Det, at man lukker 
nogle små skoler eller bib-
lioteker ude på landet, kan 
jo blive til gavn for borgerne 
inde i hovedbyerne, fordi der 
bliver ressourcer til at lave 
nogle bedre skoler eller bedre 
biblioteker. De kan sådan set 

bare læne sig tilbage. Enten 
har de ikke mærket noget el-
ler mærket, at det er blevet 
bedre, mens det er borgerne 
ude i udkanten i den enkelte 
kommune, som er taberne.

Sådan lyder det fra Roger 
Buch, forskeren, der har fulgt 
kommunalreformen tæt, si-
den de første spæde tilløb til, 

hvad han kalder danmarkshi-
storiens største administrative 
reform.

Men hvordan mærkes den 
nu 10 år gamle storkommune 
hos dem, der var med, da den 
blev til, og siden har betragtet 
den gennem hver deres bril-
ler? Det giver de hver deres 
bud på her.

Lokalpolitikeren
Arne eBsen (Liste t), ByrådsmedLem, tidLigere 
medLem Af kommunALBestyreLsen i egeBjerg 
kommune

Fordele: Jeg synes, det var mere charmerende 
at være lokalpolitiker tidligere. Til gengæld 
er det mere udfordrende nu. Professionali-
seringen af politikerrollen, hvor man ikke i 
samme grad er enkeltsagspolitiker, gør det 
mere udfordrende at navigere i den politiske 
virkelighed. Populært sagt kan man sige, at der 
i dag er cirka 2000 borgere for hver politiker. 
I den gamle Egebjerg Kommune var der 500 
borgere pr. politiker. Der er også på mange 
måder sket en professionalisering af arbejdet 
både i administrationen og lokalt på institu-
tionerne. Det er på nogen måder en fordel i og 
med at man med flere kompetencer og større 
samarbejdskreds har rustet sig selv bedre til at 
løse de opgaver, man står over for.
Ulemper: Samtidig ser man mindre flek-
sibilitet i forhold til, hvordan man løser 
opgaverne. På de mindre rådhuse var der lidt 
mere smidighed. Tidligere havde man som 
lokalpolitiker en langt tættere tilknytning 
til borgerne og var måske bedre til at høre 
signaler om, hvad der rørte sig og bringe det 
frem. Så der er nok nogle borgere, der vil føle 
sig lidt fremmedgjort i forhold til den politiske 
virkelighed. Vi kan nok godt komme til at 
fremstå som folk, der kun beskæftiger sig med 
visioner og ikke har føling med, hvad der sker 
i den virkelige verden. Som politiker fjerner 
man sig jo også mere fra at diskutere enkelt-
sager for i stedet at diskutere strategier inden 
for nogle brede områder.

��   
På de mindre 
rådhuse var der lidt 
mere smidighed
arne ebsen, Liste t)

skolebestyrelsesformanden

Peter BjerregAArd Andersen, skoLeBesty-
reLsesformAnd På rAntzAusminde skoLe frA 
2006 tiL 2014

Fordele: Selve kommunalreformen betød ikke 
umiddelbart noget på skoleområdet, men det 
gjorde den skolereform, der kom i Svendborg 
Kommune i kølvandet. Jeg synes egentlig, man 
har lavet en nogenlunde fornuftig balance 
mellem land og by på skoleområdet. På den 
ene side har man taget nogle hensyn for at 
tilgodese de mindre skoler i landdistrikterne, 
men samtidig ikke for meget hensyn. Der er 
en rimelig fornuft balance mellem hensynet 
til byskoler og omegnsskoler. Det handler 
jo om ressourcefordeling. Og det er lykkes 
nogenlunde, synes jeg.
Ulemper: Der var tidligere en tradition for et 
relativt tæt samarbejde mellem folkevalgte og 
skolebestyrelserne. Det er klart, at i en større 
kommune bliver det lidt mere embedsmands-
styret. Det har vi også mærket inden for skole-
væsnet. I den gamle Svendborg Kommune 
fik man et honorar på 3000 kroner om året 
som medlem af en skolebestyrelse. Det, synes 
jeg, var et udryk for, at man markerede, at det 
havde betydning det arbejde, vi lavede. Det 
droppede man i den store kommune. Så på 
den måde var der et prestigetab med de nye 
tider. Det var en lille markering af, at kommu-
nalbestyrelsen og endnu mere administra-
tionen tog mere styring på det her område. 
Der var et par år der, hvor vi syntes, vi boksede 
lidt med at få fokus på skolebestyrelsens rolle. Det var ikke sådan lige til. Det var den der bevægelse fra hyppig kontakt mellem politikerne og admi-
nistrationen og skolebestyrelserne til at det samarbejde blev nedtonet.

borgeren
Lone gustenhoff, LundeBorg, Boet 
der i 28 år, kAsserer i LundeBorg 
sejLkLuB.

Fordele: Det er jo nok, at der måske er 
lidt flere penge at gøre med. Vi havde 
jo ikke noget, der hed initiativpuljen, 
da det hed Gudme Kommune. Jeg 
har fået penge fra den pulje to gange 
til projekter herude.
Ulemper: Jeg sad i kommunalbe-
styrelsen i to måneder i den gamle 
Gudme Kommune for Det Konser-
vative Folkeparti, men jeg valgte ikke 
at genopstille. Jeg tænkte, det blev 
for stort, og med den måde, jeg gerne 
ville være politiker på, kunne jeg slet 
ikke overskue at stille op i sådan en 
stor kommune, så jeg trak mig. Det 
er en ulempe, synes jeg. At det helt 
nære forsvinder, og man måske ikke 
har sådan en lokalpolitiker, som kan 
varetage Lundeborgs interesser.  
Det oplever jeg i hvert fald i sejl-
klubben. Man har et større ansvar 
selv.
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andreas Wraae nielsen 
anwni@faa.dk

KirKeby: Vindmøllevinge-
virksomheden SSP Technolo-
gy kan ikke få de økonomiske 
ender til at mødes og risikerer 
lukning, med mindre det lyk-
kes at finde en køber til virk-
somheden.

Det står klart efter virksom-
heden, der er ejet af en række 
kapitalfonde, kort før nytår 
begærede at blive taget under 
rekonstruktion.

I praksis betyder det, at to 
advokatvirksomheder sam-
men med direktionen i SSP 
Technology mandag mødtes 
for at drøfte, hvordan man 

kan redde den konkurstruede 
virksomhed.

Det fortæller Teis Gullitz 
Wormslev fra advokatfirmaet 
Kromann Reumert, der udta-
ler sig i sagen på vegne af SSP 
Technology.

- Vi forsøger at undgå, at 
virksomheden går konkurs, 
så i første omgang forsøger vi 
at finde en ny ejer af virksom-
heden, siger han og forklarer, 
at det er en af virksomhedens 
kunder, som har sendt SSP 
Techonology ud i økonomisk 
uføre.

- En af selskabets største 
kunder har økonomiske pro-
blemer og kan ikke betale for 
det arbejde, som SSP Tech-

nology har udført, og det har 
presset likviditeten, siger han 
og afviser at fortælle hvilken 
virksomhed, der er tale om.

Dialog med køber
SSP Technology begærede 
at blive taget under rekon-
struktion den 29. december, 
hvorfor de tilknyttede advo-
katfirmaer ikke har det fulde 
overblik over økonomien i 
SSP Technology endnu.

Ifølge Teis Gullitz Wormslev 
er planen dog at finde en kø-
ber til virksomheden. Enten 
i form af andre kapitalfonde 
eller en virksomhed inden 
for samme branche som SSP 
Technology, og dermed kan 

de godt 60 medarbejdere i 
den sydfynske virksomhed i 
Kirkeby måske beholde deres 
job.

- Vi er allerede i dialog med 
potentielle købere, så vi hå-
ber, at alle medarbejdere 
kan beholde deres arbejde, 
siger han, men minder samti- 
dig om, at intet er sikkert end-
nu.

- Det er vores foreløbige 
vurdering, at det er muligt at 
finde en køber og drive virk-
somheden videre. Vi har dog 
kun været i gang i få dage, så 
det er en foreløbig vurdering, 
siger han.

De næste tre uger pågår 
arbejdet med at redde stum-

perne, mens man på et møde 
den 24. januar vil tage stilling 
til, om rekonstruktion stadig 
er en mulighed, eller om man 
skal gå andre veje, fortæller 
Teis Gullitz Wormslev.

Underskud i årevis
Røde tal på bundlinjen er ikke 
ukendt for SSP Technology. 
Allerede i sommer kunne 
man på Fyens.dk læse, at ikke 
siden 2007 har virksomheden 
haft overskud.

Den administrerende di-
rektør Niels Frederiksen 
forklarede i sommer, at det 
skyldtes massive investerin-
ger for at blive bedst inden for 
virksomhedens felt. 

Nemlig at lave vindmøl-
levinger, specielt til offshore-
vindmøller, og han havde  
store forventninger til fremti-
den.

- Som virksomhed sidder vi 
på affyringsrampen lige nu. 
Og lunten er tændt, lød det 
dengang fra den administre-
rende direktør, der mente, at 
en kombination af investerin-
ger i know how og efterspørg-
sel til Kina nok skulle sende 
raketten til vejrs inden for en 
overskuelig fremtid.

Sådan gik det dog ikke, 
men ifølge advokat Teis Gul-
litz Wormslev er alle ved godt 
mod og står sammen om at 
redde virksomheden.

SSP Technology i alvorlige vanskeligheder
vindmøllevinge-virksomheden ssP Technology fra Kirkeby er i alvorlige økonomiske vanskeligheder 
og risikerer lukning, hvis ikke man finder en køber til den sydfynske virksomhed.

andreas Wraae nielsen 
anwni@faa.dk

KirKeby: På den første man-
dag i det nye år fik de godt 60 
medarbejdere i vindmøllevin-
ge-virksomheden SSP Tech-
nology en ubehagelig nyhed.

Virksomheden risikerer 
nemlig at måtte lukke, hvis 
ikke det lykkes direktionen 

sammen med to tilknyttede 
advokatfirmaer at finde en 
køber til virksomheden, så 
den kan køre videre.

Mange af medarbejderne er 
organiseret i 3F og formand 
i 3F Sydfyn, Tonni Hansen, 
er orienteret om risikoen for 
godt et halvt hundrede nye 
ledige, hvis ikke det lykkes at 
redde virksomheden.

- Ja, så vi krydser fingre for, 
at de finder en god løsning, 
så virksomheden kan køre vi-
dere, siger han.

 Der er håb
Virksomheden begærede 
selv at komme under rekon-
struktion få dage før nytår, 
fordi en af dens største kunder 
ikke har kunnet betale for, det 

arbejde SSP Technology har 
udført. Dermed er likviditeten 
i den sydfynske virksomhed 
blevet for presset, og der er be-
hov for yderligere kapital.

Ifølge Tonni Hansen er der 
dog håb.

- Det er et positivt tegn, at 
der forhandles videre, siger 
han med henvisning til, at 
man arbejder på at finde en 

køber til SSP Technology.
- Lige nu er medarbejderne 

jo afventende i forhold til de 
forhandlinger og arbejder 
videre. Men jeg tror da, at de 
holder vejret i øjeblikket, ly-
der det fra Tonni Hansen.

Der er fortilfælde med luk-
ninger af store virksomheder 
på Sydfyn, blandt andet da 
slagteriet i Faaborg lukkede, 

og flere end 300 mistede deres 
job. Derfor har 3F også et be-
redskab, man kan sætte i værk 
i form af samarbejde mellem 
jobcenter, fagforeninger og a-
kasser. Fyns Amts Avis har talt 
med tillidsmand i SSP Tech-
nology, Bue Tok Brammer, 
men efter aftale med ledelsen 
i virksomheden ønsker han 
ikke at udtale sig.

3F Sydfyn krydser fingre for SSP Technology
Advokater og direktionen i vindmøllevinge-virksomheden ssP Technology kæmper i øjeblikket for at bevare den sydfynske 
virksomhed og dermed de mere end 60 arbejdspladser i Kirkeby. 3F sydfyn krydser fingre for, at det lykkes.

ssP technology i Kirkeby er taget under rekonstruktion. arkivfoto: Peter Leth-Larsen
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Jan Mortensen 
Rågevej 11 a 
5932 Humble

LokaLdebat: Efter at have 
læst artiklen i Fyns Amts 
Avis den 22. december 
2016 vedrørende handi-
cappladser på Torvet, hvor 
kommunens afdelingschef 
udtaler, at man ikke behøver 
lave handicappladser, når 
det er efter vejloven, så vil jeg 
da gerne vide, hvorfor man 
så genetablerer almindelige 

pladser, uden at genetablere 
de eksisterende handi-
cappladser, som var der i 
forvejen?

Det kan kun opfattes 
som ren diskriminering af 
handicappede, når man kun 
laver almindelige pladser, 
men ingen handicappladser. 
For hvis man forskelsbe-
handler nogen frem for 
andre, kan det kun være 
diskriminering. Måske var 
det derfor, lokalplanen blev 
lavet om i forbindelse med 

ombygningen af Torvet, 
efter at en borger havde 
gjort opmærksom på, at det, 
man lavede, var i strid med 
lokalplanen.

Så måske skulle du tage 
en tur i en kørestol henover 
Torvet og mærke, hvordan 
det er, at køre med de små 
forhjul på brostenene eller 
på de store fliser, som er 
lagt rundt om torvet, og så 
håndtere de varer du har i 
skødet i en længere afstand 
på tværs af Torvet uden at 

tabe noget. Prøv at tage 
turen i regnvejr eller når der 
ligger sne eller det stormer. 
Jeg stiller gerne en kørestol 
til rådighed. Man kunne i 
stedet lave en handicapplads 
i det hjørne, hvor juletræet 
var placeret, og en i det andet 
hjørne.

For agter man at gøre 
alvor af det, som nogen har 
i tankerne, at lukke Torvet 
helt for biler, er jeg ikke spor 
i tvivl om, at de forretnings-
drivende hurtigt vil kunne 

mærke det, da folk helt 
sikkert vil finde andre steder 
at handle - inklusiv mig selv 
- og i sidste ende vil de gå ud 
over kommunens indtæg- 
ter.

Med denne kommentar 
kan jeg kun håbe, at folk 
både fra den politisk side og 
fra embedsmandsside kan 
se, at det er behov for handi-
cappladser på Torvet, da det 
ellers vil være diskrimine-
rende, og loven jo siger, den 
er lige for alle.

Handicapparkering

Forskelsbehandling eller handicapdiskriminering Svendborg: Kammerateriet 
i Svendborg holder i det nye 
år ikke længere åbent om 
søndagen. Det får konse-
kvenser for Irsk Jam, som 
fremover derfor vil være 
flyttet til Arne B i Vestergade.

Den første jamsession i 
det nye år finder sted søndag 
den 8. januar klokken 14 til 
17 - denne gang på Arne B. 
Herefter vil der være jam på 
pubben hveranden søndag.

Det er gratis at deltage i 
jamsessionerne. Mere info 
kan findes på pubbens 
hjemmeside www.arneb.dk.

Irsk jam flytter  
til arne b

Lørdagskoncert i Sct. Nicolai Kirke
Lørdag den 7. januar kl. 11.30
- den første lørdag i det NYE år:
En ½-times lørdagskoncert! ”The Book of Hours”
musik fra det 15. årh. under temaet
”stilhed - refleksion - ritual”
Agnethe Christensen, sang, og Leah Stuttard,
gotisk harpe - samtlige lørdagskoncerter for 2017
foreligger i den NYE årsoversigt
GODT NYTÅR! gratis adgang - alle er velkomne.

SPIS I VORES HYGG TG Tfør revyen

PICNIC-BAG 169,-

Picnic-bag med lækre specialiteter: Tigerrejer med pesto,
miniburger, kyllingespyd, frikadeller, kartoffelsalat med
krydderurter, årstidens salat, udvalg af lækre oste, samt

en lille lækker overraskelse til den søde tand.

Se flere spisetilbud på odensesommerrevy.dk

Energi Fyns fonde har
siden 2005 støttet en lang
række lokale initiativer og
udviklingsprojekter rundt om
på Fyn til gavn for fynboerne.

Du kan læse mere om fondene
på energifyn.dk/fonde.

Energi Fyns Almene Fond
Energi Fyns Udviklingsfond
Ansøgningsfrist
31. januar 2017 kl. 15

Vi støtter ideer, der gavner Fyn
Energi Fyn har to fonde, som har til formål at støtte
projekter til gavn for Fyn. Den ene er Energi Fyns
Almene Fond, som støtter kulturelle, turistmæssige og
sundhedsmæssige projekter. Den anden er Energi Fyns
Udviklingsfond, som støtter udviklingsprojekter indenfor
energiudvikling og det elektrotekniske område.

Har du en god idé?
Går du med en idé, men mangler du pengene til at føre
den ud i livet, så gå ind på energifyn.dk/fonde. Her kan
du læse mere om, hvordan du søger og se nogle af de
projekter, vi har støttet de senere år.

El er el. Men der er forskel på elselskaber.

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

SØG
ENERGI FYNS
ALMENE FONDOG
UDVIKLINGSFOND
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Ærø Avis, Ærø Folkeblad,
Ærø Venstreblad
Lokalredaktør:
Anders C. Østerby, 63 45 21 96, 
ando@faa.dk

Journalister:
Andrea Bisgaard, 6345 2138, anbi@

faa.dk
Niels Rosdahl Jensen
63 45 22 71, niroj@jfmedier.dk
Jonathan Møller Nielsen,
63 45 23 54, jomni@faa.dk 

Navne: Randi Moth Lønblad, 
61757445, 26.randi@gmail.com

 
Få dit arrangement 
på det sker-listen

Send en mail til redaktionen:

aeroe@faa.dk

Det  
sker
i dag
10-11: Kærvej 4, Ommel: Gåtur. 
Ældre Sagen.
15-16.30: Ærø Friskole, Ærøskø-
bing: Seniordans. Ældre Sagen.
19: MIFs Klubhus, Marstal: 
Bankospil.
19.30: Bio Andelen: Min Far Toni 
Erdmann.
 
i morgen
15-18: Ærø Hotel, Marstal: Nyt-
årskur 2017. Herfra min verden 
går. Ærø Turist- og Erhverv.
19: Kælderen, Ærø Rådhus: Nyt-
årsparole. HJV Ærø.
19.30: Bio Andelen: Min Far Toni 
Erdmann.
 
museer og udstillinger
Galleri Rita Lund: Prinsensgade 
6, Marstal.
vesterled Galleri: Vesterskovvej 
20, Marstal: Malerier, grafik. 
Åbent 10-17 når der flages.
Ellas Galleri: Nevre 7, Ærøskø-
bing: Lørdag kl.14-17. Maleriud-
stilling.
Atelier-Galleri: Brogade 16, 
Ærøskøbing: Dgl. 12-17.30.
Hammerichs Hus: Brogade, 
Ærøskøbing: Henv. Ærø Museum, 
tlf. 6252 2950.
Ærøskøbing Bymuseum: Bro-
gade: Museet holder lukket til 
31. januar pga. istandsættelse.
marstal søfartsmuseum: Man-
dag - lørdag kl. 11-15. Bibiane 
- sejlende fortællinger. - Carl 
Rasmussen Maleriudstilling.
søbygaard: Henv. Tlf. 6252 2950.
 
vagter:
Lægevagt: 63 52 30 90
Apotekervagt: 62 53 10 68
 

niels Rosdahl Jensen, Jonathan 
møller nielsen  niroj@jfmedier.dk, 
jomni@faa.dk

søby/Ærøskøbing: Morgenso-
len farver sovesalen gul. Kø-
jesengene langs væggene står 
tomme. Rømmede for ejen-
dele og sengetøj. Midt i loka-
let folder Abid sit håndklæde 
og stopper det ned i en sort 
affaldssæk. 

Han stiller den ved siden 
to lignende sække med hans 
navn på. Abid er den sidste 
tilbage fra hans værelse på 
Børnecenter Søby. De andre er 
rejst, og nu er turen kommet 
til ham.

- Jeg er ikke rigtig ked af at 
skulle væk. Jeg har været her 
et års tid, og jeg glæder mig 
til at se en anden del af Dan-
mark, siger han. 

Abid er en af de ti tilbage-
værende drenge på centret 
i Søby. Efter to år, hvor asyl-
ansøgerne har været en del 
af det daglige liv i Søby og 
Ærøskøbing, er drengene 
mandag morgen stået op og 
i gang med at pakke de sidste 
ting sammen og få dem ud til 
bussen med retning mod nye 

centre i Jylland og på Sjælland. 
I centret i Søbys køkken er 

medarbejdere i gang med at 
stege kød, snitte salat og smø-
re rundstykker. Det bliver 
den sidste opgave, personalet 
hjælper dem med - en mad-
pakke til turen mod nye cen-
tre.

Personalet sidder rundt om 
bordet og småsnakker om 
den oprydning, der venter de 
kommende dage.

Der bliver mørkt
- Der bliver godt nok mørkt 
heroppe, når man går aften-
tur, siger en af medarbejder-
ne, Charlotte Illum, og de af 
hendes kolleger, der også bor 
i Søby, nikker samstemmen- 
de.

Charlotte Illum fortæller, at 
der var en vis skepsis ved pla-
nerne om et børnecenter med 
asylansøgere i byen. Hun sy-
nes dog, både som søbybo og 
som medarbejder på centret 
siden foråret, at det er en me-
get berigende tid, der nu er 
ved at være forbi.

- Nu skal vi have sendt dren-
gene godt af sted og få luk-
ket godt af. Men nu bliver jeg 

nødt til at gå hen og kramme 
drengene, siger hun og går fra 
køkkenet og ud mod drenge-
ne, der har stillet deres bagage 
klar i en stor bunke, inden det 
skal pakkes på bussen.

kan muligvis vende tilbage
Inde i gymnastiksalen er Atif, 
der er en af centrets nu tidli-
gere beboere, i gang med at 
spille badminton med Karl og 
Laurits, der er nogle år yngre 
end Atif. 

De to drenge er brødre og 
kender Atif fra den lokale bad-
mintonklub, hvor de har spil-
let sammen hver torsdag i et 
par måneder. Men nu er det 
altså slut, og Karl og Laurits er 
her for at sige farvel til Atif og 
for at nå at spille lidt fjerbold 
med ham.

- Jeg kommer til at savne at 

spille badminton herovre. Jeg 
kan godt lide Ærø, her er stille 
og roligt og gode folk, siger 
Atif.

Og det er slet ikke sikkert, 
at Atif siger definitivt farvel til 
øen, når han stiger om bord 
på færgen en time senere, for-
tæller Mette S. Pedersen, der 
kender Atif gennem badmin-
tonklubben, hvor hun er in-
struktør.

- Jeg er blevet så glad for 
ham, at jeg søger om lov til, at 
han kan bo hos mig, siger hun 
og tilføjer, at hun selv mener, 
hun lever op til de krav, der 
er til at have en mindreårig 
asylansøger boende, og at hun 
derfor forventer at blive god-
kendt.

Den sidste tur over Ærø
Da Atif og de to brødre 
har sendt den - måske - sid-
ste fjerbold frem og tilbage 
nogle gange, er det tid. Bussen 
holder og venter, og drengene 
stimler sammen udenfor. So-
len har ikke været på himlen 
længe, og den skinner skarpt i 
det klare vejr.

Gennem busvinduet kan 
Abid og de andre asyldrenge 

se Ærø passere forbi. Da de 
stod på bussen i Søby, pjat-
tede de med hinanden. Nu 
her fem minutter efter, er der 
ingen der siger noget. 

Alle seks drenges øjne dan-
ser hen over markerne ved 
Vitsø, gårdene ved Bregninge 
og kirken i Vindeballe, inden 
bussen kører ind på Vråvejen 
for at samle de sidste asyl-
drenge op. 

Ved færgelejet bliver dren-
gene mødt af en flok af deres 
lærere fra asylskolen og andre 
lokale. Drengene går fra det 
ene kram til det andet, og fær-
gepersonalet må til sidst kalde 
drengene om bord. 

Et par af asylcentrenes 
ansatte synger en improvi-
seret udgave af Kim Larsens  
"De smukke unge menne-
sker", mens drengene går på 
færgen.

- Hvorfor I rejser, ved vi 
ikke. Det kan kun US (red. 
Udlændingestyrelsen) forstå, 
lyder en linje.

Fra soldækket på færgen 
vinker asyldrengene et sidste 
farvel til Ærø. 

To år med asyldrenge på 
Ærø er slut.

De sidste asyldrenge  
har forladt Ærø
Mandag formiddag sejlede de sidste bebooere på Ærøs to asylcentre væk med færgen. 
Medarbejderne gav drengene madpakker med til turen og fulgte dem helt til færgelejet.

De sidste drenge på Ærøs to 
asylcentre forlod mandag øen. 
Her er det medarbejdere og 
beboere på centret i søby, der 
siger farvel, inden drengene 
steg op i bussen mod centre i 
Jylland og på sjælland. Foto: 
Jonathan møller nielsen

��   der bliver 
godt nok mørkt 
heroppe, når man går 
aftentur.
CHARLottE iLLum, mEDARBEJDER på 
CEntREt i søBy, HvoR Hun oGså BoR
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Tlf: 63 45 21 90 
Mail: aeroe@faa.dk
Ekspedition: Karin Weber Jensen 
Mail: kawj@faa.dk 
Åben: Mandag-fredag kl. 9-14. 
Lørdag lukket. 

Annoncer:
63 45 21 90, annonce@faa.dk

Udebliver avisen, kan den venligst 
afhentes følgende steder efter
kl. 12.00: Creutz’ Boghandel, 
Ærøskøbing, eller Superbrugsen, 
Marstal, eller DagligBrugsen, Søby.

Lokaldebat:
Skriv kort. Redaktionen forbeholder 
sig ret til at returnere indlæg, som 
overskrider maksimumgrænsen på 
1500 anslag inklusive mellemrum. 

KOØJET
søren stidsholt nielsen 
sosn@faa.dk

ærØ: Langturssejler og for-
fatter Thomas Veber er født 
og opvokset på Ærø. Da han 
for nogle uger siden anløb 
øgruppen Kap Verde 700 km 
vest for Gambia i Afrika, sku-
ede Thomas Veber noget be-
kendt: Langs kaj i Palmeira på 
øen Sal lå færgen, der i mere 
end 30 år betjente Ærøs rute 
til Faaborg. Dengang hed den 
Søbyfærgen. Nu er navnet 
kogt ned til Soby. Heller ikke 
den påmalede hjemhavn er 
frås med bogstaver. "SV" står 
der under Soby. Det er forkor-
telse for øen Sâo Vicente i den 
anden ende af den atlantiske 
færgerute.

- Som med alt andet på Kap 
Verde tager også Søbyfærgen 
sig god tid. Den ligger i havn 
et par dage i både Mindelo på 
Sâo Vicente og i Palmeira på 
Sal, inden den vender og sejler 
den anden vej, fortæller Tho-
mas Veber til Fyens.dk:

- Ruten, den sejler, er også 
noget længere end da den gik 
til og fra Ærø. Færgen sejler ca. 
70 sømil mellem de to byer.

- Da vi selv sejlede samme 

strækning med vores båd, 
Anna Lisa, fangede vi en 60 
centimers guldmakrel. En hol-
landsk båd vi kender sejlede 
på en hval i samme farvand. 
Men selvom Søbyfærgens nye 
rute måske er lidt mere udfor-
drende end den gamle, så kan 
udsigten fra soldækket allige-
vel ikke slå den sydfynske, ly-
der det fra Thomas Veber:

- Selvom Kap Verde er et 
ørige, er her meget anderledes 
end på min fødeø Ærø. Noget 
er dog også det samme. Som 
i min barndom hænger un-
gerne nede ved havnen. Når 
vi går op gennem gaderne i 
den lille by Palmeira, har man 
også tid til at tale med hinan-
den, fortæller Thomas Veber.

Siden mødet med den 50 år 
gamle Ærø-færge er Thomas 
Veber smuttet over Atlanten. 
Fra den karibiske ø Tobago 
berettes om en fantastisk 
17-dages sejltur vestover. 
Thomas, fru Margaretha og to 
børn stod distancen i famili-
ens 30 fods Allegro-sejlbåd fra 
midten af 1980’erne.

Familien, der bor i Sverige, 
sejlede afsted den 1. maj sid-
ste år. Fra den 10. januar ind-
leder det svenske SVT serien 
"Familier på eventyr" om bl. a. 
sejleren fra Ærø.

Familien Vebers langturssejlads med 
i ny serie på svensk tv fra 10. januar.

Gensyn for Ærø-
sejler: Søbyfærgen 
på Kap Verde

ærØ: Ærøs eneste diskotek, Miss Sophy i Marstal, holder luk-
ket i januar måned. Det er første gang, det sker i diskotekets 
17 år. Disktotekets ejer, Flemming Skov, fortæller, at diskote-
ket trænger til at få en kærlig hånd, og at det er årsagen til, at 
diskoteket holder lukket.

- Vi har aldrig holdt lukket i de 17 år, diskoteket har 
eksisteret, så nu trænger det til at få en kærlig hånd. Der skal 
ikke renoveres noget, men vi skal have det hele kigget efter, 
fortæller han og tilføjer:

- Januar er en god måned at holde lukket i, da der normalt 
ikke sker ret meget i den måned.

Miss Sophy åbner igen den 3. februar.  (anBi)

Diskotek får en kærlig hånd

For Ærø-sejleren thomas veber var anløbet til Kap verde også et 
gensyn med søbyfærgen, der nu hedder soby.   
Foto: Familien veber

Andrea Bisgaard 
anbi@faa.dk

ærØ: Den pensionerede poli-
timand Jan Achton Simonsen, 
der er bosiddende i Marstal, 
medlem af Dansk Folkeparti 
Ærø-afdelings bestyrelse, og 
som har skrevet flere kritiske 
læserbreve til avisen om flygt-
ningedebatten, er glad for, at 
de ærøske asylcentre lukker.

- Jeg har ikke noget imod 
den enkelte rejsende, som jeg 
plejer at kalde asylanterne, 
men jeg har noget imod det 
etablerede system. Jeg har 
som politimand arbejdet med 
asylanter siden 1983 - blandt 
andet ved færgen i Gedser - og 
her har jeg kunnet se, hvordan 

virkeligheden var. Siden har 
jeg haft en stor skepsis overfor 
den måde, som politikerne 
- både lands- og kommunal-
politikerne - samt pressen 
fordrejer virkeligheden på. 
Nogle af de ting, som bliver 
skrevet og sagt, har jo været 

direkte løgn, siger Jan Achton 
Simonsen og kommer med et 
eksempel.

- Daværende justitsmi-
nister Ole Espersen (S) på-
stod engang i pressen, at det 
var den enkelte betjent ved 
grænsen, der afgjorde, om en 
asylant måtte kom ind i lan-
det eller ej. Men det passer 
ikke. Alle, der dengang søgte 
asyl, blev kørt til fremmed-
politiet i Nykøbing Falster, 
og det var dem, der afgjorde, 
om asylanterne måtte blive el-
ler skulle sendes ud af landet, 
siger Jan Achton Simonsen.

Han har ikke haft noget 
imod, at der har ligget asyl-
centrene på Ærø, men han 
stiller sig kritisk overfor den 

måde, som Langeland Kom-
mune har drevet centrene  
på.

- Sådan som tingene har 
været kørt, så lad os endelig 
slippe for centrene, siger han.

Fra sit politiarbejde vil han 
vurdere, at omkring 10 pro-
cent af alle asylanter er reelle 
flygtninge. Resten er rejsende, 
mener han.

- Det er ikke den enkelte 
rejsende, jeg vil angribe. Han 
er blevet inviteret herop af vo-
res politikere, og selvfølgelig 
kan han ikke sige nej til sådan 
en intivation. Det er hele det 
etablerede system, som jeg 
gerne vil sætte spørgsmåls-
tegn ved, siger Jan Achton Si-
monsen.

Skeptiker: - Lad os endelig slippe  
for asylcentrene
Pensioneret politimand og debattør Jan Achton Simonsen er træt 
af politikernes og pressens måde at tackle asylsager på.

niels Rosdahl Jensen  
niroj@jfmedier.dk

ærØsKØbing: Der har været et 
rigtig dårligt samarbejde mel-
lem formanden for motions-
centret i Ærøskøbing Idræts-
klub, Stefan Faigh Graage, og 
ledelsen på ærøs asylcentrene 
i forbindelse med, at dren-
gene brugte motionscentret. 
Da asylcentret på Vråvejen 
åbnede, var det ifølge Stefan 
Faigh Graage oplagt, at dren-
gene kunne benytte motions-
centret, men ifølge forman-
den var der medlemmer, der 
meldte sig ud som følge af de 
problemer, det medførte.

- Vi havde en aftale om, 
at der skulle personale med 
dem, så de kunne lære, hvor-
dan man gør, når man er i et 
motionscenter, men desværre 
skete det ikke hver gang, og 
drengene brugte det som op-
holdsrum og røg cigaretter og 
så videre, og det gjorde, at der 
var forældre, der henvendte 
sig og var utrygge, siger han og 
understreger samtidig, at det 
er ledelsen og medarbejderne, 
han kritiserer, og ikke dren-
gene, da de ikke af sig selv kan 
vide, hvordan man opfører sig 
i et motionscenter.

Det er ikke et fængsel
Birgitte Werborg, der er leder 
på de nu lukkede asylcentre, 
fortæller, at nogle af med-
arbejderne på centrene, der 
selv er fitnessinstruktører, har 

været med drengene i moti-
onscentret for at sætte dem 
ind i, hvordan man bruger 
maskinerne, og hvordan man 
opfører sig, og at der dagligt 
har været medarbejdere med 
i motionscentret.

- Asylcentret er ikke et fæng-
sel, og da det ligger lige ved 
siden af motionscentret, kan 
drengene jo selv gå derop. Der 

er folk, der før har udtrykt, at 
vi skal mandsopdække dem, 
men vi vil det modsatte. Vi 
vil vise dem tillid, og vi har for-
talt dem, at de skal opføre sig 
ekstra godt, for sådan som de 
går ud i samfundet, sådan vil 
det komme tilbage til dem på 
et tidspunkt, siger hun. 

Stefan Faigh Graage havde 
en oplevelse af, at når han for-

søgte at få medarbejde til at 
følge drengene i motionscen-
tret, så blev han ikke imøde-
kommet. 

Det endte med, at samar-
bejdet måtte ophøre.

- Skulle der komme asyl-
børn igen, så tror jeg umiddel-
bart ikke, jeg vil lave sådan et 
samarbejde, for der var godt 
nok meget bøvl, siger han.

Problemfyldt samarbejde mellem asyl-
ledelse og motionscenter
Samarbejdet mellem asylcentrenes ledelse og formanden for motionscentret i 
ærøskøbing Idrætsklub var så dårligt, at formanden nu er skeptisk over for at lave en 
ordning med et asylcenter, hvis muligheden skulle byde sig en anden gang.

Jan Achton simonsen

- Asylcentret er ikke et fængsel, og da det ligger lige ved siden af motionscentret, kan drengene jo 
selv gå derop, siger leder af de to nu lukkede børnecentre Birgitte Werborg som forklaring på, at 
asyldrengene ikke hver gang er blevet fulgt til motionscentret af personale. Arkiv
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langeland.

Helle Judith ivanhoe thomasen 
heji@faa.dk

LangeLand: Broen til det gode 
liv. Vil du nærvær og enga-
gement, så Langeland. Øen 
med tid til eftertænksomhed. 
Langeland - Langsom på den 
gode måde. Tro på Langeland 
og vær stolt af øen. Kom og 
vær glad.

Det er forslag til nye slogan, 
som fem personligheder fra 

hele øen har bragt videre til 
læserne, da de deltog i avisens 
serie i december med logoet 
”Med hjertet i centrum”.

Bibliotekschef Anni Bagge 
Jensen foreslog ”Broen til 
det gode liv”. Birger Printz, 
formand for aktieselskabet 
Lohals Havn, foreslog ”Vil du 
nærvær og engagement, så 
Langeland”.

Guldsmed Pil Würtz havde 
to forslag, nemlig ”Øen med 

tid til eftertænksomhed. Lan-
geland - Langsom på den 
gode måde”.

Og endelig havde land-
mand Ulrik Bremholm dette 
slogan ”Kom og vær glad”.

Dem kommenterer turist- 
og erhvervsdirektør Anne 
Mette Wandsøe på denne 
måde:

- Det gode liv, nærvær og en-
gagement handler om noget 
af det, vi har indeni os. Noget 

Vi er privilegerede, 
fordi vi har så stor 
mangfoldighed

24. januar holder Rudkøbing 
Handelsstandsforening 
møde om bl.a. 
markedsføring og branding 
af Langeland.

Inden da har Anne 
Mette Wandsøe 
modtaget input fra 
Handelsstandsforeningens 
bestyrelse og 
bestyrelsen for Turist- og 
Erhvervsforeningen.

Input fra de to bestyrelser 
er bearbejdet sammen 
med næstformanden i 
handelsstandsforeningen, 
H. C. Rasmussen. De to har 
tidligere været på workshop 
med Martin Lindstrøm i 
København og fået gode 
ideer.

Anne Mette Wandsøe skal på 
årets første messe i Odense 
sidste weekend i januar for 
bl.a. at slå et slag for en-
dagsture til Langeland.

I starten af februar 
går turen til en messe i 
Hamburg, og i midten af 
februar skal Langeland på 
feriemessen i Herning.

Anne Mette Wandsøe har i 
øvrigt 10 års jubilæum som 
Turist- og Erhvervsdirektør 
på Langeland 1. maj 2017.

 

Fakta

��  uanset alder kan man gå til fitness eller 
anden motion med yngre generationer, uden 
at føle sig forkert. Vi inkluderer alle aldre i 
vores samfund. det er noget af det, vi kan på 
Langeland.
Anne mette WAndsøe, turist- og erHvervsdirektør på LAngeLAnd.

 
Få dit arrangement 
på det sker-listen

Send en mail til redaktionen:

langeland@faa.dk

det  
sker
Karin Weber Jensen 
kawj@fynskemedier.
dk
i dag
10-12: Frivilligcenters lokaler, 
Rudkøbing: Cafe Morgenstjerne. 
19: Lindelse Sognegård: Banko-
spil - Sydlangelands Pensionist-
forening.
 
Bio  LAngeLAnd
19: Den hundredetårige som 
stak af fra regningen.
 
i morgen
Bio  LAngeLAnd
19: Den hundredetårige som 
stak af fra regningen.
 
museer og udstillinger:
åbent når flaget er ude: (Eller 
efter aftale tlf. 23276427): 
Hou gl. Skole: Antik, design & 
kuriosa.
10-16: (fredag-søndag) Lejbølle 
Galleri: Kirsten Højgård og Flem-
ming Kiel udstiller.
10-16: Øhavets Smakke- og 
Naturcenter, Strynø: Udstillin-
gen "Over ø og hav".
10-16: Langelands Museum, 
Østergade 25, Rudkøbing: Sær-
udstilling: "Familie, Øen, Verden" 
om Strynø.
10-15 (mandag til torsdag): 
Rudkøbing byhistoriske Arkiv.
11-17 (tirsdag og torsdag): 
Tranekær Slotsmølle.
markeder:
10-16: Lejbøllegård, Lejbøl-
legårdsvej 23, Lejbølle: Herre-
gårdsmarked og Bogby.
10-17: Skovsgaard, Kågårdsvej 
12, Hennetved: Madmarked.
gallerier:
galleri 89, snøde: når flaget 
er ude. 
galleri Be-gee, tullebølle: når 
flaget er rude.
Hotel rudkøbing skudehavn: 
Maleriudstilling: i hotellets 
åbningstid.
møllevej 6 A, strynø: Galleri 
Tegn: når flaget er ude.
parker og haver:
solopgang til solnedgang: 
Tranekær Slotspark, Medicinha-
verne, Tullebølle Fritidspark.
vagter:
Lægevagt: 70 11 07 07.
Jordemodervagt: 63 20 54 00.
Apotekervagt: 62 51 10 02.
kiropraktorvagt: 66 22 85 85.
offerrådgivning: 23 68 60 34
 
 

Turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe kommenterer 
forslag til slogans og gør klar til ny marketingkampagne i år.

Helle Judith ivanhoe thomasen 
heji@faa.dk

LangeLand: Når medlem-
merne af Rudkøbing Handels-
standsforening holder møde 
24. januar vil næstformanden, 
H.C. Rasmussen og Turist- og 
Erhvervsdirektør Anne Mette 
Wandsøe komme med et 
start-input til en ny måde at 
brande og markedsføre Lan-
geland på.

- Vi har deltaget i en hel-
dags-konference med Mar-
tin Lindstrøm, som udover 
at have skrevet bogen ”Small 
date” ved en hel masse om, 
hvordan man skal huske at 
bruge lugtesansen, smagssan-
sen og alle andre sanser, når 
man skal markedsføre noget.

- Vi har alle de data, der kan 
opdrives, så reklamerne og 
andre it-facts finder os, når 
vi bruger it, pc’ere og hjem-
mesider, så i dag er det det ir-
rationelle, sanseapparatet, vi 
skal ind at have fat i. Dufte og 
farver skal svare til det, vi for-
venter, altså f.eks. gul til påske. 
Syns- og lugteoplevelser kan 
også indgå, når det er noget 
med at opdage eller genopda-
ge gode oplevelser med gode 
venner, siger Anne Mette 
Wandsøe.

Hun har inden mødet 24. 
januar givet et lille indspark 
til bestyrelsen i Turist- og Er-
hvervsforeningen.

Oplevelser herfra og input 
om dette irrationelle gør H.C. 
Rasmussen og Anne Mette 
Wandsøe sig nogle tanker om 
til handelsstandsforeningens 
møde 24. januar.

Det slogan, som Turist- og 
Erhvervsforeningen har brugt 
i over 10 år – ”Kom og vær til” 
trænger nemlig til fornyelse.

- Før havde vi et slogan, 
der hed ”Langeland er bedst i 
længden”, griner Anne Mette 
Wandsøe, og når hun med 
kollegerne er til messer, står 
de side om side med f.eks. 
Ærø, hvis slogan er ”Alt er 

vand ved siden af”:
- Vi skal finde ud af, hvad vi 

er gode til på Langeland. Vi 
skal have en debat om, hvad 
vi kan stå inde for. Og hvor-
dan vi kommer videre nu. 
Jeg skal godt nok til messe i 
Odense sidste weekend i ja-
nuar, men der kan jeg ikke 
nå at få noget nyt slogan eller 
en ny branding-strategi med, 
men vi arbejder på det både i 
handelsstandsforeningen og i 
Turist- og Erhvervsforeningen 
– det er vittigt, at medlem-
merne også tager ejerskab til 
det, vi arbejder med – jo flere, 
der arbejder i samme retning, 
jo bedre.

De handlende 
tager hul på 
slogansnak  
i januar
Næstformanden i Rudkøbing 
Handelsstandsforening, H.C. Rasmussen, 
og Turist- og Erhvervsdirektør Anne 
Mette Wandsøe præsenterer ideer 
til debat på møde den 24. januar.
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Lasse Kjær Hansen 
lakja@jfmedier.dk

Efter længere tids interne 
uenigheder går det fælles 
Rudkøbing-Simmerbølle 
Menighedsråd nu hver til sit. 
Som følge deraf skal de to sog-
ne, Rudkøbing Sogn og Sim-
merbølle Sogn, have nyvalg.

I den forbindelse afholder 
Rudkøbing Menighedsråd et 
offentligt orienterings- og op-
stillingsmøde den 11. januar, 
hvor interesserede kan blive 
klogere på, hvad et menig-
hedsråd er, ligesom man kan 
stille op som kandidat til det 
nye menighedsråd.

Ifølge Janne Riis Peitersen, 
der er menigt medlem, er in-
formation nemlig afgørende, 

både for valget og for kirkens 
fremtid.

- Hvis kirken skal over-
leve, er vi nødt til at få bredt 
ud, hvad den kan, og hvor-
dan man selv kan være del af 
den, siger hun.

Janne Riis Peitersen mener, 
at valgkampens personpo-
lemik har tæret på nogle af 
de kræfter, der burde være 
brugt på at informere offent-
ligheden mere om menig-
hedsrådet og dets opgaver. 
Det håber hun, at mødet den 
11. januar kan lave om på, in-
den der tages hul på nyvalget.

- Der kan jo være mange 
grunde til at sidde i et menig-
hedsråd, som flere måske ikke 
er klar over. Det afgørende 
er, at man får mulighed for 

at få indflydelse på kirken, 
siger hun med henvisning til  
Folkekirkens valgslogan ”Du 
bestemmer, hvad din kirke 
kan”.

Udover at tage stor del i kir-
kens administrative opgaver 
handler opgaverne i lige høj 
grad om livet omkring kirken.

- Vi kan være med til at 
udtænke, hvordan vi kan få 
bestemte budskaber ud og få 
skabt nogle visioner, som må-
ske kan få nogle til at melde 
sig ind i kirken i stedet for at 
melde sig ud, siger hun.

Afstemningen til nyvalget 
finder sted den 14. marts, og 
kandidatliste(r) modtages af 
valgbestyrelsen i tidsrummet 
mellem den 24. januar og 31. 
januar.

Mere information skal sikre 
bedre valg
Menigt medlem Janne Riis Peitersen savnede større grad af 
offentlig orientering om menighedsrådets opgaver til første valg. 

- vi skal finde ud af, hvad vi er gode til på Langeland. vi skal have en debat om, hvad kan vi stå inde 
for. Og hvordan vi kommer videre nu, lyder det fra turist- og Erhvervsdirektør Anne mette Wandsøe 
her med Langeland, forklædt som brunkage. Foto: Helle Judith thomasen

med sanser og at have ople-
velser sammen med menne-
sker, man holder af.

- Eftertænksomhed ken-
der vi også til, uanset om vi 
er i København eller her. Og 
for mig skal et slogan rumme 
noget med en tilstand. Vi skal 
have alle sanser i brug, når  
vi snakker branding og slo-
gans. Vi arbejder faktisk på at 
bane vejen for et nyt slogan 
lige nu i en lille tomands-
gruppe, fortæller Anne Mette 
Wandsøe.

I over 10 år har Turist- og 
erhvervsforeningen slået på et 
ferie- og oplevelsesliv på Lan-
geland med ordene ”Kom og 
vær til”.

- Der skal forandring til, og 
derfor handler det om at finde 
de rigtige ord, så vi rammer 
ind til det, vi kan stå inde for 
på Langeland. Vi, der bor her, 
har faktisk flere kulturelle til-
bud og mangfoldighed i vo-
res butikker i forhold til det, 
meget større bosteder har. 
Så vi er meget privilegerede i 

forhold til større byer, fordi vi 
er den turist-ø, som vi er, siger 
Anne Mette Wandsøe og fort-
sætter:

- Jeg har jævnaldrende ven-
ner (60 år, red.) i København, 
som føler sig forkerte, hvis de 
er sammen med yngre. Der er 
en generationskløft i de store 
byer, som vi ikke har her. Når 
vi har Mortens Aftens Jazz, og 
der sker andre kulturelle til-
bud, er der ikke nogen gene-
rationskløft. Uanset alder kan 
man gå til fitness eller anden 
motion med yngre generatio-
ner uden at føle sig forkert. Vi 
inkluderer alle aldre i vores 
samfund. Det er noget af det, 
vi kan på Langeland. Vi har 
også en lang tradition for at 
tage imod tyske turister. Vi er 
ikke forskrækkede over, at de 
kommer her. Vi er åbne. Vi er 
nysgerrige. Vi spørger, hvor 
de kommer fra, og hvorfor de 
er her. Og vi er gode til at tage 
imod dem. Hver enkelt bor-
ger er et aktiv. Vi har plads til 
alle – også turister. Det er me-

get vigtigt, så det skal vi også 
bruge i markedsføringen af 
Langeland, slår hun fast.

Smager på flere ord
Ordet ”eftertænksomhed”, 
som Pil Würtz bl.a. foreslår, 
holder Anne Mette Wandsøe 
også af, hvis:

- Hvis ”eftertænksomhed” 
betyder, at vi tænker over, 
hvordan vi er i forhold til vo-
res næste, vores nabo og dem, 
vi møder på gaden, så er det er 
dejligt rart ord.

- I min verden må det ikke 
betyde, at vi sumper hver især, 
men netop at vi tænker over, 
hvor vi hver især er overfor 
dem, vi møder.

Ordet ”nærvær” smager 
Anne Mette Wandsøe også  
på:

- Substansen i ordet ”nær-
vær” er, at vi gerne vil snakke, 
være en del af det lokale. Vi 
er på den gode måde nysger-
rige og vil gerne dialogen med 
dem, vi møder, uanset hvilke 
lande, de kommer fra.

Med en bolig på Sommerlyst får du:
• Lavt varmeforbrug, energimærke A
• Stor altan
• Mulighed for egen have i de nederste lejligheder
• Unik udsigt fra de øverste lejligheder
• Stort badeværelse med varme i gulvet og plads til vaskesøjle
• Video dørtelefonanlæg
• Elevator
• Tæt på Rudkøbing gamle købsstadsmiljø med alle indkøbsmuligheder
• Stiforbindelse til Ørstedsskolen
• Depotrum i kælder
• Fælles cykelskur

Book en fremvisning, og kom med indenfor i en nyrenoveret bolig, hvor den moderne
stil er i højsædet.

Kontakt Boligselskabet Langeland på telefon 62 51 35 95.
Ovennævnte husleje er excl. udgifter til el, vand, varme og antenne.
På www.borger.dk/boligstoette kan du selv beregne og søge om boligstøtte.

Boligselskabet Langelands nyrenoverede
boliger i afdeling 6, Sommerlyst i Rudkøbing beliggende
ved Hine anlægget har fået en ”make over”, og fået endevendt alle bede og grønne
arealer og står i dag som et flot og færdigt byggeri.
Der er p.t. fuld gang i udlejningen af de 3 værelses familieboliger som alle er på 92 m2.
Husleje pr. måned kr. 6.575,00 og et indskud på kr. 32.000,00.

Boligselskabet Langeland
Engdraget 9 - 5900 Rudkøbing - Tlf. 6251 3595

E-mail: info@boligselskabetlangeland - www.boligselskabetlangeland.dk

Se film fra ombygningen på
www.boligselskabetlangeland.dk

KOM MED INDENFOR PÅ

SOMMERLYST
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faaborg-midtfyn. faaborg . ringe . ryslinge . broby . årslev

maja Korsgaard svenningsen 
maksv@fyens.dk

Faaborg-MidtFyn: Hvordan 
sikrer man, at de gamle byg-
ninger, der står tomme rundt 
i kommunen, bliver bevaret, 
uden det koster en bonde-
gård?

Det forsøger Faaborg-Midt-
fyn Kommune nu at finde ud 
af i samarbejde med Aarhus 
Arkitektskole.

9,9 millioner kroner har de 
fået i statslig støtte til forsøget, 
hvor man med 3D-teknologi 
vil scanne bevaringsværdige 

bygninger for at bruge data-
ene til at konstruere bygnings-
dele. Ideen med projektet 
"Modulsystemer i Bygnings-
kulturarven" er, at renoverin-
gen bliver mere teknologisk 
og derved også billigere.

- Hvis vi vil gøre os forhåb-
ninger om at bevare vores be-
varingsværdige bygninger og 
samtidig kunne modernisere 
dem til en økonomi, man har 
råd til, er vi nødt til at forsøge 
os frem på andre måder, end 
vi hidtil har gjort. Derfor har 
vi lavet et samarbejde med 
arkitektskolen, fortæller Mai-

Britt Helle Jensen, der er afde-
lingsleder i kommunens Plan- 
og Kulturforvaltning.

Vigtigt at bevare
Det innovative forsøgspro-
jekt skal i første omgang gen-
nemføres på enten stati-
onsbygningen på Korinth 
Station eller på administrations- 
bygningen på den nedlag- 
te Fabers Fabrikker i Ryslin- 
ge.

Fælles for de to er, at de går 
under betegnelsen bevarings-
værdige og dem er der en 
del af inden for Faaborg-Midt-

fyns Kommunes grænser.
- I Danmark står der mange 

tomme bygninger, og det gæl-
der særligt i yderområderne. 
Det er ofte bygninger ved en 
vigtig historie, men man har 
en tendens til i takt med, at 
man river ned, bygger man 
nyt. Det er en skam, da man 
så ikke bevarer den kulturarv, 
der er i områderne, siger pro-
jektleder Simon Ostenfeld 
Pedersen fra Aarhus Arkitekt-
skole.

Når forsøgsstedet i løbet af 
foråret bliver valgt, skal dets 
kulturmiljø først screenes. 

3d-scannere skal renovere  
og sikre gamle bygninger
Tomme, bevaringsværdige bygninger skal ombygges på en billigere og mere effektiv måde 
med 3D teknologi. Knap 10 millioner har kommunen fået til projektet.

Forsøgsprojektet "modulsystemet i bygningskulturarven" er et 
samarbejde mellem faaborg-Midtfyn Kommune og en gruppe fra 
aarhus arkitektskole.  

med projektet vil faaborg-Midtfyn Kommune være med til at udvikle 
et modulsystem, der kan omdanne funktionstomme bygninger med 
færre ressourcer og samtidig bevare kulturarven.

9.911.000 kroner har staten støttet med.

Projektet løber fra maj 2017 til juni 2019.

 

Fakta
ModulsysteMer
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Ringes multipark-projekt bliver 
synligt
alle er velkomne 11. januar, når de første skitser til midtfyns multipark 
bliver præsenteret. det sker på et cafémøde på ringe bibliotek.

Hvilken historie har stedet og 
hvad er dens DNA. Derefter 
vil man ved hjælp af 3D-tek-
nologi konstruere bygnings-
delene med.

- Vi bruger laser scanning, 
som giver millimeter præcise 
målinger af bygningerne og 
ved hjælp af robotter kan vi 
producere tilpassede løsnin-
ger. Ligesom vinduesprodu-
center gør, forklarer han.

Renovering koster dyrt
Faaborg-Midtfyn Kommune 
giver ofte tilskud til at renove-
re bevaringsværdige bygnin-
ger og med modulsystemet 
håber man, at kunne gøre det 
billigere fremover.

- Vi er en landdistriktskom-
mune med rigtig mange be-
varingsværdige bygninger, 
som vi gerne vil bevare. Men 
de er typisk dyre at renovere, 

så derfor håber vi at få ud-
viklet metoder, så det bliver 
økonomisk overkommeligt 
samtidig med at bevare kul-
turhistorie, siger Mai-Britt 
Helle Jensen og fortsætter:

- Hensigten er, at vi via pro-
jektet finder frem til nogle 
metoder, så det bliver bil-
ligere at ombygge primært 
bevaringsværdige bygninger. 
Men det kan være, det også vil 
kunne bruges på andre byg-
ninger, som ikke er erklæret 
bevaringsværdige på et senere 
tidspunkt, siger hun.

Udviklingen af modulsyste-
met går for alvor i gang til maj 
og det forventes at vare to år.

- Vi har ikke løsningen end-
nu, men vi har teknologien og 
vi ved, hvordan det skal byg-
ges. Nu skal vi eksperimentere 
og finde en formel, siger Si-
mon Ostenfeldt Pedersen.

Den gamle stationsbygning i Korinth, der nu er funktionstom, 
er vurderet til at have en stor bevaringsværdi. Bygningen skal 
måske være en del af forsøg med modulsystemer i tomme 
bygninger. Arkivfoto.

René vaaben Johansenr 
vjo@faa.dk

Ringe: En multipark med 
plads til gadeidræt som ska-
tere, parkour samt boldspil, 
atletik, en legeplads og meget 
andet.

Det er et projekt, som Claus 
Fribo Nielsen for et år siden 
satte sig i spidsen for at få 
skabt, og siden har der været 
holdt møder og workshop for 
at finde frem til multiparkens 
indhold og udseende.

Den 11. januar kommer 
parken et stort skridt nærme-
re, for her bliver de første skit-
ser præsenteret. Det sker på et 
cafémøde på Ringe Bibliotek 
kl. 16.30 til 18, og hvor alle er 
velkomne. 

-  Vi vil gerne have så man-
ge borgere og brugere i by-
ens foreninger til at komme. 
Hvis man er aktiv, så har man 
stor interesse i det her projekt 
på den eller ene eller anden 
måde. Det kan være, at man 
er nysgerrig, vil stille spørgs-
mål eller har en god idé, siger 
Claus Fribo Nielsen, som for 
cirka et år siden samlede en 
styregruppe, der har arbejdet 
med projektet og nu venter  
i spænding på de første skit-
ser.

- Vi ved ikke, hvordan det 
bliver. Der har været åbent 
spil og et stort område at lege 
med, så det bliver spændende, 
hvad arkitekterne kommer 
frem til. Jeg glæder mig også 
til at høre folks reaktioner og 
kommentarer, siger Claus Fri-
bo Nielsen.

Tårnhøje ambitioner
Hvor mange millioner pro-
jektet løber op i, det er endnu 
uvist.

- Vores udgangspunkt er, at 
det skal være vanvittigt. På et 
tidspunkt skal der laves nogle 
rammer for det, og det er det, 

som arkitekterne skal hjælpe 
os med. Jeg håber og tror på, 
at vi får lavet noget vildt 
stort, som sætter Ringe på 
landkortet. Noget man snak-
ker om og som kan få folk til 
at flytte til Ringe. Vi skal op i 
de dimensioner, mener Claus 
Fribo Nielsen, som i et opslag 
på Facebook har nævnt, at 
projektet løber op i et tocifret 
millionbeløb.

Det er penge, som skal fin-
des i fonde.

- Det er fra 10 millioner og 
op til 99 millioner. Ambitio-
nerne er tårnhøje, vi er entu-
siastiske og har drivkræfterne. 
Derfor vil vi ikke nedpriori-
tere på forhånd, fastslår han.

Med i planerne er også For-
eningernes Hus til blandt an-
det de 13-15 foreninger, som i 
dag bruger hallen og ikke har 

et klubhus. Både forenings-
huset og parken skal placeres 
ved Midtfyns Fritidscentret.

maria Retoft Pedersen 
mawr@fyens.dk

FaaboRg-MidTFyn: Det 
er blandt andet designermøb-
ler og -lamper, tyvene er gået 
efter, i de faaborg-midtfynske 
hjem hen over nytåret. Og 
de har haft travlt, tyvene. Det 
vidner politiets døgnrapport i 
hvert fald om.

I perioden den 30. decem-
ber klokken 19 til 31. decem-
ber klokken 13.30 har der væ-
ret indbrud på Ringe Kost- og 
Realskole på Assensvej. Her 

har tyvene brudt et vindue op 
ind til kontoret og har stjålet 
en pengekasse.

Også ved Herringe Kirke 
har tyve været på spil. Det er 
sket i perioden 29. december 
klokken 16 til fredag den 30. 
december klokken 9. Porten 
til kapellet er opbrudt, og der 
blev stjålet en PH koglelampe.

Fra en villa på Birkelyvej 
i Nr. Lyndelse var udbyttet 
smykker, da tyve lagde vejen 
forbi i perioden 31. december 
klokken 14 - 1. januar klokken 
01.10.

Tyvene kom ind via et kæl-
dervindue i en villa på Krystal-
vænget i Ferritslev. 

Det skete i perioden 31. de-
cember klokken 16.30-1. ja-
nuar klokken 12.25. 

designerstole væk
Herfra blev stjålet to flager-
musstole i lys naturfarve, to 
Poul Kærholm PK22-stole, to 
syverstole med læderarmlæn i 
lys naturfarve, tre PH-lamper, 
seks syverstole uden armlæn 
samt diverse B&O-udstyr.

På Assensvej i Millinge var 

der indbrud i perioden 29. de-
cember klokken 16 til 30. de-
cember klokken 7. Herfra blev 
stjålet diverse værktøj.

Fra en villa på Lundsager i 
Ringe blev stjålet to styks sølv-
skeer. 

Det skete i perioden 22. de-
cember til 31. december.

En PH-lampe, smykker, et 
digitalkamera samt en pc var 
udbyttet, da tyve lagde vejen 
forbi Stationsvej i Sdr. Nærø. 
Det skete den 31. december i 
tidsrummet 15-22.50, oplyser 
Fyns Politi.

Travlt nytår for tyve i Faaborg-Midtfyn

��  Vores udgangs-
punkt er, at det skal 
være vanvittigt. På et 
tidspunkt skal der la-
ves nogle rammer 
for det, og det er det, 
som arkitekterne skal 
hjælpe os med
ClAus FRiBo nielsen, styRegRuP-
Pen BAg miDtFyns multiPARK

efter cafémødet har styregruppen, og en følgegruppe med 
repræsentanter fra blandt andet foreningslivet, en workshop, hvor 
de første skitser skal behandles.

25. januar er der planlagt endnu en workshop, inden arkitekterne 22. 
februar er klar med et endeligt forslag til Midtfyns Multipark.

Her bliver alle inviteret med til præsentationen.

Det er mutopia Arkitekterne, der er hyret til at få tegnet multiparken. 
Kommunen har givet 200.000 kroner til det arbejde.

  

FakTa
FoRslag klaR 22. FebRuaR

Claus Fribo nielsen var 
som formand i Ringe 
skaterforening med til at få 
etableret ramper og rails ved 
midtfyns Fritidscenter. nu er 
han i spidsen for en større 
multipark. Arkivfoto: Kim Rune
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Få dit arrangement 
på det sker-listen

faaborg@faa.dk
midtfyn@faa.dk

Det  
sker
i dag
Kulturelt 
10-12: Nr. Broby Lokalhistoriske 
Arkiv.
10-15: Faaborg Museum. 
10-15: Udstilling med Trols Trier, 
Konservesgården.
10-17: Broby Bibliotek. 
10-17: Årslev Bibliotek. 
10-18: Faaborg Bibliotek. 
10-18: Ringe Bibliotek. 
19-20.30: Brahetrolleborg 
Sogns Folkemindesamling.
Aktivt 
6-8 og 10-11: Svømmehallen, 
Midtfyns Fritidscenter. 
10: Gymnastik, Fælleshuset, 
Ringe. 
10-14.30: Svømmehallen, Forum 
Faaborg. 
Film 
19: Dansk film af Susanne Bier, 
arr. Filmklub i mørket, Ryslinge 
Valgmenighed.
19.30: Fuglene over sundet, 
Ringe Bio. 
19.30: Syng, Helios.
19.30: Min far Toni Erdmann, 
Korinth Kino.
20: Den alvorsfulde leg, Helios.
Diverse 
9-12: Tegne/malegruppe, Skul-
lerodsholm, Nr. Lyndelse. 
10-15: Åben anonym rådgivning, 
Frivilligcenter og Selvhjælp 
Faaborg-Midtfyn, Ringe. 
13-17: Juniorklub, Skullerods-
holm, Nr. Lyndelse. 
14: Sang-eftermiddag, Tingager 
Plejecenter, Ringe.
14.30: Sæsonstart i sangkoret 
Efterklang, Det gamle Bibliotek. 
19: Bankospil, Krarup Forsam-
lingshus.
19.15: Spillegilde, Nr. Søby For-
samlingshus.
 
i morgen
Kulturelt 
10-16: Ringe Lokalhistoriske 
Arkiv. 
12-18: Faaborg Bibliotek. 
12-18: Ringe Bibliotek. 
12-18: Faaborg Museum. 
10-15: Udstilling med Trols Trier, 
Konservesgården.
13-17: Årslev Bibliotek. 
Aktivt 
6-8 og 10-11: Svømmehallen, 
Midtfyns Fritidscenter. 
10-14.30: Svømmehallen, Forum 
Faaborg. 
Film 
19.30: Fuglene over sundet, 
Ringe Bio.
19.30: Syng, Helios.
20: Den alvorsfulde leg, Helios.
Diverse 
10-12: Åbent hus, Polymeren, 
Årslev, arr. Mod.Strøm.
10-15: Åben anonym rådgivning, 
Frivilligcenter og Selvhjælp 
Faaborg-Midtfyn, Ringe. 

Bent Warncke 
bew@fyens.dk

Faaborg-MiDtFyn: Koncern-
chef Jørgen Kyeds opsigelse 
midt i december kom som 
en overraskelse for de fleste. 
Efter 17-18 år som leder af 
BUR først i Faaborg Kommu-
ne og siden i Faaborg-Midt-
fyn Kommune blev Jørgen 
Kyed forfremmet i 2016 og 
fik til opgave at lede Opvækst 
& Læring, som omfatter alle 
kommunens børne- og un-
dervisningsrelaterede service-
indsatser. 
Et pænt hop op ad karriere-
stigen for 62-årige Jørgen 
Kyed.

Men kort før jul - efter min-
dre end et år som topleder 
- sagde han jobbet op. Cen-
tralt placerede kilder har la-

det avisen vide, at det sker i 
utilfredshed med kommunal-
direktør Helene Bækmarks 
ledelsesstil, men det ønsker 
Jørgen Kyed ikke selv at be-
kræfte.

Han vælger at gå uden at 
smække med døren.

I en mail til avisen skriver 
Jørgen Kyed, at han ikke øn-
sker at udtale sig offentligt om 
sagen og i stedet vil koncen-
trere sig om, at personalet kan 
komme godt videre.

- Og så skal jeg jo også ud og 
finde mig et nyt job, som han 
skriver.

efter bedste evne
Men hvad siger hans nærme-
ste overordnede, kommunal-
direktør Helene Bækmark 
til, at en af kommunens mest 
erfarne ledere på den måde 

vælger at trække stikket efter 
kun et år med den nye admi-

nistrative struktur og hende 
som leder.

Vi har sendt fire spørgsmål 
til kommunaldirektør Helene 
Bækmark og fået følgende 
svar:

Hvad er din kommentar til, 
at Jørgen Kyed har valgt at sige 
op?

- Jeg har naturligvis respekt 
for Jørgen Kyeds beslutning 
om at sige op, og jeg har taget 
imod den, for når først en op-
sigelse er indgivet, er dét jo et 
punktum.

 Var det overraskende for 
dig?  Giver det anledning til 
selvransagelse for dig?

- Det er altid ærgerligt, når 
en faglig dygtig eller respekte-
ret chef forlader en organisa-
tion. Heldigvis er der mange 
dygtige medarbejdere, ledere 
og chefer i Opvækst og Læ-

ring, og jeg har fuld tillid til, at 
vi i fællesskab kan løfte de op-
gaver, der allerede er og ven-
ter forude.

Det antydes, at den (din) nye 
ledelse af kommunen er blevet 
mere ”stringent” - at der er ble-
vet mindre bevægelsesfrihed 
for de kommunale chefer. Er 
det også din opfattelse, at det er 
sådan det er?

- Det er altid kommunalbe-
styrelsen ret på vegne af kom-
munens borgere at pege på, 
hvordan de gerne ser, at kom-
munen udvikler sig, og hvilke 
veje man vil gå. Alle kommu-
nens medarbejdere - og her-
under jeg selv - har til opgave 
at løse denne opgave efter 
bedste evne. Hvorvidt det lyk-
kes, er det altid kommunalbe-
styrelsens ret at evaluere, skri-
ver Helene Bækmark.

- Ærgerlig opsigelse fra kyed
Koncernchef Jørgen Kyed vælger at gå i tavshed. Kommunaldirektør 
Helene bækmark kalder hans opsigelse for ærgerlig.

62-årige Jørgen Kyed ønsker 
ikke at uddybe, hvorfor har 
valgte at sige sit lederjob op 
i utide. 

Bent Warncke 
bew@fyens.dk

Faaborg-MiDtFyn: De to se-
neste somre har kommunens 
dagplejerne holdt sommer-
ferielukket i ugerne 28, 29 og 
30. Men sådan bliver det ikke 
i 2017.

Det har nemlig været et øn-
ske fra både forældre og dag-
plejere, at sommerferieplan-
lægningen kunne gøres mere 
fleksibel, således at dagpleje-
ren kunne ønske én uges ferie 
enten før lukkeugerne eller én 
uge efter lukkeugerne og fort-
sat afvikle tre ugers sammen-
hængende ferie.

Dagplejen vil gerne have en 
dialog med forældrene om-
kring afviklingen af sommer-
ferien, så der er mulighed for 
planlægning over en fire ugers 
periode. Det vil også give for-
ældrene et større råderum 
over ferieuger.

 Politikerne i Børne- og Ud-
dannelsesudvalget har derfor 
besluttet at ændre lukkeuger-
ne fra tre fastlagte lukkeuger 
til kun to. Håbet er at opnå 
en bedre forældretilfredshed, 
fordi der er brug for færre gæ-
stedagplejepladser.

Udvalgsformand Jakob 
Holm (SF) siger:

- Det har været et ønske 
fra både forældre og dagple-
jere, der mener, at det vil blive 
mere fleksibelt på den måde, 
og det vil vi gerne bakke op 
om.

Sommerferie: Kun to lukkeuger  
i dagplejen
dagplejere og forældre får større fleksibilitet i planlægningen af deres sommerferie.

i år bliver reglerne omkring sommerferien ændret i dagplejen.  Arkivfoto

Faaborg: Så skete det igen: 
Et nyt år fik sin begyndelse, 
og det markerede Klok-
ketårnets Venner også i år 
med en nytårsmarch sidst 
på formiddagen nytårsdag.

Sidste år var nytårs-
marchen helt oppe på 80 
deltagere, men da var det 
også strålende vejr. Så Klok-
ketårnets Venner er godt 
tilfredse med, at der denne 
gang kom 50 personer i 
gråvejr og finregn.

- Selv om det dryppede 
lidt, var det jo ikke koldt. 
Alle var glade og nød turen, 
som sluttede i Klokketårnet 
med vin og kransekage. Så 
det blev en herlig start på 
det nye år, fortæller Else 
Garde fra Klokketårnets 
Venner.

50 fik en herlig 
start på det nye år

Onsdag den 4. januar er 
der igen mulighed for at 
komme til en kort andagt 
i Faaborg kirke kl. 17.30 
og efterfølgende fortsætte 
samværet i Det nye Hospi-
tal, hvor menighedsrådet 
byder på suppe.

Det koster ikke noget. 
Den lille gudstjeneste 
bliver med fokus på 
helligtrekonger.

salmer og suppe

så går det derudad langs 
sundsøen.  
Foto: Jørn Ungstrup

Faaborg: Områderedaktør:  
Torsten Cilleborg 
63 45 22 19, tc@faa.dk
Journalister: 
Bent Warncke, 65 45 51 39, 
bew@fyens.dk
Anne Jørgensen, 63 45 21 77, 
annj@faa.dk

Maria Retoft Pedersen, 
63 45 21 29, mawr@faa.dk
Palle Søby Eriksen, 65 45 52 90
pse@fyens.dk
Redaktion: Kanneworffs Gård,
Torvet 8b, 5600 Faaborg
E-mail: faaborg@faa.dk
Åbningstid: Mandag-torsdag 
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tim visti 
tiv@fyens.dk

Sdr. Nærå: En unik egetræs-
skulptur skabt af Ryslinges 
tidligere valgmenighedspræst 
Michael Nielsen er blevet stjå-
let fra en udstilling i Sdr. Nærå.

Siden 1. oktober har Mi-
chael Nielsen udstillet en 
stribe af sine skulpturer i Sdr. 
Nærå Valgmenigheds sam-
lingssal Storstuen i en fælles-
udstilling med en kunstmaler 
fra Ringe, men nu mangler 
én af skulpturerne fra udstil-
lingen, der skulle have været 
taget ned her lige efter nytår.

Den stjålne skulptur har 
form som et skævt ottetal og 

er udført i egetræ, der er malet 
med tjæreholdig linoliema-
ling. 

Vejer 100 kilo
Skulpturen stod udendørs ved 
indgangen til udstillingen, 
men en af de sidste nætter i 
december forsvandt værket i 
ly af natten.

- Jeg tænkte først, om det 
kunne være nytårsstreger, så 
vi har kigget rundt på kirke-
gården, men væk er den, siger 
Michael Nielsen om skulptu-
ren, der ellers var solgt til Sdr. 
Nærå Valgmenighed for 5000 
kroner.

Skulpturen vejer op mod 
100 kilo, og selve træstykket 

er boltet fast til en jernplade i 
bunden, så der har forment-
lig mindst været to tyve og et 

køretøj involveret i kunsttyve-
riet.

Michael Nielsen har speku-

leret i, hvem der kunne finde 
på at løbe med værket.

- Enten er det måske no-
gen, der synes den ville pynte 
hjemme i deres egen have. 
Eller også er det nogen, der 
vil sælge den videre og håber 
at tjene nogle tusinde kroner 
på den, lyder det fra den tidli-
gere valgmenighedspræst, der 
stoppede i Ryslinge Valgme-
nighed i foråret 2015.

Har du oplysninger om det 
forsvundne kunstværk, kan 
Michael Nielsen kontaktes på 
telefon 40 24 20 48.

Unik egetræsskulptur stjålet fra 
menighedshus
En op mod 100 kilo tung skulptur skabt af ryslinges tidligere valgmenighedspræst er stjålet fra udstilling i Sdr. nærå.

tidligere valgmenighedspræst michael nielsen fra Ryslinge med billeder af en stribe af sine skulpturer. Det er værket i nederste venstre hjørne, der er blevet stjålet.
Foto: tim visti

Nr. BroBy: Der er et stykke 
tid til endnu, men man kan 
godt begynde at glæde sig 
til lørdag den 4. februar. 
For fra klokken 18 i er der 
nytårskoncert i Nr. Broby 
Hallen.

I samarbejde med 
NP-Stål gentager fodbold-
klubben FC Broby succesen 
og lover en forrygende 
nytårskoncert med det 
anmelderroste Concord 
Brass Band, Jan Glæsel og 
Iben Mærsk. Concord er et 
af Danmarks allerdygtigste 
Brass Bands.

Koncertbilletten koster 
195 kroner. 

Tapas-tallerkenen står i 
75 kroner.

Man kan købe billetter 
ved Min Købmand i 
Brobyværk, Dagli'Brugsen 
Nr. Broby eller ved at sende 
en mail til peter@fcbroby.
dk. (pcb)

Nytårskoncert  
i hallen

FAAboRg: De sydfynske 
godser Brahetrolleborg og 
Damsbo kom på hver deres 
måde til at danne rammer 
om vigtige begivenheder i 
Danmarkshistorien.

Det beretter historiker og 
cand. mag Frants Andersen 
om på Det nye Hospital, 
torsdag 26. januar klokken 
19-21.

Han vil fortælle om de to 
godser på hver sin side af 
Faaborg, men også om 
deres ejeres liv i centrum 
af den tids turbulente og 
voldsomme begivenheder. 
Den spændende bygnings-
historie, der knytter sig til 
de to herregårde, kommer 
selvfølgelig også i spil. Her 
har ikke mindst Brahetrol-
leborg en bemærkelses-
værdig forhistorie.

Entré er 30 kroner med 
kaffe og småkager.  (pcb)

Sydfynske godser 
i historisk nøgle-
rolle

Foto: tim visti

ESpE: En bilist kom galt 
afsted, da vedkommende 
kom kørende med vest 
ad Assensvej i Espe lørdag 
den 31. december klokken 
13.19. I en kurve mistede 
bilisten herredømmet over 
bilen, endte i rabatten og 
påkørte et el-skab og to 
havelamper.

Der skete ingen større 
personskade ved uheldet, 
og bilisten var ikke påvirket, 
oplyser Fyns Politi.

Bilist mistede 
herredømmet i 
sving

kl. 8.30-16, fredag kl. 8.30-15.30.
Tlf.: 63 45 22 25
Annoncer: Allan Hansen, 
63 45 22 17, alha@jfmedier.dk
Ringe: Lokalredaktør: 
Tim Visti, 65 45 51 50, tiv@fyens.dk
Journalister:
René Johansen, 65 45 51 52, 

rvjo@fyens.dk 
bente Guldborg, 65 45 51 51, 
bgu@fyens.dk 
Rasmus Lundberg, 65 45 51 59, 
ralun@fyens.dk
Maja Julskjær, 6545 5117, 
majul@fyens.dk
Redaktion: Østergade 19, 5750 Ringe

Åbningstid: 
Mandag-fredag kl. 9-16
Tlf: 62 62 13 30
E-Mail: midtfyn@faa.dk
Annoncer:
Anders K. Høgh, 65 45 22 14
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Ivar Schytt-Nielsen, Hellet 60 D, 
Svendborg

Læserbrev: Næsten dagligt ser vi i 
fjernsynet, hvor dårligt det danske 
samfundssystem virker og vi kan 
læse om det i aviserne.

Samtlige ansatte på vore 
sygehuse er ved at løbe sig selv 
ihjel, der er ikke plads på stuerne, 
gangene er fyldt med senge og 
andet materiel. Der er ingen 

grænser for, hvor elendigt det hele 
er.

Jeg har lige været igennem 
en række undersøgelser, for 
eksempel på Middelfart Rygcenter, 
OUH Odense og Svendborg 
Sygehus - disse undersøgelser har 
så resulteret i en større operation 
på OUH Odense.

Jeg har i hele undersøgelsesfasen 
eller i min indlæggelse hverken 
set eller hørt noget tegn på al den 

elendighed, vi læser og hører om. 
Tværtimod har jeg mødt venlighed 
og omsorg af et venligt og et oplagt 
personale, nogle utrolige dygtige 
læger. Jeg forstår ikke, hvor al den 
dårlige omtale kommer fra.

Jeg har på fornemmelsen, hele 
situationen er oppisket af orga-
nisationer, en del af det politiske 
system, arbejdstilsyn og af alle, der 
ikke forstår, hvor godt et sygehus-
system vi har.

Sygehuse. 
Venligt og veloplagt personale

Palle Hovmand, Dronningemaen 
15, 2. tv., Svendborg

Læserbrev: Nu har Venstre, Dansk 
Folkeparti og Socialdemokratiet et 
lovforslag om uddannelsesloft fra 
1. januar 2017. At det er borgerlige 
politikere, der går sammen, kan 
ikke undre. Det er efter min 
mening det mest hjernedøde 
forslag, der er blevet vedtaget i 
Folketinget.

Én uddannelse er ikke nok siger 
statsministeren, men alligevel 

forsvarer han forslaget. Forvir-
ringen er total for de mennesker, 
der har lyst til at videreudvikle sig. 
At Socialdemokratiet er gået med 
på sådan et reaktionært forslag 
er rystende, det må da få nogle 
alvorlige konsekvenser for partiet 
fremover.

Der er mange, der er kørt trætte 
i 40-50-årsalderen, som ønsker at 
videreuddanne sig, men nu er de 
stavnsbundne og får ødelagt deres 
fremtidsmuligheder. At tage initia-
tivet fra ambitiøse 40-50-årige, 

der ønsker at skifte spor, er da en 
fordummende politik, som ikke 
bør have gang på denne jord.

I min optik burde der være en 
lov, som sagde: "Ingen regering i 
dette land kan nægte folkets ønske 
om at videreuddanne sig, uanset 
økonomiske omkostninger i vores 
uddannelsessystemer".

Det er endnu engang de kloge 
hoveder i en globaliseret verden, 
der skal gå foran, og som udgangs-
punkt er en fremtidig gevinst for 
samfundet.

Uddannelse. 
Et hjernedødt forslag

min mening

 lærer 
Thomas maThiasen 
svendborg

Manglende historisk 
bevidsthed

I Paris findes der en metrostation, som hedder 
Stalingrad. Der findes også en metrostation, som 
hedder Franklin D. Roosevelt. 

Begge er de omdøbt i 1946 som en hyldest til de 
sejrende magter efter 2. Verdenskrig. Sjovt nok er der 
ikke en metrostation, der er opkaldt efter Winston 
Churchill, men det er der sikkert en årsag til.

Forholdet mellem England og Frankrig har jo ofte 
været temmelig anspændt. Der er naturligvis også den 
forskel, at det er præsidenten i USA under krigen, som 
man har brugt som navngiver det ene sted, mens det 
er slaget ved Stalingrad i 1942-43, hvor krigslykken 
vendte for de angribende tyskere, der er anvendt det 
andet sted.

en metrostation opkaLdt direkte efter Stalin havde 
nok trods alt ikke været spiseligt for den franske offent-
lighed. For Stalin var utvivlsomt ansvarlig for millioner 
af sovjetborgeres død.

Han hører til historiens allerstørste massemordere. 
Som om alt dette ikke var slemt nok, så er han også 
blevet brugt som navngiver til et uhyggeligt våben, der 
består af en mangeløbet raketkanon, hvor man kan 
påmontere adskillige raketter på en gang. Dette kaldes 
et Stalinorgel.

HidtiL Har jeg troet, at dette ord kun blev anvendt i 
militære kredse, men nogle dage før nytår opdagede 
jeg til min overraskelse, at ordet blev brugt i en rekla-
metryksag fra en fyrværkeriforhandler på Tåsinge.

Det er åbenbart en almindelig betegnelse for 
bomberør, som man stiller på jorden, hvorefter 
hundredvis af bombeskud bliver fyret af. Den 
ene model, der indeholdt 300 skud, var ligefrem 
indpakket i farvestrålende papir, hvor der med store, 
røde bogstaver på gul baggrund stod: Stalinorgel. 
Den indgik i en samlet fyrværkeripakke, der kostede 
699,95 kroner og blev solgt under navnet "Nordic Fest 
Sortiment". Den anden model var lidt mindre farve-
strålende indpakket og indeholdt kun 200 skud. Den 
kostede 99,95 kroner.

I afkrydsningslisten på bagsiden af tryksagen kunne 
man se, at den hed "Nordic Stalinorgel", og ved siden 
af billedet af selve produktet, var der trykt en gul cirkel, 
der skulle illustrere lysglimtet, når en raket eksploderer 
oppe på himlen. Inde i cirklen stod der med sorte 
bogstaver: Inferno af hyl.

det er nemt at anklage fyrværkeribranchen for 
manglende historisk bevidsthed, når den direkte i 
sine reklametryksager bruger navnet på en af verdens-
historiens største massemordere sammen med 
produkter, der i særlig grad er rettet mod børn og unge 
mennesker, der fejrer nytår med at købe raketter og 
bomber for en mindre formue.

Jeg er i hvert fald forarget, men jeg må indrømme, at 
jeg ikke ved, om det har været gængs praksis at bruge 
ordet i mange år. Men uanset hvad, så gør det ikke 
sagen meget bedre.

    
en metrostation opkaldt di-
rekte efter Stalin havde nok 

trods alt ikke været spiseligt 
for den franske offentlighed. 
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masser af danskere var uden tv nytårsaften.
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Vi ser gerne, at der er endnu mere fokus på både idræt og bevægelse i 

den boglige undervisning, når vi i fremtiden uddanner lærere og pæda-
goger. Heldigvis oplever vi stor velvilje i vores samarbejde med uddan-

nelsesinstitutionerne, og potentialet er rigtig stort

KroniK

Uddannelse. 
Sundere, gladere og klogere børn - skal vi hjælpes ad?

Forskningen er meget klar. Idræt og bevægelse giver 
sundere, gladere og klogere børn. Senest har ny 
forskning fra Svendborgprojektet dokumenteret, 
at ekstra idræt og meningsfuld fysisk aktivitet 

i undervisningen øger børnenes læring med hele 68 
procent. Dette er hovedkonklusionen i en omfattende 
ph.d.-afhandling ved Mona Have Nielsen, hvor idræts-
skoler i Svendborg Kommune er blevet sammenlignet 
med skoler i Kolding Kommune.  

Det er vi glade for i Svendborg Kommune.
Siden 2008 har vi investeret massivt i idrætsskoler og 

kompetenceudvikling. Det betyder, at alle elever i 0.-6. 
klasse har seks lektioner idræt om ugen, og at mere end 
260 idrætslærere og pædagoger er blevet efteruddannet i 
det, der hedder aldersrelateret træningskoncept.

Samtidig har SyddanSk Universitet fulgt børnene i 
Svendborgprojektet for at bidrage til ovennævnte 
viden. Forskerne har blandt andet påvist, at børnene på 
idrætsskolerne har en nedsat risiko for at udvikle type II 
diabetes med 45 procent, at de har markant lavere risiko 
for at udvikle hjerte-karsygdomme, at de er i bedre fysisk 
form, er stærkere, har bedre motorik og får færre skader.

Vi har i mange år kendt til de sundhedsmæssige 
effekter af idræt, men i de senere år er det fokus i stigende 
grad suppleret med et fokus på blandt andet trivsel 
og læring. Også her ser idræt og bevægelse nu ud til at 
give store gevinster. Det er derfor, vi siger, at idræt og 
bevægelse giver sundere, gladere og klogere børn.

De frivillige foreninger gør allerede et kæmpe stykke 
arbejde for at skabe rammer og muligheder for, at børn 
og unge kan dyrke idræt. Det arbejde må vi aldrig under-
vurdere, for udover idræt og bevægelse skaber forenings-
idrætten også værdifulde sociale relationer og store fælles 
oplevelser.

når vi Som kommune vælger at sætte ind med indsatser 
i vores skoler og daginstitutioner, er det blandt andet, 
fordi vi på den måde understøtter alle børn - også børn fra 
familier, der ikke har foreningstraditioner. Forskningen i 
Svendborgprojektet har for eksempel vist, at de børn, der 
har mest brug for et sundhedsmæssigt løft, også er dem, 
der profiterer mest af indsatserne på idrætsskolerne.

Mange af de børn er fra familier, der ikke er idrætsvante. 
Derfor påpeger Sundhedsstyrelsen også i deres forebyg-
gelsespakke om fysisk aktivitet, at indsatser i skoler og 
institutioner har den store fordel, at de også når ud til 
socialt udsatte børn og unge.

i Svendborg kommune har vi investeret mange penge i 
idrætsskolerne og senest også i udviklingen af et lignende 
arbejde i vores dagtilbud. En af de vigtigste årsager til, 
at vi er lykkedes med vores projekter, er, at vi har satset 
massivt på kompetenceudvikling og etableret det, vi 
kalder Svendborgkurserne. Men det er rigtig dyrt at efter-
uddanne - så hvorfor ikke uddanne?

Vi ser gerne, at vi i langt højere grad hjælpes ad. Og vi 
ser gerne, at der er endnu mere fokus på både idræt og 
bevægelse i den boglige undervisning, når vi i fremtiden 
uddanner lærere og pædagoger. Heldigvis oplever vi stor 
velvilje i vores samarbejde med uddannelsesinstitutio-
nerne, og potentialet er rigtig stort, hvis fremtidens lærere 
og pædagoger bliver fortrolige med denne viden.

Selvom folkeSkolereformen har sat fornyet fokus på 
bevægelse i skoledagen, er formuleringen og formålet 
ikke helt præcist.

Det nævnes, at bevægelsen skal "være med til at give 
børn og unge sundhed og trivsel, og det skal under-
støtte læring i skolens fag". Men bevægelse er ikke bare 
bevægelse.

Forskningen i Svendborgprojektet har blandt andet 
vist, at pulsen skal op i minimum 20 minutter i hver 
idrætslektion, hvis vi vil opnå en sundhedsmæssig effekt, 
og at bevægelsen skal have en faglig kobling, hvis det skal 
gavne indlæringen i matematik.

Derfor savner jeg en mere præcis formålsbeskrivelse for 
bevægelse i skolen, så bevægelsen ikke bliver for bevægel-
sens skyld, men rent faktisk har en bestemt effekt.

en mulighed er at give alle børn mere idræt i skolen. På 
den måde opnår vi de sundhedsmæssige gevinster fra 
idrætsundervisningen, og vi kan fokusere på at bruge 
kroppen som et læringsredskab i de øvrige fag.

For at det kan lade sig gøre, skal vi sørge for, at 

fremtidens lærere og pædagoger er bedre klædt på til at 
arbejde målrettet med bevægelse i undervisningen, som 
en fundamental del af et moderne læringssyn. Nogle vil 
måske indvende, at en i forvejen lang skoledag ikke har 
plads til mere idræt.

I Svendborg ligger de ekstra idrætstimer som udgangs-
punkt i den understøttende undervisning, men forskning 
har vist, at man endda kan tage timer fra de boglige fag 
til fordel for idræt og bevægelse, uden at det sker på 
bekostning af børnenes faglige præstationer.

der kan ikke være megen uenighed om, at sundere, 
gladere og klogere børn er i alles interesse.

Derfor synes jeg, at vi alle skal lytte til den store 
mængde forskning, der påpeger, at netop idræt og 
bevægelse i skolen understøtter både de fysiske, sociale og 
kognitive kompetencer hos børnene.

Når vi ved, at børn i 1. klasse lærer 68 procent bedre ved 
at få aktiv matematik sammen med ekstra idræt i skolen, 
hvad kan det så ikke føre til gennem et helt skoleliv? Hvad 
vil det mon betyde for vores børns motivation, kreativitet, 
skoleglæde og faglige præstationer?

Det bliver spændende at følge den videre forskning på 
området, for hvem ved, hvad det kan komme til at betyde 
for de unges evner og muligheder i et samfund, hvor 
arbejdsmarkedet i stigende grad kalder på innovation og 
kreativitet.

Jeg tror på, at potentialerne og mulighederne er mange, 
hvis vi hjælpes ad.

FormanD For UDvalget For Børn og Unge I 
SvenDBorg KommUne 
Mette Kristensen (V) 
MajVænget 1, gudMe

Resultaterne af 
svendborgprojektet 
underbygge det 
gavnlige i at 
inddrage bevægelse 
i undervisningen 
på skolerne, 
understreger mette 
Kristensen.
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Fødselsdag

NyuddaNNede

Caspar troest Jørgensen 
catj@faa.dk

I mange år var det Knud-Otto 
Westergaard, der som bered-
skabschef stod på talerstolen, 
når der var nytårsparole på 
Falckstationen i Svendborg.

Men da der blev gjort status 
på 2016, den 30. december, 
var Knud-Otto Westergaard 
derhjemme.

- Jeg var ikke med, fordi vi 
havde gæster fra Sønderjyl-
land, siger han.

Svendborgs beredskabs-
chef igennem 15 år har i nu 
et år arbejdet i en ny rolle i 
det fælles fynske beredskab. 
Siden 1. januar 2016 har han 
været uddannelseschef i 
Beredskab Fyn og hver fjerde 
uge chefvagt i tilfælde af for 
eksempel en storm, som da 
Urd ramte Fyn 2. juledag.

- Jeg synes, jeg er landet 
godt, siger Knud-Otto 
Westergaard.

Lidt skeptisk var han dog, 
da regeringen og Kommu-

nernes Landsforening i 2014 
besluttede, at 87 kommunale 
beredskaber skulle barberes 
ned til maksimalt 20, 
hvilket på Fyn betød, at alle, 
undtagen Middelfart, gik 
sammen.

- Alle i beredskabet har 
været skeptisk, men det var 
en overordnet beslutning, så 
man kan lige så godt få det 
bedst mulige ud af det i stedet 
for at sætte sig og surmule. Det 
nytter ikke rigtig noget, siger 
han.

svendborgs 
beredskabschef 
trives i det nye
Knud-Otto Westergaard var i 15 år beredskabschef i 
Svendborg Kommune, men skulle have en ny plads, da 
de fynske beredskaber blev lagt sammen. Han er landet 
godt som uddannelseschef og chefvagt, siger han.

navnlig
102 J ohanne Lykke Han   

sen, Faaborgvej 55, V. 
Skerninge, fylder 102 år i dag 
tirsdag. 

Den høje alder bæres flot 
- Johanne Lykke Hansen har 
stort set aldrig været syg, hun 
husker godt og har ikke svært 
ved at formulere sig. Hun er 
glad for sin hverdag, holder af 
tv-udsendelser og er taknem-

melig, når hendes gode 
veninde kommer og henter 
hende til en lille kørestols-tur 
i omgivelserne.

Johanne Lykke Hansen, der 
blev født på Skerningegård, 
blev i 1942 gift  med Steffen 
Lykke Hansen, og sammen 
drev de i mange år den 
smukke bindingsværksgård.

Nu ser Johanne 

Lykke Hansen frem til sin 
fødselsdag, hvor bl.a. alle 
fire børn ventes på besøg. 
En datter bor på Tåsinge, 
en datter og en søn i 
København og endnu en 
søn i Svendborg. Der er otte 
børnebørn og flere oldebørn - 
det seneste er netop kommet 
til. (OLVE)

60 Advokat 
Thomas 

Hess-Petersen, 
Fruerstuevej 
54, Svendborg, 
fylder 60 år 
torsdag den 5. 
januar. 

Gymnasie-
årene i Vejle var knap forbi, 
før Thomas Hess-Petersen 
havde besluttet sig for advo-
katuddannelse som vejen 
til sin livsgerning, og i 1981 
var han uddannet jurist 
fra Aarhus Universitet. Et 
ledigt job som fuldmægtig 
hos advokaterne Aage 
Dehlholm/Kjeld Klausen i 
Svendborg blev vejen til en 
smuk karriere i det sydfynske, 
i dag som partner i det ansete 
firma "Advokat Fyn a/s", der 
med 15 advokater er Sydfyns 
største og Fyns tredjestørste, 
afdelinger også i Ringe og 
Ærøskøbing.

For Thomas Hess-Petersen 
blev springet over Lillebælts-
broen en lykkelig beslutning 
i form af en god arbejds-
plads i et firma med stadig 
fremgang og gode kolleger i 
et solidt team, der tilsammen 
og hver for sig tilbyder 
stort set enhver form for 

juridisk assistance. Thomas 
Hess-Petersens egne 
specialer kredser især 
omkring erhvervs-
rets-, familierets-ydelser 
og straffesager - en interes-
sant kombination af alsighed 
og bevaret koncentration.

Thomas Hess-Petersen 
flyttede med firmaet, da 
det for godt et års tid siden 
skiftede fra domicilen på 
Toldbodvej til de rummelige 
lokaler i Kullinggade - det 
skete, da "Advokaterne 
Codanhus" ved fusion 
med Gottschau/Knudsen/
Guldbrandt blev til "Advokat 
Fyn a/s" og med arbejdsfelter 
også langt ud over de lokale 
enemærker. 

Ud over dagens travle 
gerning i advokathuset var 
Thomas Hess-Petersen 
tidligere i otte år medlem af 
Advokatnævnet, der både 
bedømmer og nu og da også 
dømmer advokater, hvis der 
rejses tvivl om disses arbejds-
metoder og dispositioner.

På Erhvervsskolen i 
Svendborg underviser han i 
erhvervsret og på lidt højere 
niveau også på Advokatsam-
fundets advokatuddannelse 
i Sorø.

I Svendborg var han indtil 
for et par år siden i 25 år 
medlem af turistforeningens 
bestyrelse, i lang tid som næst-
formand. Han er medlem af 
Rotary og er stadig medlem af 
Rottefældens bestyrelse. 

Helt privat hygger han sig 
indendøre bl.a. med bridge, 
og under åben himmel lokker 
golfspillets glæder, ligesom 
han har haft mange gode 
oplevelser med fiskestang 
langs åer og kyster. 

Fødselarens hustru Eva, der 
er mangeårig medarbejder 
på apoteket i Ringe, fyldte 
60 år lillejuleaftensdag. I 
"fællesgave" gav de hinanden 
en Thailand-rejse, der tænkes 
gennemført i februar.

Parrets tre børn er alle 
kommet godt i vej, Anders 
som advokat i Odense, hvor 
Thomas' første barnebarn, 
der allerede har fået navnet 
Valdemar, ventes at se dagens 
lys nu i januar. 

Sønnen Jesper er økonom 
i et stort københavnsk 
regnskabsfirma og datteren 
Pernille bliver om et år færdig-
uddannet som sygeplejerske i 
København. (OLVE)

 �Følgende har bestået sven-
deprøven som personvogns-
mekaniker:

Sebastian Dam Larsen, 
Gislev, udlært hos automeka-

niker Anders Boye Johansen, 
Gislev.

Ptrijanth Rajaesparan, 
Svendborg, udlært hos 
Andersens Mekaniker Service, 

Rudkøbing.
Thomas Torst Rasmussen, 

Vester Skerninge, udlært hos 
Din Bilpartner Stenstrup ApS, 
Stenstrup.



Dødsannoncer og taksigelser:
Dødsannoncer – Venligst henv.  
tlf 79 12 47 00 eller  
dodsannoncer@fynskemedie.dk
Taksigelser – Venligst henv.  
tlf. 62 21 46 21, eller annonce@faa.dk
Mandag – torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-14.30
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Sådan får du en Navne-nyhed i 
Fyns Amts Avis: 
Meddelelser om mærkedage 
optages uden betaling her på 
Navne-siderne. Henstilling om evt. 
at undlade omtale respekteres, 
når de er redaktionen 
i hænde i god tid. Portrætter af 
nyere dato modtages med tak. 
Billeder, der sendes til avisen 
via e-post, skal være i tiff- eller 
jpg-format 
i høj opløsning, helst i farve. Send 
til navne@faa.dk, mrk. Navne eller 
aflever det på en af vore redaktio-
ner, også mrk. Navne.

Nekrolog

Knud-Otto Westergaard har i mange år stået på talerstolen som 
beredskabschef i svendborg. i det nye fælles fynske beredskab 
har han dog en anden rolle. arkivfoto: yilmaz Polat

- Tidligere lavede jeg en 
blanding af det hele, nu er vi 
så store, at vi organiseret på 
hver vores fagområde

Og han trives godt med 
det nye, fortæller han. Som 
uddannelseschef står han 
blandt andet for første-
hjælpskurser, brandskolen 
i Svendborg og for kurser af 
indsatsledere fra hele Fyn, og 
det passer ham godt.

- Vi kan nu samle nogle 
store hold og lave noget 
effektiv udannelse af indsats-
ledere, og det har vi tidligere 
haft lidt svært ved, fordi vi var 
så få i Svendborg, siger han.

Som beredskabschef var 
han også selv indsatsleder 
hver femte uge i Svendborg, 
og den del af hans faglighed 
får han stadig afløb for, 
når han hver fjerde uge er 
chefvagt beredskabet på hele 
Fyn i tilfælde af storm eller 
oversvømmelser.

- Jeg har kontakt til samtlige 
indsatsledere ude i distritker-
ne, og det har opvejet en hel 
del. Med den koordinerende 

rolle som chefvagt, kan vi gøre 
det lidt bedre end før, for uvejr 
kender ingen grænser, siger 
han.

Knud-Otto Westergaard 
flyttede til Svendborg 
fra Vojens, hvor han var 
viceberedskabschef, i 1987.

I 2000 blev han 
beredskabschef i 
Svendborg, hvilket han var 
indtil den 1. januar 2016. Her 
blev han uddannelseschef 
og en af chefvagterne i 
Beredskab Fyn.

Knud-Otto er gift med 
Pia, og de har tre børn. 
Tina, som er civilingeniør 
i Sønderjylland, Birte, der 
arbejder som pædagog i 
Norge, og Michael, der læser 
på HTX. De lyder alle af 
samme efternavn.

 

Blå Bog
eN jyde rykkede til 
SveNdBorg

3. jaNuar 1977: 64 pct. af vælgerne er tilfredse med statsmi-
nister Anker Jørgensens virke i de to år siden regeringsdan-
nelsen, fremgår det af en undersøgelse fra Observa Institut, 
foretaget den 13. december 1976. 34 pct. er utilfredse med 
ham. (Bjg)

dengang

Lillian Dybmose 
Rasmussen, Assensvej, 
Espe, er død, 65 år.

Hun blev i foråret 2014 
tildelt Dronningens 
Fortjenstmedalje i sølv som 
tak for mange års arbejde i 
Domstolstyrelsen.

Afdøde efterlader sin 
mand, Jens Rasmussen, 
børn og børnebørn.

Bisættelsen finder sted i 
dag  tirsdag den 3. januar kl. 
13.00 fra Ringe Kirke. (OuT)

Forhen-
værende 
chefkap-
tajn Erik 
Weiss, 
Bøjden, er 
død, 90 år.

Erik 
Weiss stammede fra 
Svendborg, men voksede 
op i Egernsund ved 
Flensborg Fjord. På 
Svendborg Navigations-
skole blev han uddannet 
om styrmand, skibsfører og 
telegrafist. Han sejlede bl.a. 
på ruterne Vemmenæs-
Rudkøbíng og Svendborg-
Vindeby, inden han deltog 
i opbygningen af den nye 
rute Langeland-Kiel, hvor 
han i 25 år fra 1965 til 1990 
var skibsfører. I en årrække 
var han søkyndig dommer 
ved Vestre Landsret.

I nogle år drev han 
og hustruen, Anne Lise, 
på fritidsplan Bøjden 
Minkfarm, som de havde 
overtaget efter et par 
slægtninge.

Erik Weiss tog gennem 
mange år aktivt del i livet på 
Bøjden, blandt andet som 
bestyrelsesmedlem og 
formand i Bøjden Beboer-
forening og partiet Venstre 
i Horne Sogn. Han var en 
hyggelig og gæstfri person.

Den seneste tid var svær 
på grund af sygdom, men 
hjemmehjælpen sørgede 
for god og kærlig pleje.

Afdøde efterlader sin 
hustru, en datter og en søn, 
begge i Jylland, samt øvrig 
familie.

Bisættelsen finder sted i 
dag den 3. januar kl. 11.00 
fra Horne Kirke. (OuT)

 

Ellen 
Kvolsbæk, 
ældrecen-
tret Humle-
haven, Nr. 
Lyndelse, er 
død, 92 år. 
Hun var 
født i Tarup ved Årslev og 
boede i barndomshjemmet 
på Møllevej størsteparten 
af sit liv.Hun blev gift i 
1947 med Ove Kvolsbæk, 
og de blev bosat i hendes 
barndomshjem, hvor de 
drev gartneri og senere også 
en velbesøgt blomster- og 
grøntforretning.

De første år efter 
mandens død boede hun 
fortsat på Møllevej, men 
solgte i 2008 ejendommen 
og flyttede til et mindre 
rækkehus på Lundegårdsvej 
og senere til Humlehaven.

Hun efterlader døtrene 
Kirsten og Gerda, 
børnebørn og oldebørn, 
som alle betød meget for 
hende,

Bisættelsen finder sted 
onsdag den 4. januar kl. 
13.00 fra Sdr. Nærå Valgme-
nighedskirke. (OuT)

onsdag den 4. januar:
Næsby Kirke kl. 11.00:
Lilly Madsen
Sdr. Nærå Valgmenigheds-
kirke kl. 13.00:
Ellen Kvolsbæk
Harndrup Kirke kl. 13.00:
Mary Nedergaard Nielsen
Næsby Kirke kl. 13.00:
Carsten Svend Aage Larsen
Erritsø Kirke kl. 14.00:
Anna Marie Gamtofte.

BegravelSer og 
BiSættelSer

Magda Kirstine 
Immerkjær, Horne, er 
pludselig død, 88 år.

Afdøde, der mistede sin 
mand, Børge Immerkjær 
i oktober 2015, efterlader 
børnene Niels i Kolding, 
Karin i Faaborg, børnebørn 
og oldebørn.

Højtideligheden har 
funder sted fra Horne Kirke.

 

dødSfald

Tage Hansen, Sterrebyvej, 
Hundstrup, 81 år.

Tage Hansen var født i 
Pejrup og kom i lære som 
maskinarbejder på Damas i 
V. Aaby. Her faldt han rigtig 
godt til og var i over 45 år 
en både dygtig og afholdt 
medarbejder, indtil han i 
1999 gik på efterløn.

Tage Hansen var en 
mand, der havde svært 
ved at sidde stille. Altid 
havde han gang i noget i 
det lille hyggelige værksted, 
han havde indrettet ved 
bopælen. Bl.a. satte han 
en ære i at holde sin DKV-
veteranmotorcykel i top 
tunet stand og holdt af 
at køre ture på den. Var 
der ikke noget at lave i 
værkstedet, tog han fat på 
at ordne brænde til husets 
opvarmning.

Tage Hansens helbred 
begyndte at svigte i 2004, og 
det satte aktiviteterne noget 
i stå.

Han efterlader sin 
hustru, Erika, som han blev 

gift med i 1975. Der er en 
datter og en søn, der begge 
bor i Svendborg, og fem 
børnebørn, fire piger og en 
dreng.

Tage Hansen bisættes 
fredag den 6. januar fra 
Hundstrup Kirke kl. 12. (Bjg)

Dødsannoncer

Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Sonja Jensen
tidl. Tullebølle Taxi

er stille sovet ind den 1. januar 2017

På familiens vegne

Frank og Lone

Bisættelsen finder sted fra Tullebølle Kirke
lørdag den 7. januar kl. 12.00

TaksigelserTommy Gervig
født 17. november 1941
død 28. december 2016

Familien

Bisættelsen finder sted
fra Svendborg
Kirkegårdskapel

fredag den 6. januar
kl. 14.00

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og blomster ved

Esther Andersens
begravelse fra Ulbølle Kirke

samt en stor tak til personalet på Svendborg
Sygehus, OUH Odense og aflastningen Bryghuset

På familiens vegne

Tove, Jørn og Mogens

Hjerteligt tak
for kærlig deltagelse ved

Mia Karina Hedegaards
bisættelse.

Tak for de mange buketter og kranse, samt venlige ord og omsorg.
Tak til hjemmeplejen område øst for omsorgsfuld pleje til det sidste.

Kristian, Michael og Ulla

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og de

smukke blomster ved

Peder A. Clausens
begravelse.

På familiens vegne
Dorthe

fyns stenhuggeri
fyns-stenhuggeri.dk

GRAVST U N FORDYRENDE MELLEMLED

R 15-25 %
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Henrik anderson 
heran@fyens.dk

Kunst: Symbolerne er de sam-
me, når fynboerne i denne tid 
sætter sig til rette med salme-
bøger i hånden. Krucifikset, 
korset, treenigheden og deraf 
ikke mindst Jesus er uundgå-
elige i folkekirken, men det 
betyder ikke, at kirkerne er 
ens. Hver generation sætter sit 
præg på den kunstneriske ud-
smykning i kirkerne, og der-
for har en lille gruppe frivil-
lige med næstformand i Fyens 
Stift, Ester Larsen, i spidsen sat 
sig for at lave en oversigt over 
nyere kirkekunst i de fynske 
kirker. En oversigt der forelø-
big kun kan findes på Fyens 
Stifts hjemmeside.

I første omgang afdækker 
projektet den nye glaskunst 
og de nye altertavler med be-
skrivelser, fotografier og små 
kunstnerportrætter. I øjeblik-
ket arbejder gruppen med 
at udvide projektet til også 
at omfatte krucifikser, mens 
malerier, tegninger, altertæp-
per og alle de øvrige kunst-
genstande i de fynske kirker 
fortsat må vente på at blive 
beskrevet.

Alle artikler er samlet på 
Fyens Stifts hjemmeside, hvor 
man kan danne sig et overblik 
over den nye glaskunst og de 
nye altertavler i kirkerne i Fy-
ens Stift.

Glasmosaik i Vor Frue
- Projektet er tænkt som en 
appetitvækker og vejviser for 
alment interesserede. Ambi-
tionen er, at man får øjnene 
op for de kunstskatte, der er i 
vores kirker. Hver generation 
har tilført det ypperste, som 
tidens kunstnere har præste-

Moderne 
fynsk 
kirkekunst 
kortlagt
En lille gruppe frivillige har lavet et online-
opslagsværk over moderne fynsk kirkekunst.

Ester Larsen ved vor frue Kirke i nyborg. foto: Kim Rune

ret, siger Ester Larsen.
Vi møder Ester Larsen i Vor 

Frue Kirke i Nyborg, hvor kir-
kens nye glasmosaik gav in-
spirationen til projektet. Her 
installerede man sidste år den 
nye alterrude skabt af kunst-
ner Maja Lisa Engelhardt og 
glarmester Per Hebsgaard. 
Den blå alterrude, der hæver 
sig over alteret, er skabt som 
en forlængelse af alterkruci-
fikset, som også er fra Maja 
Lisa Engelhardts hånd. Det 
lille, knudrede krucifiks ligner 
med sine rå former et træs 
stamme, vokser fra sin fod på 
alteret, og lader motivet fort-
sætte i nuancer af blå i glassets 
tekstur.

- Symbolikken fra kruci-
fikset fortsætter i ruden, som 
har livstræet grene som sym-
bol på opstandelsen. Det er et 
meget fint resultat af samspil-
let mellem menighedsråd og 
kunstneren, siger Ester Larsen.

- Når vi valgte glasmoasik-
ker som den første genre, var 
det dels på grund af aktuali-
teten i denne rude, men også 
fordi glaskunsten så at sige er 
blevet genopdaget. Vi kender 
den især fra gotikkens syd-
europæiske kirker, som har 
mange glasmosaikker. Brugen 
af farvet glas har ikke været så 
udpræget herhjemme, fordi 
der er forskel på lyset i syd-
europa og Danmark. Man har 
ikke haft samme behov for at 
sløre eller dæmpe lyset, men 
nu er man ikke længere så af-
hængig af dagslyset, og derfor 
kan man bedre udfolde sig i 
glasmosaikker, siger hun.

I Nyborg skærmer mosa-
ikken for solens stråler, som 
generede kirkegængerne un-
der de kirkelige handlinger. 
Udenfor står et gammelt træ, 

Ester Larsen, tidligere 
minister og nuværende 
næstformand i fyens stiftsråd, 
står i spidsen for en gruppe 
frivillige, der dokumenterer 
nyere kirkekunst på fyn. foto: 
Kim Rune

som er ødelagt af lynnedslag 
og ælde, så det ikke længere 
kan skærme for solen. I ste-
det bliver træets symbolik og 
struktur nu draget ind i den 
nye mosaik.

- Maja Lisa Engelhardt har 
anvendt en fransk teknik, som 
for første gang bliver brugt i 
Danmark, hvor man først ma-
ler glasset, hvor efter det be-
handles med et silikonestof. 

Det holder på lyset, således at 
ruden skifter farve efter lyset. 
Derfor er ruden meget mørke-
blå om aftenen og meget lys 
om dagen, siger Ester Larsen.

Dkibstømmer og guld
Maja Lisa Engelhardt, der 
er uddannet fra Det Fynske 
Kunstakademi i 1980 men 
nu bor i Frankrig, er en flittigt 
brugt kunstner i de fynske kir-

ker, og hendes arbejde med 
Nyborg-ruden imponerer 
Ester Larsen.

- Jeg er meget glad for alter-
ruden. Den har en praktisk 
funktion, idet den løser det 
lysproblem, man havde, og 
den gør det på en meget smuk 
måde. Ruden har et liv, da op-
levelsen er forskellig alt efter 
lysfaldet og solstyrken. Det 
gør mosaikken til en levende 

del af rummet, siger hun.
Kunstværkerne har mange 

udtryk. Der er krucifikser 
fremstillet af 24 karat guld, 
mens andre er lavet af gam-
melt skibstømmer, og nogle 
kunstværker består af gen-
kendelige figurer og elemen-
ter, mens andre er abstrakte. 
Fælles for dem alle er, at det 
er brugskunst i bogstavlig for-
stand til forskel for den kunst, 
man finder i landets gallerier 
og kunstmuseer.

- Det er kendetegnende for 
kirkekunsten, at hver tid har 
søgt at tilstræbe og tilføre det 
ypperste i tiden. Hvor præsten 
forkynder ved hjælp af ord, 
forkynder kunstneren ved 
hjælp af sin kunst, siger Ester 
Larsen.

��   
Projektet er tænkt som en aPPetitvækker 
og vejviser for alment interesserede. 
ambitionen er, at man får øjnene oP for de 
kunstskatte, der er i vores kirker. Hver 
generation Har tilført det yPPerste, som 
tidens kunstnere Har Præsteret.
dof uogopfg, dsKHifigodf

Kulturredaktør
Lene Kryger, 65 45 51 65
kryger@fyens.dk

Souschef
Anette L. Hyllested, 65 45 51 31
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Nikolaj Kennov Rasmussen,  
65 45 52 31
nikra@jfmedier.dk
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Billedkunstner maja Lisa 
Engelhard og glarmester 
Per Hebsgaard har skabt 
alterruden, som blev 
installeret i nyborg vor frue 
Kirke i 2015

Det digitale oversigtsværk "Ny 
kunst i fynske kirker" omfatter 
fynsk kirkekunst fra 1990 til 
i dag.

Hjemmesiden dokumenterer 
ny glaskunst og nye alter-
tavler samt kunstnerne bag 
værkerne.

Bag projektet står en gruppe 
på fire medlemmer med Ester 
Larsen i spidsen.

Oversigtsværket findes på 
Fyens Stifts hjemmeside www.
fyensstift.dk.

 

Fakta
Fynsk kirkekunst

Musik: 2016 var 50-året for 
Gnags skabelse. Peter A.G. 
har været flittigt beskæf-
tiget med koncerter, men 
Gnags har også været i 
studiet for at indspille 
deres kommende album. 
2. januar udkom den første 
single i otte år, "Pjækkedag", 
fra det kommende album. 
"Pjækkedag" en opfordring 
til at trække stikket til den 
travle hverdag og tage sig 
tid til de pusterum, man 
har brug for. Gnags, der 

Gnags udgiver 
smagsprøve før 
fuldt album

Peter a.G og Gnags fejrede i 
2016 deres 50-årsjubilæum. 
foto: Lasse Hansen

kunst: Kunstnergruppen The 
Nordic Group har besøgt "De 
dødes dag"(Dia de Muertos) i 
Mexico City. En mexicansk 
allehelgen-tradition, som 
er en sammensmeltning af 
urgammel skik og  katolsk tro. 

Det er blevet til udstillingen 
"Dialog med døden", som 
åbner på Svendborg Bibliotek 
3. januar. Udstillingen viser 
et udpluk af  det, gruppen har 
oplevet. Der er sat fokus på 
temaer. 

Fotos af  dagen, hvor 
levende fester med de døde. 
Altrene, ofrendas, der ses 
overalt i det offentlige rum. 
Den gennemgående figur "La 
Catrina", som er et festligt 

Dialog med døden

Udstillingen  åbner på 
svendborg Bibliotek.

Litteratur: Timernes bog 
- The Book of Hours - fulgte 
oprindelig kirkedøgnets 
salmer, sange og ritualer. 
Men når Agnethe Chri-
stensen (sang og klokker, 
samt Kantele og Gusli, som 
begge er russiske og baltiske 
folkemusikinstrumenter) og 
Leah Stuttard (harpe og sang) 
på lørdag 7. januar kl. 11.30 
indtager Sct. Nicolai Kirke i 
Svendborg med deres version 
af Timernes Bog som kirkens 
bud på den gratis lørdagskon-
cert, er det for at undersøge 
kirkens musik fra 1450 og til 
1600.

Gennem musikalske 
traditioner fra Skandinavien, 
Tyskland, Nederlandene og 

sct. nicolai kirke i svendborg opfører timernes Bog
agnethe Christensen og 
Leah stuttard er klar med 
en spændende koncert i sct. 
nicolai Kirke i svendborg på 
lørdag.

mUsiK: Begynd året med 
en glad musikoplevelse, 
når Faaborg Musikforening 
afholder nytårkoncert 
med Nordic Singers på Helios-
Teatret lørdag 14. januar kl. 
15. 

Nordic Singers er en 
gruppe af fire profes-
sionelle operasangere fra 
det Kongelige Teater, og ved 
denne koncert vil de sammen 
med deres pianist og percus-
sionist underholde med et 
repertoire, som spænder lige 
fra den klassisk opera til ABBA 
og Queen. 

nytårskoncert med 
nordic singers

ForeDraG: Det er i den gode 
sags tjeneste, når Flemming 
Jensen i februar besøger 
Agedrup Forsamlingshus. 
Den folkekære skuespiller 
og forfatter besøger Agedrup 
med foredraget "Grønland 
- Det er her, det sner" i regi 
af Lion's Klub Odense. 
Foredraget donerer han til 
Fenny Magdalene Hansens 
Grønlandslegat, mens 
lokalerne stilles gratis til 
rådighed af Agedrup Forsam-
lingshus. Foredraget finder 
sted 12. februar 2017 klokken 
14. Billetter kan bestilles på 
finnep@live.dk eller telefon 
65 93 80 81.

Flemming Jensen 
taler om Grønland

Musik: Billy Cross kommer 
alene, men leverer ikke desto 
mindre et solo-show, der 
både indeholder elementer af 
talkshow, af  beskidt sydstats-
blues, klichéfri Rock’n’Roll  og 
inderlige og ørehængende 
ballader, når han optræder 
med sit musikalske talkshow i 
Ferritslev Fritidshus fredag 13. 
januar kl. 20. 

Hans soloshow er krydret 
med farverige historier fra 
de mange år i musikbran-
chen: Anekdoter fra starten 
af 60érne i New York, om 
jamsessions med de, i dag, 
helt store stjerner, som 

Cross-over i Ferritslev med elementer af talkshow
Billy Cross blev visuelt kendt 
for sin sølvhvide manke. 
Den har han endnu. 

f.eks. Jimi Hendrix. BC har 
spillet med: Meatloaf, Link 
Wray, Robert Gordon, Sha 
Na Na og Musical HAIR på 
Broadway, o.m.a.. Eller om 

Bob Dylan, der blev blæst 
bagud af Billy Cross i slut 
70’erne, og efterfølgende 
tog Cross med i studiet på to 
plader og på turné verden 
over. I Danmark har Billy 
Cross arbejdet med navne 
som Doctor Hook, Dalton, 
Björn Afzelius, CV Jørgensen, 
Pretty Maids, Anne-Dorte 
Michelsen, Henning Stærk, 
Johnny Madsen, Lars Lillholt 
og Søs Fenger.

De Britiske Øer omformes 
musik, der blandes med lut, 
orgelmusik, gregoriansk sang, 
viser og danse.

De to kunstnere er begge 
kendt i international 

sammenhæng. Agnethe for 
sine Hildegard af Bingen-
fortolkninger, engelske 
Leah for sit samarbejde med 
Agnethe - bl.a. albummet 
"Oluf Strangesøns Dyst", 
der blev fulgt op med 
koncertturneer,

Om harpelyden anno 
1450 fortæller kunstnerne, at 
den ikke kan sammenlignes 
med dagens uskyldsrene 
klang. Den lød mere som den 
indiske tanpura, summende 
og hård.   

klædt kvindeligt skelet fra år 
1900. Udstilling til 15. januar. 
 (makj)

siden de tidlige 80'ere har 
været stærkt inspireret af 
reggae og verdensmusik, 
fortsætter i samme spor på 
den nye single, som også er 
skrevet på en reggae-bund. 
Den fulde plade har været tre 
år undervejs og udkommer i 
2017.  (ha)

Pressemeddelelser sendes til
E-mail: kultur@fyens.dk

Kulturkalenderen 
Telefontid: man-fre: 9-17, 
 63 45 23 26
kulturlister@fyens.dk
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martin E. seymour 
maes@fyens.dk

1,8 milliarder kroner koster 
det at udvide den fynske  
motorvej E20 syd for Odense. 
Investeringen vil dog have 
tjent sig selv ind i løbet af 18 
år efter, og det bør få trans-
port-, bygnings- og boligmi-
nister Ole Birk Olesen (V) til 
endnu engang at se på mulig-
heden for at prioritere udvi-
delsen. Det mener formand 
for Dansk Byggeri Fyn Dan 
Johansen:

- Når man som håndværker 
på Fyn kører fra kunde til kun-
de, kan bilkøer være skyld i 
både forsinkelser og at man er 
nødt til at sige nej til opgaver. 
Vi bruger en alt for stor del af 
vores tid på at sidde fast i tra-
fikken, så det ville være meget 
gavnligt for os alle sammen, 

hvis vi kunne få gang i den ud-
videlse, siger han.

90 procent af person- og 
lastbiltrafikken mellem Øst- 
og Vestdanmark kører hver 
dag over Fynske Motorvej. 
Ifølge en analyse, som Kraka 
lavede for Dansk Byggeri  
i 2016, vil en udvidelse af mo-
torvejsstrækningen syd om 
Odense øge effektiviteten i 
samfundet så meget, at inve-
steringen på 1,8 milliarder 
kroner har en intern rente på 
otte procent. 

Det betyder, at udvidelsen 
vil betale sig selv i løbet af blot 
18 år, efter den er klar til brug. 
Det argument vil Dansk Byg-
geri blive ved med at presse på 
med over for ministeren.

- Nu har vi længe talt meget 
om Fynske Motorvej, og jeg 
synes måske nok, det er ved at 
være vores tur. Vi vil sammen 

med borgmestrene på Fyn bli-
ve ved med at lægge et tryk på 
ministeren for, at udvidelsen 

er noget, som skal priorite-
res højt. Trafikken bliver ikke 
mindre, og om fem år er det 

endnu mere påkrævet, end  
i dag, siger Dan Johansen, der 
ejer LH Gulve i Odense.

Rådmand for beskæftigel-
ses- og socialudvalgtet i Oden-
se Kommune Steen Møller (K) 
er helt enig i, at en udvidelse af 
den fynske motorvej må have 
topprioritet.

- Jo før vi kan få udvidet 
den fynske motorvej jo bedre.  
Infrastruktur er jo afgørende 
for erhvervslivets mobilitet, 
og det koster penge når den 
ikke fungerer, konstaterer 
han.

Det er ikke lykkedes at få 
en kommentar fra transport-, 
bygnings- og boligminister 
Ole Birk Olesen (LA).

- Motorvejsudvidelse syd om Odense skal prioriteres
Motorvejsudvidelsen syd om Odense må have højeste prioritet. Det mener Dansk Byggeri Fyn. 
Udvidelsen vil betale sig selv i løbet af blot 18 år, lyder et af argumenterne.

Rasmus Lundberg 
ralun@fyens.dk

Når de danske fængsler og 
arresthuse fra 1. april gøres 
røgfri, bliver flere konflikter i 
fængslerne en naturlig konse-
kvens.

Det vurderer forsvarsad-
vokaten og formanden for 
landsforeningen Krim Claus 
Bonnez, der anfægter de både 
konkrete og principielle be-
tydninger af rygeforbuddet.

- Det at komme i fængsel er 
straf nok i sig selv. Det siger de 
europæiske fængselsregler, og 
derfor skal man tilstræbe, at 
de indsatte - bortset fra at de 
er frihedsberøvede - har de 
samme muligheder i et fæng-
sel, som frie mennesker har  
i deres hjem, udtaler forman-
den og fortsætter:

- Hvis man forbyder ind-
satte at ryge i deres hjem, så 
skulle man også forbyde frie 
mennesker at ryge i deres 
hjem. Men den vej vil justits-
ministeren næppe gå ned ad, 
siger Claus Bonnez, der med 
egne ord taler på vegne af lan-
dets indsatte i så høj grad, det 
er muligt.

Dehumaniserer de indsatte
Ifølge Fængselsforbundets 
formand, Kim Østerbye, som 
avisen talte med lørdag, kan 
fængselscellerne dog lige så 

vel ses som et hjem for de 
indsatte som en arbejdsplads 
for de ansatte. Og de vil gerne 
slippe for røgen.

- Det er selvfølgelig de 
indsattes bolig, men det er 
også vores arbejdsområde, 
og det er bare sådan i dag i 

samfundet, at det er en ret at 
kunne opholde sig og arbejde  
i et røgfrit miljø, sagde Kim 
Østerbye.

At implementering af den 
nye rygelov ikke vil foregå 
gnidningsfrit, er Kim Øster-
bye dog ikke i tvivl om. Han 

vurderer, at den første fase 
for forbuddet vil kræve flere 
fængselsbetjente på vagt  
i fængslerne, og den vurdering 
kan Claus Bonnez fra Krim 
godt forstå.

- Formålet er at skade, 
krænke og genere de menne-
sker, der sidder i fængsel, og 
det kommer til at skabe kon-
flikter.

Oplagte konflikter
- Men det tror jeg heller ikke, 
at Justitsministeriet har så 
frygtelig meget imod. Om det 
er, fordi man kommer mere 
i pressen, når der er ballade i 
fængslerne, kunne man godt 
have indtryk af, siger landsfor-
eningsformanden.

- Det her er udtryk for en 
dum magtdemonstration, 
der har til formål at skabe 
nye konflikter i stedet for at 
løse dem. Det vil være et yder-
ligere skridt i den retning, der 
hedder, at man dehumani-
serer folk, der sidder i fængs-
lerne, og det er under al kritik, 
mener Claus Bonnez.

Krim-formand: Rygeforbud i fængsler 
krænker indsatte og skaber konflikt
”En dum magtdemonstration” kalder forsvarsadvokat og formand for landsforeningen Krim  
den nye rygelov, der forbyder indendørs rygning i alle landets fængsler fra 1. april.

fra 1. april forbydes al 
indendørs rygning i danske 
fængsler og arresthuse.  
Det er landsforeningen  
Krim utilfreds med.  
arkivfoto: Ernst van  
norde/scanpix

trængslen på E20 syd om 
Odense er stor, og en ud-
videlse bør have højeste 
prioritet, mener Dansk  
Byggeri fyn. arkivfoto:  
Robert Wengler
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Jonas ancher nyeng 
jany@fyens.dk

”I kan tro, at det er et fedt syn, 
når man er bybo, og man har 
set Fyn”.

Sådan synger Lasse & Ma-
thilde i sangen fra 1980, og der 
er tilsyneladende flere og flere 
danskere, som synger med på 
”Fyn er fin”.

I hvert fald kan ejendoms-
mæglerne på Fyn mærke en 
stigende interesse for de fyn-
ske sommerhuse.

Tal fra Realkreditforeningen 
for salget af fynske sommer-
huse i de første tre kvartaler 
i 2016 viser, at der her blev 
solgt 203 sommerhuse på Fyn 
mod 167 solgte sommerhuse i 
de første tre kvartaler af 2015.

Presseansvarlig hos Nybolig 
Thomas Hovgaard fortæller, 
at mæglerkæden oplever en 
stigende efterspørgsel efter 
Fyn.

- Appetitten på fynske som-
merhuse er stigende i disse år. 
Selv om 2015 var et fint år, har 
der været markant mere gang 
i den i 2016, siger Thomas 
Hovgaard.

Han mener, at Fyns popula-
ritet skyldes den korte afstand 
til Odense og Trekantsområ-
det. 

- Vores undersøgelser  
viser gang på gang, at folk øn-
sker et sommerhus, som de 
kan komme til på under en 
time i bil. Og det kan et ret 
stort antal personer i Odense 
og Trekantsområdet, når de 
køber sommerhus på Fyn og 
de omkringliggende øer. 

- Derfor tror vi også, at vi 
fortsat vil se et stærkt fynsk 
sommerhusmarked især, 
hvad angår antal handler, si-
ger Thomas Hovgaard.

Fyn har dog ikke været fin i 
forhold til prisen på de solgte 
sommerhuse. Her er der nem-
lig sket et fald på omkring ni 
procent fra tredje kvartal i 
2016 til samme kvartal i 2016.

Mens mæglerne i gennem-
snit solgte de fynske sommer-

huse til en kvadratmeterpris 
på 16.220 kroner i 2015, måtte 
sælgerne af husene således 
nøjes med en kvadratmeter-
pris på 15.154 kroner i 2016.

Gang i den på Nordfyn
Kigger man nærmere på tal-
lene fra Realkreditforeningen, 
viser det sig, at salget er gået 
bedst på Nordfyn. Her er der 
solgt 57 sommerhuse i de før-
ste tre kvartaler af 2016.

38 sommerhuse er solgt på 
Langeland, mens Middelfart 
og Faaborg-Midtfyn Kom-
muner ligger tæt med hen-
holdsvis 30 og 28 solgte som-
merhuse fra januar til og med 
september.

På Nordfyn kan mæg-
lerne desuden glæde sig 
over, at prisen er steget med 
nogle få hundrede kroner 
fra 13.184 kroner pr. kva-
dratmeter i tredje kvartal 
i 2015 til 13.671 pr. kva-
dratmeter i samme kvartal  
i 2016.

Fynboer køber fynsk
Ifølge indehaver af EDC  
i Bogense Karl Peter Lyhr 

har der igennem en årrække  
været et stort udbud af som-
merhuse i det nordfynske. 

Det har sat en bremse på 
priserne. Han genkender dog 
billedet af, at det igen går den 
rette vej med sommerhus- 
salget på Fyn.

- Priserne har stort set lig-

get stabilt siden 2012, men vi  
sælger nogle flere huse. Det 
skyldes først og fremmest, at 
folk har fået noget mere fri-
værdi i deres huse, som de kan 
bruge på et sommerhus. Det 
er typisk folk fra 45 til 60 år 
og som renten er nu, er det jo  
et godt tidspunkt at købe på, 

siger Karl Peter Lyhr.
Det er dog ikke sådan, at 

folk valfarter til Fyn for at 
købe sommerhuse, siger han.

- Nej, vi har ikke så mange, 
der kommer fra uden for øen. 
Det er typisk folk, der bor  
i Odense eller Middelfart,  
siger Karl Peter Lyhr.

Flere køber sommerhus på Fyn
Der blev solgt omkring 21 procent flere sommerhuse på fyn i de første tre kvartaler af 2016  
end i samme periode i 2015. Køberne fik dog sommerhusene billigere end tidligere.

FYNSKE SOMMERHUSHANDLER

1. kvt.
2015

31 handler

79 handler

Kvadratmeterpris
3. kvt. 2015:
3. kvt. 2016:

16.220 kr.
15.154 kr.

57 handler

43 handler 45 handler

70 handler

Kilde: Nybolig og Realkreditforeningen

88 handler

1. kvt.
2016

2. kvt.
2016

3. kvt.
2016

2. kvt.
2015

3. kvt.
2015

4. kvt.
2015

De fynske mæglere har solgt 
flere sommerhuse i 2016  
end i 2015. Priserne er dog 
faldet mange steder.  
arkivfoto: Bax Lindhardt

��  appetitten på 
fynske sommerhuse 
er stigende i disse år. 
selv om 2015 var et 
fint år, har der været 
markant mere gang  
i den i 2016. Vores 
undersøgelser viser 
gang på gang, at 
folk ønsker et som-
merhus, som de kan 
komme til på under 
en time i bil.
thomas hovgaarD, nyBoLig
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Bagsiden. Redigeret af:  
Bagsidedrengene

Velkommen på bagsiden

 �- Jeg vil vædde på, at det 
ikke er en kvinde, der har 
bestemt placeringen af 
ophænget til "Madame". 
Det har højst sandsynligt 
været mesters 14-årige 
søn, skriver Sandy Chri-
stensen, Odense N, der 
har besøgt toilettet i et af 
Odenses mange fitness-
centre. (mgm)

dårlig placering

Videnskab: I Israel har arkæo-
loger fundet et 780.000 gam-
melt spisekammer, der giver 
et helt nyt syn på tidlige men-
neskers mad.Stik imod det 
populære billede af, at palæo-
menneskene kun spiste kød, 
viser det nye studie, at palæo-
diæt var propfuld af grøntsa-
ger, frugter, frø og ikke mindst 
stivelsesholdige nødder og 
rødder. Det skriver Videnskab.
dk.

- Er man tilhænger af pa-
læo-diæten vil man nok blive 
meget overrasket over det 
her, siger arkæologen Naama 
Goren-Inbar ved Hebrew 
University i Jerusalem, Israel, 
som har ledet studiet, til Vi-
denskab.dk.

- Med det her åbner vi et 
vindue ind til et hidtil ukendt 
domæne - den vegetariske del 
af tidlige menneskers diæt, 
som var del af en holistisk til-
gang til naturen.

Studiet er netop offentlig-

gjort i det videnskabelige tids-
skrift PNAS.

55 spiselige plantearter
Naama Goren-Inbar har sam-
men med sine kolleger fundet 
næsten 10.000 plantelevn af 
mindst 55 spiselige arter.

- Fundene repræsenterer 
væsentlig ny viden om vores 
tidligere forfædres evne til, 
langt tidligere end vi gene-
relt har formodet, at udnytte 
planteressourcer i deres kost, 
siger lektor Mikkel Sørensen 
ved Københavns Universitet, 
der forsker i den ældre sten-
alder, men ikke har deltaget i 
studiet.

Nu har forskerne møjsom-
meligt arbejdet sig gennem at 
klassificere plantelevnene af 
over 100 arter, som er fundet 
i jordlagene, spændende over 
hele 34 meters dybde.

- Det slog os, hvor mange 
spiselige arter der var iblandt, 
siger medforfatter og arkæo-

botaniker Yoel Melamed ved 
Bar-Ilan University, Ramat 
Gan, Israel.

I alt er næsten 10.000 plan-
televn, fordelt på mindst 55 
arter, spiselige planter. Men 
da de analyserede planter-
nes fordeling i udgravningen 
nærmere, opdagede de en 
afgørende skævvridning. Det 
viste sig, at de spiselige planter 
var overrepræsenteret i de lag, 
hvor der også er fundet arkæ-
ologiske levn af homininer - 
så hver gang, der er fundet ho-
mininer, har man også fundet 
mange flere spiselige planter. 

Det får forskerne til at kon-
kludere, at de spiselige planter 
må være indsamlet af menne-
skene.

palæokost kan udvides
- Det er første gang, vi ser 
planter, associeret med spor 
af mennesker, og nu har vi et 
direkte bevis på, at planter var 
en betydelig del af menneske-

nes diæt, siger Yoel Melamed 
til Videnskab.dk.

Forskerne peger på, at man 
hidtil har haft svært ved at 
finde planter i udgravninger 
fra den ældre stenalder, fordi 
planter let går til over hundre-
de tusinder af år. Den mangel 
på beviser har formentlig væ-
ret afgørende for at skævvride 
billedet af palæo-kosten.

- Det, der måske er værd at 
bemærke i forhold til den om-
diskuterede stenalderdiæt, er, 
at mennesket selv i den ældste 
del af stenalderen sandsyn-
ligvis ikke levede fuldstændig 
uden stivelse, men inkludere-
de det, så snart det var muligt 
for dem, siger Mikkel Søren-
sen til Videnskab.dk.

For tilhængere af palæo-di-
æten er det nok tid til at tilføje 
et par sider til menukortet. 
(ritzau/VidenskaB.dk)

stenalderkost var fuld 
af grønt og stivelse
Studie fra Israel viser for første gang de planter, vores forfædre spiste i den ældre 
stenalder for 800.000 år siden - det afslører en meget avanceret "palæo-kogebog".

samtidig med det israelske fund, der omtales i artiklen, har arkæologer i sahara fundet et 10.000 år gammelt vægmaleri, der 
forestiller en menneskelignende figur, der samler planter. Forskerne kalder billedet det tidligste bevis på, at vore forfædre 
tilberedte vegetarkost. Foto: the archaeological mission in the sahara of the sapienza University of Rome/aFP/scanpix

 �- Stakkels maler. Hvorfor blev han/hun 
ikke bare begravet på kirkegården, lyder 
det lidt sørgmodigt fra Frank  An der sen, 
Aarup. Set i et af Bagsidens talrige nyheds-
tillæg. (hafa)

Hvor er resten af ham så?

Månen i dag

H j d
Der forventes højvande kl.

Luftfugtigheden
påFyn i dag:

LAV NORMAL HØJHØJ

So varsel
Forventet uv-tal i dag (0-10)

Vandstandsvarsel

Vejret de næste 5 døgn

Vejret i Danmark

Solen i dag

Vejret i dag for Fyn og øerne

Vejret i Europa
i morgen

dag nat

Nedbør

Vind
Barometerstand

Od nse
Århus

Aalb rg
Købe havn

Skyet vejr det meste af dagen med risiko for reggn og byger.
Temp. omkring 7 grader. Vinden bliver hård, og mest fra
vestlig retning. I aften og i nat risiko for byger.
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6°

Onsdag

9

Fredag

7

Lørdag

9

Søndag

9

orsdag

5

1

-

Onsdag: Enkelte snebyger. Temp. mellem -4 og 4 grader med
frisk vind fra nordvest. Torsdag: Tørt og solrigt vejr. Temp. mel-
lem -6 og -1 grad. Let vind fra nordøst. Fredag: Lidt eller nogen
sol. Temp. mellem -2 og -1 grad. Jævn vind fra sydvest. Lørdag
og søndag: Tørt vejr med mulighed for nogen eller en del sol.
Temp. mellem 0 og 6 grader med frisk vind, mest fra nordvest.

--1

Der varsles, når der ventes vand-
stand over 1,25 m over DVR90
(Dansk Vertikal Reference) i de indre
danske farvande og/eller Østersøen.
Så bliver havnene nævnt.

Fuldmåne 11/1
Sidste kvarter 19/1
Nymåne 28/1
Første kvarter 05/1

I Odense går månen ned kl. 22:11

I Odense går solen i dag ned kl.

10 minutter

15:58og står op i morgen kl. 8:48

Dagens længde er 7 timer og

10 minutter

Den er tiltaget
med 0 timer og

og står op kl. 11:10

,
0,3

,
0,3

4,7 mm

V 3 m/s
1015,5 hPa

Algarve 18 10 letskyet
Amsterdam 7 3 letskyet
Antalya 12 9 skyet
Athen 13 4 skyet
Barcelona 12 3 solrigt
Berlin 4 -3 regnbyge
Bruxelles 6 1 byger
Budapest 2 -1 letsne
Cypern 17 10 regnbyge
Dublin 8 3 letskyet
Edinburgh 5 -2 solrigt
Gran Canaria 21 18 solrigt
Hamburg 5 -2 regnbyge
Helsinki -5 -13 letsne
Innsbruck 5 -1 letsne

Istanbul 8 6 letskyet
Kreta 16 10 regnbyge
Lanzarote 22 16 solrigt
Lissabon 16 12 regnbyge
London 7 -1 letskyet
Madeira 19 18 skyet
Madrid 9 3 diset
Malaga 19 9 solrigt
Mallorca 15 6 solrigt
Malta 15 10 letskyet
Nice 12 8 solrigt
Oslo -1 -6 skyet
Paris 7 1 letregn
Prag 4 -2 sludbyge
Rhodos 15 12 byger
Rom 9 4 solrigt
Stockholm -1 -6 overskyet
Strasbourg 3 1 slud
Tenerife 22 17 solrigt
Warszawa 2 -6 letsne
Wien 5 1 skyet
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Byens borgere  
ville have et tårn  
på deres rådhus

Ni bud på, hvad 
erhvervsåret  
2017 bringer

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen:

Flyt magten ud 
i provinserne

Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
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Politiet arbejder fortsat på højtryk med at tjekke en lang 
række henvendelser i sagen om drabet på den 17-årige 
Emilie Meng. Juleaftensdag blev den forsvundne pige 
Emilie Meng fundet død i en sø ved Borup. Siden er det 
strømmet ind med oplysninger til Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi, som efterforsker sagen.

Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen oplyste mandag, 
at politiet har rundet flere end 200 henvendelser med oplys-
ninger i sagen. Kort inde i det nye år, er der dog ikke noget  
nyt stort gennembrud i sagen. Ravn-Nielsen kan endnu  
ikke sige noget konkret om, hvorvidt nogle af henven- 
delserne har ført noget med sig.  (Ritzau)

Over 200 henvendelser om Emilie-drab

Forsvarets Efterretningstjenestes cyberenhed hjælper  
You See med at undersøge årsagen til det omfattende 
nedbrud nytårsaften. Det skriver enheden på Twitter:

”CFCS (Center for Cybersikkerhed, red.) er tilsynsmyn-
dighed for informationssikkerhed og beredskab i telesek-
toren - derfor er vi involveret i nytårsnedbruddet”.

I alt mistede 1,2 millioner kunder tv-signal til nytår. 
Årsagen vil You See ikke løfte sløret for.

- Der er et analysearbejde i gang i øjeblikket. Vi har 
lokaliseret fejlen, men vi arbejder på at forstå, hvordan 
det kunne ske. Før vi har klarlagt det, har vi ikke lyst til 
at udtale os nærmere om baggrunden for nedbruddet, 
udtalte pressemedarbejder Povl Rasmussen mandag.

You See er Danmarks største udbyder af kabel-tv  
og næststørste udbyder af bredbånd.  (Ritzau)

FET undersøger You See-nedbrud

Frygten for at få ferien forvandlet til et mareridt på grund af 
angreb som det på en natklub i den tyrkiske storby Istanbul 
nytårsaften smitter af på danskernes ferievaner.

Tyrkiet har tidligere været et af de mest populære rejsemål 
for danske turister. Men det har en række angreb i landets 
storbyer lavet om på, lyder det fra flere rejsebureauer.

- Danskerne efterspørger i høj grad tryghed i år, og når der 
sker angreb som i Tyrkiet nytårsaften, er der mange danskere, 
der vælger at se bort fra Tyrkiet som turistdestination, siger 
rejseselskabet Tuis pressechef, Nikolai Johnsen.

Tui regner med at sende cirka 20.000 danskere til Tyrkiet  
i sommersæsonen. De rejser hovedsageligt til kystbyen Alanya. 
For tre-fire år siden lå tallet på omkring 60.000 rejsende.

Brancheforeningen Danmarks Rejsebureau Forening regner 
med, at niveauet for ferierejsende til Tyrkiet vil minde om 
niveauet i 2016. Det var markant lavere end i 2015.

- Der forsvandt cirka 100.000 ferierejsende i 2016 i forhold til 
året før, siger administrerende direktør Lars Thykier.  (Ritzau)

Terrorfrygt piller ved danskernes rejselyst 

Foto: Colourbox

I Københavns Lufthavn kunne man allerede efter 
november konstatere, at man havde haft flere rejsende 
i terminalerne end i hele 2015. Men også i provinsen 
meldes der om fremgang i det forgangne år.

Både Aalborg og Billund Lufthavn offentliggjorde 
mandag passagertal for 2016, og begge steder er der sat 
rekord. I Billund rundede man for første gang tre millioner 
passagerer efter en fremgang på 6,3 procent.

I Aalborg har man også nået en lille milepæl det 
forgangne år, hvor det første gang lykkedes at trække  
flere end 1,5 millioner passagerer til.  (Ritzau)

Passagerer er vilde med jyske lufthavne
arkivfoto: Claus Fisker/Scanpix

Formand for Danske Regioner 
og Region Midtjylland 68-åri-
ge Bent Hansen (S) genopstil-
ler ikke til regionsrådsvalget  
i år. Det har ikke været en 
nem beslutning at trække 
stikket til politik, lyder det fra 
regionsrådsformanden.

- Politik har været mit liv, 
og jeg brænder for at gøre en 
forskel på de områder, jeg ar-
bejder med. Det med at skulle 
slippe et helt arbejdsliv som 

amtsborgmester og regions-
formand er svært, siger Bent 
Hansen.

En af årsagerne til, at den 
68-årige regionsformand ikke 
genopstiller, er, at han ikke 
kan se sig selv sidde som for-
mand for regionsrådet som 
73-årig, fortæller han.

- Jeg trækker mig nu, mens 
jeg stadig synes, at jeg er 
helt på toppen. Jeg ville ikke 
kunne lide at stille op og vide, 

at jeg ville trække mig midt  
i perioden og skulle lyve om 
det over for pressen, siger han.

Bent Hansen blev valgt 
ind i det daværende amtsråd  
i Viborg i 1982. Siden blev han 
amtsborgmester fra 1990. Da 
amterne blev nedlagt i 2006 
og erstattet af regionerne, fort-
satte Bent Hansen i spidsen 
for Region Midtjylland.

Tilmed blev han valgt som 
formand for regionernes 

sammenslutning, Danske Re-
gioner. Når han til november 
stopper som formand for re-
gionsrådet, kan han se tilbage 
på 35 år med regionspolitik.

- Jeg har ikke en masterplan 
for, hvad der skal ske nu. Men 
jeg håber og tror på, at der 
kommer nogle spændende 
udfordringer, som jeg kan 
fylde min hverdag med. Men 
ikke med noget, der er så hek-
tisk som politik, siger han.

Regionsformanden tilfø-
jer, at han også glæder sig til 
at kunne bruge mere tid med 
sin familie, særligt sine syv 
børnebørn. Bent Hansen læg-
ger ikke skjul på, hvem der 
er hans favorit som arvtager 
- den 35-årige regionsrådskol-
lega Anders Kühnau (S).

Anders Kühnau steg i gra-
derne, da han i efteråret ryk-
kede op som 1. næstformand 
i regionsrådet.  (Ritzau)

Bent Hansen sætter punktum for 35 år i regionspolitik
Formand for Danske regioner og region Midtjylland bent Hansen  
siger i år farvel til regionspolitik, som har fyldt hverdagen i næsten 35 år.

Weekendavisen får ny chef-
redaktør, og det bliver den 
45-årige Martin Krasnik, 
meddelte Berlingske Media 
mandag i en pressemeddelelse.

Han overtager stillingen 
med det samme efter Anne 
Knudsen, som har været 
ansvarshavende chefredaktør 
for Weekendavisen siden 1998. 
Hun stopper også som admini-
strerende direktør. I fremtiden 
skal Berlingske Medias administrerende direktør, Mette Maix, 
også være administrerende direktør for avisen.  (Ritzau)

Martin Krasnik bliver chefredaktør

Bent Hansen (S) har besluttet 
sig for ikke at genopstille.
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Løkke skal ikke angle efter at danskerne kommer til at elske  

ham, men når han frem til, at de kan leve med ham, er han  
nået langt. I en konkurrence, han ikke kan vinde.

blogpolitik

Popularitet. 
løkke vinder aldrig skønhedskonkurrencen

Statsministerens popularitet er så 
ringe, at det er en nyhed, når den 
ikke længere er i frit fald.

17. maj 2016: Ny måling: Løkkes 
popularitet daler. (Altinget)

6. juni 2014: Løkkes popularitet i frit 
fald. (Metroxpress)

7. marts 2016: Og der er flere dårlige 
nyheder for Løkke. (BT)

7. december 2015: Løkkes popularitet 
som statsminister når nyt lavpunkt. 
(Børsen)

28. december 2016: Mette Frederiksen 
giver Løkke baghjul. (Berlingske)

 
En simpEl søgning på googlE  med ordene 
”Løkke” og ”popularitet” tegner et, set fra 
statsminister Lars Løkke Rasmussens side, 
sørgeligt og ret entydigt billede: Vælgerne 
kan bare ikke lide ham. 

Det gik nogenlunde, så længe han skulle 
kæmpe mod daværende statsminister 
Helle Thorning-Schmidt, (S), for ingen af 
dem scorede højt, når meningsmålings-
institutterne spurgte, hvem de helst 
ville have som statsminister. Ofte viste 
duellerne mellem de to, at det tredje  
valg, en udefineret ”anden”, klart  
var at foretrække for de fleste.

i En stor gallupmåling  i julen så det ud 
til at gå helt galt for Løkke. For Mette 
Frederiksen, (S), som længe har ført over 
ham, fører nu så overbevisende, at det 
i sig selv kunne trække en forside på 
Berlingske Tidende. Ifølge Gallup er hun 
Løkke overlegen på alle politikområder 
undtagen på forsvarspolitikken. Altså også 
på den udlændingepolitik, som tidligere 
martrede S og på den økonomiske politik, 
hvor borgerlige partier traditionelt har 
haft den højeste troværdighed. Ikke 
længere. Og for at gnide salt i det sår, viste 
gallupmålingen, at Frederiksen på netop 
det økonomiske område havde øget sit 
forspring siden januar sidste år, mens 
vurderingen af Lars Løkke Rasmussen som 
garant for en ansvarlig økonomisk politik 
var faldet. Og samlet set kom han skidt ud 
af den måling.

lars løkkE rasmussEn  bliver aldrig en 
politiker, der vinder en skønhedskon-
kurrence, som en popularitetsmåling er. 

Han førte over Thorning i hendes første 
regeringsår, fordi hun blev mere og mere 
upopulær, men efter først GGGI- og siden 
tøjsagen i juni 2014, hvor hans popularitet 
var nede og være etcifret, er det aldrig 
lykkedes ham at komme i front som 
danskernes foretrukne statsminister.

mEn han Er statsministErEn.  Og efter 
regeringsomdannelsen i november 
statsministeren med et noget stærkere 
mandat, om end de faktiske forhold 
stadig betyder, at han har svært ved at få 
sin politik igennem. Et presset DF og/eller 
Socialdemokratiet skal være med og da de 
to p.t. både taler godt sammen og samtidig 
vogter på hinanden, er Løkkes handle-
frihed stækket. Hans fordel er, at han ikke 
længere har ultimative krav til højre for 
sig, der truer med at vælte ham.

Og så har han, i ly af de mange dårlige 
målinger, rent faktisk fået et par opmun-
tringer på det seneste. Måske ikke 
prangende, men med de dårlige tal, også 
for partiet Venstre, som Løkke har slæbt 
rundt på i lange tider, så dog net.

gallup har også målt  ministrene 
indbyrdes og her løber Inger Støjberg med 
titlen som den mest populære, men Lars 
Løkke er nummer to. Sidste år på samme 
tid var han nummer fem. Et stort spring 
frem efter et dramatisk efterår.

En anden måling, fra Altinget 12. 
december, foretaget af instituttet Norstat, 
viser også, at Lars Løkke har forbedret sin 
position over sommeren og efteråret. 

Han er ikke den mest troværdige 
partileder, det er Kristian Thulesen Dahl, 
(DF), stadig trods stærk mistanke om 
svindel med EU-midler. Mette  
Frederiksen følger lige efter.

mEn løkkE hoppEr op  på en femteplads  
og er den partileder, der har forbedret  
sig mest siden sommerens måling. Han er 
stadig upopulær, men ser ud til at  
have stoppet det frie fald.

Det er, med Løkkes tal, en stor bedrift. 
Han skal ikke angle efter at danskerne 
kommer til at elske ham, men når han 
frem til, at de kan leve med ham, er han 
nået langt. I en konkurrence, han ikke  
kan vinde.

politisk redaktør  
ElisabEt svanE

Lars Løkke rasmussen holder nytårstale. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix



           

05n at ion a lt

d a nm a r k
T i r s d a g  3 .  j a n u a r  2 017

 

Grænsekontrollen medfører ikke de store gener ved den dansk-tyske grænse, men i transportbranchen appellerer man fortsat til omtanke.  
Her er man principielt imod grænsekontrollen, også selv om lastbiler maksimalt har oplevet et kvarters kø. arkivfoto: Claus Fisker/Scanpix

Christina raabæk  
Lindschouw Hansen  
Ritzau

Inden dansk politi tog op-
stilling ved den dansk-tyske 
grænse, var bekymringerne 
store i grænselandet, hvor 
transportvirksomheder og 
pendlere frygtede lange køer 
ved overgangene til Tyskland.

Men godt et år efter at stats-
minister Lars Løkke Rasmus-
sen 4. januar 2016 meddelte 
beslutningen om kontrol, er 
de negative konsekvenser 
udeblevet.

- Helt konkret betyder kon-
trollen ikke det helt store for 
fremkommeligheden over 
grænsen, siger borgmester  
i Tønder Kommune Henrik 
Frandsen (V).

Også i Aabenraa Kom-
mune, hvor borgmesteren på 
forhånd frygtede, at pendlere 
ville få længere tid på arbejde, 
er kontrollen næsten gået 
ubemærket hen.

- Det har ikke haft nogen 
negativ indflydelse på ar-
bejdskraftens bevægelighed 
ned over grænsen, siger borg-
mester Thomas Andresen (V).

- Vi har cirka 3500 tyske 
statsborgere, der arbejder  
i Aabenraa Kommune og kø-
rer her ind hver dag. Grænse-
kontrollen er smidig, som den 
foretages.

Han står dog stadig ved en 
kritik af grænsekontrollen, 
fordi han ikke er sikker på, 
kontrollen effektivt forhin-
drer folk i at krydse grænsen.

- Jeg anser det for væren-
de en falsk tryghed, hvis vi  
virkelig tror, at de uønskede 
elementer lader sig stoppe 
ved en grænsebom. Det gør de 
jo ikke.

- Det tager ikke mig lang 
tid at komme over grænsen  
illegalt, de steder hvor jeg ved, 
man kan komme over, og jeg 
tror ikke, jeg er den eneste,  
der ved det. siger Thomas  
Andresen.

Derfor mener borgmeste-
ren, at politikerne bør overve-
je, om kontrollen er ressour-
cerne værd.

- For de, der føler tryghed 
ved det, er kontrollen fair nok, 
så længe det er i det her om-
fang. Men omvendt tænker 
jeg nogle gange, er det me-
ningsfyldt?

Transportbranchen imod
I transportbranchen appelle-
rer man også til omtanke. 

Her er man principielt 
imod grænsekontrollen, også 
selv om lastbilerne maksimalt 
har oplevet et kvarters kø 
på grund af den dansk-tyske 
grænse i løbet af det seneste 
år.

- Vi har principielt været 
imod grænsekontrollen fra 
dag et - også den tysk-danske 
kontrol.

- Der er vi, fordi vi frygter, 
at den gradvise udbredelse 
af grænsekontrollen ruller 
grundtankerne i det indre 
marked tilbage, siger Karen 
Roiy, public affairs-chef i ITD, 
Brancheorganisation for den 
danske vejgodstransport.

Direktøren frygter den dag, 
den midlertidige grænsekon-
trol ikke længere kan forlæn-
ges og måske gøres perma-
nent og mere vidtrækkende.

Det vil i værste fald medføre 
lange køer, som man blandt 
andet har set i Østrig, der har 
indført skrap kontrol i 2015, 
mener Karen Roiy.  (Ritzau)

Biler glider let gennem grænsekontrol
Et år efter indførelsen af den midlertidige grænsekontrol indrømmer kritikere af beslutningen, at  
kontrollen næsten ikke kan mærkes ved den dansk-tyske grænse. alligevel er de fortsat kritiske.

Man kan undtagelsesvis indføre grænsekontrol, hvis ”der 
foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller 
den indre sikkerhed”. Landet skal i så fald vurdere, i hvilket 
omfang kontrollen udgør ”en passende reaktion”, og om  
det står i et ”rimeligt forhold til truslen”.

Den undtagelsesvise kontrol kan indføres i en begrænset 
periode på 30 dage. Perioden kan forlænges flere gange, 
men må ikke overstige seks måneder. Hvis der foreligger 
”ekstraordinære omstændigheder”, kan kontrollen dog 
forlænges op til to år.

En midlertidig grænsekontrol på to år forudsætter, at ”den 
overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre 
grænser er truet på grund af vedvarende alvorlige mangler  
i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser”  
- og at dette ”udgør en alvorlig trussel mod den offentlige 
orden eller den indre sikkerhed”.

KiLDE: Eu’s scHEngEn-gRænsEKoDEKs

 

fakTa
MidlerTidig grænsekonTrol kan vare i To år

��  det har ikke haft 
nogen negativ indfly-
delse på arbejdskraf-
tens bevægelighed 
ned over grænsen.  
Vi har cirka 3500  
tyske statsborgere, 
der arbejder i aaben-
raa Kommune og 
kører her ind hver 
dag. grænsekontrol-
len er smidig, som 
den foretages.
THomaS andreSen, borGmeSTer, 
aabenraa kommune
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kasper Løvkvist 
kal@fyens.dk

To dage før jul kom Alex Ahrendtsen, 
Dansk Folkepartis kultur- og undervis-
ningsordfører, hjem til sit hus på kan-
ten af Vollsmose i Odense med hovedet 

fuld af tanker om, hvordan folket kan komme 
til at spille en større rolle i demokratiet, og 
hvordan magten i samfundet kan vendes fun-
damentalt på hovedet, så den ikke er noget, der 
bliver stukket ud fra institutioner i København, 
men bliver reelt udøvet i provinserne.

Inspirationen har han med hjem fra Schweiz. 
I de sidste tre måneder af 2016 tog han uddan-
nelsesorlov fra Folketinget uden sit vederlag og 
finansierede selv et ophold i alpelandet fordelt 
på det fransktalende universitet i Lausanne og 
det tysktalende i Bern for at studere det poli-
tiske system. Ligesom liberalt orienterede poli-
tikere mener Alex Ahrendtsen, at Danmark har 
meget at lære af Schweiz.

- Men de liberale er meget optaget af skatten 
og pengene i Schweiz. Det er ikke så interes-
sant. Grunden til, at Schweiz er så veldrevet, er 
systemets borgerperspektiv og folkeafstemnin-
gerne, siger Alex Ahrendtsen.

Han har taget tre konkrete ting, han gerne 
vil have lov at tænke højt om, med hjem fra 
Schweiz. Han understreger, at der ikke er tale 
om politiske forslag fra Dansk Folkeparti, men 
tanker, han først vil dele her med læserne af avi-
sen Danmark. Siden vil han fremlægge dem for 
Dansk Folkepartis gruppe, og derefter kan man 
se på, om der skal arbejdes for konkret gen-
nemførelse af hans idéer.

Han vil indføre folkeafstemninger i kom-
munerne. Han vil skrumpe Folketingets magt 
til et minimum og gøre Danmark til et rigsfæl-
lesskab af selvstyrende enheder. Han vil have 
samlingsregeringer. Alex Ahrendtsen har set 
regeringens bestræbelser på at flytte statslige 
arbejdspladser ud i landet og sagt fint, men bat-
ter det egentlig noget?

- Det er stadig centralmagten som den glade 
giver, der allernådigst tildeler provinserne nog-
le arbejdspladser. Og vi kan sagtens komme til 
at se de arbejdspladser blive ”effektiviseret” til-
bage. Men hvad skal vi så gøre i stedet, spørger 
han og ser svar i Schweiz.

1DECENTRALISÉR MAGTEN FOR ALVOR
Schweiz er geografisk lidt mindre end Dan-
mark, men har 2,3 millioner flere indbygge-
re. Landet er delt op i 26 kantoner med hver 

deres forfatning - små selvstyrende delstater 
med parlamenter og lovgivninger.

- Det er kantonerne, der giver staten magten. 
I Danmark er det omvendt. Her gav kongen 
magten til Folketinget, som i dag uddelegerer 
dele af magten til kommunerne og regionerne. 
Centraliseringen er mere og mere voldsom 
herhjemme. Det ændrer udflytning af statslige 
arbejdspladser ikke grundlæggende på. Hvis vi 
virkelig vil decentralisere, skal vi have fat i struk-
turen, siger Alex Ahrendtsen.

Hans tanker går på at oprette, hvad der svarer 
til kantoner i Danmark. Og han har fundet et 
godt, gammelt dansk ord for dem: sysler. Sys-
sel var betegnelsen for en administrativ enhed 
i Danmark i 1500-tallet - det er det, der hænger 
ved i blandt andet betegnelsen Vendsyssel. 12-
15 stykker kunne der være i Danmark, er Alex 
Ahrendtsens udgangspunkt.

- De skal tage udgangspunkt i historiske, geo-
grafiske enheder. Bornholm, Fyn, Sønderjyl-
land, Vestjylland og så videre. Det er ikke vigtigt, 
at de er lige store geografisk eller befolknings-
mæssigt, det vigtige er, at de giver mening for 
folk. De kan have parlamenter med ansvar for 
politi, skat, skoler, socialvæsen, sygehuse, miljø, 
udviklinger, universiteter. Så kan staten tage 
sig af eksempelvis forsvaret, pengepolitikken, 
udenrigspolitikken.

Det ligner en decideret omkalfatring af det 

danske samfund, men faktisk er det ikke helt så 
fremmed, som det lyder, mener Ahrendtsen.

- Vi har allerede noget, der ligner. Færøerne 
og Grønland fungerer noget ad vejen på den 
måde. Vi ville stadig have rigsfællesskabet, men 
det ville være et fællesskab, hvor vi alle er lige, 
og hvor magten er decentral, siger han.

- Det lyder umiddelbart dyrt, hvis vi skal have 
noget der svarer til 12-15 undervisningsministe-
rier, sundhedsministerier og så videre?

- Erfaringen fra Schweiz er, at de kantoner, 
der er mest decentraliserede, er dem, der er bil-
ligst at drive, og hvor væksten er højest. Decen-
tralisering vil give højere opmærksomhed på 
udgifterne, så de kommer til at falde.

2 
FOLKEAFSTEMNINGER I KOMMUNERNE

I Schweiz bliver der holdt folkeafstem-
ninger på nationalt niveau, i kantonerne 
og i de 2200 kommuner - selv på univer-

siteterne. En fjerdel af verdens folkeafstem-
ninger er blevet holdt i Schweiz, og alle vigtige 
love siden 1848 er vedtaget sådan.

Ahrendtsens anden idé om, hvordan befolk-
ningen i Danmark får mere del i magten, og 
hvordan politikerne kommer i bedre kontakt 
med vælgerne, er at finde inspiration i det prin-
cip. Først i det små - i landets 98 kommuner.

- Vi kan indføre en lov, der giver borgerne 
ret til afholdelse af folkeafstemning i en kom-
mune, hvis de kan samle for eksempel 10 pro-
cent af de stemmeberettigede i en underskrifts-
indsamling. Hvis vi starter på nationalt niveau, 
bliver det aldrig til noget. Det tager tid at få en 
kultur og en tradition omkring det princip, og 
hvis vi starter med det nære, hvor det er over-
skueligt at få indsamlet underskrifterne, er der 
større chance for, at det kommer i gang.

Alex Ahrendtsen opfattede det som en åben-
baring at opleve Schweiz' system med folke-
afstemninger. Han deltog selv i en på universi-
tetet i Lausanne, hvor studenterorganisationen 
ville melde sig ud af den nationale organisation. 
En mindretal fik foranstaltet en afstemning, og 
efter debatter og oplysning blev mindretallet til 
et flertal. Studenterorganisationen meldte sig 
alligevel ikke ud af den nationale organisation.

- Jeg stemte for at træde ud. Men det gik op 
for mig, at folkeafstemninger gør beslutninger 
synlige for folket. Og så er de er med til at oplyse 
og uddanne folket. Jeg har set tre undersøgelser 
af schweiziske vælgeres vidensniveau, og de  
viser, at tre ud af fire schweiziske vælgere har et 
godt eller meget godt kendskab til afstemnin-
gers indhold, siger Alex Ahrendtsen.

Ud over at sidde i Folketinget er Alex Ah-
rendtsen valgt til byrådet i Odense. Her foreslår 

- Tag magten fra 
københavn og  
giv den til folket
Folket skal høres langt mere, og magten skal fjernes fra København 
og fordeles ud i landet. DF's Alex Ahrendtsen har studeret det politiske 
system i Schweiz og leger nu med at omkalfatre det danske.

Selv om Alex Ahrendtsen er stærkt inspireret 
af Schweiz, er der også ting i landet, som  
han mener, at vi ikke skal tage til os.

1. Bilkulturen 
- De har ingen cykelstier. De maler bare gule 
striber på vejen, der kan gå hen over afkørsler 
fra motorvejene. Det er helt galt. Der kan de 
lære noget af os. Men det er selvfølgelig, fordi 
de ikke cykler meget. De elsker deres biler. 
Derfor er vejene også tæt pakkede.

2. masseindvandringen 
- Den enorme indvandring i Schweiz er et 
problem. De har 25 procent udlændinge  
- langt de fleste fra Tyskland, Italien, Frankrig, 
Portugal, Spanien og Eksjugoslavien. De 
fleste arbejder, men det skaber udfordringer, 
fordi der ikke er så meget plads. Landet er 
på størrelse med Danmark, men en tredjedel 
er ubeboeligt på grund af Alperne, og der 
bor otte millioner. Det viser, at erhvervslivet 
i Schweiz har for meget at skulle have sagt. 
Herhjemme giver indvandring kulturelle 
problemer, men i Schweiz handler  
problemet om mangel på plads.

 

FAKTA
DET SKAL VI IKKE LæRE AF SChwEIz
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han, at borgerne kunne have stemt om en om-
stridt fornyelse af bymidten, om indførelse af 
køkkener på alle plejehjem, om etablering af 
letbane og om skolestrukturen. Og han er ikke 
bange for, at afstemninger vil få det system- 
bevarende frem i borgerne.

- I Lausanne-området i Schweiz, hvor der er 
61 kommuner, har der været fire afstemninger 
om opførelse af nye høje bygninger. I nogle til-
fælde blev det ja, i andre nej. Da de skulle ved-
tage letbanen og metroen stemte to ud af tre ja, 
selv om det kostede mange penge og ville be-
tyde bøvl i lang tid i trafikken. Er projektet godt, 
og kan folk se meningen, stemmer de som regel 
ja. Det er aldrig farligt at vise vælgerne tillid.

Han understreger, at man vil opleve, at resul-
tatet af afstemninger ikke vil kunne omsættes 
til politik i forholdet én til én. Han nævner en 
afstemning, hvor Dansk Folkepartis pendant, 
Schweizisk Folkeparti, fik igennem, at der skul-
le stemmes om at stoppe masseindvandring.

- Schweizisk Folkeparti vandt afstemningen, 
men resultatet blev udvandet i parlamentet, for 
Schweiz er bundet af aftaler med EU. Det ville 
jeg sagtens kunne leve med, for sådan er vilkå-
rene. Et afstemningsresultat kan godt vise sig 
blot at være en retningspil og en ramme, som 
politikerne skal agere inden for.

Folkeafstemninger kan bringe politikere og 
befolkning tættere sammen, mener han.

- Politikerne - og forvaltningerne - vil blive 
tvunget til hele tiden at have borgerne i bagho-
vedet, fordi de til enhver tid skal kunne tage en 
folkeafstemning. I dag ser vi ofte, at de grimme 
beslutninger i kommunerne bliver truffet i det 
første år efter valget. Hvorfor mon det?

- Det spørgsmål skulle man stille en politiker.
- Ja, vi ved jo alle godt hvorfor.
- Vil man så kunne lukke skoler i fremtiden?
- I en proces hvor borgerne på hjemmesi-

der, i debatter og i oplysningsmateriale bliver 
præsenteret for argumenterne for eksempel at 
lukke tre skoler og åbne en ny, kan man godt.  
I de fleste tilfælde stemmer borgerne faktisk 
fornuftigt, hvis man giver dem tillid, siger han.

3 
LAV EN SAMLINGSREGERING

På grund af den decentrale struktur 
med størstedelen af magten i kantonerne 
er der blot syv ministre i den nationale 

schweiziske regering. De fordeles mellem de 
etablerede partier efter en fast nøgle i en sam-
lingsregering, hvor ministre ikke kan afsættes.

- Hvis vi fik noget lignende - selvfølgelig være 
afhængigt af, at vi også får decentraliseret mag-
ten - ville vi undgå, at der pludselig var 23 mini-
sterier, fordi alle partier i regeringen skal have 
noget, og vi ville undgå, at ministre konstant 
skiftes ud, hvilket kun er med til at give embeds-
værket mere magt. Både Schweiz og Danmark 
er stærkt præget af konsensuspolitik, og det er 
godt. I Schweiz er konsensus institutionaliseret 
i samlingsregeringerne, hvor de største partier 
er sikre på deltagelse. I Danmark har vi konsen-
sus på trods af vores system.

Og så har Alex Ahrendtsen også et argument 
for en dansk samlingsregering, der klinger lige 
ind i ret nylig problematik i dansk politik.

- Sådan undgår vi, at små partier truer sig til 
magt og får uforholdsmæssig stor indflydelse.

SELV oM AhRENdtSEN  er vendt hjem fra Schweiz 
høj på nye idéer, frygter han ikke, at hans tan-
ker bliver kvast i rutiner og vanetænkning.

- At rive tre måneder ud af kalenderen og fo-
kusere specifikt på et politisk system har været 
en kæmpegave. Jeg har fået ro og tid til at tænke 
over, hvordan Danmark er indrettet, og hvor-
dan det kan ændres. 

- Skulle intet blive til virkelighed, gør det ikke 
noget, for jeg ser på politik på en anden måde 
nu. Hvis mit parti ikke synes, det er vejen, vi skal 
gå, er det helt fint med mig. 

- Jeg har blot lyst til at dele, hvad jeg har fun-
det ud af. Det synes jeg, at jeg skylder dansker-
ne. Jeg maler bevidst med en bred pensel, og for 
at kunne gøre det har det krævet et dybdegå-
ende arbejde forud. Nu begynder diskussionen.

alex ahrendtsen, kultur- og 
undervisningsordfører i dansk 

Folkeparti, er netop vendt 
hjem fra et studieophold 

i Schweiz med idéer til, 
hvordan det politiske system 

herhjemme kan ændres. 
arkivfoto: Peter Leth-Larsen
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    Vores demokrati trænger til at udvikles og vitaliseres.  
Det formelle demokrati skal tilføres noget energi og knowhow fra 

det ofte spontant opståede uformelle demokrati, som aktivt  
medborgerskab er.

KroniK

Medborgerskab.  
Demokratiet trænger til udvikling

Demokratiet i vores vestlige verden er under pres. 
Der bliver stadig færre, der stemmer ved valgene, 
og kløften mellem de politiske holdninger, de 
valgte politikere og borgerne - og borgerne 

imellem - bliver større.
Hvis vi ser på Danmark, har det repræsentative 

demokrati udviklet sig, så der bliver længere 
mellem borgere og beslutningstagere.

Gennem det seneste halve århundrede er vi 
i Danmark gået fra en demokratisk strukturel 
opbygning i 1970 med mere end 1300 
købstads- og sognekommuner - som den 
lokale demokratiske og administrative 
base - til i dag, hvor vi efter kommunalre-
formen, der trådte i kraft i 2007, har 98 
kommuner. Tidligere var således langt 
flere borgere involveret i beslutnin-
gerne i og styringen af deres lokalsam-
fund. I dag sidder beslutningstagerne 
ofte langt værk fra borgerne. Alminde-
lige mennesker møder stort set aldrig 
beslutningstagerne i deres hverdag.

Tendensen går desværre nok i 
retning af, at der i fremtiden kommer 
yderligere kommunesammenlæg-
ninger, og at folketingspolitikerne bliver 
mere styrende overfor kommunerne. 
Det er i min optik dårligt for demokra-
tiet. Min holdning er, at beslutningerne 
skal tages så tæt på de involverede som 
muligt – og at de, der kan mærke konse-
kvenserne af beslutningerne, skal involveres 
i løsningerne.

Heldigvis er der en bevægelse af aktive 
medborgere, der er begyndt at spire. Aktive 
medborgere er blandt andet defineret af, at vi 
selv bestemmer, hvad vi vil tage fat på - og hvordan. 
Vi er mennesker, der vil tage vare om forhold i vores 
nærhed og lokalsamfund. Vi stiller krav til politikerne 
og går i dialog med dem på vegne af os selv og lokalsam-
fundene – og hvis politikerne ikke kan/vil imødekomme 
vores ønsker, tager vi sagen i egen hånd, søger fonde og 
skaber forbedringerne selv. Efter det formelle demokrati 
er centraliseret væk fra borgerne, er der opstået et demo-
kratisk tomrum i lokalsamfundene, som vi fylder ud.

Hvor det formelle demokrati  er et repræsentativt 
demokrati, er aktivt medborgerskab et mere uformelt 
demokrati. Det handler om foreninger, lokalråd, aktiv-
grupper og enkeltpersoner i landsbyer, landdistrikter, 
småbyer, bydele og i gader i større byer, der tager sagerne 
i egne hænder. Når vi mødes, spørger vi ikke hinanden, 
hvem vi stemte på ved sidste valg, før vi beslutter os, om 
vi kan samarbejde eller ej. Rød eller blå er fuldkommen 
ligegyldigt. Det er sagen – at gøre noget godt for vores 
lokalområde - det handler om.

Når vi kommer med forslag, afholder vi ikke afstem-
ninger. Vi mærker hurtigt på dialogen, om det er noget, 

der er stemning for eller ej. Man byder ind, hvor man kan, 
og får man ikke opbakning til sit forslag, bliver man oftest 
ikke fornærmet, fordi man ved, at alle arbejder for det 
fælles bedste. 

Og som regel bliver der også taget hensyn til mindre-
tallet, fordi vi skal jo alle være her – og efterfølgende 
fortsætte livet sammen i lokalområdet. Det handler 
således ikke nødvendigvis om at få ret eller vinde. Det 
handler om pragmatisk at finde løsninger og løfte 
opgaver for det fælles bedste – på måder, så vi alle kan 
være her – og man får flest muligt med.

Vi tager lokale initiativer, arrangerer aktiviteter, laver 
fysiske forbedringer, vedligeholder de fælles ting og 
hygger os sammen. Det handler om indflydelse og invol-

vering, om samarbejde, om nærhed – og om entreprenør-
skab. Om at skabe og vedligeholde liv.

aktive medborgere er en ressource,  der kan skabe 
erhvervsudvikling og velfærdsudvikling. De samar-

bejder på måder, der kalder på forvaltningsud-
vikling. Aktive medborgere skaber vækst – og 

åbner for nogle spændende muligheder for en 
involverende demokratiudvikling.

Heldigvis er der mange kommuner, hvor 
politikerne på tværs af partierne vælger 

at støtte det aktive medborgerskab. 
Personligt ser jeg aktivt medborgerskab 
som en bevægelse på linje med andels-
bevægelsen, højskolebevægelsen, 
ungdomsoprøret og andre af tidernes 
betydende bevægelser.

Med det pres, der i denne tid er på 
vores demokrati, vil jeg opfordre til, 
at der bliver oprettet et landsdæk-
kende Videns- og Udviklingscenter 
for Aktivt Medborgerskab, hvor 
man undersøger mulighederne for 
hvordan det formelle demokrati og 
det uformelle demokrati kan udvikles 
og spille bedre sammen.

Centrets opgave kan blandt andet 
være:

• at finde metoder til - og arbejde 
for - skabelse og udvikling af forskellige 

aktiv medborgerkulturer.
• med udgangspunkt i aktivt 

medborgerskab at fremme kultur- og 
erhvervsudviklingen
• med udgangspunkt i aktivt medborger-

skab at fremme velfædsudviklingen
• at understøtte udviklingen af en effektiv og 

borgerinvolverende offentlig forvaltningspraksis, 
der fremmer aktivt medborgerskab – og herunder 

udvikle et nyt partnerskabskoncept mellem de enkelte 
borgere og "det offentlige".

• at fremme det involverende demokrati.
• facilitere innovations- og udviklingsforløb med 

udgangspunkt i aktivt medborgerskab for borgere, 
borgergrupper og forretnings- og erhvervsliv

• samle og formidle sin viden gennem en digital 
vidensbank, diverse publikationer – og kursus- og 
konsulentvirksomhed.

Vores demokrati trænger til at udvikles og vitaliseres. 
Det formelle demokrati skal tilføres noget energi og 
knowhow fra det ofte spontant opståede uformelle 
demokrati, som aktivt medborgerskab er. Hensigten er 
at gøre vort demokrati mere involverende og relevant for 
den enkelte borger.

Jeg deltager gerne.

 
Johan RosenRing, 
andebølleveJ 255, 
vissenbJeRg
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Manuskripter kan sendes til: 
Debatredaktionen, Jysk Fynske Medier, 
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Angiv altid navn og adresse. Redaktionen forbeholder 
sig ret til at forkorte indlæg.
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Læserbrev: Maksimalt 1000 anslag
Kronik: Maksimalt 6000 anslag

Jeg husker 2016 som året, hvor tonen i 
den off entlige debat blev mere brutal. 
Hvor nogle af de potentielt mest udsatte 
blev omtalt mere nedværdigende end 

nogensinde. Det gjaldt blandt andre kontant-
hjælpsmodtagere, fl ygtninge og psykisk syge. 

Da jeg var barn, kom jeg en dag hjem fra 
skole og mødte min mor i døren. Hun var 
hvid som et lagen og stum i alt for lang tid. Til 
sidst sagde hun: "Hun er død. Hun sprang ud 
foran et tog." Hun var nogens datter. En elsket 
hustru og mor. Et fi nt menneske.  

Et tweet sidst i 2016 ramte mig særligt. 
En fremtrædende dansk komiker skrev: 
"Mit hjerte bløder for enhver der rammes af 
depression. Men hvis du springer ud foran et 
tog, så er du lavet af lort, deprimeret eller ej". 
Det tweet handlede om en søn eller en datter, 
måske en mor eller en far. En person som 
nogen kendte og holdt af. 

Hvis vi tillader os selv at omtale andre 
brutalt og nedværdigende, så dømmer vi ikke 
kun på for tyndt grundlag. Vi går i gang med at 
berøve dem værdi som mennesker. Vi dehu-
maniserer. Og imens vi gør det, så glemmer 

vi, at der sker noget lige så slemt med os selv; 
vi mister vores egen medmenneskelighed. Vi 
burde i stedet lytte mere. Prøve at forstå mere. 

I SOMMER SAD JEG EN DAG  på en bænk og nød 
solen. En ældre mand parkerede sin rollator 
og slog sig ned: "Det er godt nok dejligt vejr. 
Det har de da ikke taget fra os endnu," sagde 
han. 

Og så snakkede vi: Om politik og mandens 
arbejdsliv og at det var trist sosu'en altid havde 
så travlt. Han forstod, at jeg arbejdede på en 
skole. Jeg forstod, at han havde en holdning 
til brune børn. Han forstod ikke, at jeg kunne 
have så gode oplevelser med dem. Man hører 
jo så meget dårligt. Men han lyttede til, hvor 
mange drømme mennesker har tilfælles, 
uanset hvor de kommer fra. Da jeg rejste mig 
for at gå, sagde han: "Tak. Det er rart, når man 
sådan kan mødes... som mennesker." 

Vi taler for lidt til hinanden på den 
ordentlige måde. Og vi lytter endnu mindre. 
Det er et problem. For når vi tror, vi véd - i 
stedet for at forsøge at forstå - så risikerer vi at 
miste evnen til at se andre som mennesker. 
Mennesker, der har lige så meget værdi som 
os selv. 

Min drøm er, at vi åbner hinandens øjne. 
Og har øje for hinanden. At vi går 2017 i møde, 
måske uenige og helt sikkert forskellige, men 
som mennesker der, trods alt, forbliver i 
øjenhøjde med menneskeligheden. 

Godt og kærligt nytår.

I øjenhøjde med 
menneskeligheden

PÆDAGOG
RIKKE 
SMEDEGAARD

CC 
Vi taler for lidt til hinanden 
på den ordentlige måde. Og 

vi lytter endnu mindre.  

YTRING

Rasmus Prehn, Peder Pårs Vej 10, 
Aalborg - medlem af Folketinget,  
Socialdemokratiet

LÆSERBREV: Statsministeren talte 
så smukt i sin nytårstale om, at 
alle skal være vindere i fremtiden. 
Alligevel foreslog han i talen at spare 

på fremtiden - især for dem, der har 
mindst. 

Senere pensionsalder og bespa-
relser på uddannelsesstøtten, SU, er 
to eksempler blandt mange, hvor Lars 
Løkke-regeringen vil spare på fremtiden 
på en social skæv måde, så dem, der har 
mindst, rammes hårdest. 

Så selvom jeg er enig med stats-
ministeren i, at vi skal gå forlæns ind 
i fremtiden, se mulighederne frem 
for problemerne, og at alle skal være 
vindere, må jeg konstatere, at den 
foreslåede medicin er direkte sundheds-
skadelig for fremtiden og sammen-
hængskraft en i det danske samfund. 

Nytårstale. 
Helt skævt

Hans Erik Jørgensen, Risbjerg Landbrug, 
Møllergyden 3, Haarby - formand for 
Landbrug og Fødevarers Økologisektion

LÆSERBREV: 2016 er næsten gået, og 
med stor glæde kan jeg konstatere, 
at det blev et godt år for økologien. 
Butikkerne har oplevet en markant 
stigende interesse for økologiske varer 
og på eksportmarkederne boomer 
dansk økologi som aldrig før. 

Landbruget har kvitteret med den 
største omlægning siden slutningen 
af 90'erne. Med 40.000 nye hektarer 
i 2016 er det økologiske areal vokset 
med 20 procent på bare et år. Det er 
et utroligt fl ot resultat, og jeg er ikke et 
øjeblik i tvivl om, at det blandt andet er 
lykkedes at komme så langt, fordi vi har 
et utroligt stærkt statsligt økologimærke 
i Danmark. 

Derfor mener jeg også, at der 
sættes meget på spil, når Økologisk 
Landsforening vil lancere et nyt privat 
økologimærke. Fremfor at styrke 
økologien tror jeg, det vil føre til 
splittelse og forvirring hos forbrugerne i 
forhold til at gå eft er økologien som det 
enkle valg. 

Lad mig give et eksempel: I går var 
jeg hos den lokale frisør med min søn, 
og snakken giv livligt om økologi. Der 
var mange ting, som skulle forklares og 
fortælles, og jeg blev da helt bange for, at 
der blev klippet skævt imens. 

Men pointen er, at forbrugerne har 
arbejde nok med at fi nde ud af det røde 
Ø, så fl ere økologimærker vil da bare 
gøre det endnu sværere at hitte rede i. 
Min opskrift  på at bevare økologiens 
succes er, at vi i sektoren arbejder 
målrettet på at videreudvikle økologien 
ved at styrke det fælles røde Ø, som 
danskerne kender og har meget høj 
tillid til. Det er der altså masser af krudt 
i. 

Men selvfølgelig skal vi også udvikle 
os - jeg er om nogen optaget af, at vi 
kommer videre med økologien, så vi 
både gør det endnu bedre for dyrene og 
naturen, og så endnu fl ere forbrugere 
samtidig kan se, at det er noget, de vil 
betale for. 

Med det røde Ø som grundlag ser jeg 
faktisk mange muligheder for udvikling: 
Vi skal blive endnu bedre til at skabe 
interesse for vores produkter ved, at der 
på landmands- og virksomhedsniveau 

laves nye koncepter, hvor indholdet 
skaber værdi hos den enkelte forbruger. 

Vi skal også hæve barren og få lavet 
nogle ambitiøse brancheaft aler, så 
vi sikrer, at vi lever op til markedets 
forventninger til økologien. Vi skal 
arbejde på at få klimakrav og naturkrav 
ind i statens økologiregler, så de gælder 
for alle. 

Vi skal have bæredygtighedsmå-
linger i spil på mange fl ere bedrift er. 
Og sidst, men ikke mindst skal vi løft e 
vores resultater skal via forskning 
og udvikling, så vi hele tiden bliver 
dygtigere til økologien og gør tingene 
bedre i morgen, end vi gør i dag.

Økologi. 
Vi skal værne om det røde Ø

Jens Frydendal, Batum Hedevej 3, Tjele

LÆSERBREV: Alfred Tværsig Olesen fra 
organisationen med det misvisende 
navn Bæredygtigt Landbrug skrev 
forleden i denne avis: "I Danmark 
er det – modsat i alle andre lande – 
vedtaget, at nitrat er det helt store 
problem i miljøet". Hvis man googler 
EU's nitratdirektiv, vil man se, at alle 
EU-lande er pålagt de samme regler for 
nitratforurening. 

Danmark er, som det mest intensivt 
dyrkede land i verden, naturligvis nødt 
til at være mere forsigtig på området 
end mindre intensivt dyrkede lande. 
Olesen skriver ganske korrekt, at der 
foruden udledningerne fra landbruget 
også sker overløb fra rensningsanlæg. 

Sandheden er, at overløbene fra rens-
ningsanlæg udgør omkring to procent 
af den samlede nitratforurening, mens 
landbruget tegner sig for omkring 50 
procent. Naturligvis bør vi gøre noget 
ved de to procent, men det må ikke 
fj erne opmærksomheden fra land-
brugets langt større udledning. Olesen 
regner sig frem til, at mindre end 5,3 
procent af nitratbelastning i de indre 
danske farvande kommer fra dansk 
landbrug. 

Googler man DMU's rapport om 
nitrat i indre danske farvande, fi nder 
man et noget højere tal. Medmindre 
vores nabolande sejler nitrat ind i 
Limfj orden og andre danske fj orde 
med tankskibe, må vi danskere nok selv 
påtage os ansvaret, og her er det så igen 
landbruget, der bidrager med langt den 
største del af forureningen. 

Også forureningen af grundvandet 
får Olesen til at stamme fra overløb 
fra rensningsanlæg. Hvordan han rent 
teknisk får disse overløb ned i grund-
vandet, kunne jeg godt tænke mig at 
vide. Normalt vil de omkring to procent, 
som overløbene udgør, løbe direkte ud 
i åen. "I andre lande arbejdes der med 
en fosforproblematik. Det gør man ikke 
i Danmark - fosfors kredsløb er ikke 
almindeligt kendt i Danmark," skriver 
Olesen. 

Måske er fosforkredsløbet ikke almin-
deligt kendt i hans protestforening, 
men ellers er det vel almindelig viden, at 
for stor fosforudledning er et problem 
særligt i ferskvand. Det er korrekt, at den 
landbrugspakke, som regeringen fi k 
lusket igennem i foråret, ikke fokuserer 
på fosforudledning, hvilket også ville 
gøre det ret svært at argumentere for 
øget husdyrproduktion. En stor del af 

fosforforureningen stammer nemlig fra 
husdyrgødning. 

Jeg er enig med Olesen i, at vi burde 
ofre fosforforureningen større opmærk-
somhed. Når landbruget får en stor del 
af skylden, er det i al sin enkelhed, fordi 
en stor del af forureningen kommer 
herfra.

Olesen slutter med at profetere, at 
fremtidige generationer vil spørge: 
"Hvad var landbruget?" Hvis landbru-
gets fremtid skal baseres på Bæredygtigt 
Landbrugs vedvarende forsøg på at føre 
den danske befolkning bag lyset, tror 
jeg, hans profeti kan gå i opfyldelse. 
Ganske vist fi k Lars Løkke sin land-
brugspakke lusket gennem Folketinget 
med hjælp fra en landbrugsminister, 
der fuskede så meget med kendsgernin-
gerne, at det kostede hende jobbet. 

Og ganske vist blev Trump valgt til 
præsident på en kampagne af fup og 
fi duser, men dansk landbrug fortjener 
bedre end at blive marginaliseret, fordi 
en protestbevægelse med et misvisende 
navn forsøger at fuppe sig uden om 
ansvaret for at drive et landbrug, som 
vi miljømæssigt kan forsvare overfor 
kommende generationer.

Landbrug. 
Pyt – det er kun Bæredygtigt Landbrug
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Frank Jørgensen 
Ritzau

tyrkiet: Politiet i Istanbul an-
holdt mandag otte personer, 
der mistænkes for at have 
forbindelse til skudangrebet 
nytårsnat på en natklub i den 
tyrkiske millionby.

39 mennesker blev dræbt 
og 65 såret, da en mand skød 
vildt omkring sig 75 minut-
ter inde i 2017. Derefter smed 
han sin forklædning - eller 
sit overtøj - og forsvandt i 
det kaos og den forvirring og 
angst, der opstod på og ved 
den eksklusive Reina-natklub 

ved bredden til Bosporus-
strædet.

Det er ikke klart, hvilken 
forbindelse de otte har til ter-
rorangrebet. Mandag begynd-
te der at komme lidt flere in-
formationer om, hvilken type 
gerningsmanden kan være, og 
hvordan angrebet blev gen-
nemført.

Den militante bevægelse 
Islamisk Stat (IS) tog i en er-
klæring, der cirkulerede på so-
ciale medier, skylden for mas-
sakren. Den blev foretaget 
af "en af kalifatets soldater". 
Videre blev Tyrkiet beskyldt 
for at være tjener af de kristne, 

selv om flertallet af tyrkere er 
muslimer.

Det franske nyhedsbureau 
AFP skriver, at det kan være 
en henvisning til, at Tyrkiet 
er med i den internationale 
koalition, som bekæmper IS 
i Syrien og Irak. Desuden er 
Tyrkiet et Nato-land.

AFP noterer også, at IS er 
blevet beskyldt for flere af de 
terrorangreb, som i det sene-
ste år har ramt Tyrkiet. Men 
mandagens erklæring er før-
ste gang, at den militante og 
fundamentalistiske bevægelse 
tager skylden for et attentat. 
Ifølge tyrkisk presse virkede 

det til, at gerningsmanden 
var velovervejet. Avisen Hur-
riyet skriver, at han kom til 
natklubben med taxi. Han 
steg ud og skød en politimand 
og en civil ved indgangen til 
natklubben. Så gik han ind og 
myrdede løs med sin kalasj-
nikov. Han affyrede fire maga-
siner, totalt 120 kugler.

Vidner og tyrkiske medier 
har tidligere rapporteret, at 
gerningsmanden var forklædt 
som julemand, og at han 
smed kostumet og forsvandt. 
Men mandag afviste premier-
minister Yildirim, at morde-
ren var en forklædt julemand.

Tyrkisk politi jagter massemorder fra IS
islamisk Stat har taget skylden for terrorangrebet på natklubben i istanbul nytårs- 
nat, da 39 mennesker blev mejet ned. Gerningsmanden er stadig på fri fod.

12. juni 2016 åbnede en mand ild på en homoklub i Orlando  
i Florida. 49 blev dræbt af 29-årige Omar Mateen. Han blev 
skudt af politiet. Islamisk Stat sagde senere, at han tilhørte IS.

13. november 2015 stormede tre mænd med selvmordsbomber 
og rifler spillestedet Bataclan i Paris. 90 blev dræbt. Flere 
andre væbnede mænd begik samtidig attentater andre  
steder i Paris. I alt 130 blev dræbt. IS tog skylden.

12. oktober 2002 i Bali blev to klubber fyldt med udenlandske 
turister ramt af en bilbombe. 202 blev dræbt, tre af dem 
danskere. Gruppen Jemaa Islamiyah, der har forbindelser  
til al-Qaeda, menes at have sprængt bomben.

KIlde: AFP

 

fakta 
Natklubber som terrormål

somalia: Et dobbelt selvmordsangreb uden for et hotel har 
kostet mindst 14 mennesker livet i Somalias hovedstad, 
Mogadishu, mandag.

To bilbomber blev detoneret foran hotellet Peace, som 
er populært blandt udlændinge. Hotellet ligger tæt ved 
lufthavnen og en base tilhørende Den Afrikanske Unions 
fredsstyrke (Amisom). Fire soldater og otte civile er dræbt, 
oplyser sikkerhedskilder. Også de to bombemænd er døde.

De første meldinger lød, at angrebet var rettet mod 
Amisoms base. Den militante gruppe al-Shabaab har taget 
skylden. Gruppen meddeler via radiokanalen Andalus, 
at målet var Peace Hotel. Hotellet blev delvist ødelagt i 
angrebet.

Sikkerhedsstyrker havde stoppet en bil ved en kontrolpost 
nær lufthavnen, fortæller politiofficer Ali Hassan Kulmiye.

Bilen eksploderede og banede vej for en lastbil, som fulgte 
efter. Den eksploderede også, skriver Amisom på Twitter.

Angrebet kommer en uge efter et parlamentsvalg. Parla-
mentet skal vælge ny præsident, men det er endnu ikke sket.

Amisom har til formål at beskytte den internationalt 
støttede regering i landet. Der er flere end 20.000 
soldater tilknyttet missionen. Al-Shabaab har 
bekæmpet regeringen og de somaliske myndig-
heder i årevis. Det er 25 år siden, at en blodig 
borgerkrig brød ud i Somalia. (RItzAu/dPA)

al-shabaab bomber Hotel fred i somalia

sverige: Det er vinterens korteste dag 
i Kiruna i Sverige. Vinterkulden burde 
bide i kinderne. Men det gør den ikke. 

Temperaturen ligger lunt og kredser 
omkring nulpunktet. Her i det høje 
nord plejede rensdyrene at flokkes 
fredeligt i kulden under deres naturlige 
pelsfrakker. Men de høje temperaturer 
har ændret deres levevilkår, og det skaber 
problemer. Gennem de seneste år er tempe-
raturen i området steget, viser tal fra Sveriges 
metrologiske institut, SMHI. I 1960'erne lå årets 
gennemsnitstemperatur på minus 0.18 grader. Fyrre 
år efter fra 2001 til 2010 er den steget til plus 1.16 grader.

Det lyder koldt, men for et rensdyr er det varmt. De bliver 
usikre og forvirrede. Tidligere græssede de i flok, men tempe-
raturen gør, at de nu spredes over større områder. Det kræver 
mere energi og mere næring. 

De svenske rensdyr er ikke ene om at lide under varmen. På 
den nordnorske ø Svalbard er rensdyrene sendt på ufrivillig 
slankekur. Her er den gennemsnitlige rensdyrvægt siden 1990 
dalet fra 55 kilo til 48 som en konsekvens af de stigende tempe-
raturer, skriver nyhedsbureauet AFP. Desuden har klimaæn-
dringerne medført massedød af rensdyr i Ruslands nordlige 
Sibirien. (RItzAu)

klima truer rensdyr på livet

tysklaNd: To mænd ville fejre nytåret på toppen af et tysk bjerg i Bayern, men 
noget gik galt. Festen endte med evakuering, en stor brand og et slukningsar-
bejde med deltagelse af 100 brandfolk og flere helikoptere.

Mændene på 32 år og 36 år var vandret op på toppen af Jochberg, der er 
omkring 1550 meter over havet. Kort efter midnat faldt den yngste 100 meter 
ned og brækkede sit ben. Politiet mener, at de to mænd derpå tændte et bål 
for at få hjælp. Men de mistede kontrollen over flammerne, som greb om 
sig.  Et område på omkring 100 hektar brændte på bjerget. Syv helikoptere, 
som hentede vand fra søer i området, blev indsat for at slukke branden. Sluk-
ningsarbejdet kan vare flere dage, vurderer myndighederne.Jochberg ligger 85 
kilometer syd for München. De to store søer Walchensee og Kochelsee ligger 
nær ved. (RItzAu/dPA)

Nytår på bjergtop ender med evakuering og brand

israel: Israels premierminister, Benjamin 
Netanyahu, er blevet hovedperson i en sag 
om gaver fra israelske og udenlandske forret-
ningsfolk. Han skulle afhøres mandag. Det 
skulle ifølge israelske medier ske i hans hjem.

Netanyahu afviste på forhånd alle anklager 
i et opslag på Facebook. Han beskylder 
politiske modstandere og nogle medier for  
at ville vælte regeringen.

Netanyahu har indrømmet, at han har 
modtaget 40.000 dollar fra den franske 
finansfyrste Arnaud Mimran på et tidspunkt, 
da Netanyahu ikke var minister.

Mimran er i Frankrig idømt otte års 
fængsel for bedrageri med CO2-kvoter for 

milliarder af kroner. (RItzAu/AFP)

Netanyahu afhøres om gaver

kasakHstaN: En beboelsesejendom er styrtet 
delvist sammen i det centrale Kasakhstan, 
hvor flere mennesker er omkommet.

- Aktuelt er dødstallet ni personer, oplyste 
en talsmand i indenrigsministeriet i statens 
hovedstad, Astana, mandag.

Myndighederne var da stadig i gang med 
at undersøge, hvorfor bygningen kollapsede 
søndag. En teori er, at en eksplosion i en 
varmtvandsbeholder kan være årsagen.

Sammenstyrtningen skete nytårsdag  
i byen Sjakhan.  (RItzAu/tASS)

beboelsesejendom kollapset

brasilieN: Mindst 60 mennesker er dræbt i et 
voldeligt fangeoprør i et fængsel i byen Manaus i 
Brasilien,  oplyser chefen for fængselsvæsnet  
i Amazonas-delstaten, hvor oprøret fandt sted.

- Der er 60 døde indtil videre, sagde Pedro 
Florencio på en pressekonference.

Delstatens sikkerhedschef, Sergio Fontes, siger 
ifølge nyhedsportalen G1, at flere af de dræbte har 
fået halsen skåret over. Der er frygt for, at dødstallet 
vil stige yderligere, efterhånden som myndighe-
derne får overblik over omfanget af oprøret, sagde 
sikkerhedschefen tidligere på dagen.

Fangeoprøret brød ud natten til søndag lokal 
tid i Anisio Jobim-fængslet, udløst af et slagsmål 
mellem rivaliserende narkobander i fængslet, der 
ligger i den brasilianske Amazonas-jungle. 

Internationale menneskerettighedsgrupper har 
gentagne gange kritiseret forholdene i de brasili-
anske fængsler.Det er almindeligt, at der er langt 
flere indsatte, end fængslerne er bygget til, og der 
udbryder ofte voldelige fangeoprør. (RItzAu/ReuteRS)

mindst 60 dræbt i fangeoprør
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den indvandringskritiske linje, som Viktor Orbán er blevet kritiseret for af europæiske kolleger, er populær i hjemlandet. Foto: Scanpix

Jakob Ussing  
jaku@berlingske.dk

ungarn: Viktor Orbán har 
holdt lavere profil end længe 
under de seneste to EU-top-
møder. I lang tid har premi-
erminister Orbán ellers haft 
succes med at sætte dagsorde-
nen på såvel hjemmefronten  
i Ungarn som i EU, men på det 
seneste er der kommet grus  
i Orbán-maskineriet.

Mens den nationalkonser-
vative premierminister med 
en vis tilfredshed konstaterer, 
at han har været stærkt med-
virkende til at gøre en styr-
kelse af de ydre grænser til en 
topprioritet i EU, er det med 
større bekymring, at han kan 
følge udviklingen på hjemme-
fronten, hvor han ellers har 
siddet med et solidt flertal bag 
sig i parlamentet siden 2010.

Financial Times kunne  
i oktober berette, hvordan 
Orbán brugte 60-året for den 
ungarske opstand mod Sovjet 
i 1956 til at portrættere sig selv 
som en arvtager til datidens 
frihedskæmpere, hvor det nu 
bare er EU, han vil forhindre  

i at bestemme over sit land, 
Ungarn. 

I Orbáns egen fortælling er 
han folkets beskytter. Mod 
indvandring, mod en magt-
fuld EU-Kommission og mod 
uansvarlige politiske alterna-
tiver.

Men Orbán blev mødt af 
vrede demonstranter i den 
seneste klare manifestation 
af, at ungarerne i høj grad er 
splittede i synet på ham. Mens 
nogle ser ham som en mand, 
der forstår folks bekymringer, 
mener andre, at de talrige kor-
ruptionsskandaler viser, at 
han først og fremmest forsø-
ger at styrke sin magtposition 
og udnytte den til at uddele 
gaver til sine venner.

Som jurist og ledende poli-
tisk figur gennem mere end to 
årtier er Orbán da også indbe-
grebet af det politiske estab-
lishment.

1956-fejringen led yderli-
gere under, at USA ikke bare 
undlod at sende en repræsen-
tant, men valgte at udtrykke 
officiel bekymring over den 
seneste lukning af et rege-
ringskritisk medie. 

Siden Orbán – for anden 
gang – kom til magten i 2010 
er de frie medier og det uaf-
hængige retssystem svæk-
ket, hvilket er blevet påtalt af 
Europarådet.

Den udvikling bekymrer i 
høj grad den nuværende ame-

rikanske administration. Ikke 
mindst Orbáns proklamerede 
idé om »det illiberale demo-
krati« med Ruslands præsi-
dent Putin som forbillede 
giver panderynker – på begge 
sider af Atlanten.

Og Orbáns tætte bånd til 
Vladimir Putin og i stigende 
grad konfrontatoriske kurs 
over for EU, er da heller ikke 
udelt populær i Ungarn. 

Mens et flertal i befolknin-
gen bakker op om Orbáns 
indvandringskritiske linje, er 
der samtidig bred opbakning 
til EU-medlemskabet, som si-
den 2004 har givet Ungarn et 
stort økonomisk løft.

Folkeafstemning floppede
Orbán går ind for fortsat un-
garsk EU-medlemskab, og 
han har hidtil ikke blokeret 
for EUs økonomiske sanktio-
ner over for Rusland. 

Men Orbáns EU-linje har en 
stigende kritisk tone, der især 
kom til udtryk i forbindelse 
med hans prestigeprojekt 
over dem alle – folkeafstem-
ningen om EU-asylkvoter i 
oktober.

Selv om næsten alle de af-
givne stemmer fulgte Orbáns 
opfordring til at stemme nej, 
blev afstemningen et inden-
rigspolitisk flop, fordi op-
positionens opfordring til at 
boykotte folkeafstemningen 
fik over halvdelen af de stem-
meberettigede ungarere til at 
holde sig væk eller aflevere en 
ugyldig stemme i protest.

Det forhindrede dog ikke 
Orbán i alligevel at foreslå 
en ændring af den ungarske 
forfatning, så regeringen til 
enhver tid skulle kunne afvise 
asylkvoter. 

Men det forslag blev væltet 
i parlamentet i et af de hidtil 
største indenrigspolitiske ne-
derlag for premierministeren.

Det var Jobbik-partiet på 
den yderste højrefløj, der væl-
tede Orbáns reform af forfat-
ningen, fordi partiet mener, 
at han udviser dobbeltmoral 
i indvandringsspørgsmålet. 
Ungarns regering sælger nem-
lig opholdstilladelser til uden-
landske millionærer fra det 
meste af verden, og det kræ-
vede Jobbik stoppet.

Jobbik angriber samtidig 

nådesløst Orbán for at lede et 
»korruptionssystem«, der har 
kørt Ungarn i sænk og ramt 
sundheds- og uddannelsessy-
stemet. 

Jobbiks nytårsopfordring 
lyder derfor på opstand i 
2017, for så ved parlaments-
valget i 2018 at »tage Ungarn 
fra Viktor Orbán og give det 
tilbage til folket«.

Og ifølge Transparency In-
ternationals korruptionsba-
rometer for 2016 har Jobbik 
en pointe. En stigende andel 
af ungarerne ser voksende 
korruption som et alvorligt 
problem. Hele 57 procent me-
ner, at korruptionen er blevet 
værre de seneste år, og 29 pro-
cent mener, at Orbán er direk-
te involveret i korruptionen.

Premierministeren står 
dog stadig til 35-40 procent af 
stemmerne i de aktuelle me-
ningsmålinger, og med det 
ungarske valgsystem vil det 
sandsynligvis være nok til at 
sikre endnu en periode som 
premierminister fra 2018. 

Men det er i et land, som  
i den grad er splittet i synet på 
premierministeren.

ungarns Orbán deler vandene
Viktor orbán sidder solidt på magten i Ungarn. orbáns indvandringskritiske linje er populær, men han udfordres 
i stigende grad af korruptionssager, der svækker hans forsøg på at fremstå som folkets mand.

Født 1963. Uddannet jurist.

Gik som 14-årig ind i politik 
i den kommunistiske 
ungdomsorganisation. 
Ændrede dog siden 
politisk standpunkt og var 
i 1988 med til at danne 
centrumhøjre-partiet 
Fidesz. 

Blev valgt ind i parla-
mentet i 1994 og blev 
premierminister som  
35-årig i 1998. 

Efter otte år som opposi-
tionsleder kom han i 2010  
igen til magten som 
premierminister.

Blå BOg
ViktOr OrBán
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Torben Weirup 
tow@berlingske.dk

I Aarhus er spørgsmålet ikke 
så meget, hvem klokkerne 
ringer for, som hvornår de  
ringer igen. Klokkerne er  
i denne sammenhæng klok-
kespillet i byens rådhus.

I de seneste 10 år har man 
ikke kunnet spille koncerter 
med klokkerne. Klokkespillet 
har i det hele taget længe ikke 
fungeret ordentligt, og i maj 
blev de flere end 40 rådhus-
klokker taget ned for at blive 
restaureret. I år, når Aarhus er 
europæisk kulturby, bliver de 
sat op igen.

Egentlig skulle rådhuset  
i Aarhus slet ikke have været 
udstyret med et tårn. Og der-
med heller ikke et klokkespil, 
der som et af sine standard-
numre har Morten Børups 
cirka 500 år gamle hit, ”In 
vernalis temporis”, som længe 
efter Børup komponerede 
melodien, blev fordansket til 
”Frydeligt med jubelkor”.

Men folkestemningen 
vandt over den gode arkitekt-
smag.

Arne Jacobsens og Erik Møl-
lers vinderforslag fra 1937 til 
et moderne rådhus til Aar-
hus var helt uden tårn. De 
to arkitekter havde besvaret 
konkurrencen med tre sam-
menføjede, flade bygninger  
i varierende størrelse. Bygnin-
gerne er beklædt med mar-
mor fra et brud i Norge, der 
har leveret til adskillige mar-
kante, danske byggerier.

Statsminister Thorvald 
Stauning mente ganske vist, 
at det ville være meget bedre 
med marmor fra Grønland, 
og teglindustrien kunne må-
ske nok se idéen med det, 
men den advokerede ind-
trængende for en facade- 
beklædning af  tegl.

Norsk marmor blev det 
imidlertid, og beklædningen 
giver de tre bygningskroppe 
et smukt samlende ydre. In-
den for murene blev der hel-
ler ikke sparet på detaljerne 
for dette mødested for folke-
styret. Arne Jacobsen havde  
- ligesom ved flere andre af 
sine bygninger, blandt dem 
Royal Hotel - en finger med  
i det meste fra lamper til dør-
greb. Mange af stolene blev 
dog overladt til Hans Wegner. 
I dag er bygningen fredet.

Et moderne folkets hus
1930’erne var som bekendt en 
tid, da totalitære samfunds- 
systemer med stærke fører-
skikkelser vandt frem, og dik-
taturer blev bygget på en lydig 
og disciplineret befolkning, 
der satte nationen og fører-

skikkelserne over individet og 
det meste andet. 

Men der var også modsat-
rettede strømninger, og også 
de kom til udtryk i arkitektu-
ren.

Et moderne rådhus skulle 
ikke længere være en pompøs 
bygning, der udstrålede auto-
ritet - men derimod et åbent, 
lyst og venligt mødested mel-
lem borgeren på den ene side 
og politikere og embedsfolk 
på den anden. Ikke et hus for 
magtudøvelse, men et rum for 
forvaltning og dialog.

Ikke desto mindre. Byens 
borgere ville have et tårn på 
deres nye rådhus, og sådan 
blev det. Arne Jacobsen var 
en pragmatisk mand, og han 
tilføjede et 60 meter højt tårn, 
som han søgte at gøre æste-
tisk lettere ved at forsyne det 
med en udvendig skeletstruk-
tur.

Arne Jacobsen var ikke selv 
begejstret for resultatet. Ifølge 
den snart 20 år gamle bog, 
”Arne Jacobsen”, skrevet af 
Carsten Thau og Kjeld Vindu 
og stadig standardværket om 
den store arkitekt, skulle Arne 
Jacobsen mange år senere 
have sagt i en tv-udsendelse 
om rådhustårnet, at det står 
”på den fortvivlende måde og 
jokker sine ben lige ned gen-
nem taget (...) Det kan jo ikke 
siges at være den heldigste  
arkitektoniske løsning”.

En af Arne Jacobsens samti-
dige kolleger, Johan Pedersen, 
udtrykte misforholdet mel-
lem funktion og pynt på en-
kelt dansk:

”Det (rådhuset, red.) er ble-
vet som en mand i et praktisk 
tweedsæt, men med høj har 
på”.

Når det nu skulle være, kun-
ne man måske også have fore-
trukket en campanile, altså et 
fritstående tårn lige ved siden 

Modernistisk 
rådhus med  
høj hat
Klokkespillet i Arne Jacobsens ikoniske rådhus i Aarhus har ikke 
spillet koncerter de sidste 10 år, og i maj blev de flere end 40 rådhus-
klokker taget ned for at blive restaureret til byens værtskab som 
europæisk kulturby i år. Vi tegner et portræt af det 75 år gamle 
rådhus – og det klokkespil, som slet ikke skulle have været der.

��   
Byens borgere ville 
have et tårn på  
deres nye rådhus,  
og sådan blev det. 
arne jacobsen var  
en pragmatisk mand, 
og han tilføjede et  
60 meter højt tårn, 
som han søgte at 
gøre æstetisk let-
tere ved at forsyne 
det med en udvendig 
skeletstruktur. arne 
jacobsen var ikke 
selv begejstret  
for resultatet.

Tårnet på aarhus rådhus er 
vist ikke arkitektens stolt-
hed. Foto: kim Haugaard
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fakta
tre andre berømte Jacobsen-bygninger

af selve rådhusbygningen, der 
er placeret i et parkanlæg an-
lagt af havearkitekten Georg 
Boye med stilfærdige skulp-
turer af nogle af de billedhug-
gere, der var fremme omkring 
bygningens opførelsestids-
punkt - Svend Rathsack og Jo-
hannes C. Bjerg blandt andre.

et ikon for aarhus
Men med tiden er rådhus-
tårnet blevet et ikonagtigt 
billede på Aarhus båret af 
den samme optimistiske mo-
dernitet som byens meget 
smukke universitet tegnet af 
C.F. Møller, Povl Stegmann 
og Kay Fisker, der blev opført 
nogle år tidligere i forhold til 
arkitektkonkurrencen om 
rådhuset.

2. juni 1941 - altså i sommer 
for 75 år siden - blev Aarhus 
Rådhus indviet. Det var gan-
ske vist ikke færdigt og kunne 
slet ikke på nogen måde tages 
i brug, men det passede så fint 
med markeringen af byens 
500-års jubilæum.

Pressen var naturligvis til 
stede ved den store begiven-
hed og rapporterede begej-
stret fra folketoget gennem 
Aarhus, for trods den mørke 
tid under besættelsen var det 
en festdag:

”Gaderne fyldtes. Gennem 
hele Strøget sørgede Politi til 
Fods og til Hest for at holde 
Kørebanen fri, og det gik for 
sig paa den hyggeligste og 
venskabeligste Maade. Hele 
Aarhus syntes i Dag en stor 
Familie, og aabenbart også en 
By i Vækst, for saa mange Bar-
nevogne mindes jeg ikke at 
have set i saa tæt en Trængsel. 
Sol og Sommer var det”. 

”Blomsterne rankede sig, 
Varmen lagde sig over det 
smalle Strøg, og hele Gaden 
var som eet Blomsterbed af 
søde Pigers Kjoler blomstren-
de i alle Kulører. Brune som 
Sydlændinge er disse Aar-
huspiger, og hvis man ikke vil 

tro, at Solen skinner mere her 
end andre Steder i Danmark, 
saa talte alle disse brune Ben 
og de gyldne bare Arme et ty-
deligt Sprog herom. Kun Øj-
nene er blaa, som de er hos Pi-
gerne ved de danske Strande”.

Også indledningen rum-
mer storladen poesi og fortje-
ner at blive citeret:

”Saa ringede Klokkerne 
fra Sct. Clemens. De bløde, 
skønne Klokker indledte Fest-
gudstjenesten højtideligt og 
smukt - og kunde man tænke 
sig nogen mere værdig Optakt 
til Dagen end de to Højtidelig-
heder lige efter hinanden, Be-
kendelsen til vort dejlige Flag 
og Kirkens alvorlige Hilsen til 
en gammel By, hvis Historie, 
som Danmarks egen, har væ-
ret Glæder og Sorger, trange 
Tider og glade”.

klokkespil et folkekrav
Ikke nok med, at folket og po-
litikerne krævede et tårn på 
deres rådhus. I rådhustårnet 
skulle der selvfølgelig også 
være et klokkespil.

For at det kunne lykkes, 
blev der arrangeret en ind-
samling af metal, fremgår det 
af Aarhus Kommunes hjem-
meside. Omkring 6000 bor-
gere forærede 10 tons kobber, 
bly, messing og tin til projek-
tet.

Metallet blev opmagasine-
ret i rådhusets kælder, men 
i en tid med mangel på det 
meste, et land, der var besat, 
og en verden i krig, traf poli-
tikerne i 1943 en aftale med 
belysningsvæsnet i Aarhus.

Frem for at få metallet be-
slaglagt af besættelsesmag-
ten kunne det jo være, at det 
kunne bruges til et eller andet 
nyttigt, og til gengæld leve-
rede Aarhus Belysningsvæsen 
efter krigen både et tilsvaren-
de kvantum tilbage og ydede 
også et lille tilskud til støbning 
af klokkerne, der kunne tages 
i brug i 1948.

Arne Jacobsen er uddannet 
på Kunstakademiets 
arkitektskole.

Sammen med Flemming 
Lassen introducerede 
Arne Jacobsen i 1928 den 
arkitektoniske modernisme 
i Danmark med et forslag  
til ”Fremtidens hus”.

Han etablerede egen 
tegnestue i 1929.

Gennem sine tidlige huse 
modererede Arne Jacobsen 
modernismens knivskarpe 
principper til et mere blødt 
og organisk udtryk.

Arne Jacobsen arbejdede 
i alle skalaer og med alle 
typer byggerier - samt 
møbeldesign.

 

blå bog
arne Jacobsen 
(1902-1971)

Munkegårdsskolen i Vangede (1957).

Royal Hotel, 
København 

(1951).

Nationalbanken, København (1978).

Foto: Steen Jacobsen/Scanpix

arkivfotos: Scanpix
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Fremtidsudsigter
Jens Chr. Hansen og Jesper kongskov 
jha@berlingske.dk jkon@berlingske.dk

udskiftning ulmer i Novozymes
Efter et 2016 med en stribe markante udskiftninger blandt dan-
ske topchefer – vi nævner i flæng A.P. Møller – Mærsk, Novo 
Nordisk og Lego – kan den næste store udskiftning finde sted i 
Novozymes. 

Efter det dårligste aktieår i enzymvirksomheden nogensinde 
i 2016, hvor virksomheden nedjusterede tre gange på stribe og 
blev rundt regnet 30 milliarder kroner mindre værd, skal der 
ske noget i 2017.

Investorernes tillid til Novozymes skal genskabes, efter at 
virksomheden ad flere omgange har været for optimistisk og 
tilsyneladende har mistet noget af grebet om kundernes præfe-
rencer.

Presset på indtjeningen skaber behov for en spareplan – ikke 
just  noget de er vant til i Novozymes. Det kan også bringe en 
udskiftning i topledelsen på dagsordenen. Det kan være en æn-
dring på topchefposten, hvor Peder Holk Nielsens sidder. Men 
indkaldelsen til forårets generalforsamling kan også meget vel 
rumme en meddelelse om, at formanden siden 2000, Henrik 
Gürtler, forlader sin post, og der skal findes en ny formand.

 

Kan han lande den største danske virksomhedshandel?
Hollænderen Jan van de Winkel kan blive topchefen, der i 2017 
står for den største danske virksomhedshandel nogensinde.

Det sker, hvis biotekselskabet Genmab med hovedkontor 
i København kommer på auktionsblokken. I så fald til en pris, 
der kan nærme sig 100 milliarder kroner.

Storfavorit til at overtage Genmab er den nære samarbejds-
partner Janssen Pharmaceuticals, der ved et køb selv kan be-
holde de forventede rekordgevinster af midlet til behandling 
af knoglekræft, Darzalex, frem for at dele dem med Genmabs 
aktio nærer.

Men let bliver en sådan operation ikke. Genmab har i dag 
ingen storaktionærer med over fem procent. Det vil sige, at der 
skal noget af en præmie til for at lokke de nuværende Genmab-
investorer til at sælge deres aktier.

Pengene i den verden er imidlertid enorme, og med moder-
selskabet, gigantselskabet Johnson & Johnson, i ryggen er det 
finansielt næppe det store problem at sluge Genmab. Og ja, i så 
fald bliver der også en ekstra skilling til Jan van de Winkel.

 

stort jubilæumsår i silkeborg
Der er faldet ro over finansen. Sådan da. Bankerne tjener igen 
bunker af penge, men Nordea kæmper med sin troværdighed, 

og det gør det svært for den svenske bank at finde fodfæste i 
Danmark.

Det må forventes, at indholdet og detaljerne i de kommende 
Basel IV-krav til kapital kommer på plads i 2017. Den udfor-
dring bliver ikke den sværeste for Nordea. For Nordea handler 
det i 2017 derimod om at få vendt den negative spiral, så alt, 
hvad Nordea rører ved, ikke pr. automatik giver dårlig omtale.

Nordea i Danmark er pr. 1. januar 2017 blevet omdannet til 
en filial. Spørgsmålet er, om en begyndende faldende indtje-
ning og et dårligt image kan styres på ret kurs fra Stockholm.

Det er tvivlsomt, og derfor kan 2017 blive året, hvor Nor deas 
danske forretninger på ledelsesplan skal have en større renove-
ring.

I Silkeborg går Jyske Bank-chefen igennem 20 år, An ders 
Dam, og tygger på, om tidspunktet, som samtidig er bankens 
50-års jubilæumsåret, er det rette for et chefskifte.

Det er et godt gæt. Men bliver det virkelig John Fisker fra suc-
cesrige Ringkjøbing Landbobank, der skal tage over?

 

Carlsberg-boss til afgørende eksamen
Carlsbergs topchef, Cees ’t Hart, skal vise sit værd i 2017 og bevi-
se, at bryggeriets formand, Flemming Besen bacher, så rigtigt, da 
han i 2014 overtalte hollænderen til at gå om bord i det danske 
ølklenodie med den bundne opgave at vende års stagnation til 
en langt bedre indtjenende forretning. 

Hart lancerede i 2016 spareplanen Funding The Journey, der 
skal give besparelser på halvanden til to mia. kr. årligt i Carls-
berg. I 2017 skal den stå sin afgørende prøve og vise sig i kon-
krete besparelser. 

Spareplanen hænger tæt sammen med Harts store strate-
giplan for Carlsberg, Sail22, for den skal tilvejebringe den finan-
sielle fleksibilitet, så Carlsberg igen kan satse offensivt og rent 
faktisk begynde at vokse igen. 

Hart har sat sit job ind på, at det lykkes, så mon ikke han al-
lerede har et ret godt indtryk af, at Carlsberg og Funding The 
Journey er på rette vej, og at effektiviseringstiltagene vil vise re-
sultater i 2017.

 

Pyha, det bliver et pokkers udfordrende år for mærsk
For A.P. Møller - Mærsk blev 2016 et historisk tumultarisk op-
brudsår. Men rolig nu, 2017 bliver sværere, for i år skal løsnin-
gerne findes. 

Opsplitningen skal gøres konkret. Transport og logistik for sig 
og olie relaterede forretninger for sig.

Drivkraften i første del af den omstilling er topchefen Søren 
Skou. Men han fortsætter imidlertid sin karriere i rederiet, det 
børsnoterede A.P. Møller - Mærsk.

Så hvem får da det øverste ansvar med at finde et nyt hjem 
til energiforretningerne? Tjah, bum-bum-bum ... Og kan man 
forestille sig et formandsskifte allerede i 2017? Ja, det kan man 
godt.

Er det også i 2017, at den nye Mærsk-generation ved Robert 
Uggla for alvor træder i karakter? Han er blevet sat ind som 
direktør for A.P. Møller Holding og skal herfra forvalte Mærsk-
familiens vidtfavnende interesser. 

Robert Uggla træder næppe op på den store, offentlige scene 
i 2017. Ingen tvivl om at hans rolle i Mærsk-familien bliver stær-
kere og stærkere, men et godt gæt er, at han foreløbig vil operere 
meget diskret – med loyale rådgivere omkring sig.

 

tyra har ondt i fødderne
Nå, så må vi til det. Kampen om Nordsøen er blevet skudt i 
gang, og i 2017 skal der igen-igen tages store, vidtrækkende be-
slutninger om olien og gassen i den danske del af Nordsøen. 

Du kan lige så godt vænne dig til navnet Tyra. Det enorme 
gasfelt i Nordsøen, som har tjent både Danmark og operatøren 
Mærsk supergodt i et par årtier. 

Men Tyra er ikke, hvad Tyra har været. Tyra synker, og Mærsk 
har »truet« med at lukke og slukke allerede i 2018, hvis selskabet 
ikke via skatten får hjælp fra staten til igen at få fast grund under 

Tyras fødder. Men det koster milliarder og atter milliarder.
Som altid ved aftaler om Nordsøen er fronterne blevet truk-

ket skarpt op. En hanekamp skal der til. Men rolig nu, de finder 
selvfølgelig en ordning, begge kan være tilfredse med. Om der 
så også findes et dansk fællesskab på olieområdet i Nordsøen er 
straks mere tvivlsomt. DONG har sat sin olie til salg, Mærsk vil 
vistnok beholde sin olie – lidt endnu. Kan der findes investorer 
på børsen til det?

Bestseller-milliardærens digitale projekt X
Han har haft travlt med at investere igen i år, den velhavende 
Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen. Han har øget sin ejeran-
del i det digitale supermarked Nemlig.com, han har overtaget 
Normal- kæden, og han har investeret i den digitale modetøjs-
virksomhed  Miinto for bare at nævne nogle stykker.

Bag de mange opkøb arbejder Anders Holch Povlsen paral-

det skal du holde  
øje med i 2017
berlingske business har pudset kikkerten og stillet skarpt på erhvervsåret 2017. 
Hvilke topchefer står for skud? Hvilke selskaber kommer på børsen? Hvem 
sætter den digitale dagsorden? Her er ni bud på, hvad året kan bringe.

Er det nu, at direktør anders Dam overvejer, om tiden er inde  
til at tage jakken på og takke af som succesfuld direktør for 
Jyske Bank? arkivfoto: Scanpix

anders Holch Povlsen har en stor ambition om at samle sine 
digitale investeringer i en fælles platform. arkivfoto: Scanpix

Der er bølgegang i nordsøen. mærsk har bebudet lukning  
af Tyra-feltet allerede i det nye år. arkivfoto: Scanpix
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lelt med at realisere sin vision om at skabe en samlet digital 
platform, som kan servicere både private forbrugere og virk-
somheder som kunder. I Amsterdam har han over 100 IT-med-
arbejdere siddende, der arbejder med e-commerce.

Men selv om det er i regi af Bestseller, har Holch adskillige 
gange vist, at han formår at gå på tværs af grænserne i sine inve-
steringer og at udnytte synergierne.

Anders Holch Povlsens store digitale forbilleder er eBay og 
kinesiske  Ali-baba. Holchs samlede digitale projekt vil – måske 
– få milliardærens mange store og små opkøb de senere år til at 
give mere mening for omverdenen.

2017 kan blive året, hvor sløret løftes for Holchs forkromede 
digitale projekt.

Tømmermænd på det danske børsmarked
Efter et historisk godt år for nynoteringer på fonds børsen i Kø-
benhavn står 2017 til at blive en mere trist oplevelse. Store ny-
noteringer med international gennemslagskraft såsom DONG 
Energy, Nets og til en vis grad Scandinavian Tobacco Group fik 
det helt brede smil frem hos for den danske chef for noteringer, 
Carsten Borring. 

Men det smil kan han godt tørre af, for 2017 bliver en fuser. 
De store børskandidater, der er i horisonten, er ikke helt klar. 
Det gælder bl.a. Nykredit, som nok først er klar i 2018. 

Det samme gælder den ekspansive detailkæde Tiger, som 
ejes af kapitalfonden EQT. Efter alt at dømme vil EQT vente lidt 
endnu med at skyde tigeren af. 

Så er der KMD, som ejes af kapitalfonden Advent. Egentlig 
arbejdes der på en notering af KMD, men efter det udskældte 
forløb om noteringen af Nets, som også ejes af Advent, og som 
blev kritiseret for at have solgt Nets til aktiemarkedet for dyrt, 
kan det give Advent incitament til at vente med KMD, så inve-
storerne får Nets lidt mere på afstand. Dertil kommer, at KMD 
er under heftig kritik fra flere store kunder, herunder den dan-
ske stat og kommunerne. Heller ikke den bedste base at søge en 
børsnotering fra.

 

Han skal træde ud af skyggen
Hovsa, nu skal verdens bedste topchef, Lars Rebien Sørensen, 
tituleres som »tidligere« topchef i Novo Nordisk. Det giver plads 
til den nye Mr. Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen.

Det voldsomme kurstab i 2016 har gjort det lettere for Lars 

Fruergaard Jørgensen at tage over, men han må affinde sig med 
at blive sammenlignet med sin forgænger, præcis som Lars Re-
bien Sørensen i sine første år skulle leve i skyggen af sin forgæn-
ger, Mads Øvlisen.

Fruergaard skal finde sin egen stil. Ikke mindst på det kom-
munikationsmæssige område. Omverdenen er vant til, at Novo 
Nordisk-top chefen i klare vendinger evner at kommunikere 
det samfundsansvar, som er blevet en del af DNAet hos insulin-
giganten.

Lars Fruergaard Jørgensen kan næppe slå igennem ved alene 
at lægge navn til besparelser og effektiviseringsprogrammer. 
Der skal visioner til.

Så hvad skal være den nye topchefs brand? Et brud med Lars 
Rebien Sørensens klare fokuseringsstrategi? Næppe. 

I øvrigt sidder forgængeren stadig i Novo-systemet. Og kan 
Fruergaard fastholde sin rival til topchefposten, Jakob Riis, på 
den vigtige post i USA? 

Om et år er vi meget klogere.

2017 bliver året, hvor Lars Fruergaard Jørgensen (i midten) for 
alvor skal formå at træde ud af novo nordisks store rorgænger, 
Lars rebien Sørensens, skygge. arkivfoto: Scanpix

Vi køber ny bil som aldrig før. 
Det viser tal fra De Danske Bil-
importører, der har gjort sta-
tus over 2016.

Statistikken viser, at bilsal-
get sidste år satte ny rekord 
med i alt 222.924 personbiler.

Det er 7,3 procent højere 
end 2015, der også var rekord-
år. Faktisk har bilsalget slået 
rekord de seneste syv år i træk.

- Vi ser fortsat et lavt ren-
teniveau, en generel stig-
ning i reallønnen, en mindre 
stigning i beskæftigelsen og 
dermed et behov for arbejds-
kraftens mobilitet. Og ikke 
mindst har der været en gene-
rel høj tillid blandt forbruger-
ne.- Det er alt sammen noget, 
der har været med til at sikre 
et højt bilsalg igen i år, siger 
adm. direktør for De Danske 
Bilimportører, Gunni Mikkel-
sen.

Han fremhæver også de to 
seneste reduktioner i bilafgif-
ten som en faktor i forhold til 

mersalget. Tallene viser samti-
dig, at danskerne køber større 
biler end tidligere. 

De meget populære klasser 
for mikro- og småbiler udgør 
nu under halvdelen af det 
samlede salg.

Til gengæld er der klar 
fremgang i klasserne for de 
lidt større biler og for SUV- og 
MPV-klasserne.

Når det gælder 2017, for-
venter bilimportørerne ikke 
et nyt rekordår.

Gunni Mikkelsen vurderer, 
at salget vil ligge i underkan-
ten af det, man opnåede sid-
ste år.

- Forbrugerindikatoren har 
været lidt vigende, men der er 
en forventning om, at økono-
mien bliver lidt bedre. Derfor 
tror vi fortsat på en stor inte-
resse for biler, siger han.

Den mest solgte personbil 
sidste år var i øvrigt Peugeot 
208 efterfulgt af Volkswagen 
Up og Peugeot 308. (ritzau)

Da folkene bag Plenti i marts 
sidste år lancerede endnu en 
spiller på det i forvejen pres-
sede danske mobilmarked, 
spurgte mange sig selv, om 
der var brug for endnu en 
operatør.

Knap 10 måneder efter 
hælder de fleste nok til et ja, 
efter at Plenti kan fortælle, at 
man har fået kunde nummer 
50.000 i folden.

Det er lige præcis halvt så 
mange, som man havde som 
målsætning for selskabets før-
ste to leveår.

Oprindeligt udbød Plenti 
kun mobilabonnementer 
med fri tale og fri data, hvor 
der også var tilknyttet en ræk-
ke underholdningstjenester. 
Siden fulgte et billigere abon-
nement uden ekstra indhold, 
og det er formentlig en stor 
del af årsagen til selskabets 
pæne vækst.I hvert fald, hvis 
man spørger senioranalytiker 
Morten Imsgard fra Sydbank.

- De har forsøgt at sælge 
underholdningspakker med 
telefoni, og det er sværere end 

den klassiske opskrift med 
en lav pris på et rent telepro-
dukt. Men erkendelsen har 
formentlig også været hen ad 
vejen, at det er svært at vokse 
i tilfredsstillende tempo med 
den type produkt på hylden, 
siger analytikeren.

Han godkender dog Plentis 
vækst og ser den som et tegn 
på, at der fortsat er plads til 
mindre spillere, der holder de 
store udbydere af mobiltele-
foni som Yousee, Telia og Tele-
nor i kort snor.

- Hvis de store hæver pri-
serne, så står der hele tiden 
nogen på sidelinjen og er klar 
til at byde sig til. På den måde 
er selskaber som Plenti vigtige 
for et dynamisk marked, siger 
Morten Imsgard.

Han konstaterer samtidig, 
at konkurrencen altså fortsat 
arbejder til kundernes fordel 
på det danske mobilmarked.

- Jeg tror, at man kan være 
helt rolig og sige, at mobilte-
lefoni ikke bliver dyrere for 
forbrugerne i 2017, siger han.
(ritzau)

Vi køber ny bil som aldrig før. 
Det viser tal fra De Danske Bil-
importører, der har gjort sta-
tus over 2016.

Statistikken viser, at bilsal-
get sidste år satte ny rekord 
med i alt 222.924 personbiler.

Det er 7,3 procent højere 
end 2015, der også var rekord-
år. Faktisk har bilsalget slået 
rekord de seneste syv år i træk.

- Vi ser fortsat et lavt ren-
teniveau, en generel stig-
ning i reallønnen, en mindre 
stigning i beskæftigelsen og 
dermed et behov for arbejds-
kraftens mobilitet. Og ikke 
mindst har der været en gene-
rel høj tillid blandt forbruger-
ne.- Det er alt sammen noget, 
der har været med til at sikre 
et højt bilsalg igen i år, siger 
adm. direktør for De Danske 
Bilimportører, Gunni Mikkel-
sen.

Han fremhæver også de to 
seneste reduktioner i bilafgif-
ten som en faktor i forhold til 

mersalget. Tallene viser samti-
dig, at danskerne køber større 
biler end tidligere. 

De meget populære klasser 
for mikro- og småbiler udgør 
nu under halvdelen af det 
samlede salg.

Til gengæld er der klar 
fremgang i klasserne for de 
lidt større biler og for SUV- og 
MPV-klasserne.

Når det gælder 2017, for-
venter bilimportørerne ikke 
et nyt rekordår.

Gunni Mikkelsen vurderer, 
at salget vil ligge i underkan-
ten af det, man opnåede sid-
ste år.

- Forbrugerindikatoren har 
været lidt vigende, men der er 
en forventning om, at økono-
mien bliver lidt bedre. Derfor 
tror vi fortsat på en stor inte-
resse for biler, siger han.

Den mest solgte personbil 
sidste år var i øvrigt Peugeot 
208 efterfulgt af Volkswagen 
Up og Peugeot 308. (ritzau)

Bilsalget var 
rekordhøjt i 2016
Antallet af solgte personbiler var 
det højeste nogensinde sidste år. 
syvende år med rekordsalg.

Da folkene bag Plenti i marts 
sidste år lancerede endnu en 
spiller på det i forvejen pres-
sede danske mobilmarked, 
spurgte mange sig selv, om 
der var brug for endnu en 
operatør.

Knap 10 måneder efter 
hælder de fleste nok til et ja, 
efter at Plenti kan fortælle, at 
man har fået kunde nummer 
50.000 i folden.

Det er lige præcis halvt så 
mange, som man havde som 
målsætning for selskabets før-
ste to leveår.

Oprindeligt udbød Plenti 
kun mobilabonnementer 
med fri tale og fri data, hvor 
der også var tilknyttet en ræk-
ke underholdningstjenester. 
Siden fulgte et billigere abon-
nement uden ekstra indhold, 
og det er formentlig en stor 
del af årsagen til selskabets 
pæne vækst.I hvert fald, hvis 
man spørger senioranalytiker 
Morten Imsgard fra Sydbank.

- De har forsøgt at sælge 
underholdningspakker med 
telefoni, og det er sværere end 

den klassiske opskrift med 
en lav pris på et rent telepro-
dukt. Men erkendelsen har 
formentlig også været hen ad 
vejen, at det er svært at vokse 
i tilfredsstillende tempo med 
den type produkt på hylden, 
siger analytikeren.

Han godkender dog Plentis 
vækst og ser den som et tegn 
på, at der fortsat er plads til 
mindre spillere, der holder de 
store udbydere af mobiltele-
foni som Yousee, Telia og Tele-
nor i kort snor.

- Hvis de store hæver pri-
serne, så står der hele tiden 
nogen på sidelinjen og er klar 
til at byde sig til. På den måde 
er selskaber som Plenti vigtige 
for et dynamisk marked, siger 
Morten Imsgard.

Han konstaterer samtidig, 
at konkurrencen altså fortsat 
arbejder til kundernes fordel 
på det danske mobilmarked.

- Jeg tror, at man kan være 
helt rolig og sige, at mobilte-
lefoni ikke bliver dyrere for 
forbrugerne i 2017, siger han.
(ritzau)

Plenti er allerede 
halvvejs i mål
Plenti havde som mål at nå 100.000  
kunder inden for to år. efter knap  
10 måneder har man nået det halve.
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Frederik m. Juel 
fmj@berlingske.dk

Danskerne vil have mere vel-
færd, men vi arbejder stadig 
mindre for at skaffe skatte-
kroner til velfærden. Efter fi-
nanskrisen er danskernes årli-
ge gennemsnitlige arbejdstid 
dykket med 30 timer. Det 
svarer til en god halv time om 
ugen pr. beskæftiget dansker.

Danskerne arbejder i gen-
nemsnit en del mindre end 
de 37 timer, som arbejdsugen 
er for rigtig mange. Det skyl-
des ifølge eksperter, at mange 
nye job efter finanskrisen kun 
er på deltid. Det trækker den 
gennemsnitlige arbejdstid for 
alle danskere ned.

Hvis danskernes gennem-
snitlige arbejdstid igen kan 
komme op på niveauet fra før 
finans krisen, vil det øge vores 
samlede velstand, ved at brut-
tonationalproduktet vil blive 
øget med 36 milliarder kroner 
frem mod 2025.

Det skal holdes op mod, at 
den nye regering i sin kom-
mende 2025-plan vil øge 
vores velstand med 80 milli-
arder kroner frem mod 2025. 
Regeringen regner med en 
uændret gennemsnitlig ar-
bejdstid i hele perioden.

Det er Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd, AE, der for 
Berlingske Business har udar-
bejdet  beregninger omkring 
arbejdstiden, og cheføkonom 
i AE Erik Bjørsted ser meget 
gerne, at vores arbejdstid 
kommer højere op.

- Den gennemsnitlige ar-
bejdstid er kunstig lav, fordi 
vi stadig er mærket af krisen. 
Her ligger også et stort poten-
tiale i forhold til at undgå fla-
skehalse, siger Erik Bjørsted, 
der godt kan frygte, at den 
gennemsnitlige arbejdstid 
ikke kommer tilbage på ni-
veauet fra før krisen.

- Det afhænger af, om ar-
bejdsmarkedet er ved at skifte 
karakter, så deltidsbeskæfti-
gelsen permanent kommer 

til at fylde noget mere. Det 
kan man ikke udelukke. Kri-
sen har været med til at skabe 
nogle rammer, hvor mange 
har en mere løs tilknytning til 
arbejdspladserne, siger Erik 
Bjørsted.

Beregningerne af dansker-
nes arbejdstid er foretaget 
ved at tage de samlede antal 
arbejdstimer, der bliver arbej-
det et år i Danmark og divi-
dere det tal med antal beskæf-
tigede.

Det er Danmarks Statistik, 
der forsøger at holde styr på, 
hvor mange timer danskerne 
 arbejder. Mere præcist arbej-
dede hver dansker i job før  
finanskrisen i gennemsnit 
1490 timer om året. 

Det tal er siden faldet til 
1460 timer om året. Omsat til 
arbejdstimer om ugen var den 
før finanskrisen på 33,1 timer 
om ugen i gennemsnit, hvis 
man regner med 45 arbejds-
uger på et år. Nu er den nede 
på 32,4 timer om ugen i gen-
nemsnit.

Stadig flere halvtidsjob
En analyse fra LO viser pro-
blemet med stadig flere halv-
tidsjob. Ifølge tallene fra LO 
er der siden 1. kvartal 2013 
opstået 115.000 flere job her  
i landet. 

Men i samme periode er 
 beskæftigelsen målt på fuld 
tidspersoner kun vokset med 
77.000.

Det er først og fremmest 
inden for brancherne handel- 
og transport samt erhvervs-
service, hvor der er kommet 
mange halvtidsjob.

Erhvervssservice er en blan-
det kategori af virksomheder 
inden for blandt andet råd-
givning, rengøring og vikar-
bureauer.

- Tallene viser, at presset 
på arbejdsmarkedet umid-
delbart ikke er så stort, som 
man tror. Rundt omkring  
i landet er der mange, som 
er på deltid, og som gerne vil  
op på fuld tid. Det, som sprin-
ger i øjnene er, at de brancher, 
som i forvejen har mange 
deltidsansatte, fortsætter  
ud ad den tangent, siger chef-

økonom i LO Allan Lyngsø 
Madsen.

- Det er tid til at sadle om. 
Arbejdsgiverne skal have til-
rettelagt arbejdstiden ander-
ledes, så vi kan få skabt flere 
stillingere på fuld tid i stedet 
for deltid, siger Allan Lyngsø 
Madsen, der naturligt nok 
ikke kan afvise, at nogen har 
et job på nedsat tid, fordi de 
gerne vil have det.

Analysen fra AE går til ud-
gangen af 2015. Kort før jul 
kom nye tal for nationalregn-
skabet fra Danmarks Statistik. 

Her kunne man se, at målt 
frem til 3. kvartal i 2016 har 
der  været en lille fremgang i 
arbejdstimer pr. beskæftiget 
dansker.

Pilen peger således i den 
rigtige retning. På arbejds-
giversiden i form af Dansk  
Erhverv  påpeger cheføkonom 
Steen Bocian, at det helt afgø-
rende er, om det er tvunget 
at flere danskere er på nedsat 
tid, eller om det er frivilligt.

Færre til at betale
Hvis det er tvunget, skyldes 
det dårligere konjunkturer, så 
virksomhederne ikke har råd 
til at ansætte alle på fuld tid. 
Så vil den foreløbige udvik-
ling fra i år fortsætte, og den 
gennemsnitlige arbejdstid af 
sig selv komme tilbage på ni-
veauet fra før finanskrisen.

Modsat hvis der er tale om 
et strukturelt skifte på ar-
bejdsmarkedet, hvor flere ger-
ne vil være på deltid. Hvis det 
er tilfældet, stiller det øgede 
krav om reformer.

- Hvis arbejdstiden perma-
nent er lavere pr. dansker, har 
det samme effekt som hvis 
der er færre på arbejdsmarke-
det. Så er der færre personer, 
vi kan beskatte for at få den 
velfærd, vi gerne vil have.

- Det er det samme som 
diskussionen med Alternati-
vets og Enhedslistens forslag 
om kortere arbejdstid. Hvis 
vi holder mere fri og  arbejder 
mindre, så har det nogle kon-
sekvenser, siger Steen Bocian.

I den liberale tænketank 
Cepos er cheføkonom Mads 
Lundby Hansen ikke i tvivl 
om, at der er et stort potentia-
le i at få øget danskernes gen-
nemsnitlige arbejdstid.

- Det kan ske ved at nedsæt-
te marginalskatten på arbej-
de. Tager man for eksempel 
den øverste marginalskat, så 
udgør den 56 procent ,og ind-
regnes afgifter, udgør den 67. 
Høj marginalskat kan afholde 
nogle fra at arbejde ekstra,  
siger Mads Lundby Hansen.

Både LO og AE er mere tviv-
lende om, hvor meget skatten 
på den sidst tjente krone er  
afgørende for, hvor meget 
danskerne arbejder.

Vi arbejder mindre efter finanskrisen
selv om det gerne skulle gå den modsatte vej, falder danskernes gennemsnitlige arbejdstid. Vi arbejer  
i gennemsnit en god halve time mindre om ugen, end vi gjorde før finanskrisen. Der er solid skjult  
gevinst at hente, hvis vi får arbejdstiden op på samme niveau som før finanskrisen, viser beregninger.

Jakob Chor 
jakc@berlingske.dk

Flere danskere skal arbejde 
længere, hvis det står til fi-
nansminister Kristian Jensen 
(V), der bebuder behov for 
reformer. Baggrunden er, at 
danskerne arbejder mindre 
end mange af vores euro-
pæiske kollegaer i lande som 
Tyskland og Norge. Og skal 
der være råd til velfærd, må 
flere altså tage en længere 
tørn, mener finansministeren.

- Mange tænker måske, at 
det betyder et rædselskata-
log af ubehageligheder. Men 
det kan jo også bare være at 
lade danskerne beholde flere 
af de penge, de tjener ved at 
arbejde. Det vil sige, at ge-
vinsten ved at veksle fritid til 
 arbejdstid skal være større, si-
ger Kristian Jensen.

Ministeren ser flere model-
ler for sig. For det første vil 
skattelettelser på den først-
tjente krone få flere ind på 
arbejdsmarkedet, mener han. 

Derudover kan skattelettelser 
i toppen få flere til at lægge 
nogle timer til gavn for fami-
liens forbrugsmuligheder og 
hele samfundets velstand, 
siger finansministeren. En an-
den vej at gå er at få flere til at 
gå fra deltid op på 37 timer.

I den offentlige sektor be-
buder finansministeren, at 
der skal kigges på, om det er 
systemet, der gør, at der bliver 
brugt mange deltidsansatte  
i stedet for flere fuldtids- 
ansatte.

I det private må det være 
op til virksom hederne selv at 
få flere væk fra deltid, det vil 
ministeren ikke blande sig 
i – udover at skatte lettelserne 
skal drive flere fra deltidsjob. 
Derudover skal flere danskere 
blive længere tid på arbejds-
markedet, mener Kristian 
Jensen.

Bare 10 minutter mere
Hele spørgsmålet om dan-
skernes arbejdstid medfører 
altid en skarp debat - bare 

tænk på slagsmålet i 2010, 
der kom i kølvandet på 
 Socialdemokratiets og SF’s 
”Fair Løsning”, hvor 12 minut-
ters ekstra arbejdstid skulle 
give milliarder til flere vel-
færdsgoder. 

Også Kristian Jensen har 
tidligere foreslået, at man ved 
at arbejde 10 minutter læn-
gere om dagen kunne opnå 
store gevinster for landets vel-
stand. I Alternativet har man 
slået til lyd for at skrue ned for 
arbejdstiden. Kristian Jensen 

vil dog ikke vil lægge sig fast 
på en bestemt arbejdstid.

- I stedet for at dikterer 
10 minutter ekstra eller en  
feriedag mindre vil jeg hel-
lere sikre, at de personer, hvor 
det passer ind i deres  arbejds-  
eller familieliv, har en større 
gevinst ved at arbejde halvan-
den time ekstra eller springe 
en ferieuge over, siger han.

I Danmark arbejder vi i gen-
nemsnit 703 timer om året, 
viser tallene fra OECD ifølge 
Cepos.

Finansministeren: Vi skal arbejde længere

Flere danskere er siden finanskrisen gået på deltid, og det bringer den gennemsnitlige arbejdstid ned med en halv time om ugen, 
primært inden for handel, transport og erhvervsservice, der blandt andet omfatter rengøring. arkivfoto: Søren Bidstrup
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odense.

Jesper Beenfeldt nielsen 
jeb@fyens.dk

En del danske familier kæm-
per med en svingende øko-
nomi - det ene år går det me-
get godt, men næste år er der 
minus på kontoen. Sådan har 
familien Barfoed i Odense det 
også, her er der bare mange 
nuller efter tallene.

Det fremgår tydeligt at Fy-
ens Stiftstidendes og Fyens.
dks årlige hitliste over de stør-
ste overskud og underskud på 
Fyn.

Familien topper noget så 
eftertrykkeligt listen over de 
største fynske overskud, der 
er offentliggjort i 2016. 745 
millioner kroner tjente fami-
liens ejendomskoncern før 
skat i det regnskab, der blev 
publiceret i foråret. For et år 
siden var Barfoed Group også 
øverst på listen - da var det 
blot listen over de største un-
derskud med et minus på 522 
millioner kroner.

En del af forklaringen på 
det store spring er, at virksom-
heden har nogle helt specielle 
lån, som i en årrække har væ-
ret meget dyre. 

Men nu er udviklingen 
vendt, og nogle af de tidligere 

udgifter begynder at vende til-
bage som indtægter. Desuden 
mener ledelsen, at værdien 
af en del af dens mange ejen-
domme er steget, og det tæl-
ler også godt med i det store 
overskud.

Nogle af de samme me-
kanismer betyder, at også 

kriseramte HD Ejendomme 
pludselig er at finde på top 
25-listen efter syv års fravær. 

L'Easys bedste placering
Mens Barfoed Group har væ-
ret en noget uregelmæssig 
gæst på listen over de største 
overskud (blot tre gange på 11 

år) er der mere stabilitet på de 
næste pladser.

3C Groups (L'Easy-koncer-
nen) er med for niende gang, 
Dan-Foam har været med alle 
11 gange og Selfinvest (Mid-
delfarts oliekoncern) har kun 
været væk fra listen et enkelt 
år. 3C Groups har aldrig tid-

ligere været så godt placeret 
som i år, til gengæld er Dan-
Foams tredjeplads firmaets 
dårligste nogensinde.

Tallene i vores analyse viser 
overskuddet før skat, og det 
kan Dan-Foam være godt til-

freds med. I det seneste regn-
skab har virksomheden afsat 
813 millioner kroner til en 
måske kommende skattereg-
ning, og derfor er resultatet 
efter skat et minus på 371 mil-
lioner kroner.

Barfoed-familien tjener mest af alle
Der bliver tjent rigtig store beløb i Fyns mest succesrige virksomheder. Det viser denne 
analyse af de største overskud blandt de fynske virksomheder.

Jesper Beenfeldt nielsenjeb@
fyens.dk

Underskud er farligt for en 
virksomhed - ikke mindst når 
de gentager sig år efter år.

Årets analyse af de største 
underskud på Fyn viser, at det 
ikke kun er engangsudgifter, 
der får nogle af de store, fyn-
ske virksomheder til at pla-
cere sig på Top 25 over årets 
største underskud. Mange af 
virksomhederne på listen er 

gengangere fra tidligere år.
Det gælder blandt andet 

indehaveren af førstepladsen 
- Svendborgvirksomheden 
Scandinavian Brake Systems, 
der har kæmpet længe med 
et datterselskab, som nu er 
lukket. Også Jensens Bøfhus-
koncernen, H.J. Hansen, SSP 
Technology, Falck Schmidt, 
Ten Cate og Ardo har i de se-
nere år været plaget af store 
tilbagevendende underskud.

Mekonomen og Bios kom-

mer formentlig ikke tilbage 
på listen igen, begge skulle nu 
være endegyldigt lukket.

Ni underskud i træk
Selv om nogle navne optræ-
der på minus-listen flere gan-
ge, er der naturlige grænser 
for, hvor længe det sker. De 
fleste virksomheder vil før el-
ler siden løbe tør for kapital, 
hvis underskuddene bliver 
ved.

I enkelte tilfælde har rige 

ejere så stor tiltro til en virk-
somheds fremtid, at de vil fi-
nansiere underskuddet i man-
ge år. Det har for eksempel 
været tilfældet i Vissenbjerg, 

hvor Ten Cate Danmark i 
hvert fald i de seneste ni regn-
skabsår har præsenteret uaf-
brudte underskud. Formentlig 
har de hollandske ejere så stor 

tiltro til en god fremtid for 
virksomhedens udvikling af 
forsvarsmateriel, at de er vil-
lige til at finansiere de mange 
minusser.

Underskuddene  
kommer i stimer
Analysen af de største underskud på Fyn viser, at der er ubehageligt 
mange selskaber, der placerer sig på listen år efter år.

Analysen er baseret på alle regnskaber, der er offentliggjort 
gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2016.

Kun virksomhed med mindst 30 ansatte er med.

I en koncern er koncernregnskabets tal brugt, når det 
foreligger. Tilsvarende er der fortrinsvis brugt tal fra 
moderselskabet, ikke et datterselskab.

Kun selskaber på Fyn er med i analysen. Selskaberne er også 
med, selv om de er ejet af en virksomhed uden for Fyn. Hvis 
hovedsædet ligger på Fyn, bruges tallene for hele koncernen.

Alle over- og underskud er hentet fra regnskabsposten 
”resultat før skat”.

Antallet af ansatte er hentet fra årsregnskabet, hvis det er 
oplyst. Heri er medarbejdertallet regnet om til fuldtidsansatte 
i gennemsnit for regnskabsåret. Hvis regnskabet ikke 
indeholder antallet af ansatte, er tallet hentet fra Skats 
e-indkomst.

Grundtallene er hentet i databasen BiQ. Derefter er 
de bearbejdet af Fyens Stiftstidende, som har hentet 
koncerntallene fra regnskaberne. Kilden er altid selskabets 
eget regnskab.

Fakta
SådaN Er taLLENE rEgNEt ud

Barfoed Group, der ledes af frederik Barfoed, har på papiret haft meget store underskud gennem 
flere år. nu er det tilsyneladende slut, og ejendomskoncernen placerer sig allerøverst på listen 
over de største overskud. arkivfoto: victoria mørck madsen

Jesper Beenfeldt nielsen 
jeb@fyens.dk

A.P. Møller - Mærsk-koncer-
nen er ved at opbygge en in-
ternational kursuskoncern 
med centrum i Svendborg. 

Den slags koster mange pen-
ge, og derfor har selskabet 
Maersk Training et af de stør-
ste underskud på Fyn i 2016.

Selskabet topper listen over 
fynske underskud, når man 
måler tallene pr. ansat. Hver 

ansat i Maersk Training har i 
gennemsnit betydet et minus 
på 760.000 kroner.

Det viser Fyens.dks og Fyens 
Stiftstidendes analyse af de 
største over- og underskud på 
Fyn offentliggjort i 2016.

Maersk Trainings under-
skud stammer tilsyneladende 
ikke så meget fra Svendborg 
som fra de 12 udenlandske 
undervisningsfaciliteter, som 
koncernen råder over. Her 
kan alle virksomheder få de-

res medarbejdere på kurser 
- især inden for maritime og 
sikkerheds-områder.

Som det fremgår af listen er 
de øvrige underskud pr. ansat 
væsentligt mindre end Ma-
ersk Trainings. Her kan man 

også se, at underskuddene er 
fordelt over et væld af forskel-
lige brancher lige fra el- og 
vandforsyning til it og have-
maskiner.

Disse virksomheder har størst underskud pr. ansat
Internationale søfartskurser har været en virkelig dårlig forretning.

Bremsevirksomheden sBs i svendborg har tabt rigtig mange penge på datterselskabet notox, der 
nu er lukket. arkivfoto
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Jesper Beenfeldt nielsen 
jeb@fyens.dk

Ejendomskoncernen Barfoed 
Grup er en suveræn Fynsme-
ster i at tjene penge - både det 
samlede overskud og når det 
gælder overskud pr. ansat.

Det viser Fyens Stiftstiden-
des og Fyens.dks store årlige 
gennemgang af de fynske un-
derskud og overskud.

Men under den odensean-
ske ejendomskoncern dukker 
et væld af mindre fynske virk-
somheder op på listen over 
de største overskud pr. ansat. 
Her fremstilles særlige plastic-
former ude på landet i Co-
vestro, der bages småkager i 
Svendborg, der laves fliseklæb 
i Nørre Aaby, skråtobak og ka-
ger i Odense og i Avnslev laver 
de maskiner, der kan rense 
boremudder.

Kaffen med på listen igen
Efter noget tids fravær er kaf-
fen igen kommet på listen 
over succesrige fynske virk-
somheder. Her har Merrild 
Kaffe i Middelfart optrådt i 
mange år, men virksomhe-
den er nu splittet op og delvis 
solgt. En stor del af Merrild-
virksomheden befinder sig 
nu i Jacobs Douwe Egberts 
DK, hvor hver ansat sørger for 
at hente 1,4 millioner kroner 
ind i overskud.

Den traditionelle fynske 
hædersdisciplin, bygning af 
skibe, er også kommet med 
på listen over succesrige virk-
somheder. Fayard i Lindø 
Industripark har med et stort 
overskud på 88 millioner kro-
ner - en halv million kroner 
pr. ansat - placeret sig fornemt 
på både listen over de største 
overskud og listen over bedst 
indtjening pr. ansat.

Her 
tjener 
hver 
ansat 
flest 
penge 
hjem
de er ikke kendt af 
så mange, men i en 
flot række af mindre, 
fynske virksomheder 
skraber hver af de 
ansatte et rigtig godt 
overskud hjem til 
firmaet hvert år.

Barfoed Group (ejendomme), Odense C
3C Groups (L'easy mm.), Odense M

Dan-Foam (madrasser), Aarup
Selfinvest (oliehandel mm.), Middelfart

Micro Matic (fadølsudstyr), Odense SV
Thornico (æg mm.), Odense C

Jacobs Douwe Egberts DK (kaffe), Middelfart
MPWM 2014 (Marius Pedersen, affald), Ferritslev Fyn

FTZ Autodele (reservedele), Odense SV
Fjernvarme Fyn (energi), Odense M

TV2/Danmark (tv), Odense C
Scandinavian Tobacco Group Assens (tobak), Assens

HS Metalservice (Alumeco, metal), Odense C
Orkla Confectionery & Snacks Danmark (Kims, chips), Søndersø

B. J. Holding Middelfart (T. Hansen, reservedele), Middelfart
Harald Nyborg (detailhandel), Odense SV

Habico Holding (Orifarm, medicin), Odense S
BD Invest (møbler), Rynkeby

Munck Gruppen (entreprenør), Nyborg
HD Ejendomme Holding (ejendomme), Odense SØ

GF Forsikring (forsikring), Odense NV
Fayard Holding (værft), Munkebo

Meneta Holding (bremser), Odense N
Rynkeby Foods (juice), Ringe

Energi Fyn (el), Odense SV

Stumbeck Holding (briller), Odense C
F. Uhrenholt Holding (fødevarer), Middelfart
Era-Transport (lastvognskørsel), Odense SØ 
Gea Farm Technologies Mullerup (landbrugsmaskiner), Ullerslev
Intersport Danmark (detailhandel), Odense SØ
Næsby Maskinfabrik (metalforarbejdning), Odense N
Ardo (frostvarer), Nyborg
Ewii Fuel Cells (energi), Odense SØ
Ten Cate Danmark (militært udstyr), Vissenbjerg
Fonden Sydfyns Elforsyning (el), Svendborg
Kjaer Group  (biler), Svendborg
Scan (brændeovne), Vissenbjerg
Exhausto (ventilation), Langeskov
AP Trading (Texas, havemaskiner), Odense S
Falck-Schmidt (militærudstyr), Odense C
Gartneriet PKM (gartneri), Odense N
SSP Technology Holding (vindmøller), Stenstrup
H.J. Hansen Holding (affald mm.), Odense C
Bios Ambulance Services Danmark (ambulancer), Odense SØ
Mekonomen (reservedele), Odense S
Ekokem (affald), Nyborg
Jensen's Food Group (restauration), Odense M
Vandcenter Syd Holding (vand), Odense C
Maersk Training (undervisning), Svendborg
Scandinavian Brake Systems (bremser), Svendborg

Ardo (frostvarer), Nyborg
Gartneriet PKM (gartneri), Odense N
Digizuite (it), Odense C
LBH International (rørudstyr), Kerteminde
Fonden Sydfyns Elforsyning (el), Svendborg
Scan (brændeovne), Vissenbjerg
Era-Transport (lastvognskørsel), Odense SØ 
Stumbeck Holding (briller), Odense C
AP Trading (Texas, havemaskiner), Odense S
Næsby Maskinfabrik (metalforarbejdning), Odense N
Coffeebrewer Nordic (kaffe), Middelfart
SIS International Holding (møbler), Middelfart
Dalina Genetics (gartneri), Odense N
Intersport Danmark (detailhandel), Odense SØ
Hotel Faaborg Fjord (hotel), Faaborg
Gea Farm Technologies Mullerup (landbrugsmaskiner), Ullerslev
Falck-Schmidt (militærudstyr), Odense C
SSP Technology Holding (vindmøller), Stenstrup
Ekokem (affald), Nyborg
Ten Cate Danmark (militært udstyr), Vissenbjerg
Vandcenter Syd Holding (vand), Odense C
Scandinavian Brake Systems (bremser), Svendborg
Ewii Fuel Cells (energi), Odense SØ
Mekonomen (reservedele), Odense S
Maersk Training (undervisning), Svendborg

Fyns 25 
største 
overskud

Fyns 25 
største 
underskud

Fyns største 
underskud 
pr. ansat

Fyns største 
overskud 
pr. ansat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Barfoed Group (ejendomme), Odense C
BD Invest (møbler), Rynkeby

Dan-Foam (madrasser), Aarup
Wittenborg (automater), Odense SØ

Covestro (plastic), Otterup
Jacobs Douwe Egberts DK (kaffe), Middelfart
Royal Biscuit Nordic (småkager), Svendborg

HD Ejendomme Holding (ejendomme), Odense SØ
JEW Holding (Arkitektgruppen, byggeri), Odense SØ

Soil Recovery (boremudder), Nyborg
Trio Line Holding (møbler), Haarby

Scandinavian Tobacco Group Assens (tobak), Assens
Orkla Confectionery & Snacks Danmark (Kims, chips), Søndersø

Vangsted Holding (LIP, byggematerialer), Nørre Aaby
Renoldi Invest (detailhandel), Odense SV

Mette Munk (brød og kager), Odense C
Fjernvarme Fyn (energi), Odense M

NGF Nature Energy Holding (naturgas), Odense SØ
Fayard Holding (værft), Munkebo

3C Groups (L'easy mm.), Odense M
Kielberg Advokater, Odense M

Hermann Krügers Eftf. (skråtobak), Odense M
Nyborg Forsyning og Service (forsyning), 

PHX Holding (udsugning), Langeskov
Roulunds Braking (bremser), Odense S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

-25.
-24.
-23.
-22.
-21.
-20.
-19.
-18.
-17.
-16.
-15.
-14.
-13.
-12.
-11.
-10.
-9.
-8.
-7.
-6.
-5.
-4.
-3.
-2.
-1.

-25.
-24.
-23.
-22.
-21.
-20.
-19.
-18.
-17.
-16.
-15.
-14.
-13.
-12.
-11.
-10.
-9.
-8.
-7.
-6.
-5.
-4.
-3.
-2.
-1.
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sunnmørsposten i aalesund mødte sten Grytebust, da nordmanden var hjemme i norge på juleferie. 

KRISEN I ÅDALEN
Leif Rasmussen 
lra@sportfyn.dk

FoDboLD: OB's norske mål-
mand Sten Grytebust har 
været hjemme og holde jul i 
Aalesund og den lokale avis 
Sunnmørsposten leverede 
hen over nytåret et stort op-
slag med keeperen, der har 
imponeret i sine ti måneder i 
den fynske klub trods proble-
merne i bunden af Superliga-
en. Grytebust forlod Aalesund 
efter 148 førsteholdskampe til 
fordel for OB.

Den norske avis spekule-
rer allerede på, om Grytebust 
snart er klar til en større liga 
end den danske. OB's træner 
Kent Nielsen vil set med fag-
lige øjne ikke være nervøs for 
at se Grytebust på en højere 
hylde end i OB, selv om det vil 
være et enormt tab for klub-
ben.

- Jeg er ikke i tvivl om, at 
Sten har det, som skal til for 
at lykkes i en større liga, siger 
Kent Nielsen til Sunnmørspo-
sten og kalder Grytebust for 
en spiller, der er et forbillede 

både på og udenfor banen.
Grytebust siger selv i et in-

terview med Sunnmørspo-
sten, at 2016 har været godt 
for ham.

- 2016 har været mit bedste 
år som keeper. Jeg har i OB 
fået akkurat det, jeg ønskede 
mig. Jeg ønskede mig noget 
nyt. En anderledes og måske 
lidt stærkere liga end den nor-
ske og jeg så frem til at skulle 
overbevise nogen påny. Jeg 
ønskede mig en ny start, som 
kunne gøre mig til en bedre 
spiller og person. Det føler jeg 
absolut, at jeg skiftet har gjort, 
siger Grytebust, der naturlig-
vis er ked af, at OB alligevel 
ligger og roder i bunden trods 
nordmandens stabile og stær-
ke præstationer.

Potentiale i ob
- Vi skulle have præsteret bed-
re. Heldigvis viste vi lidt frem-
gang før ferien, selv om vi ikke 
vandt alle kampe. Men der er 
stort potentiale i holdet og jeg 
føler, at vi har underpræsteret 
kraftigt, siger Grytebust, der 
ikke er bange for at rykke ned 
med OB.

- Nej, der er ingen pointe i 

at frygte det. Vi har haft god 
fremgang på det seneste.

Sunnmørsposten spørger 
i artiklen, om han har størrre 
ambitioner end at spille i OB, 
hvor han har kontrakt til som-
meren 2019.

- Jeg trives vældig godt, hvor 
jeg er nu. Samtidig har jeg al-
drig lagt skjul på, at jeg hele ti-
den ønsker at tage nye skridt, 
siger han og afviser at tale om, 
hvorvidt der allerede har væ-
ret interesse fra udlandet.

Sunnmørsposten konsta-
terer, at Grytebusts præsta-
tioner er gået "under radaren" 
hjemme i Norge, mens han 
har imponeret i Danmark. 
Avisen citerer denne artikels 
forfatter korrekt for at sige om 
nordmanden fra Sport Fyns 
post:

- Sten har været den store 
overraskelse for OB hidtil. 
Han har været holdets klart 
bedste spiller og har vist, at 
han er en målmand af høj 
klasse. Han har været outstan-
ding. De må have gode mål-
mænd i Norge, siden han ikke 
står på landsholdet.

Kent Nielsen er enig i den 
vurdering:

- Sten skal ikke have skyld 
for, at vi kæmper i bunden af 
Superligaen. Vi er meget til-
fredse med det, han har præ-
steret. Han har leveret på et 
stabilt højt niveau og i enkelte 
kampe har han været helt 
kampafgørende, siger OB-træ-
neren til den norske avis.

OB har første træning på 
fredag kl. 10 og spiller første 
træningskamp fredag den 20. 
januar kl. 13.30 i Roskilde og 
fynboernes første Superliga-
kamp er mandag den 20. fe-
bruar på Ewii Park i Odense 
mod Randers.

Grytebust vil  
videre en dag
OB-træner Kent Nielsen siger til den norske avis Sunnmørsposten.

20.1.2016 kl. 13.30: 
Roskilde – OB

22. 1.2016 kl. 12.00 
OB – Nykøbing FC

28.1.2016 kl. 13.00 
Helsingborg IF – OB

31.1.2016 – 9.2.2016 
Træningslejr i Pinatar ved 
Alicante (evt. med kamp 
mod Zenit Leningrad.

12.2.2016 kl. 14.00 
OB - Brøndby IF

Træningslejren bliver 
i Pinatar nær Alicante. 
Endelig spilleliste og 
tidspunkter for kampe 
følger.

FAKTA
OB’s tRæninGstests

FoDboLD: Den tidligere OB-
målmand Mads Toppel har 
haft sin sidste arbejdsdag 
i Brøndby, da målmanden 
sammen med sportsdirektør 
Troels Bech er blevet enig om 
betingelserne for at ophæve 
kontrakten.

Det var et uheld med en 
køkkenkniv, da han skulle 
skære i en svinemørbrad, der 
har betydet et stop for fod-
boldkarrieren.

- I slutningen af november 
kom Mads galt af sted med en 
kniv og fik skåret sig alvorligt i 
fingeren.

- Kombinationen af den 
skade og de efterfølgende 
komplikationer gør, at han 
ikke kan deltage i hverken 
kampe eller målmandstræ-
ningen.

- Dertil kommer de brusk-
skader, Mads har pådraget sig 
i knæene, som fortsat volder 
problemer, og ligeledes gør 

ham ukampdygtig.
- Derfor er vi i fællesskab 

blevet enige om betingelserne 
for at ophæve kontrakten før 
tid, da Mads gerne vil tage det 
næste skridt i sit liv, fortæller 
sportsdirektør Troels Bech til 
klubbens hjemmeside.

Mads Toppel er ærgerlig, 
men afklaret med situatio-
nen.

- At min karriere stopper før 
tid er selvfølgelig noget kede-
ligt noget, for jeg havde ikke 
planer om at lægge hverken 
støvler eller handsker på hyl-
den endnu.

- Men mit uheld i køkkenet 
gør desværre, at jeg ikke kan 
gøre mit job som målmand, 
og så må tingene jo være, som 
tingene er.

- Heldigvis har jeg sammen 
med Troels Bech og Brøndby 
fået en god aftale, og det er jeg 
taknemmelig for, siger Mads 
Toppel.  (RITZAu)

Uheldige Mads 
Toppel stopper 
karrieren efter 
køkkenuheld
Et uheld med en køkkenkniv har 
ført til, at Mads Toppel nu bliver nødt 
til at stoppe fodboldkarrieren.

niels abildtrup 
nab@sportfyn.dk

IShocKEy: I en nærmest uvir-
kelig sejrsstime har Odense 
Bulldogs gjort rent julebord 
med 10 sejre i samtlige kampe 
i december. Senest med 5-2 
i Herlev. Ligatopscorer Dale 
Mitchell tegnede sig for tre 
scoringer, og de to andre an-
grebsraketter Tony Romano 
og Sebastian Strandberg sco-
rede på samme vis. 

Endnu mere opmuntrende 
var det faktum, at den unge 
Asper Petersen scorede sit før-
ste mål, og det kommer i en 
periode, hvor to andre talen-
ter Frederik Høeg og Oliver 
Larsen har fejret triumfer på 
ungdomslandsholdet under 
VM i Canada. Det var kamp 
nummer 71 for Asger Peter-
sen, der er flasket op i talent-
afdelingen på Møllemarksvej. 

Men straks i det nye år skal 
Bulldogs på to nye udeba-
neture. Først Tirsdag aften i 
Rødovre Skøjte Arena, hvor 
træner Jesper Duus trak stik-
ket op til nytår, og allerede 
onsdag aften i Aalborg mod 
topholdet. Det hurtigt skøj-
tende og talentfulde hold skal 
nu prøve at fastholde den 
spinkle chance for at nå med i 

slutspillet.
Op til nytår forlod cheftræ-

ner Jesper Duus posten, og 
han er nu erstattet af Trevor 
Koening, Kevin Montgomery 
og assisterende træner Mike 
Rådde i en trio. De debuterede 
med i det mindste at få det 
ene point mod lokalrivalen 
Gentofte, som løb med sejren 
i forlængelsen.

Nummer syv Gentofte med 
46 point og Esbjerg med 34 
point for samme antal kampe 
har dermed slået hul ned til 
Rødvore på 25 point, så Rød-
ovre i den grad kender kra-
vene hjemme mod Odense, 
der for nylig efter en stærk 
Rødovre-start i Odense blev 
kørt over især Mitchells eks-
plosioner.

Bulldgos-lejren har alle 
mand klar til kampen i Rød-
ovre. Meldte trænerstaben 
mandag.

- Dog må vi undvære de to, 
som er til U-VM, men det er 
jo en glædelig årsag. Rødovre 
skal nok være topmotiverede 
efter trænerskiftet, så vi ved, 
at vi skal helt klar, og det er al-
tid en giftig opgave i Rødovre, 
sagde assistenttræner Mads 
True efter træningen mandag 
aften. 

Bulldogs jagter sejr  
nummer 11
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Kommentar

Det er en logisk udvikling, at Odense 
Håndbold nu får retten til at høste 
side-indtægterne i egen hal, når det 
for tiden fremstormende ligahold 

trækker flot med publikum.

Det kan overraske, at OB-koncernen Odense 
Sport & Event A/S afgiver forpagtningen, for 
der bør normalt være pænt med moneter, hvis 
man fylder hallen med en Kim Larsen- eller 
en Lars Lilholt-koncert og får publikum til at 
kalde på kærligheden ved at gå i ølboderne. 
Det er der, fortjenesten for alvor ligger. Men 
måske spiller det en rolle, at Odense Sport & 
Event med den snarlige indvielse af teater- og 
musikhuset Odeon i bymidten får endnu en 
mulig platform til koncerter og sikkert har 
rigeligt med kampe og begivenheder at sikre 
hjælpere til.

og i længDen bør indtægterne tilfalde de 
projekter og klubber, som har bevist, at de har 
en fremtid og en evne til at drive forretningen 
professionelt. Og det må man tilskrive Odense 
Håndbold, hvis aktionærer undervejs i forrige 
sæson besluttede, at de ville hæve overliggeren 
gevaldigt og fjerne den jævnlige kattejammer. 
Ledelsen gik efter træner Jan Pytlick, og ikke 
mindst anlæggelsen af Cortex Park ude ved 
Campus var en original beslutning, der vil 
tilføre selskabet midler, som konkurrenterne 
ikke råder over. Det gavner blandt andet 
Odense Håndbold, at nogle af aktionærerne er 
kendte i entreprenørbranchen.

Det vil være et yderligere plus, hvis og når 
der kan komme ekstra indtægter fra den nye 
forpagtningsaftale. Men det skal ikke under-
kendes, at den flot nyrenoverede hal kan blive 
opgraderet, så det brede publikum og familier 
også kan få en oplevelse, der ikke bare handler 
om krydsløb og russer-screeninger mod 
Nykøbing Falster.

oDense HånDbolD Har skaffet sig mange stærke 
kort på de rutinerede hænder. Det er lige før, 
at den største udfordring kan blive at skaffe 
nok modstandere af klasse i det hjemlige, og 
derfor er SK Aarhus-projektets kvaler en dårlig 
nyhed. Men det allervigtigste lige nu er ganske 
enkelt at slå Silkeborg-Voel, onsdag. I nu egen 
hule.

nu skal odense 
HC levere sejrene

Niels Abildtrup 
nab@sportfyn.
dk

niels abildtrup 
nab@sportfyn.dk

HånDbolD: Det er en del af 
en større strategi, at Odense 
Håndbold her pr. nytår over-
tager forpagtningen af Oden-
se Idrætshal, og det sker, fordi 
elitehåndbolden i Odense ef-
ter mange års tørke nu er ble-
vet en seriøs faktor i toppen af 

dansk kvindehåndbold.
- Vi har haft fem punkter 

i strategien, og nu er vi ved 
den sidste del. Først satsede 
vi på at hente det ypperste 
på trænerposten, og det fik vi 
i form af Jan Pytlick. Så skulle 
vi have styrket økonomien, og 
derefter fik vi etableret Cortex 
Park, hvor kommunen har bi-
draget med ungdomsboliger, 

og det projekt er klar i 2018. 
Så skulle vi hente en del gode 
spillere, og det mener jeg nok, 
vi har opfyldt. Og nu kommer 
så forpagtningsaftalen, sagde 
formand, advokat Jørn Bon-
nesen, på et pressemøde i net-
op Odense Idrætshal - med 
tilføjelsen:

- Det er sket efter et langt 
forhandlingsforløb med kom-

munen og den hidtidige for-
pagter, Odense Sport & Event 
A/S, og nu kan vi langt bedre 
udvikle rammerne.

By- og kultur-rådmand Jane 
Jegind (V) var med ved høj-
bords og forklarede:

- Det vigtigste er naturligvis 
den flotte sport, som nu vises 
af Odense Håndbold, og kom-
munen vil gerne være med til 

odense HC bli'r herre  
i eget hus
Det ambitiøse håndboldprojekt har efter langvarige forhandlinger med 
kommunen og odense sport & Event A/s overtaget forpagtningsaftalen i 
odense Idrætshal. og vil satse på at skabe en ægte hjemmebane.

Der skal langes noget ud over disken her, når Odense HC spiller. fra venstre aktionær Per Jørgensen, formand Jørn Bonnesen, 
aktionær Carsten storm, kommerciel chef Kim Hansen og sponsorkonsulent Jens Erik Larsen i cafeteriaet. foto: Lasse Hansen

    
I længden bør indtægterne 

tilfalde de projekter og 
klubber, som har bevist, at 

de har en fremtid og  
en evne til at drive forret-

ningen professionelt. 

redaktør:
Niels Abildtrup
65 45 52 11 

souschef:
Leif Rasmussen
65 45 52 13

Journalister: 
Karsten L. Sørensen
65 45 52 39
Hardy Hounsgaard
63 45 21 70
Mia Sylvester Augustinus
65 45 51 57
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understøtte den udvikling. 
Det er jo naturligt, at håndbol-
den nu bliver en slags herre i 
eget hus, akkurat som man ser 
det med ishockey ovre i skøj-
tehallen, sagde Jane Jegind.

En forpagtningsaftale
Administrerende direktør 

Mark Jespersen udddybede 
aftalens inhold og effekter:

- Der er tale om en forpagt-
ningsaftale om catering for de 
næste syv år. Det gælder også 
arrangementsrettigheder 
samt navne- og reklameret-
tigheder. Men der er ikke tale 
om kommunale tilskud i det 

og heller ikke om booking.
- Men nu kan vi udvikle for-

retningen og give tilskuere, 
ledere og spillere bedre vilkår, 
så publikum fornemmer, at 
det her er vores hjemmebane. 
Akkurat, som når man gæster 
større stadioner i fodbold, 
eller nogle af de andre hånd-
boldhaller i Danmark. Nu 
har vi incitamentet til at lave 
flere boder og på flere fron-
ter skabe bedre faciliteter for 
publikum, og vi kan forbedre 
forholdene for spillerne i om-
klædningsrummene og mel-
lem træningerne, sagde Mark 
Jespersen.

Navn kan skiftes
Odense Håndbold får lov til at 
navngive idrætshallen, og det 
vil primært ske med fleksibili-
tet og udskifteligt elektronisk 
navneskilt, så man ved andre 
stævner og lejligheder kan 
lade andre arrangørerer gøre 
brug af det - som ved Fyens 
Stiftstidendes store indefod-

En trio med stålsatte øjne: Direktør mark Jespersen, til højre, 
fortæller om perspektiverne, i midten rådmand Jane Jegind (v) 
og til venstre formand Jørn Bonnesen. foto: Lasse Hansen

niels abildtrup 
nab@sportfyn.dk

For første gang i lange tider 
var der ikke spillere til stede 
ved et Odense HC-presse-
møde. Til gengæld var der 
godt med aktionærer, idræts-
parkchef Søren Damgaard, 
frivillige, lidt pressefolk - og 
endda borgmesterkandidat 
i form af Jane Jegind (V), 
der iført den hel-blå partifarve 
vist godt kender tiltræknings-
kraften i sporten - med ofte 
større værdi end det seneste 
givet kløgtige oplæg om trans-
formationen af endnu en for 
tung kommunal afdeling, 
eller det modsatte.
 
Odense Idrætshal blev bygget 
tilbage i 1967 og husede i 
de første klassehold som 
Stjernens herrer, der vandt to 
medaljesæt med målmand 
Kay Jørgensen, den elegante 
skytte Keld Andersen, streg-
tornadoen Claus From, den 
alsidige Karl Erik Jørgensen 
og to-meter-skytten Jens Ove 
Hansen som temperaments-
fulde vindertyper.
 
Kunstneren Helge Engel-
brecht blev bedt om at lave 
et passende kunstværk, og 
det store og uudgrundelige 
skulptur-agtige værk hænger 
stadig på væggen og har vist 
hørt lidt af hvert i cafeteriaet.
 
I en del årtier var det den 
rutinerede Brink-familie med 

til sidst Kaj Brink i spidsen, 
der drev hal-cafeteriaet, 
og dengang var det i en 
samlet aftale med Odense 
Idrætspark, og aftalen 
omfattede på samme vis 
ishockeyhallen og stadion, 
men gradvist var den æra slut, 
efterhånden som familien 
trak sig mod pensionen, og 
den mere og mere professio-
naliserede sport gjorde krav 
på andele.
 
Hal-cafeteriaet var i de 
første årtier stedet, hvor 
nogle af de lokale presse-
gentlemen samledes ved 
stambordet og fik nogle 
gedigne nyheder med sig på 
vej hjem mod redaktionerne 
inde i midtbyen, mens der 
til tider var lidt fast og mere 
flydende til ganen, og blandt 
disse honoratiores var Fyns 
Tidendes sportsredaktør 
Mr. Slans og Ekstra Bladets 
fynske korrespondent Ole 
Pedersen, der begge havde en 
aalborgensisk fortid og derfor 
begge havde cricket - især 
gærdespillet- som markant 
stofområde.
 
Blandt deltagerne i onsdagens 
pressemøde var aktionærerne 
Per Jørgensen og Carsten 
Skov, samt sponsorkon-
sulent Jens Erik Larsen, 
samt kommerciel chef Kim 
Hansen. Nu har især de to 
sidstnævnte fået et ekstra 
incitament i det daglige 
arbejde.

NavNE fra OdENsE 
Idrætshal

Helge Engelbrechts vægskulptur fra 1970 har set og hørt mangt 
og meget i Odense idrætshal. foto: Lasse Hansen

bold-julestævne eller ved 
mesterskaber i andre idræts-
grene.

I forpagtningsaftalen skal 
Odense Håndbold svare en 
afgift på otte-10 procent til 
kommunen, og ledelsen vil 
formentlig afholde nogle 
flere koncenceter, og allerede 
torsdag den 16. februar står 
Culture Club bag en koncert i 
hallen i samarbejde med den 
nye forpagter, og på samme 
vis kan andre arrangører gå 
efter koncerter.

En af udfordringerne for 
Odense Håndbold, der er en 
eliteoverbygning med over et 
dusin lokale klubber som ba-
sis, bliver at skaffe bemanding 

til cafeteria og de nye boder.
- Men vi har allerede over-

taget en af medarbejderne fra 
Odense Sport & Event, og vi 
vil også ansætte nogle folk, og 
så skal vi arbejde på at få fri-
villige hjælpere, akkurat som 
andre klubber gør det, sagde 
Mark Jespersen.

Onsdag aften får Odense 
Håndbold besøg hjemme af 
Silkeborg-Voel KFUM i en li-
gakamp, der i øvrigt tv-trans-
mitteres. Her skal den nye 
aftale stå sin prøve, og med 
de flotte tilskuertal, som klub-
ben i denne sæson har samlet 
sig, vil det allerede kunne slå 
mærkbart igennem.

BadmINtON: OBK har allerede 
sikret sig en plads i de kom-
mende kvartfinaler i Bad-
mintonligaen, så tirsdagens 
opgør i Højbjerg kan spilles 
helt uden nerver. Fynboerne 
vil selvfølgelig gerne sikre sig 
at slutte på den nuværende 6. 
plads, hvilket kræver mindst 
tre point i de to resterende 
runder. Og de skal sikres i Høj-
bjerg, da mandagens hjem-
mebaneopgør mod Skovs-
hoved ikke forventes at kaste 
point af sig, da Whiskybæltets 
helte tæller adskillige ver-
densstjerner.

Og en sejr over Højbjerg er 
bestemt et realistisk scenarie. 
Fynboerne stiller i stærkeste 
opstilling og går benhårdt ef-
ter de nødvendige point. Men 
de er oppe mod et hjemme-
hold, der vil dø med støvlerne 
på. Højbjerg sidder nemlig på 
det yderste mandat ift kvartfi-
nalerne, så de lægger sig ikke 
ned frivilligt.

- Der er ikke tvivl om, at vi 
møder et topmotiveret hjem-
mehold, men jeg er sikker på, 
at vi nok skal klare skærene og 
sikre os de nødvendige point, 
lyder det optimistisk fra OBK-
leder John Thrane, der dog 
rutineret sikrer sig en bagud-
gang med konstateringen af, 
at de to hold altid spiller tætte 
opgør.  (bendix)

OBK på ufar-
ligt togt til 
Smilets by

IshOckEy: Danmark skøjtede 
mandag ud efter et flot U20-
VM i ishockey.

I kvartfinalen viste stormag-
ten Rusland sig for stærk, og 
danskerne tabte klart med 0-4 
(0-2, 0-0, 0-2).

Det flotte VM fik et lidt ær-
gerligt dansk aftryk, da Dan-
mark selv satte Rusland i gang 
med et gigantisk målmands-
drop midt i første periode.

Alexander Polunin skød 
egentlig bare pucken væk fra 
omkring midterlinjen, og selv 
om pucken havde kurs mod 
mål, burde skuddet aldrig 
have kastet en scoring af sig.

Men det skete, da målmand 
Lasse Petersen fra Red Deer 
Rebels fejlbedømte puckens 
flugt, og den strøg over hans 
gribehandske og op i krogen.

11 sekunder før første peri-
odes afslutning kom Rusland 
på 2-0 ved turneringens top-
scorer, Kiril Kaprizov.

Danmark forsøgte at presse 
på, men med godt 12 minut-
ter tilbage punkterede rus-
serne endegyldigt kampen 
med scoringen til 3-0. Fire 
minutter før tid var topscorer 
Kaprizov igen på pletten til 
slutresultatet 4-0.  (ritzau)

Danske 
talenter tabte 
til Rusland  
i VM-exit

Mail: sporten@sportfyn.dk

Redigerende:
Klaus Sivebæk
Martin Juul Madsen
anders Haugsted brahm
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af Jannick Rasmussen 
 Ritzau

Tennis: Angelique Kerber (28 
år), Serena Williams (35) og 
Agnieszka Radwanska (27).

Det er gamle kendinge, som 
den 26-årige tennisstjerne 
Caroline Wozniacki skal sigte 
efter, når hun tirsdag indleder 
2017-sæsonen og jagten på at 
blive en del af den absolutte 
verdenstop.

Trioen besætter verdens-
ranglistens tre øverste trin, og 
ikke meget har ændret sig si-
den eksempelvis begyndelsen 
af 2013, da trioen udgjorde 
top-5 i selskab med Maria 
Sharapova og Victoria Aza-
renka, der nu er ude på grund 
af henholdsvis dopingkaran-
tæne og barsel.

Toppen domineres af 
modne spillere og har skabt 

en anden tendens, end da 
spillere som Serena Williams, 
Sharapova, Kim Clijsters og 
Justine Henin vandt deres 
første grand slam-titel og lå 
nummer et som teenager eller 
tidligt i tyverne.

Caroline Wozniacki var selv 
lige blevet 20 år, da hun i 2010 
overtog førstepladsen. Det 
har ingen været tæt på at ko-
piere siden, og listens øverste 
teenager skal aktuelt findes på 
26.-pladsen i Daria Kasatkina.

Det er en tendens, man skal 
vænne sig til, mener den dan-
ske stjerne.

- Det er nogle år siden, man 
har set dominerende teenage-
re. Jeg var en del af en gruppe 
med Azarenka, Radwanska 
og Petra Kvitova. Vi pressede 
hinanden og blev i toppen i 
lang tid.

- Det tror jeg ikke, man vil 

se så meget i fremtiden. Jeg 
tror, det er for hårdt, vurderer 
Caroline Wozniacki på pres-
semødet forud for WTA-tur-
neringen i Auckland.

Den tidligere topspiller 
Tine Scheuer-Larsen, der er 
kommentator på TV3 Sport, 
mener, at der er tale om en 
sund tendens og fremhæ-
ver Kerber, der sidste år blev 
grand slam-vinder og verden-
setter.

- Det kræver en fuld tennis-
udvikling i dag. Man skal også 
kunne håndtere alt det uden 
for banen. Kerber er et godt 
eksempel. Hun fik lagt det sid-
ste på fysisk og også den men-
tale del, siger Scheuer-Larsen.

stærk sæsonafslutning
Efter et skadesplaget 2016 
sluttede Caroline Wozniacki 
sæsonen godt af og avancere-

de fra nummer 74 til 19 i ver-
den. Hun befinder sig ifølge 
tendensen i en god tennisal-
der.

- Jeg synes ikke, man kan 
sætte en begrænsning for 
hende. Kan hun hvile i sig selv, 
gå efter sine slag og afkorte 
duellerne som i slutningen af 
2016, kan hun spille med om 
de store turneringssejre.

- Hendes fokus vil være stør-
re på at gøre det godt i grand 
slam-turneringerne end på 
ranglisten. Går det godt, kom-
mer ranglisteplaceringen helt 
af sig selv, siger Scheuer-Lar-
sen.

Wozniacki indleder efter 
planen turneringen i Auck-
land tidligt tirsdag morgen 
dansk tid mod Nicole Gibbs 
fra USA. I næste uge er Sydney-
turneringen sidste test før 
Australian Open.

Wozniacki jagter den  
gamle garde i toppen
Kvindernes verdensrangliste i tennis domineres af modne spillere, og det er 
blevet en sjældenhed, at de unge blander sig i kampen om de største titler.

Verdensranglisten

Kilde: WTA /ritzau grafik/ MW

’08 ’09 ’10 ’11 ’08 ’08 ’08 ’08 ’08

12

4
1 1

10 10 8

17
19

Caroline Wozniacki sluttede stærkt af i 2016. nu jagter hun nye 
sejre, der skal sikre en tilbagevenden til tennisverdens top-10. 
foto: Bobby yip/Reuters

Caroline Wozniacki debuterede på WTA-touren i sommeren 2005. 
Tirsdag tager hun hul på en ny sæson.

Herunder følger en oversigt, der viser hendes placering på verdens-
ranglisten fra starten af de enkelte år samt WTA-titler i de pågæl-
dende år:

2005:  Ingen placering

2006:  Ingen placering

2007:  Nummer 231

2008:  Nummer 60, tre WTA-titler

2009:  Nummer 12, tre WTA-titler

2010:  Nummer 4, seks WTA-titler

2011:  Nummer 1, seks WTA-titler

2012:  Nummer 1, to WTA-titler

2013:  Nummer 10, én WTA-titel

2014:  Nummer 10, én WTA-titel

2015:  Nummer 8, én WTA-titel

2016:  Nummer 17, to WTA-titler

2017:  Nummer 19

FakTa
Caroline WozniaCki år For år

Caroline Wozniackis placering 
på verdensranglisten fra 2008 
til 2016
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Karsten L. sørensen 
kals@sportfyn.dk

Badminton: Efter et flot 2016 
er Viktor Axelsen stormet ind 
i top-tre på badmintonens 
verdensrangliste i herresingle. 
På den aktuelle liste fra 29. 
december er den 22-årige 
fynbo således nummer tre på 
ranglisten - med Jan Ø. Jør-
gensen som nummer to og 
Lee Chong Wei fra Malaysia 
som nummer et. Son Wan 
Ho fra Korea er nummer fire. 
Dermed er herresinglen i den 
usædvanlige situation, at der 
ikke er en kineser i verdens 
top-fire.  Chen Long, Lin Dan 
og Tin Houwei er således 
henvist til placeringerne som 
nummer fem, seks og syv.

Kinas dominans inden for 
badmintonen var i  hele taget 
ikke så udtalt i 2016. Kine-
serne vandt således kun 19 
Super Series-turneringer mod 
hele 45 i for eksempel 2011. 
Og de kan ikke undskylde 
det med, at 2016 var et OL-år, 
da de i sidste OL-år vandt 33 
titler. Chen Long vandt ikke 
en eneste Super Series-turne-
ring i 2016, men veteranen 
Lin Dan reddede dog noget af 
herresingle-æren for kineser-
nes ved at vinde den traditi-
onsrige All England-turnering 
- i øvrigt et af de helt store mål 
for Viktor Axelsen i 2017.

På auktion i indien
Inden det atter bliver rigtig 
alvor for Viktor Axelsen, er 
den unge fynbo i disse dage i 
Indien for at spille i den show-
prægede - men også ekstremt 
økonomisk attraktive - indi-
ske badmintonliga, Premier 
Badminton League (PBL). 
Badmintonsporten stormer 
frem i Indien båret af penge-
stærke investorer. 

- Inderne har flere år i træk 
spurgt ind til, om Viktor kun-
ne være interesseret i at være 
en del af deres liga. Men Vik-
tor har syntes, der skulle mere 
fokus på den hjemlige liga og 
Copenhagen Masters, som jo 
lå i juledagene. Men ikke i år. 
Så nu var chancen der for at 
opleve den indiske liga, for-
tæller Henrik Axelsen, Viktor 
Axelsens far og manager.

Hver enkelt spiller bliver 
inviteret til at deltage i ligaen. 
Siger en spiller "ja", er han/
hun først og fremmest garan-
teret et grundbeløb, som ta-
ger udgangspunkt i spillerens 
placering på verdensrangli-
sten. Desuden kommer spil-
lerne på auktion. Det betyder, 
at hvert af de seks hold kan 
byde ind på de spillere, der er 
til rådighed. Det, en spiller bli-

ver solgt for, kommer så oveni 
spillerens grundbeløb.

-  Pudsig "menneskehan-
del" men en sjov og anderle-
des måde at profilere sporten 
og de enkelte spillere på, som 
Henrik Axelsen konstaterer.

En tur på catwalken
Viktor Axelsen landede i In-
dien i onsdags og fortæller:

- Det er virkelig anderle-
des og meget spændende at 
være en del af denne turne-
ring. Indtil nu har det dog 
været alt andet end en bad-
mintonturnering. Inderne er 
super søde og venlige, og de 
ved ikke alt det gode, de skal 
gøre for at få det hele til at lyk-
kes. De har arbejdet i måne-
der på setuppet, og alligevel 
bliver tingene ændret fra time 

til time. Indtil nu gør det ikke 
noget, for det har været fest 
og farver med pressemøder, 
modeshows, fotoshoots, tv-
interwiews til flere asiatiske 
stationer og meget andet end 
badminton. Det vigtigste er 
dog, at vi får trænet godt. Der 
er ingen smalle steder med 
hensyn til faciliteter. Alt er 
bare i orden.

Altid seriøse Viktor Axelsen 
var dog lige ved at sætte hæ-
lene i, da han fik at vide, at 
han skulle gå på en catwalk i 
et indisk outfit. Han fortæller 
fra Hyderabad:

- Der tænkte jeg da lige på, 
hvad det nu var, jeg havde 
rodet mig ud i. Nå men det 
var nok bare en sjov måde at 
slutte mit 2016 af på - at gå 
ned ad podiet foran masser 

af pressefolk i noget, der lig-
nede en blanding af nattøj og 
et Pjerrot-kostume. Heldig-
vis havde de ikke snabelsko i 
størrelse 47.

Turneringen i Indien afvik-
les på en speciel måde. Der 
spilles kun til 11 i hvert sæt - 
og bedst af tre sæt. Og der spil-
les to herresingler, en dame-
single, en herredouble samt 
en  mixdouble pr. match. 

Viktor Axelsen stiller op for 
Bangalore Blasters.

Turneringen varer kun et 
par uger, så Viktor Axelsen 
når tilbage til Danmark og 
Odense til Sportslørdag-ar-
rangementet, 21. januar.

Viktor axelsen holder 
kinesere bag sig
nye tider på verdensranglisten i badmintonens herresingle. to danskere i 
top-fire, der til gengæld helt usædvanligt er uden kinesiske spillere.

Det er gode penge i lommen og masser af show, når viktor axelsen skal spille i den indiske liga i de 
kommende dage. foto: Birgitte Carol Heiberg

Viktor Axelsen havde et stort 2016, hvor OL-bronze i Rio 
samt en sejr i Super Series-sæsonfinalen var de helt store 
højdepunkter - sammen med deltagelsen på det danske hold, 
der vandt Thomas Cup, VM for hold.

I de kommende dage spiller den 22-årige fynbo i den 
showprægede men også økonomisk attraktive indiske liga, 
Premier Badminton League.

For 2017 er der ellers to helt store mål for Viktor Axelsen, 
nemlig All England - den turnering, der skaber legender - i 
Birmingham fra 7. til 12. marts samt VM i Glasgow fra 21. til 27. 
august.

Fakta
Viktor axElsEns år

��   inderne har 
flere år i træk spurgt 
ind til, om Viktor 
kunne være interes-
seret i at være en del 
af deres liga. Men 
Viktor har syntes, der 
skulle mere fokus på 
den hjemlige liga og 
Copenhagen Masters, 
som jo lå i juledagene. 
Men ikke i år. så nu 
var chancen der for 
at opleve den indiske 
liga.
HenriK axeLsen, viKtor axeLsens 
far og manager

aVisEns tV-tiPs

fodbold

tv 3 sPort 2
Copa del rey
18.55 Osasuna - Eibar
21.10 Las Palmas - Atletico Madrid

6’eren
Premier League
20.00 Bournemouth - Arsenal

Håndbold

tv 2 sPort
Ligaen, kvinder
18.05 Ringkøbing - Nykøbing Falster

Basketball

tv 2 sPort
Champions League, mænd
19.55 Bakken Bears - Helio Suns

ishockey

tv 3 sPort 1
nHL
01.05 Washington - Toronto

tennis

tv 2 sPort
Wta
06.00 Brisbane International
00.30 ASB Classic

sPort i dag

Håndbold

Ligaen, mænd
19.30 TTH Holstebro-Skanderborg

Ligaen, kvinder
18.15 Ringkøbing-Nykøbing F.

Badminton

Ligaen
19.00 Højbjerg-Odense OBK
19.00 Ikast-Aarhus AB
19.00 Skovshoved-Solrød Strand
19.00 Skælskør/Slagelse-Greve
19.00 Værløse-Vendsyssel

ishockey

Ligaen
19.00 Esbjerg-Aalborg
19.00 Herlev-Frederikshavn
19.00 Rungsted-Gentofte
19.00 Rødovre-Odense

FodBold

england, Premier League (38)

middlesbrough-leicester  .............0-0
Tilskuere: 32.437

Everton-southampton  .........3-0 (0-0)
1-0 Enner Valencia (73.), 2-0 Leighton Baines 
(81., str.), 3-0 Romelu Lukaku (89.)
Tilskuere: 38.891

man. City-Burnley  .................2-1 (0-0)
1-0 Gaël Clichy (58.), 2-0 Sergio Agüero (62.), 
2-1 Ben Mee (70.)
Udvisning: Fernandinho , Man. City (32.)
Tilskuere: 54.463

sunderland-liverpool  .........2-2 (1-1)
0-1 Daniel Sturridge (19.), 1-1 Jermain Defoe 
(25., str.), 1-2 Sadio Mane (72.), 2-2 Jermain 
Defoe (84./str.)
Tilskuere: 46.494

WBa-Hull  ................................3-1 (0-1)
0-1 Robert Snodgrass (21.), 1-1 Chris Brunt 
(49.), 2-1 Gareth McAuley (62.), 3-1 James 
Morrison (73.)
Tilskuere: 23.402

West Ham-man. Utd  ..............0-2 (0-0)
0-1 Juan Mata (63.), 0-2 Zlatan Ibrahimovic (78.)
Udvisning: Sofiane Feghouli, West Ham (15.)
Tilskuere: 56.996

Chelsea  ............................19 16 1 2 42-13 49
Liverpool ..........................20 13 5 2 48-23 44
Man. City  ..........................20 13 3 4 41-22 42
Arsenal  .............................19 12 4 3 41-19 40
Tottenham  .....................19 11 6 2 37-14 39
Man. Utd (P) ...................20 11 6 3 31-19 39
Everton  .............................20 8 6 6 28-23 30
WBA  .....................................20 8 5 7 28-24 29
Bournemouth ...............19 7 3 9 26-31 24
Southampton  ...............20 6 6 8 19-25 24
Burnley (O)  .....................20 7 2 11 22-31 23
Watford  ............................19 6 4 9 23-34 22
West Ham  .......................20 6 4 10 23-35 22
Leicester (M)  .................20 5 6 9 24-31 21
Stoke  ..................................19 5 6 8 22-32 21
Middlesbrough (O)  ....20 4 7 9 17-22 19
Crystal P.  ..........................19 4 4 11 29-35 16
Sunderland  ....................20 4 3 13 19-37 15
Hull (O)  .............................20 3 4 13 17-44 13
Swansea  ..........................19 3 3 13 21-44 12

toPsCorErE
Diego Costa, Chelsea (1)  .........................................  14
Zlatan Ibrahimovic, Man. Utd (1)  ........................  13
Alexis Sanchez, Arsenal  ...........................................  12
Jermain Defoe, Sunderland (2)  .........................  11
Romelu Lukaku, Everton (1)  ..................................  11
Sergio Agüero, Man. City (1)  ...................................  11
Christian Eriksen, Tottenham  .................................  5

amr. FodBold

nfL

Miami-New England  .............................................14-35
N.Y. Jets-Buffalo  ......................................................30-10
Tennessee-Houston  ............................................24-17
Indianapolis-Jacksonville  ...............................24-20
Cincinnati-Baltimore  ..........................................27-10
Pittsburgh-Cleveland  ..........................................27-24
Washington-N.Y. Giants  ......................................10-19
Philadelphia-Dallas  .............................................27-13
Minnesota-Chicago  ..............................................38-10
Tampa Bay-Carolina  ............................................17-16
Atlanta-New Orleans  ...........................................38-32
San Diego-Kansas City  .......................................27-37
Denver-Oakland .........................................................24-6
Los Angeles-Arizona  ...............................................6-44
San Francisco-Seattle  ........................................23-25
Detroit-Green Bay  ..................................................24-31

BaskEtBall

nBa

Miami-Detroit  ........................................................98-107
Indiana-Orlando  ..............................................117-104
Atlanta-San Antonio  .......................................114-112
Minnesota-Portland ............................................. 89-95
LA Lakers-Toronto  ............................................114-123

isHoCkEy

U20-a-vm, mænd

Kvartfinale
Danmark - rusland 0-4 (0-2, 0-0, 0-2)
Mål: 0-1 Alexander Polunin, 0-2 Kirill Kaprizov, 
0-3 Pavel Karnaukhov, 0-4 Kirill Kaprizov
Udvisninger: Danmark, 5 x 2 min. Rusland, 
7 x 2 min.

nHL

Toronto-Detroit  .............................................................5-4
Washington-Ottawa  ..................................................2-1
Anaheim-Philadelphia  .............................................4-3

tEnnis

Hopman Cup

i Perth, australien
gruppe a
Frankrig-Tyskland ....................................................... 2-1
Schweiz-Storbritannien  ..........................................3-0

Schweiz  ..................................  1  1  0  3-0
Frankrig ...................................  1  1  0  2-1
Tyskland  ................................  1  0  1  1-2
Storbritannien  ...................  1 0  1  0-3

gruppe B
Spanien-Australien .................................................... 2-1
USA-Tjekkiet ..................................................................... 3-0

USA  ............................................  1  1  0  3-0
Spanien  ..................................  1  1  0  2-1
Australien  .............................  1 0 1  1-2
Tjekkiet ...................................  1  0  1  0-3

atP- og Wta, Brisbane international

i Brisbane, australien
Præmiesummen er 1.385.730 dollar
Herresingle, første runde
Nicolas Mahut, Frankrig-Stephane Robert, 
Frankrig, 4-6, 6-3, 6-4, David Ferrer, Spanien 
(8)-Bernard Tomic, Australien, 6-3, 7-5, Kyle 
Edmund, Storbritannien-Ernesto Escobedo, 
USA, 7-6 (7/4), 7-6 (8/6), Grigor Dimitrov, 
Bulgarien (7)-Steve Johnson, USA, 6-2, 6-3.
Damesingle, første runde:
Zhang Shuai, Kina-Laura Siegemund, 
Tyskland, 4-6, 7-6 (7/3), 6-3, Garbine 
Muguruza Blanco, Spanien (4)-Samantha 
Stosur, Australien, 7-5, 6-7 (2/7), 7-5, 
Elina Svitolina, Ukraine (6)-Monica Puig, 
Puerto Rico, 6-3, 6-3, Roberta Vinci, Italien 
(8)-Kateryna Bondarenko, Ukraine, 7-6 (7/4), 
6-7 (4/7), 7-6 (7/5), Svetlana Kuznetsova, 
Rusland (5)-Louisa Chirico, USA, 6-2, 6-4, 
Asia Muhammad, USA-Donna Vekic, Kroatien, 
7-6 (7/5), 6-1, Ashleigh Barty, Australien-
Aleksandra Krunic, Serbienm 6-2, 6-2.

kEno
trÆKningen fra manDag D. 2. JanUar
vindertal

06, 09, 10, 13, 14, 17, 21, 27, 30, 33,
35, 37, 40, 41, 44, 47, 54, 58, 59, 61

Dagens højeste præmier
5.000 kr.

tiPs 12
Sunderland-Liverpool ...............................................2-2
West Ham-Manchester U.........................................0-2
Manchester C-Burnley ...............................................2-1
Everton-Southampton ..............................................3-0
West Bromwich-Hull ...................................................3-1
Birmingham-Brentford ............................................1-3
Blackburn-Newcastle ...............................................1-0
Cardiff-Aston Villa .........................................................1-0
Fulham-Brighton ..........................................................1-2
Leeds-Rotherham .......................................................3-0
Norwich-Derby ...............................................................3-0
Nottingham F.-Barnsley ...........................................0-1
Sheffield W-Wolverhampton .................................0-0

Præmieprognose
13 rigtige 0 kr.
12 rigtige 2.091 kr.
11 rigtige 210 kr.
10 rigtige 52 kr.



Når naboens datter bliver muslim
Da Michelle valgte at blive muslim i en alder af 15 år var hen-
des far langt fra begejstret. Hun fik forbudmod at bære tør-
klæde i hjemmet, og faderen ville ikke følgesmed sin tildæk-
kede datter på gaden.
DR1 20.45

Anne og Anders i USA – Arizona
Anne Hjernøe og Anders Agger rejser til Tucson, Arizona, for
at besøge den 43-årige musiker Thøger Tetens Lund og hans
amerikanske kone Mellow. Ørkenbyen byder på kontrastfyld-
te historier fra grænsen til Mexico.
DR2 20.00

Årgang 0
De tre unge nærmer sig voksenlivet. Rachel savner eftersko-
lens sociale liv. I det internationale gymnasium er det nemlig
svært at knytte nye venskaber. Og så har hendes storebror,
David, travlt med de sidste køretimer før køreprøven.
TV 2 20.00

06:45 For himlens skyld. 07:45 (G)
Skadestuen i Holby. 08:40 (G) Doktor
Kleist. 09:40 Doktor Kleist. Ty. drama-
serie. 10:35 Doc Martin. Eng. kome-
dieserie. 11:30 (G) Bjerglægen. Ty.
dramaserie. 12:25 Bjerglægen. Ty. dra-
maserie. 13:15 Kommissær Rex. Ty.-
østr. krimiserie.14:10 (G) Blue Bloods.
Am. krimiserie. 15:00 Blue Bloods.
Am. krimiserie. 15:50 Fornyet mistan-
ke. Eng. krimiserie17:55 (G) Små og
store synder. Eng. dramaserie. 18:50
Små og store synder. Eng. dramaserie.
19:50 Fint skal det være. Eng. kome-
dieserie. 20:20 Rablende reklamer.
Am. underholdning. 20:40 Sidste
tango i Paris. Fr.-it. drama fra 1972 med
Marlon Brando og Maria Schneider.
22:55Hvem vil være millionær?. Dan.
quiz. 23:45 Jarls Quizshow. Dan.
underholdning.00:35-06:40Nat-tv

06:25 (G) Amatørkokke Down Under.
07:45 Amatørkokke Down Under.
08:45Hjemlig nemlig.10:40 (G) Indret-
ningsmestrene. Eng. livsstilsmagasin.
11:45 Indretningsmestrene. Eng. livs-
stilsmagasin. 12:55 (G) Luksus til låns.
Am. dok.-serie. 13:50 Luksus til låns.
Am. dok.-serie. 14:40 (G) Gordon Ram-
says hotelmareridt. Eng. realityserie.
15:30 Gordon Ramsays hotelmareridt.
Eng. realityserie. 16:20 Den store briti-
ske bagedyst. Eng. underholdning18:35
Krejlerkongen. Dan. underhold-
ning19:40 (G) Franske loppefund. Eng.
dok.-serie. 20:40 Nordkaperen i
Grækenland. Dan. dok.-serie. 21:25Mit
Spanien – Jørgen Leth & Hans Pilgaard.
Dan. dok.-serie. 21:50 Krejlerkongen.
Dan. underholdning. 22:30 Krejlerkon-
gen. Dan. underholdning. 23:05 Belig-
genhed, beliggenhed, beliggenhed.
Dan. boligmagasin00:40-06:50Nat-tv

06:15 Kierkegaards Kartel med
Anders Kingo.06:45 Selskabsadvo-
katen.07:00Out Fit.07:15 Elsk din
skygge. 07:30Dit stjernetegn Sten-
bukken. 08:00 Jagtmagasinet. Sky-
deskolen. 08:30 Fiskemagasinet.
09:00 Sikkerhed og tillid på nettet.
09:30Det kattens liv.10:00Dansk-
tysk med Matlok. 10:30 Nye Tyske
fortællinger. 11:00 I vikingernes
land. 11:45 (G) Folkeuniversitetet
på dk4. 12:30 How2scrap. 13:00
Forskningsmagasinet.13:30Klima-
magasinet. 14:00 Stjernetræf.
14:30 En dansker i Europa. 15:05
Mik Schacks Public Service. 16:00
Tirsdags Bingo. 17:00 (G) Talksjow
West. 17:50 Søstrene Bisp. 18:20
Anne-Vibeke rejser. 18:50 Restau-
ranter i Europa.19:30Koncert med
Andrea Berg. 22:05Gensyn på dk4.
23:40 50 øl du skal smage, før du
dør.00:00-06:30Nat-tv

06:05 (G) Enestående nordiske
huse – Gunnløgssons hus. 06:35
Enestående nordiske huse - Exners
hus. 07:00 (G) Solens mad. 07:30
Solens mad. 08:00 P2 Radioavis.
08:05 Morgenandagten på DR K.
08:28 Dagens sang. 08:45 aHA!.
09:25Hvornår var det nu, det var?.
10:10 Reklamer til tiden. 11:30
Rundt om Det indiske Ocean med
Simon Reeve. 13:25 Opråb fra
80'erne – Bolsjedrengene. 14:15
Opråb fra 80'erne – KU. 15:05
Historien om 80'erne: Kampen
mod AIDS. 15:45 Historien om
80'erne: Video Killed the Radio Star.
16:25 (G) Alle tiders underhold-
ning. 17:45 (G) Anthonsen 1 – Den
store sag. 19:00 Anthonsen - Den
døde mand. 19:57 (G) Dagens
sang. 20:00 Helt vild med Susan.
Am. romantisk komedie fra 1985
med Rosanna Arquette og Madon-
na. 21:40 Mig og 80'erne. 22:10
Guldkorn 1980'erme: 1984. Dan.
dok.-serie. 22:30 80'erne: Yuppier,
glamour og Madonna. Dan. dok.-
serie. 23:15 80'erne: En ny verden
af underholdning. Dan. dok.-serie.
00:00-04:51Nat-tv

06:00 (G) Morgengymnastikken:
Intervaltræning, kampsport og træ-
ning med barn. 09:10 (G) Menne-
skeforsøg II. 10:10 (G) Videnskabs-
året. 10:40 Gift ved første blik UK.
11:25 Kærlighed ved første swipe.
12:15 (G) Ekstremløb til Sydpolen.
13:00 Fif TV. 13:30 (G) Festen og
gæsten på DR3. 14:00 Mammon.
15:00 Forhekset. Am. komedie fra
2000 med Brendan Fraser og Eliza-
beth Hurley. 16:25 (G) DR3 Dok:
Far, mor og fetich. 17:15 (G) Kos-
mos: En rejse i tid og rum.18:00 (G)
Festen og gæsten på DR3. 18:30
The Tonight Show med Jimmy Fal-
lon. 19:10 Family Guy. 19:55 Ung
og stinkende rig. Eng. dok.-serie.
20:45 (G) The Graham Norton
Show. Eng. talkshow. 21:35 My
Blueberry Nights. Hongk.-kin.-fr.
drama fra 2007 med Jude Law og
Norah Jones.23:05 (G) The Tonight
Show med Jimmy Fallon. 23:50
Seriemorderen Jeff. Am. dokumen-
tar fra 2013.01:05-05:54Nat-tv

06:00 (G) Udsyn Verden i
Odense. 07:00 (G) Middel-
fart Lokal TV. 08:00 (G) TV
Dot. 09:00 (G) Fynbo TV.
10:00 (G) Middelfart Lokal
TV. 11:00 (G) TV Odense
min By. 11:30 (G) Odense
ser Rødt. 12:00 (G) Udsyn
Verden i Odense. 13:00 (G)
TV Dot. 14:00 (G) Fynbo TV.
15:00 (G) TV Odense min
By. 15:30 (G) TV Dot. 16:00
(G) Middelfart Lokal TV.
17:00 (G) Tegnsprog. 21:00
(G) Fynbo TV. 21:30 (G) TV
Odense min By. 22:00 (G)
Fynbo TV. 22:30 (G) TV Dot.
23:00 (G) Middelfart Lokal
TV. 00:00 (G) TV Odense
min By. 00:30 (G) Odense
ser Rødt. 01:00-06:00
Nat-tv

06:30 Nyheder og gæster.
08:50 Nyheder fra tv2fyn.
dk. 12:30 Fynske Nyheder.
12:35 Nyheder fra tv2fyn.
dk. 14:00 Nyheder og
gæster. 14:30 Danmark
Rundt. 15:00 Nyheder og
gæster. 15:30 Danmark
Rundt. 16:00 Nyheder og
gæster. 16:30 Danmark
Rundt. 17:00 17til20. 17:16
Fynske Nyheder. 17:20
17til20.18:20 Fynske Nyhe-
der. 18:25 17til20. 19:00
Danmark Rundt. 19:55
17til20. 20:15 Nyheder og
gæster. 22:05 Nyheder fra
tv2fyn.dk. 22:27 Fynske
Nyheder. 22:40 Danmark
Rundt. 23:05 Nyheder og
gæster. 01:20 Danmark
Rundt.01:50-06:00Nat-tv

06:50 (G) Gossip Girl. 07:40 Gos-
sip Girl. 08:25Dybvaaaaad!. 09:25
(G) Castle. 10:10 Castle. 10:55 (G)
Beverly Hills 90210. 11:45 Beverly
Hills 90210. 12:35 (G) Desperate
Housewives. 13:20 Desperate
Housewives. 14:10 (G) Modern
Family. 14:35 Modern Family.
15:05 Vild med comedy. 15:35
Nørgaards Netfix. 16:30 Dybva-
aaaad!. 17:05 American Dad.
18:00 Kongen af Queens. 18:50
(G) Venner. 19:15 Venner. Am.
komedieserie. 19:45 SJIT Hap-
pens. Dan. underholdning20:40
Elias Ehlers "Helt perfekt". Dan.
underholdning22:05 ZULUs 2016
– De 10 ting vi talte mest om.
Underholdning. 22:45 Anstalten.
Dan. underholdning23:40 The
Late Late Show with James Cor-
den. Eng. underholdning. 00:20-
06:40Nat-tv

06:00Morgen Live med business,
sport, trafik og vejr.12:00Nyheder
med business og vejr.13:00Nyhe-
der med vejr. 16:00 NEWS i dag
med business. 18:00 Nyhederne
sendt fra Kvægtorvet i Odense.
18:20 Nyheder med vejr. 19:00
Nyhederne sendt fra Kvægtorvet i
Odense. 19:25 Nyheder med vejr.
22:00Nyhederne sendt fra Kvæg-
torvet i Odense. 23:00 News
Night. 00:30 Nyheder med vejr.
02:00-06:00Nyheder, sport, vejr.

06:00Nyhederne [=]
06:30 Go' morgen Danmark
12:00Nyhederne [=]
12:30 Regionale nyheder
12:40 Kursmod fjerne kyster

[=] (2)
Dan. dok.-serie

13:25 En kur der dur
[=] (2:5)
Dan. livsstilsmagasin

14:00 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie

14:30 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie

15:00Holder Danmark i live
[=] (12)
Dan. dok.-serie

15:35Holder Danmark i live
[=] (13)
Dan. dok.-serie

16:05 SOS i Skotland [=]
Eng. dok.-serie

17:00Nyhederne [=]
17:16 Regionale nyheder
17:25 Go' aften Danmark [=]
17:55Dit vintervejr [=]
18:00Nyhederne [=]
18:20 Regionale nyheder
18:25 Go' aften Danmark [=]
19:00Nyhederne [=]
19:30 Regionalprogram
20:00 Årgang 0 (1)

Dan. dok.-serie
20:50 Grethe (G) (1)

Dan. komedieserie
21:25 Grethe (G) (2)

Dan. komedieserie
22:00Nyhederne [=]
22:27 Regionale nyheder
22:45Opgøret med Scientology

[=] (1)
Dan. dok.-serie

23:30 Sagen genoptaget
– mysteriet om 9/11
Am. dokumentar
fra 2014

00:25 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie

00:55 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie

01:25 Cold Case (48:156)
Am. dramaserie

02:15 Cold Case (G) (47:156)
Am. dramaserie

03:05 Location Location Location
(2)
Eng. livsstilsmagasin

04:00-06:00Nyhederne og Vejret

05:35 Frilandshaven [=] (7:8)
06:05 Bonderøven 2013 [=] (4)
06:35 Kender du typen?

[=] (G) (1:10)
07:20DR1 Dokumentar:

Patrioten og Venlig-
boeren [=] (G)

08:05De flyvende læger (2:224)
09:45 I farezonen (28:61)
10:30De britiske antikskatte

(16:24)
11:30 Skattejægerne 2014 [=]
12:00 Skattejægerne 2014 [=]
12:30 Kender du typen? [=] (8:8)
13:10Hammerslag [=] (4:10)
13:55 BlackJack (1:7)
15:25Hun så et mord (3:268)

Am. krimiserie
16:10Hun så et mord (4:268)

Am. krimiserie
17:00 Landsbyhospitalet (44)

Eng. dramaserie
17:50 TV-avisen [=]
18:00 Auktionshuset III [=]

(11:12)
Dan. dok.-serie

18:30 TV-avisen [=]
18:55 Vores vejr [=]
19:05 Aftenshowet [=]
19:55 TV-avisen [=]
20:00 I hus til halsen III [=] (1:8)

Dan. dok.-serie
20:45Når naboens datter bliver

muslim (1)
Dan. dok.-serie

21:30 TV-avisen [=]
21:55 Sundhedsmagasinet:

Hypnose [=]
Dan. livsstilsmagasin

22:20 Sporten [=]
22:30 Irene Huss:

Tatoveret torso (1)
Sv. krimiserie

00:00 Fader Brown (17)
Eng. krimiserie

00:45Water Rats (62:177)
Aust. krimiserie

01:30Mord i centrum (70:84)
Aust. krimiserie

02:15 Skattejægerne 2013 [=]
Dan. forbrugermagasin

02:45 Kender du typen? [=] (8:8)
Dan. livsstilsmagasin

03:30Hammerslag [=] (4:10)
Dan. livsstilsmagasin

04:15-05:15Den store bagedyst
2015 [=] (G) (8:8)
Dan. konkurrence

08:00 Tidsmaskinen [=]
08:50 Verdens brændpunk-

ter: Moskva 1984 [=]
09:30Min Verdenshistorie

– Rikke og folkemordet
[=] (1)

10:00Det her er Europa (1:8)
10:30 Vi går i krig: Libyen [=]
11:00Horisont: Fængslet i

Helvede [=]
11:25 Gazas ejendomsboom
11:50 Gadebørn i Kenya
12:15 Smag på Congo (7)
12:55 Smag på Peru (8)
13:40Hairy Bikers kogebog

(2:13)
14:10Hairy Bikers kogebog

(3:13)
14:40 Kvinder, der driver

verden frem (2:2)
15:30Hong Kong: Når nyhe-

der bliver farlige [=]
(G) (5:6)

16:00Nak &Æd - en råge ved
Råsted [=] (3:10)

16:30Nak &æd – krebs på
Nordfyn [=] (4:10)

17:00DR2 Dagen [=]
18:30 Jagten på den perfekte

krop (1:2)
19:30Danskerne i Rusland

[=] (G)
20:00 Anne og Anders i USA

– Arizona [=]
22:00Udkantsmæglerne (1:8)
22:30Deadline [=]
23:00 Sandheden om kalorier
23:55 Spis dig sund
00:50Nat-tv

05:00 Radioavisen. 05:03 Droner og kanoner: Allierede
eller konkurrenter?. 05:30 Radiofortællinger: Min bortførte
bror. 06:07 P1 Morgen. 09:05 Verden ifølge Gram: Syd-
sudan i opløsning. 10:03Kejser. 11:03Feature: Når hjernen
ryster. 11:30Mennesker og Tro: Det sidste udkald. 12:00
Radioavisen. 12:15P1 Debat. 13:03Droner og kanoner : På
arbejde i Afrika. 13:33 Videnskabens Verden: Musik kan
hjælpe børn med sprog. 14:03 P1 Eftermiddag. 16:07
Orientering. 18:05 P1 Debat. 18:50 Danmark kort. 18:55
Nyheder fra Grønland på dansk. 19:03 Kejser. 20:03 3900
Nuuk. 20:30 P1 podcaster – Heartbeats og What the Fuck.
21:03Harddisken: Året der gik i teknologiens verden. 22:03
Orientering. 23:55Danmark kort. 00:05Nat-radio

05:00 Radioavisen. 05:03 Grammofon. 06:05 Grammo-
fon. 07:05 P2 Morgenmusik. 08:05 Morgenandagten.
08:23 P2 Morgenmusik. 10:03Hej P2. 12:00 Radioavisen.
12:15 Det´ dansk. 14:03 Grammofon. 15:03 Amadeus.
18:05Domino. 19:20P2 Koncerten. 22:00Natsværmeren.
00:05Nat-radio

05:00Radioavisen. 05:03Morgenstund. 06:05P4 Morgen.
10:03 Formiddag på 4'eren. 12:00 Radioavisen. 12:18 P4
Play. 12:30 P4 Nyheder. 12:33 P4 Play. 13:03 Madsen.
14:03 Klik. 15:03 P4 Eftermiddag. 16:50 Radiosporten.
16:53P4 Eftermiddag. 18:03P4 Aften. 21:03Nu og dansk.
22:03 P4 Aften. 00:05Nat-radio

06:00 24syv Nyheder. 06:05 24syv Morgen. 07:00 24syv
Nyheder. 07:05 24syv Morgen, fortsat. 08:00 24syv Nyhe-
der. 08:05 24syv Morgen, fortsat. 09:00 24syv Nyheder.
09:05Millionærklubben. 10:0024syv Nyheder. 10:05Huxi
og Det Gode Gamle Folketing. 11:0024syv Nyheder. 11:05
Huxi og Det Gode Gamle Folketing, fortsat. 12:00 24syv
Nyheder. 12:05 Podcastland. 13:00 24syv Nyheder. 13:05
Aflyttet (G). 14:00 24syv Nyheder. 14:05 Elektronista (G).
15:00 24syv Nyheder. 15:05 Bæltestedet. 16:00 24syv
Nyheder. 16:05 Reporterne. 17:00 24syv Nyheder. 17:05
Reporterne. 18:00 24syv Nyheder. 18:05 AK 24syv. 19:00
24syv Nyheder. 19:05AK 24syv, fortsat. 20:0024syv Nyhe-
der. 20:05 Efter Otte. 21:00 24syv Nyheder. 21:05 Efter
Otte, fortsat. 23:00 24syv Nyheder. 23:05 Datolinjen.
00:00Nat-radio

06:00 Verdens Bedste Morgen. 09:00 Den Skæve Time!.
10:00 Torben Hansen. 14:30 Peter Mathiasen & Charlotte
Jørgensen. 18:00 Aften i Syddanmark – med Syddanmarks
største hits.. 00:00Nat-radio

((S)) Surroundsound[=] Dansk program med
danske undertekster

primetime i dag

danske kanaler

regional tv danske kanaler

drog tv2tv&radiotirsdag 03.01.2017



10:30 Nyt fra Bremen. 11:00 Hallo
Niedersachsen. 11:30 Brisant.
12:10 I al venskabelighed. 12:55
Dyrlæge Susanne Mertens. 13:45
Nyheder. 14:00 Eventyr til havs.
14:45 Reportager fra Nordtyskland:
Sporvognen skal frem!. 15:15
Nyheder.15:20Østersøkysten mel-
lem Flensborg og Travemünde.
16:20 Hvem ved det?. 17:10 Leo-
pard, søløve og co..18:00Regionale
nyheder. 18:15 Tæt på naturen:
Landbrug som for 100 år siden.
18:45 Aftenstudiet. 19:30 Regiona-
le nyheder. 20:00 Nyheder. 20:15
40. cirkusfestival i Monte Carlo.
21:45 Nyheder. 22:00 Den, der
lyver tre gange. 23:00 Gottschalk,
Carrell og co..23:45Nat-tv

06:00Godmorgen, Tyskland.08:30
(G) Gode tider, dårlige tider. 09:00
(G) Mellem os. 09:30 Med politiet
på arbejde. Ty. dok.-serie. 10:00
Trovato - detektiver på sporet. Ty.
dok.-serie12:00 Middagsmagasin.
Ty. magasin. 14:00 Med politiet på
arbejde. Ty. dok.-serie16:00 Tvivls-
tilfælde - måske skyldig. Ty. dok.-
serie. 17:00 Snyd og bedrag.
Ty. dok.-serie. 17:30 Mellem os.
Ty. dramaserie. 18:00 Eksplosivt.
Ty. magasin. 18:30 Eksklusivt.
Ty. magasin. 18:45 Nyheder. Nyhe-
der. 19:03 Vejret. 19:05 Det, der
tæller. Ty. dramaserie. 19:40 Gode
tider, dårlige tider. Ty. dramaserie.
20:15 Bones. Am. krimiserie22:15
Shades of Blue. Am. krimiserie.
23:10 CSI.00:00-06:00Nat-tv

11:00 Hovedvejen gennem helve-
de. Am. dok.-serie.12:00 (G) Antark-
tis. 13:00 Brain Games. 14:00 (G)
Fanget i udlandet. 16:00 Undersø-
gelser af flystyrt. Am. dok.-
serie18:00 Akvariets konger. Am.
dok.-serie. 19:00 (G) Dum, Dum-
mere, Derfor!: Sport. 20:00 (G)
Undersøgelser af flystyrt. Am. dok.-
serie. 21:00 Ekspedition til Mars.
23:00 (G) Undersøgelser af flystyrt.
Am. dok.-serie. 00:00 Fanget i
udlandet.01:00-06:00Nat-tv

05:30 Morgenmagasinet. 09:00
Nyheder. 09:05 Gode råd til hele
familien. 10:30 Havnepolitiet.
11:15 Politistyrke Stuttgart. 12:00
Nyheder. 12:10 Tyskland rundt.
13:00 Middagsmagasinet. 14:00
Nyheder. 14:15 Kokkeduellen.
15:00 Nyheder. 15:05 Guld fra
gemmerne. 16:00 Nyheder. 16:10
Politidistrikt Kitzbühel.17:00Nyhe-
der. 17:10 Hallo, Tyskland!. 17:45
Stjernedrys - nyt om de kendte.
18:00 Politidistrikt Köln. 19:00
Nyheder. 19:20 Vejret. 19:25 Politi-
et fra Rosenheim. 20:15 Mord i
Nord. 21:45Nyheder. 22:15 20-40-
60 - vores liv!. 23:00 Kommissær
Marthaler - Dødens partitur. Ty.
krimi fra 2014 med Matthias Koe-
berlin.00:30-05:30Nat-tv

11:00 Livsfarlig fangst. 13:00 Ame-
rican Loggers.14:00 (G) Yukon Men.
15:00 How It's Made. 16:00 Cha-
sing Classic Cars. 17:00 Mythbu-
sters.18:00Wheeler Dealers.19:00
Fast N' Loud. 20:00 (G) Gold Rush.
21:00 Gold Rush. 22:00 Alaska.
23:00Alaska: The Last Frontier (Sea-
son 6 Specials).00:00Mythbusters.
01:00 (G) Gold Rush. 02:00 (G)
Alaska. 03:00 (G) Naked and Afraid.
03:55-06:00Nat-tv

05:30 Morgenmagasinet. 09:00
Nyheder. 09:05 (G) Røde roser. Ty.
dramaserie. 09:55 (G) Kærlighe-
dens storm. Ty. dramaserie. 10:44
Nyheder. 10:45 Hverdagens
mestre. 11:15Hvem ved noget om
det?. 12:00Nyheder. 12:10 Sports-
nyt. 17:10 Nyheder. 17:15 Brisant.
18:00 Jagten på svarene. 18:50
Doktor Kleist. Ty. dramaserie. 19:45
Viden før otte - mennesker. 19:50
Vejret før otte. 19:55 Finans før
otte. 20:00 Nyheder. 20:15 Advo-
katkontoret. Ty. dramaserie21:55 I
al venskabelighed. Ty. dramaserie.
22:40 Nyheder. 23:10 Irene Huss
– Jaget vidne. Sv. krimiserie. 00:40
Nyheder.01:00-05:30Nat-tv

10:55 Bondi Vet. 11:50 (G) Dr. Dee:
Alaska Vet. 12:45 (G) Alligatordren-
ge. 13:40 (G) Mutant Planet. 14:35
(G) Tanked. 15:30 (G) Tigers Attack.
16:25 (G) Big Fish Man. 17:20 (G)
Lone Star Law.18:15 Tanked.19:10
Tigers Attack. 20:05Mutant Planet.
21:00 (G) Lone Star Law. 21:55 Alli-
gatordrenge. 22:50 (G) Big Fish
Man.23:45 (G) Bondi Vet.00:40 (G)
Lone Star Law.01:35-06:00Nat-tv

15:30 Gurli Gris. 15:40 Kate og
Mim-Mim. 16:05 (G) Chuggington.
16:15 Paw Patrol II. 16:40 Kasper
og Sofie. 16:55 Hej Ramasjang.
17:00 Vilde venner II. 17:20 (G)
Quizdyrene. 17:35 Peter Kanin
18:10Op og hop.18:20Chuggingt-
on. 18:30Min fantastiske far. 18:40
Mysteriebureauet. 18:45 Super
Sofie . 18:50Ninja i røret. 19:00 (G)
Robin Hood.19:10Yakari.19:25 (G)
F for får.19:30 (G) Brandmand Sam.
19:40 Peter Kanin. 19:55-20:00 Lil-
lefinger.

06:00 (G) Sportsugen, der gik.
07:30 (G) Rally: Dakar. 08:00 (G)
Skihop: Firebakketurneringen.
09:00 (G) Tennis: Qatar ExxonMobil
Open (m). 10:30 Tennis: Hopman
Cup. Fra Australien. 16:00 Tennis:
Hopman Cup. Fra Australien. 16:50
Tennis: Qatar ExxonMobil Open
(m). ATP-turnering. 18:55 Fodbold:
Valencia-Celta Vigo. Copa del Rey.
21:30 (G) Tennis: Brisbane Interna-
tional (m). 23:00 (G) Skihop: Fire-
bakketurneringen. 00:00 (G) Rally:
Dakar. 00:30 (G) Tennis: Qatar
ExxonMobil Open (m). 02:00 (G)
Sportsugen, der gik. 02:45 (G)
Basketball: Euroleague - højdepunk-
ter.05:00-05:30Nat-tv

08:00 Sportsugen, der gik. 08:30
Rally: Dakar. 09:00 Skihop: Firebak-
keturneringen. 10:00 Vintersport:
Familien Kostelic. 12:00 Langrend:
World Cup - skiatlon (k). 13:00
Alpint: World Cup - slalom (k).14:00
Skihop: Firebakketurneringen - kva-
lifikation. 15:15 Alpint: World Cup
- slalom (k).16:00Alpint: World Cup
- slalom (k). 17:15 Langrend: World
Cup - skiatlon (m). 18:15 Skihop:
Firebakketurneringen - kvalifikati-
on.19:15Alpint: World Cup - slalom
(k). 19:45 Skihop: Firebakketurne-
ringen - kvalifikation. 20:45 Lang-
rend: World Cup - skiatlon (k).21:25
Eurosportnews. 21:30 OL 2016 -
højdepunkter. 22:30 Fodbold: FIFA-
magasinet. 22:55 Eurosportnews.
23:00 Rally: Dakar. 23:30 Ishockey:
OL 2014 - Canada-Sverige. 00:30-
08:00Nat-tv

09:00 Dart: VM. Fra Alexandra Pala-
ce i London, England. 11:30
Ishockey: Road to the NHL Outdoor
Classics. Magasin. 12:30 Ishockey:
St. Louis-Chicago. NHL. 15:30 Ame-
rikansk fodbold: Miami-New Eng-
land. NFL. 19:00 Amerikansk fod-
bold: Detroit-Green Bay. NFL.22:00
Amerikansk fodbold: NFL - Game-
Day. Magasin. 22:30 Fodbold: Bag
kulisserne - FCK i Champions Lea-
gue. Dokumentar. 23:30 (G) Fod-
bold: Årskavalkade 2016 – top 100
bedste mål. Højdepunkter. 00:30
Amerikansk fodbold: NFL - Game-
Day. Magasin. 01:05-04:00
Ishockey: Washington-Toronto.
NHL.

08:55 (G) Fodbold: West Ham-Man-
chester United. Premier League.
10:55 (G) Fodbold: Middlesbrough-
Leicester. Premier League. 12:55
Fodbold: Blackburn-Newcastle. The
Championship. 14:55 Fodbold:
Queens Park Rangers-Ipswich. The
Championship. 16:55 Fodbold:
Championship - højdepunkter. Høj-
depunkter. 17:25 Fodbold: Premier
League - højdepunkter. Magasin.
18:25 Fodbold: Copa del Rey - høj-
depunkter. Magasin. 18:55 Fod-
bold: Osasuna-Eibar. Copa del Rey.
21:10 Fodbold: Las Palmas-Atlético
Madrid. Copa del Rey. 23:15-02:15
Ishockey: St. Louis-Chicago. NHL.

05:35 (G) Vesterbro (1:10). 06:00 Ghost Whisperer (2:107). 06:45 TV-
Shop. 07:45 På nye boligeventyr (127). 08:35 TV-Shop. 09:35Devious
Maids (2). 10:20 (G) Mistresses (2-3). 12:10 (G) Singleliv (232-233).
14:10 (G) De unge mødre (449-450). 16:05 Greys hvide verden (115-
116). 18:00 (G) CSI: Miami (147:232). 19:00CSI: Miami (148:232). 20:00
Mænd på barsel (2). 21:00 (G) Tre mand og en lille dame. Am. komedie
fra 1990. 23:05 (G) One Born Every Minute (42). 00:10Nat-tv

05:50Hverdagens helte (10:27). 06:15 (G) Rod i køkkenet (10:24). 07:00
Rod i køkkenet (11:24). 07:50TV-Shop. 08:054-Stjerners Rejse: I Playitas
med Kaare Sand (34:52). 08:55 (G) Danmarks Ninja Warrior (1). 09:50
(G) Danmarks Ninja Warrior (2). 10:45 (G) Veronica Mars (46-47). 12:30
(G) Special Victims Unit (200). 13:25 (G) CSI (206-207:337). 15:15 (G) CSI:
New York (5:197). 16:05 CSI: New York (7:197). 17:05 Special Victims
Unit (201). 18:00 (G) Big Bang Theory (61-64). 20:00 CSI Cyber (11).
20:55 Blindspot (1-2:33). 22:50 Limitless (11). 23:50Nat-tv

05:40 Destroyed in Seconds (60). 06:05 Destroyed in Seconds (61).
06:30 Mythbusters (211). 07:25 TV-Shop. 08:25 (G) Salvage Hunters
(6:20). 09:15 TV-Shop. 10:20 (G) Ice Cold Gold (3). 11:15 Ice Cold Gold
(4). 12:10 (G) Rap fyr i L.A. (131-134:148). 14:15 (G) The Neighbors (31-
32). 15:10 Perception (12). 16:05 Perception (13). 17:00 (G) Two and a
Half Men (124-126:224). 18:00 (G) Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (37-38).
20:00 Fodbold: Bournemouth-Arsenal. 23:30Nat-tv

05:45TV-Shop. 06:45Treehouse Masters (3-4). 08:25Outback Truckers
(2). 09:15 TV-Shop. 10:20 (G) Miami Vice (54). 11:20Miami Vice (55).
12:30 TV-Shop. 13:35 Nash Bridges (2). 14:35 (G) M.A.S.H. (152-153).
15:45M.A.S.H. (155-156). 16:50 (G) Magnum (60). 17:55Magnum (61).
19:00 Walker Texas Ranger (46). 20:00 (G) Special Victims Unit (148-
149). 22:00 (G) Monk (115-116). 23:50 (G) M.A.S.H. (154). 00:25Nat-tv

12:15 (G) Looking for Fidel. Am. dokumentar fra 2004. 13:20 Secrets of
the Code. 15:00 (G) Frøken Chambon. Fr. drama fra 2009. 16:40 (G)
Verdens bedste sushi. 18:00 (G) Blind Flight. Eng. drama fra 2003. 19:35
(G) Murderball. 21:00 (G) 28 Hotel Rooms. Am. drama fra 2012. 22:25
Verdens bedste sushi. 23:45 Blind Flight. Eng. drama fra 2003. 01:20
Nat-tv

10:00 Tennis: Brisbane Internatio-
nal (k). 12:05 Basketball: Houston-
Washington. 14:20 HåndboldMat-
chen: FC Midtjylland-Viborg (k).
15:50 SuperMatchen: Pokalfinale
(k). 17:30 SportsCenter: Update.
17:35 HåndboldMatchen: Studiet.
18:05 HåndboldMatchen: Ringkø-
bing-Nykøbing F. (k). 18:55 Sports-
Center: Update. 19:00 Håndbold-
Matchen: Ringkøbing-Nykøbing F.
(k). 19:55Basketball: Bakken Bears-
Helio Suns. 20:55 Basketball: Stu-
diet. 21:00 Basketball: Bakken
Bears-Helio Suns. 22:00Håndbold-
Matchen: Ringkøbing-Nykøbing F.
(k). 23:25 Sportsmagasinet Sports-
Lab. 00:00 Basketball: NBA Inside.
00:30Tennis: ASB Classic (k). 02:30-
06:00Nat-tv

13:45 Vintersportstudiet. 14:00
Sportens årskrønike. 15:00 Vinter-
sportstudiet. 15:15 Langrend:
World Cup - skiatlon (k). 16:05 Vin-
tersportstudiet. 16:15 Alpint:
World Cup - slalom (k). 17:05 Vin-
tersportstudiet. 17:15 Optakt til
Idrætsgalla. 17:25 Opslagstavlen.
17:30 (G) Bettans Taxi. 18:00 Rap-
port. 18:10 Regionale nyheder.
18:14 Sport. 18:20 Bil- og bådtos-
set. 18:30 Velkommen til Järbo
State. Sv. dokumentar fra 2017.
19:30 Rapport. 19:55 Regionale
nyheder. 20:00 Alsang på Skansen
– sommeren 2016. 21:00 Force
Majeure. Sv. drama fra 2013. 22:55
Nyheder. 23:00 Glastonbury 2015:
Kanye West.01:30-06:00Nat-tv

05:55 Depotjægerne - Canada.
06:30 (G) Alvin og de frække jorde-
gern 3. Am. familiefilm fra 2011.
07:50 Morgennyheder. 11:30
Abba i billeder.12:40Martian Child.
Am. drama fra 2007. 14:50 Laksefi-
skeri i Yemen. Eng. drama fra 2011.
17:00 Young Adult. Am. drama fra
2011 med Charlize Theron og
Patrick Wilson. 18:50 Keno. 19:00
Nyheder.19:15Sport.19:20Vejret.
19:30 Anderledes mad. 20:00
Göta kanal 2 – kanalkampen. Sv.
komedie fra 2006 med Eva Röse og
Janne Carlsson. 22:00 Nyheder.
22:20 Sport. 22:24 Vejret. 22:30
Nye 48 timer. Am. actionfilm fra
1990 med Nick Nolte og Eddie
Murphy.00:30-05:45Nat-tv

15:05 (G) Romantik i dyreverde-
nen. 16:00Nyheder. 16:05Mozart
og mums-mums.17:05 Andreas til
Galdhøpiggen. 17:20 Nyheder på
tegnsprog. 17:30 Nyheder på
samisk. 17:45 Nyheder på finsk.
17:55 Benzinstation i haven.18:00
(G) Antiques Roadshow. 19:00
Fremtidens nat. 19:50 River Cotta-
ge.20:00Doctor Thorne.20:50 (G)
Dance music now. 21:00 Nyheder.
21:25 Regionale nyheder. 21:30
Sport. 21:45 (G) What Remains.
22:35 Best of Bråvalla 2016: Heavy
rock-special.23:35Historien om et
hit – Living next door to Alice.
00:05-08:10Nat-tv

11:00 Nyheder. 11:15 (G) Bedst i
verden. 11:45 Vinterstudiet. 12:10
Langrend: World Cup (k). 13:00
Alpint: World Cup - slalom (k).
13:45 Nyheder. 13:55 Skihop:
World Cup. 15:05 Langrend: World
Cup (m). 16:10 Alpint: World Cup -
slalom (k). 17:15 Nyheder. 17:30
Oddasat – nyheder på samisk.
17:45 Nyheder på tegnsprog.
17:50 Sport i dag. 18:30 Ekstra.
18:45 Regionale nyheder. 19:00
Nyheder.19:45Tid til at leve.20:25
Bedst i verden. 20:55 Regionale
nyheder. 21:00 Nyheder. 21:30 På
flugt. 22:10 Delhis smukkeste
hænder.23:10-05:59Nat-tv

10:40Undercover Boss (60:61). 11:35 Til middag hos 5 (1:24). 12:35 (G)
The Kardashians indtager Miami (2:30). 13:10 (G) The Kardashians indta-
ger Miami (3:30). 13:50 (G) The Kardashians indtager Miami (4:30). 14:20
The Kardashians indtager Miami (5:30). 14:55 For lækker til Love (2:49).
15:55 Mit plastikmareridt 3 (2). 16:55 Med kniven for struben (2:43).
18:00 (G) Luksusfælden (2). 19:00 Luksusfælden 15 (3). 20:00 Luksus-
fælden 17 (1:16). 21:00Helvedes Hus (4). 22:05 48 timer. Am. actionko-
medie fra 1982 med Nick Nolte og Eddie Murphy. 00:05Nat-tv

10:20 (G) Hawaii Five-0 (21). 11:10 Hawaii Five-0 (22). 12:05 (G) Num-
bers 6 (12). 13:00 (G) Numbers 6 (13). 14:00 (G) NCIS L.A. (22). 15:00
NCIS L.A. (23). 16:00Numbers 6 (14). 17:00Numbers 6 (15). 18:00 (G)
Simpsons (445). 18:30 (G) Simpsons (446). 19:00 Tattoo Salonen (2:23).
20:00 Simpsons (447). 20:30 Simpsons (448). 21:00 Hulk. Am. acti-
onfilm fra 2003 med Eric Bana og Jennifer Connelly. 23:50 The Marine.
Am. actionfilm fra 2006 med Robert Patrick og John Cena. 01:35Nat-tv

10:00 Dr. Phil (2373). 11:00 Dr. Phil (2374). 12:00 Ekstreme samlere
(65:69). 12:55 Fra skrot til slot (68). 13:55 Jamie Olivers mad på 15
minutter (33). 14:25 Jamie Olivers mad på 15 minutter (34). 15:00 (G)
Ramsay's Kitchen Nightmares USA 7 (1). 16:00 (G) Huse for millioner
- New York 1 (1). 17:00 (G) Depotjægerne (56-57:82). 18:00 (G) Underco-
ver Boss 2 (18-19). 20:00 Ramsay's Kitchen Nightmares USA 7 (2). 21:00
Depotjægerne (58-59:82). 22:00America's Next Top Model 22 (1). 23:00
Huse for millioner New York 1 (2). 00:00Nat-tv

natur /dok.

4 5 6 9 . . .

for børn

sport

tyske kanaler

nordiske kanalertV3

Gul sofa med 
en god historie

Her har Flemming bandet over Bendtner. 
Tørret tårer til en happy end. Snuppet en morfar. 
Kysset Karoline. Skældt ud på hunden. Snakket 
alvordsord med Asger. Hygget. Grinet. Grædt. 
Levet. Og nu er den klar til et nyt kapitel.
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punktum Redigeret af:  
Bagsidedrengene

LØSNING PÅ OPGAVE NR: 134.

VANDRET: T – B –– SHILLING – KAMÆLEON – HANER – DRÆ 
– KG – TUE – G – BASEN – ÅG –– IRRE – GULE – LIERE – GED – 
KRAT – ENE

LODRET: H – IL – SKAKBRIK – HANGARER – TIME – SERA 
– LÆRTE – ET – LL – UNG – BIEDE – UGE – NOR – ÅLEN – 
GNÆGGEDE

Sådan spiller du: 

Udfyld felterne, så hver vandret og 
lodret række samt hver boks med 
3x3 felter indeholder tallene 1-9. 
Det handler ikke 
om matematik - udelukkende om 
logisk tænkning. 

God fornøjelse.

Løsning på gårsdagens sudoku:
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5 7 4 6 8 1 3 9 2
9 8 6 3 7 2 4 1 5
2 1 3 4 5 9 7 8 6
4 5 1 8 3 6 2 7 9
6 9 7 2 4 5 1 3 8
8 3 2 9 1 7 5 6 4
1 2 5 7 9 8 6 4 3
7 4 9 5 6 3 8 2 1
3 6 8 1 2 4 9 5 7

KRYDSORD SUDOKU

sport & fritid 
Hvad er forkor-
telsen for den 
internationale 

sportsdomstol? 

samfund

Hvilken offentlig 
institution hed i sine 
første år Tabelkom-

misionen?  

underholdning

Hvilken drink beder 
James Bond som regel 

om at få serveret 
”shaken, not stirred”?

mad & drikke

Hvad er det 
populære navn 
for et stykke 

smørrebrød med 
røget sild og 
æggeblomme? 

videnskab

Hvilket hormon kon-
trollerer cellernes 
omsætning af kulhy-

drater? 

geografi
Hvilken fjord 

sejler man ind i, 
når man passerer 

Hundested og 
Rørvig? 

1: Sol over Gudhjem 2: Insulin 3:  Vodka Martini 4: Danmarks Statistik 5: Isefjord 6:  CAS.
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Malaysia: Malaysias ret for forbrugeranliggender har 
modtaget en af de sjældnere klager, skriver The Star 
Online. En 40-årig mand har ønsket pengene tilbage fra en 
åndemaner. Manden havde betalt åndemaneren for at drive 
de ånder ud, der plagede hans skrantende far.

- Familien betalte 810 ringgit (1260 kroner) til åndema-
neren for at få fjernet ni ånder, fortæller Samuel Mut John 
Brady, der leder retten i delstaten Johor.

Men den 70-årige fars helbred blev værre, og han døde 
et par måneder senere. Familien ønskede derfor pengene 
tilbage. Retten afviste sagen, fordi åndemanerens forretning 
ikke var registreret ved de korrekte myndigheder. (ritzau)

Pårørende klager over djævleuddrivelse

der er ikke kun djævle i malaysia.  Englen var pynt på en 
pedaldrevet bil, som en familie tog en tur i under en lysfestival 
i kuala Lumpur op til nytår. Foto: mohd rasfan/aFP/Scanpix

Polen: Den polske regering 
har købt en verdenskendt 
kunstsamling - inklusive 
et sjældent Leonardo da 
Vinci-maleri - til en brøkdel 
af markedsværdien. Czarto-
ryski-samlingen med både 
Rembrandt og Renoir blev 
solgt for 100 millioner euro, 
selv om den vurderes at have 
en værdi på mere end to 
milliarder euro. Lederen af 
Czartoryski-familien, som 
ejede samlingen, siger, at 
det var en "donation". Men 
fondsbestyrelsen frygter, at 
samlingen nu bliver spredt. 
Salget er kommet på plads 
mellem Polens kulturminister 
og Adam Karol Czartoryski. 

Polen køber kunst 
til spotpris

Sidstnævnte nedstammer 
fra prinsesse Izabela Czar-
toryska, der påbegyndte 
samlingen i 1802. (ritzau)

Leonardo da Vinci malede 
”dame med hermelin” 
mellem 1485 og 1490. Hun 
hed Cecilia Gallerani og var 
elskerinde til hertugen af 
milano, som var da Vincis 
arbejdsgiver. Foto: Carl 
Court/aFP/Scanpix

Pletskud - godt nytår, Kristtjørnskov

uSa: Nytårsmorgen vågnede borgerne i Los angeles op til en opsigtsvækkende gang nytårsløjer. En spøgefugl havde havde ændret de to o’er 
i verdens nok mest kendte skilt. Weed er amerikansk slang for pot, og i løbet af mandagen havde myndighederne ført bogstaverne tilbage til 
det  navn, som verdens førende filmby kan takke en dansker for. ivar alexander Hviid, der blev født i  Odense i 1837, deltog i den amerikanske 
borgerkrig og flyttede til Californien, hvor han i 1870 købte 460 tønder land, som han ryddede. Noget af det blev beplantet med kristtjørn, som 
amerikanerne kalder holly, og sammen med en nabo navngav han området Hollywood. ivar Hviid solgte grunden for at rejse hjem til Danmark, 
hvor han købte gården Kroghenlund ved Stenstrup på Sydfyn. Han døde i 1903 og ligger begravet på assistens Kirkegård i Odense. Hvis man tager 
til Hollywood i dag, kan man køre en tur på ivar avenue. Kilde: Bogen ”i krig for Lincoln” af anders Bo rasmussen. Foto: Gene Blevins/aFP/Scanpix


