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HJÆLP: Regeringen for-
længede mandag ned-
lukningen af Danmark. 
Et sjældent enigt byråd i 
Allerød foreslår ny hjæl-
pepakke. 

Af Camilla Bjørkman Aagaard  
og Palle Høj

Ikke bare er de danske grænser 
lukket for udlændinge til og med 2. 

påskedag. En meget stor del af dan-
skerne skal også blive hjemme fra 
arbejde lige så længe, efter at rege-
ringen mandag tidsforlængede ræk-
ken af allerede igangsatte tiltag for 
at stoppe spredningen af coronavi-
rus. Først på den anden side af på-
sken er der udsigt til mere normale 
tilstande igen.

Regeringen har sammen med par-
tierne i Folketinget allerede vedta-
get flere hjælpepakker for at mod-
virke kollaps hos virksomheder og 
lønmodtagere. Nu foreslår et enigt 

byråd i Allerød yderligere, at den så-
kaldte anlægsramme suspenderes i 
tre år, så flere anlægs- og vedligehol-
delsesaktiviteter kan fremrykkes, 
at kommuner skal have mulighed 
for at optage lån til det, og at kommu-
nerne skal have tilskud til at igang-
sætte udvalgte service- og anlægs-
opgaver.

- Allerede nu kan vi se, at pandemi-
en kommer til at få store økonomiske 
konsekvenser for Danmark. Vi ser 
at rigtig mange erhvervsdrivende i 
Allerød lider, og vi vil som kommu-

ne gerne hjælpe med at igangsætte 
offentlige anlægsprojekter. Derfor 
har et samlet byråd rettet henven-
delse til finansministeren for at gøre 
opmærksom på, at de nuværende 
aftaler om kommunernes økonomi 
ikke er brugbare, da virkeligheden 
er en helt anden nu - og det skal der 
handles på, siger borgmester Kar-
sten Längerich (V).

Danmark 1. sektion side 2-6 
Leder 1. sektion side 8 

Allerød 2. sektion side 4

Nedlukket land til efter påske

Foto: Kenn Thomsen

Tema om 
erhvervs-
biler

Aarstidernes                       
direktør:         
Succes på 
den lange 
bane er det 
vigtigste
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Nordsjælland
3. sektion

VALFART: Flere udlej-
ningsvirksomheder ople-
ver større belægning i 
deres huse end normalt 
på denne tid af året. 

Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Mens store dele af Danmark er luk-
ket ned, og offentlige myndigheder 
forsøger at inddæmme og mindske 
spredning af coronavirus, søger sta-
dig flere danskere mod de nordsjæl-
landske sommerhusområder, end 
normalt når kalenderbladet skriver 
marts. Det kommer blandt andet til 
udtryk i tal fra flere udlejningsvirk-
somheder. 

Hos Campaya Sommerhusudlej-
ning er 89 procent af de 706 huse, 

som virksomheden udlejer i Nord-
sjælland, optaget. Enten af ejerne 
selv eller lejere. Virksomheden 
kalder tallet bemærkelsesværdigt 
og gør det klart, at så stor belæg-
ningsprocent normalt er forbeholdt 
ferieuger.

- Tallene er overraskende høje, for 
lige nu er det jo kun danskere, der 
er ude i husene. Der er rigtig mange 
svenskere, nordmænd og især ty-
skere, som har måttet aflyse ophold, 

og så har mange danske ejere og le-
jere så i stedet valgt at tage ud i som-
merhusene, siger Jesper Kamp Kru-
se, kommunikationsansvarlig hos 
Campaya Sommerhusudlejning.

Halsnæs  
2. sektion side 14 

Danskerne søger mod sommerhuse

I et år har to ud af fire kon-
gelige monogrammer i Fre-
deriksborg Slots Barokhave 
ligget brak som følge af et 
voldsomt angreb af nema-
toder. Og det har virket, for 
antallet af nematoder er fal-
det, siger slotsgartner John 
Nørgaard Nielsen.

Nu går genplantningen i 
gang, samtidig med at de øv-
rige to monogrammer læg-
ges brak i et år.

Hillerød 
2. sektion side 2-3

Barok have  
i bedring 
efter brak
lægning

Foto: Kenn Thomsen
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Succes skaber vi sammen ...

Revision. Skat. Rådgivning.

Også på Milnersvej 43 i Hillerød. Kontakt en af vores revisorer eller rådgivere tæt på dig på www.pwc.dk/hilleroed

Det er lettere at se  potentialet i en ejendom,  når man har 20 års erfaring.Kontakt danbolig Erhverv Hillerød på tlf. 7022 8595.

Det Danske vejr er klimaanlægs vejr!
K L I M A A N L Æ G

Nordens til dato 
mest driftsikre klimaanlæg

A+++

– Deres garanti for kvalitetwww.gidex.dk Tlf. 47313221

Professionel klimastyring til: Kontoret, forretningen, klinikken, 
serverrummet, lagerlokalet, privatboligen, sommerhuset o.s.v.
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stor kartelsag
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information
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er på vej
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finder  
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Ny brandudrykning  
til Gimle 
Frederikssund: Frederiks-
borg Brand & Redning rykkede 
søndag aften ud på ny til 
Frederikssund-vikingernes hus 
Gimle, der brændte torsdag.

Nordsjælland

Mail: frederiksborg@sn.dk
Telefon: 48 24 41 00
 
Jesper Sabroe, telefon 4822 8906

Ny S-station  
udskydes to år 
Hillerød: Åbningen af den 
kommende Favrholm Station 
rykkes fra december 2021 til 
december 2023.      

Mest læste

KARTEL: Sønder-
gaard Nedrivning 
A/S i Frederikssund 
og tre medarbejdere 
fra virksomheden 
har fået tiltale-
frafald i sagskom-
plekset om nedriv-
ningskarteller.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: En stor sag 
om ulovligt prissamarbej-
de i nedrivningsbranchen, 
der tog sin start i 2015, er nu 
afsluttet. Statsadvokaten 
for Særlig Økonomisk og 
International Kriminalitet 
(SØIK) har givet tiltalefra-
fald til Frederikssund-virk-
somheden Søndergaard 
Nedrivning og tre medar-
bejdere i sagskomplekset om 
nedrivningskarteller. Det 
fremgår af en pressemed-
delelse fra Konkurrence og 
Forbrugerstyrelsen.

Sagen tog sin start, da 
Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen foretog en ræk-

ke uanmeldte kontrolbesøg 
hos virksomheder i nedriv-
ningsbranche i efteråret 
2015. Det fik Søndergaard 
Nedrivning A/S til at søge 
straflempelse efter konkur-
rencelovens § 23 a.

Kun den første
En virksomhed kan søge om 
lempelse, hvis den som den 
første henvender sig til myn-
dighederne og fremlægger 
nye oplysninger om et kar-
tel, og hvis virksomheden 
samarbejder med myndig-
hederne under hele behand-
lingen af sagen. På den måde 
kan virksomheden både 
undgå en dom og konfiskati-
on af indtægter fra de pris-
aftalte opgaver. Til gengæld 
får myndighederne en viden 
og indsigt, som kan bidrage 
til sagens opklaring - og til 
at domfælde de øvrige med-
virkende i det ulovlige pris-
samarbejde. 

Søndergaard Nedrivning 
blev i forbindelse med sags-
komplekset tiltalt for 55 for-
hold af tilbudskoordinering 
med konkurrerende virk-
somheder. Selskabet har un-
der sagen aktivt medvirket 

til opklaringen af de ulovli-
ge forhold og i øvrigt opfyldt 
kriterierne for at opnå tilta-
lefrafald.

Skyldig - men går fri
Blandt de entreprise, hvor 
virksomheden var tiltalt for 

at benytte såkaldte lånepri-
ser, hvor virksomhederne 
oplyser deres priser til hin-
anden, var helhedsplanen 
for Fredensborg Slot, op-
gaver på Amager Hospital, 
Psykiatrisk Center Nord-
sjælland, Københavns Luft-

havn, Holte og Sorgenfri 
Stationer samt en afdeling af 
Lejerbo Maglehøj.

I afgørelsen fra Statsadvo-
katen skriver vicestatsad-
vokat Niels Vejlby Hansen: 
»Et tiltalefrafald betyder, at 
jeg anser virksomheden for 

skyldig, men at der ikke bli-
ver rejst nogen straffesag.

Tiltalefrafaldet sætter 
punktum for hele sagskom-
plekset. I alt er der udstedt 
bøder for cirka 18 millioner 
kroner fordelt på seks virk-
somheder og 12 personer. 
Sagskompleksets højeste 
bøde på 5,9 millioner kroner 
blev vedtaget i en sag med 12 
forhold af tilbudskoordine-
ring.

Blandt de nordsjælland-
ske deltagere i kartellet er 
Nedrivningsaktieselskabet 
J. Jensen, der blev idømt  en 
bøde på en million kroner og 
to personlige bøder á 25.000 
kroner for tilbudskoordine-
ring.

Også J. Jensens dattersel-
skab nedrivningsvirksom-
heden CMP Nedrivning er 
dømt i sagen. Virksomhe-
den fik ved retten i Hillerød 
en bøde på fem millioner 
kroner for at udveksle pri-
ser med konkurrenter. To 
ledende medarbejdere har 
fået bøder på hver 125.000 
kroner. Dommen er siden 
stadfæstet i Østre Landsret.

frederiksborg@sn.dk

Kartelsag ender med tiltalefrafald 

SKRALD: Affaldsgri-
se har smidt to læs 
skrald på markvej 
- genbrugsstationer 
er ellers åbne for 
erhvervsaffald.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND:  Søndag 
ringede en af landmand Carl 
Bruuns naboer. På en gåtur 
havde han set, at der var læs-
set  to store dynger skrald 
- papkasser og frugtkasser 

- af på en lille markvej, der 
støder til den stille Kloster-
marskvej nær Esrum. Jor-
den tilhører landmand Carl 
Bruun, og de billeder, nabo-
en sendte, viste, at det vist 
ikke var noget, der bare var 
blæst af bilen i farten.

- Det ligner affald fra en ki-
osk eller grønthandler. Der 
er to læs, så det er nok læsset 
af fra en stor trailer. Jeg har 
fået det fjernet, så det ikke 
blæser rundt i hele landska-
bet. Men det er ærgerligt, at 
folk har den tilgang. Og så 
lige dagen efter at der cirku-
lerer mange opfordringer i 

medierne og de sociale medi-
er om, at når man er ude på 
en gåtur, så kan man samle 
skrald ind samtidig. Her har 
vi så den modsatte tilgang, 
siger Carl Bruun.

Det sker fra tid til anden, at 
folk læsser affald af i vejkan-
ten, og når genbrugsstatio-
ner indtil videre er lukkede 
for private, kan der opstå 
flere tilfælde, frygter Carl 
Bruun.

- Det er nu, det presser sig 
på, siger han. Carl Bruun 
har ikke politianmeldt sa-
gen, da han vurderer, det 
ikke vil føre til noget.

-  Jeg kunne  Ikke finde no-
get med adresse på - ellers 
havde de pågældende fået 
det at vide, at det ikke er i or-
den, siger han.

Frygten for smitte med 
coronavirus fik mange af 
landets kommuner til at 
fortolke regeringens udmel-
ding om nedlukning som 
om, at genbrugspladserne 
også skulle lukkes for virk-
somhederne. Sidste uge 
mødte virksomheder i man-
ge kommuner over hele lan-
det derfor en lukket port. 

Men nu har kommuner 
over hele landet genåbnet 

mindst én genbrugsplads for 
erhvervsaffald i hver kom-
mune, så virksomhederne 
igen kan komme af med de-
res affald og holde hjulene i 
gang. Det sker efter pres fra 
Dansk Byggeri, som roser 
kommunerne for at lytte til 
erhvervslivet.

- Åbne genbrugspladser 
betyder, at mange hånd-
værksvirksomheder kan 
fortsætte arbejdet. Derfor 
er vi taknemmelige over, at 
kommunerne har genåbnet 
pladserne for erhvervsaf-
fald, siger miljøchef i Dansk 
Byggeri Simon Stig-Gylling.

Også i Gribskov Kommu-
ne, hvor marken med det 
aflæssede affald er at finde, 
er genbrugsstationerne i 
Højelt og Skærød nu åbne for 
virksomheder.

Åbningstiderne mandag 
til fredag er uændrede. I 
weekenden er der dog kun 
mulighed for at komme af 
med sit affald efter telefo-
nisk aftale, fremgår det af 
kommunens vejledning til 
erhvervslivet.
 
 
 
 frederiksborg@sn.dk

Genbrugspladser er åbne for erhvervslivet

Søndergaard Nedrivning skal ikke gennem en retssag for at aftale priser med konkurrenter.  Foto: Privat

HILLERØD: Coronakrisen 
har fra den ene dag til den 
anden sat store dele af Dan-
mark i stå, hvor ikke mindst 
små selvstændige er udfor-
dret af mangel på kunder og 
omsætning.

Men kreativiteten er sam-
tidig stor for at holde hjulene 
i gang – og virksomheden i 

live. Blandt andet tilbyder 
mange restauranter nu ta-
ke-away i mangel på spisen-
de gæster i lokalet. 

Og hvorfor ikke bruge den 
påtvungne pause i hverda-
gen på andet end at se Net-
flix, lyder opfordringen fra 
det lille konsulentfirma 
Teglkamp & Co i Hillerød.

- Det handler ikke bare om 
at få tiden til at gå, til det igen 
bliver normale tilstande. 
Det handler om at bruge den 
mulighed og få noget godt ud 
af det, anbefaler indehaver 
Susanne Teglkamp.

- Et godt bud kunne være 
at bruge tiden på refleksion, 
overvejelser omkring kar-

riere, ledelsesudvikling og 
personlig udvikling, lyder 
forslaget fra den erfarne 
konsulent og ledelsesrådgi-
ver.

Hun har da også selv ad-
skillige tilbud på hylderne 
til en tid og situation som 
denne, som for eksempel 
»Udvid dit ledelsesrum«, 

»Tag en persontest« og »op-
timér dit cv«.

Alt sammen noget, der kan 
foregå hjemmefra ved hjælp 
af opgaver på nettet og spar-
ring over telefon og skype. 
Så man forhåbentlig står 
bedre rustet, når der igen 
kommer gang i hjulene.

For Susanne Teglkamp er 

det også hendes egen mulig-
hed for at komme godt gen-
nem krisen:

- Nærmest fra den ene dag 
til den anden er alle opgaver 
aflyst eller lukket ned. Der 
kommer simpelthen ingen 
indtægter, og hvor længe, 
der går, ved vi jo ikke, erken-
der hun.

Brug coronakrisen til at ruste dig selv til tiden efter
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Regeringen forlænger restriktioner og lukningen af store dele af Dan-
mark til 13. april. Spidsbelastning fra coronavirus ventes at indtræffe i 
ugerne efter.  Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix

CORONA: Et egentlig 
udgangsforbud kan 
fortsat komme på 
tale, men foreløbig 
nøjes regeringen 
med at forlænge 
lukning.

DANMARK: Regeringen har 
indført restriktioner i Dan-
mark på grund af udbruddet 
af coronavirus og lukket sto-
re dele af landet delvist. De 
er mandag forlænget til 13. 
april.

Der er dog ikke indført et 
egentligt udgangsforbud, 
som andre lande har set sig 
nødsaget til. Statsminister 
Mette Frederiksen (S) afvi-
ser ikke, at det kan ske på 
sigt, men hun vil se tiden an.

- Vi har gjort ganske me-
get i Danmark, og vi har 
gjort det hurtigt. Vores for-
håbning er, at vores samle-
de initiativer vil gøre, at vi 
håndterer krisen bedre end 
andre europæiske lande, 
siger hun på et pressemøde 
mandag.

Hun takker borgerne for, 
at langt størstedelen har 
lyttet til regeringen og myn-
dighedernes opfordring og 
har fulgt retningslinjer, der 
går på, at man skal holde sig 
hjemme og undgå kontakt 
med andre.

- Hvis danskerne forsætter 
med at respektere retnings-
linjerne, er det vurderingen, 
at vi kan komme langt med 
bekæmpelsen af corona. 
Men jeg afviser ikke yderli-
gere initiativer.

- Påskeferien er rigtig af-
gørende. Vi er nødt til at 
dæmpe aktiviteten i påsken, 
siger statsministeren.

Hun opfordrer til, at bor-
gerne ikke rejser i påsken. 
Hverken til udlandet eller 
internt i Danmark.

- Jeg har forståelse for, at 
man gerne vil i sommerhus, 
men vi har brug for at dæm-
pe rejseaktiviteten. Rege-
ringen overvejer selvfølge-
lig, om vi skal gribe yderli-
gere ind på det område, siger 
Mette Frederiksen.

Forventningen er, at epide-
mien vil toppe i ugerne efter 
påske. Her vil spidsbelast-
ningen ramme sygehusvæ-
senet.

Mette Frederiksen mener, 
at en forlængelse af den del-
vise lukning til efter påske 
giver god mening.

- Vi følger udviklingen 
hele tiden.

- Vi kommer ikke til at 
have en lukning af Danmark 
i længere tid, end vi vurde-
rer, at det er er nødvendigt, 
siger statsministeren.

Sundhedsstyrelsen for-
venter, at man senere på 
ugen bliver meget klogere 
på, hvordan den globale epi-
demi rammer Danmark.

- Hvis man vil undgå, at 
vores sundhedsvæsen kæn-
trer, og at vi ikke får alt for 
mange døde, som vi kunne 
have reddet, er vi nødt til at 
holde fast i forhold til fore-
byggelse af smitte nu.

- Vi kan ikke se effekten 
af de mange tiltag endnu, 
men det forventer vi at gøre 
i den uge, vi går ind i. Der vil 
vi også kunne kvalificerer 
vores prognose yderligere i 
forhold til, hvordan epidemi-
en udvikler sig, og hvornår 
den topper, siger direktør 
Søren Brostrøm.

/ritzau/

Mette F. om  
muligt udgangs- 
forbud: Adfærd 
er afgørende

Antallet af passagerer i DSB’s tog er under 15 procent af det normale, og derfor bliver mange afgange nu aflyst. På Københavns Hovedbane-
gård er aktiviteten også på vågeblus Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

CORONAVIRUS: Alle 
politiske tiltag for at 
stoppe spredning af 
coronavirus forlæn-
ges til 2. påskedag. 
Men spidsbelastnin-
gen på sundhedssy-
stemet ventes først 
bagefter.

DANMARK: Havde man sat 
næsen op efter en kort und-
tagelsestilstand i Danmark, 
blev man mandag skuffet.

Den delvise nedlukning af 
landet er foreløbig forlænget 
indtil 2. påskedag, den 13. 
april. Det fortalte statsmi-
nister Mette Frederiksen (S) 
på et pressemøde.

Hjemmearbejde, lukkede 
skoler og et lammet forret-
ningsliv vil derfor fortsat 

være hverdag i tre uger end-
nu. Mindst.

Især når det kommer til 
påsken, opfordrer statsmi-
nisteren til at overholde de 
regler og retningslinjer, der 
er indført.

Altså at holde sig fra al 
unødvendig kontakt, så 
coronavirusset holdes i 
skak.

- I påsken er mange famili-
er vant til at mødes. Det bli-
ver svært, men vi har brug 
for, at vi alle tænker os godt 
om.

- Vi er nødt til at blive hjem-
me, så smitten ikke spredes 
fra én landsdel til en anden, 
siger Mette Frederiksen.

Regeringen vil endda over-
veje rejseforbud eller andre 
indgreb for at dæmpe smit-
tefaren.

- Hvis danskerne fortsæt-
ter med at være årvågne og 

respektere de regler og ret-
ningslinjer, der er, så er vur-
deringen, at vi kan komme 
meget langt i bekæmpelsen 
af corona.

- Men jeg afviser ikke, at 
der kan være behov for yder-
ligere initiativer, siger Met-
te Frederiksen.

Indtil videre er der dog ale-
ne tale om en forlængelse af 
de tiltag, der i første omgang 
var sat til at vare indtil fre-
dag.

Det betyder, at offentlige 
medarbejdere, der ikke va-
retager samfundskritiske 
funktioner, fortsat skal blive 
hjemme.

Privatansatte opfordres 
ligeledes til at blive hjemme 
og begrænse udgang.

Dagtilbud, skoler, uddan-
nelser, restauranter, stor-
centre, frisører og lignende 
vil forblive lukket. Og for-

buddet mod arrangementer 
med flere end 10 personer 
er også gældende til og med 
påske.

Alt sammen for at undgå 
en hurtig smittespredning, 
der overbelaster sundheds-
systemet.

Ifølge Søren Brostrøm, di-
rektør i Sundhedsstyrelsen, 
ventes spidsbelastningen 
fra coronaudbruddet først 
om cirka fire uger, altså ef-
ter påske.

Derfor er det afgørende, at 
Danmark holder fast, siger 
myndighederne.

- Vi håber på en lang og 
flad kurve, fordi vi håber på 
effekten af de tiltag, vi har 
taget, siger Søren Brostrøm.

Senere denne uge regner 
han med at komme med et 
nyt bud på epidemiens va-
righed.

 /ritzau/

Danmark er lukket  
til efter påske - mindst

HELSINGØR: Flere borgere i 
Helsingør er mandag blevet 
opsøgt af fupmagere, som ef-
ter alt at dømme har forsøgt 
at slå plat på corona-situati-
onen.

Gerningsmændene har 
kontaktet folk på bopælen og 
bedt om at komme indenfor. 
Formålet var at udføre test 
for corona, påstod de.

- Vi er blevet kontaktet af 
hjemmeplejen i Helsingør, 
som har fået henvendelser 
fra i hvert fald to borgere, 
siger vagtchef Søren Bjør-

nestad fra Nordsjællands 
Politi.

Vagtchefen understreger, 
at man under ingen omstæn-
digheder skal lukke folk ind, 
som foregiver at komme 
med det ærinde.

- Der er formentlig tale om 
tricktyve eller lignende, si-
ger Søren Bjørnested.

Myndighederne kommer 
nemlig slet ikke ud til folk 
for at teste for smitte med 
coronavirus. Sådanne test 
foretages på hospitalerne, 
og det sker kun, hvis man 

som borger har kontaktet 
lægen med symptomer og er 
blevet henvist videre.

- Myndighederne kon-
takter slet ikke folk på den 
måde. Hvis man overgår til 
den strategi, så vil det blive 
meldt meget klart ud i medi-
erne først, og i så fald ville de 
pågældende være udstyret 
med meget tydelig legiti-
mation, siger Søren Bjørne-
stad.

Vagtchefen fortæller, at 
politiet er opmærksom på, 
at der blandt andet på Face-

book går rygter om, at der 
foregår lignende former for 
fup andre steder i kredsen - 
blandt andet i Espergærde. 
Men politiet har endnu ikke 
kunnet få det bekræftet.

I sidste uge var myndig-
hederne ude og advare mod 
it-kriminelle, som henvend-
te sig til folk via mail og sms. 
Disse kriminelle forsøger, at 
udnyttet corona-situation 
til at lokke oplysninger ud af 
folk om for eksempel NemID 
eller andet, som kan misbru-
ges. /ritzau

Fupmagere giver sig ud  
for at ville teste for corona
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CORONAVIRUS: 
Sundhedssektoren 
risikerer at mangle 
værnemidler i kam-
pen mod coronavi-
rus, advarer Læge-
middelstyrelsen. 
Der er kun lagre til 
få dage, siger over-
læge. 

DANMARK: Det danske 
sundhedsvæsen står over 
for en faretruende mangel 
på værnemidler som hånd-
sprit, ansigtsmasker, ånde-
drætsværn og visirer.

På nogle hospitaler er der 
kun værnemidler tilbage til 
få dage.

Det siger Joachim Hoff-
mann-Petersen, overlæge 
ved intensivafdelingen på 
Svendborg Sygehus og for-
mand for Dansk Selskab for 
Anæstesi og Intensiv Me-

dicin, mandag til radiopro-
grammet P1 Morgen.

Han udtalte sig søndag 
om problemet på TV2 News. 
Siden har han fået tilsendt 
fotos fra flere hospitaler. De 
afslører tomme hylder, hvor 
der skulle være værnemid-
ler.

Det kan betyde, at man på 
hospitalerne får sat egne 
smittekæder i gang, når 
sundhedspersonalet skal 
behandle coronasmittede 
patienter, advarer Joachim 
Hoffmann-Petersen.

- Vi skal have gang i dansk 
produktion af disse ting, og 
vi er nok allerede for sent 
ude, siger han til P1.

Overlægen tilføjer, at man 
tidligere burde have bedt 
danske virksomheder om at 
omstille produktionen.

I Italien, som er hårdest 
ramt af coronaepidemien, er 
17 læger døde af sygdommen 
Covid-19. Også i Spanien er 
mange læger smittede.

Risikoen ved manglende 

værnemidler er, at sund-
hedspersonalet, især ældre 
medarbejdere, kan smittes 
og må i karantæne. Mang-
len opstår, samtidig med 
at regeringen nu vil skrue 
kraftigt op for indsatsen 
med at teste folk for coro-
nasmitte.

L æ gem iddel st y r el s en  
opfordrede søndag alle til at 
spare så meget som muligt 
på håndsprit, ansigtsma-
sker med videre.

- Vi arbejder nonstop alle 
ugens dage på at skaffe 
værnemidler til det danske 
sundhedsvæsen, siger sty-
relsens direktør, Thomas 
Senderovitz.

Selv om man skal spare, 
skal man dog ikke sætte sik-
kerheden over styr.

- Ellers risikerer vi, at læ-
ger, sygeplejersker og alle de 
andre i frontlinjen kommer 
til at mangle. Det er kritisk 
vigtigt, at vi gør alt, hvad vi 
kan, for at det ikke sker, si-
ger Senderovitz.

Brug vand og sæbe frem 
for håndsprit, hvis du kan, 
lyder det fra Lægemiddel-
styrelsen. Det er lige så ef-
fektivt.

Styrelsen er i kontakt med 
danske virksomheder for 
at skaffe flere udenland-
ske værnemidler, der kan 
transporteres hurtigt her-
til. Styrelsen arbejder også 
på at sætte gang i yderligere 
produktion herhjemme.

En cremefabrik i Silke-
borg producerer nu hånd-
sprit. Problemet med at 
skaffe materialer til sprit-
ten er det udfordrende, skri-
ver Jyllands-Posten.

En håndsrækning er på 
vej fra miljøminister Lea 
Wermelin (S). Hun har bedt 
Miljøstyrelsen dispensere 
fra et EU-krav. Det skal gøre 
det nemmere for virksom-
heder at fremstille hånd-
sprit.

Dispensationen gælder til 
30. juni.

 /ritzau/

Danmark løber tør for 
håndsprit og masker

DANMARK: En prognose fra 
Sundhedsstyrelsen viser, at 
der, når coronaepidemien 
topper, kan blive brug for 
991 sengepladser med re-
spirator. Noget tyder dog på 
mindre.

Tallet optræder i en rap-
port, som Sundhedssty-
relsen har offentliggjort 
mandag. I rapporten er der 
foretaget beregninger af, 
hvor mange danskere, der 
forventes at blive alvorligt 
ramt af Covid-19 på samme 
tid.

Det er antallet af ramte på 
samme tid, som er kritisk. 
For hvis antallet af kritisk 
syge, er større end sygehu-

senes evne til at behandle 
dem, så risikerer flere at dø.

Tallet 991 er baseret på en 
beregning, som igen er ba-
seret på data fra Kina, hvor 
epidemien startede. Der er 
også lavet en beregning på 
data fra de italienske regio-
ner Lombardiet, Veneto og 
Emilia-Romagna, som i dis-
se dage lider hårdt.

Beregningerne baseret på 
italienske data viser et lidt 
mindre behov for sengeplad-
ser med respiratorer, nem-
lig 827.

Rapporten indeholder også 
en opgørelse fra landets re-
gioner over antallet af respi-
ratorer, som kan frigøres til 

behandling af patienter med 
Covid-19. Tallet lyder på 925.

Derudover kan der fra 
blandt andet Forsvaret, 
privathospitaler og andre 
steder fremskaffes sam-
menlagt 116 respiratorer. 
Og med yderligere tiltag 
vil man kunne nå op på en 
kapacitet på 1060, står der i 
rapporten.

Tallene viser - som der 
også bliver fremhævet i rap-
porten - at sundhedsvæsnet 
vil blive belastet til tæt på 
grænsen af, hvad det kan ka-
pere. Hvis altså de forudsæt-
ninger, som ligger til grund 
for beregningerne, holder 
vand.

Den gode nyhed er imidler-
tid, at beregningerne ikke 
tager højde for de tiltag, som 
myndighederne har indført 
de seneste uger med henblik 
på at begrænse spredningen 
af coronavirusset.

I rapporten står der, at det 
er vurderingen fra Statens 
Serum Institut, at myndig-
hedernes tiltag forventelig 
vil ændre det matematiske 
grundlag for prognosen, så 
kurven vil flade ud, og der 
altså vil være et endnu min-
dre behov for respiratorer, 
når epidemien topper.

/ritzau/

Corona-peak kan skabe  
behov for 991 respiratorer

Prisen på håndsprit steg voldsomt efter udbruddet af coronavirus. Nu er håndsprit ikke til at opdrive.  Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

CORONA: Statsmini-
ster Mette Frederik-
sen (S) afviser ikke, 
at institut kan få 
adgang til data om 
borgeres færden via 
data om mobiltele-
foner.

DANMARK: Statens Serum 
Institut har bedt teleindu-
strien om adgang til data om 
mobiltelefoners lokation for 
at mindske udbredelsen af 
coronavirus.

Det skal hjælpe med at se, 
om borgerne holder afstand 
til hinanden og ikke samler 
sig i grupper på mere end 10 
personer.

Det er muligt, fordi danske 
teleselskaber er pålagt at 
gemme oplysninger om dan-
ske telekunder i et år.

Oplysningerne fortæller, 
hvem kunderne har ringet 
til, hvem de har skrevet til, 
og hvilken mast telefonen 
har været forbundet til.

Det kan give et meget præ-
cist billede af, hvor den en-
kelte har befundet sig.

EU-Domstolen vendte alle-
rede for fire år siden tomlen 
ned til det, og skiftende rege-
ringer har udskudt at ændre 
reglerne. Det er blevet kaldt 
et »centralt efterforsknings-
værktøj«, når forbrydere 
skal retsforfølges.

Det er stadig uklart, hvor-
dan Statens Serum Institut 
vil bruge de data, instituttet 
kan få adgang til, hvis det 
sker.

Statsminister Mette Fre-
deriksen (S) svarede man-
dag på et pressemøde ikke 
direkte på, hvad hun mener 
om tiltaget. Men hun afviser 
det ikke.

- Det er oplagt at søge em-
piri, så vi bliver klogere og 
kommer til at kende epide-
mien på bedst mulig måde.

- Så kan vi på den anden 
side tilrette vores indsats 
klogt i forhold til, hvad der 
måtte ske i fremtiden. Gene-
relt bakker vi op om, at der 
søges viden i de faser, vi er 
inde i, siger Mette Frederik-
sen.

Direktør Jakob Willer fra 
teleselskabernes branche-
organisation, Teleindustri-
en, er positiv.

- Samtidig ønsker vi at sik-
re, at eventuel anvendelse 
af data fra teleselskaberne 
sker på et meget klart juri-
disk grundlag, lyder det i en 
skriftlig kommentar.

Telebranchen har ellers 
tidligere klaget over, at den 
befinder sig i et »juridisk 
limbo«, hvad angår logning 
af data.

Det skyldes, at EU-Domsto-
len i december 2016 vurde-
rede, at en »generel og udif-
ferentieret« logning af alle 
oplysninger ikke er tilladt.

Til gengæld er »målrettet« 
logning ikke i strid med lo-
ven.

På mandagens pressemø-
de forlængede regeringen 
med et bredt flertal i Folke-
tinget den delvise lukning af 
landet til 13. april.

/ritzau/

Seruminstitut 
vil undersøge 
mobildata i 
coronakamp

Statsminister Mette Frederiksen orienterer om Covid-19-situationen i 
Danmark på et pressemøde i Statsministeriet. 
 Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix
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CORONA: Ifølge 
Dansk Industri 
haster det med 
støtten til danske 
virksomheder, hvis 
de skal klare sig til 
efter påske.

DANMARK: Dansk Industri 
har forståelse for regerin-

gens behov for at forlænge 
en delvis nedlukning af 
Danmark til og med påsken, 
som blev præsenteret man-
dag.

Men hvis dansk erhvervs-
liv skal gennem den periode 
med færrest mulige skader, 
skal der fart på at få de alle-
rede aftalte støttekroner ud 
til virksomhederne, siger 
direktør Lars Sandahl.

- Huset brænder, og med 

hjælpepakkerne har vi fået 
lagt nogle af de brandslan-
ger ud, som der er så akut 
brug for. Nu handler det om 
at få tryk i slangerne, siger 
han.

- Jo længere det tager at få 
bugt med den her virusepi-
demi, jo værre bliver det for 
vores samfundsøkonomi. 
Det er det samme for virk-
somhederne.

Hvor lang tid skal den her 

nedlukning vare, før der sker 
uoprettelig skade på dansk 
erhvervsliv?

- Der er gjort permanent 
skade allerede nu. Det er 
ikke kun på baggrund af det, 
der sker i Danmark, men det 
der sker i verden, siger Lars 
Sandahl.

- Mange af de eksportmar-
keder, som vi lever af i Dan-
mark hver eneste dag, luk-
ker også markant ned. Det 
påvirker også dansk økono-
mi.

Mandag blev det også 
klart, at over 22.000 perso-
ner har meldt sig ledige i den 
seneste uge.

Ifølge Lars Sandahl vil 
virksomhederne næppe 
blive bedre i stand til at hol-
de på de ansatte jo længere 
nedlukningen og kampen 
mod coronavirusset fort-
sætter.

Men han spår til gengæld, 
at en af de tabte stillinger vil 
vende hurtigt tilbage, hvis 
dansk økonomi kommer 
hurtigt på sporet igen.

- Jeg tror, at vi vil få mange 
tilbage på virksomheder-
ne, lige så snart vi er ude af 
det. Men jeg tror desværre, 
at vi kommer til at se en del 
yderligere fyringer de kom-
mende uger, siger Dansk In-
dustris direktør.

/ritzau/

DI: Forlænget  
nedlukning kræver  
fart på erhvervsstøtte

CORONA: Hotelkæ-
den Comwell mister 
stor omsætning på 
grund af corona. 
Det koster knap en 
fjerdedel af staben 
jobbet.

DANMARK: Hotelkæden 
Comwell bliver på grund 
af coronakrisen nødt til at 
afskedige 250 af sine medar-
bejdere.

Det svarer til lidt under 
en fjerdedel af den samlede 
stab.

Afskedigelserne sker, 
efter at Comwell forleden 
midlertidigt lukkede otte 
ud af sine 15 hoteller i Dan-
mark. Det skete som følge af, 
at kæden på det seneste har 
mistet mere end 90 procent 
af sin omsætning.

- Og selv om vi er en stor 
og økonomisk velfunderet 
virksomhed og har gjort alt 
for at holde hånden under 
vores medarbejdere, så ser 
vi os nødsaget til at iværk-
sætte afskedigelser, siger 
koncernchef Peter Schelde i 
en pressemeddelelse.

Afskedigelserne er fordelt 
ud over kædens 15 hoteller 
og hovedkontoret i Aarhus. 
Alle faggrupper bliver ramt.

På grund af coronakri-
sen og presset på dansk er-
hvervsliv har regeringen in-
den for den seneste tid lavet 
flere hjælpepakker.

En af dem var en treparts-
aftale, som betyder, at staten 
kompenserer 75 til 90 pro-
cent af den løn, virksomhe-
der betaler medarbejdere, 
der sendes hjem på grund 
af økonomisk nedgang som 
konsekvens af coronaud-
bruddet.

Koncernchef Peter Schelde 
kalder lønkompensationen 
for god. Men han fortæller 
også, at den ikke er nok til 
at hjælpe Comwell og alle 
andre i branchen igennem 
krisen.

- Det er specielt vanskeligt 
at forudsige længden af den-
ne krise, hvilket betyder, 
at vi desværre er nødt til at 
handle proaktivt i forhold til 
at tilpasse vores omkostnin-
ger.

- Dels for at sikre at vores 
forretning kan fortsætte 
under de nuværende om-
stændigheder, men også for 
at Comwell kan stå så stærkt 
som muligt, når vi en gang 
kommer over coronakrisen, 
siger Peter Schelde.

Ud over orienteringen til 
de regionale arbejdsmar-
kedsråd er Comwell nu i 
dialog med de berørte med-
arbejdere.

Peter Schelde fortæller, 
at han på den anden side af 
coronakrisen håber at kun-
ne byde de afskedigede med-
arbejdere velkommen tilba-
ge til Comwell.
 
 /ritzau/

Coronakrise 
tvinger  
hotelkæde til  
at fyre 250 
medarbejdere

Coronakrisen holder turisterne væk fra Danmark, og det rammer ho-
telkæden Comwell, der nu må fyre 250 af sine medarbejdere.  
 Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

CORONA: En række 
danske virksomhe-
der skal producere 
værnemidler til 
sundhedsvæsenet, 
oplyser Dansk Indu-
stri.

DANMARK: Lægemiddelsty-
relsen har bedt Dansk In-
dustri om at koordinere et 
nationalt samarbejde om at 
omstille dele af Danmarks 
industriproduktion til vær-
nemidler i kampen mod 
coronavirus.

Det oplyser Dansk Indu-
stri i en pressemeddelelse.

- Rigtig mange virksom-
heder vil gerne bidrage til 
at bringe Danmark ud af 
denne sundhedskrise, og 
der bliver udvist stor kreati-
vitet for at kunne hjælpe, si-

ger Lars Sandahl Sørensen, 
administrerende direktør 
i Dansk Industri, i presse-
meddelelsen.

Dermed skal en række 
virksomheder til at omlæg-
ge deres produktion, så de i 
stedet vil fremstille hand-
sker, kitler, mundvisir, iso-
lationsdragter, mundbind 
og håndsprit til sundheds-
væsenet.

Dansk Industri oplyser i 
pressemeddelelsen, at der 
indtil videre er 43 virksom-
heder, som har mulighed for 
at bidrage.

Alle virksomheder, som 
kan hjælpe, skal fremover 
kontakte Dansk Industri.

Erhvervsorganisationen 
vil systematisere virksom-
hederne, og den enkelte 
virksomhed vil af en myn-
dighed få vurderet potentia-
let i produktionsomlægnin-
gen.

- Rigtige mange virksom-
heder kan og vil gerne ka-
ste sig ind i kampen mod 
corona og ved at producere 
værnemidler til hele vores 
sundhedsvæsen, så vi sikrer 
vores sundhedspersonale de 
bedst mulige arbejdsvilkår, 
siger Lars Sandahl Søren-
sen.

Gennem de seneste dage 
har det vist sig, at det danske 
sundhedsvæsen står over 
for en faretruende mangel 
på værnemidler som hånd-
sprit, ansigtsmasker, ånde-
drætsværn og visirer.

Joachim Hoffmann-Peter-
sen, overlæge ved intensi-
vafdelingen på Svendborg 
Sygehus og formand for 
Dansk Selskab for Anæstesi 
og Intensiv Medicin, omtalte 
mandag problematikken i 
radioprogrammet P1 Mor-
gen.

- Vi skal have gang i dansk 

produktion af disse ting, og 
vi er nok allerede for sent 
ude, sagde han.

Det problem vil en lang 
række af virksomheder nu 
hjælpe med at løse.

Det nye tiltag skal også fra-
sortere idéer og henvendel-
ser- ofte fra enkeltpersoner- 
som ikke er mulige, skriver 
Dansk Industri i pressemed-
delelsen.

- Vi går fra DI’s side ind og 
tager denne opgave på os, 
så travle myndigheder ikke 
skal bruge tid på tvivlsom-
me projekter.

- Vi kan som danskere 
være stolte af at have et er-
hvervsliv, som virkelig ta-
ger samfundsansvar i denne 
krisesituation, siger Lars 
Sandahl Sørensen, admini-
strerende direktør i Dansk 
Industri.

/ritzau/

43 virksomheder vil  
producere værnemidler

Med en forlængelse af nedlukningen af Danmark til og med påske kan de danske virksomheder se frem 
til nogle hårde uger ifølge Dansk Industris direktør Lars Sandahl - derfor haster det med at få de aftalte 
støttekroner ud i virksomhedernes kasser.  Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix
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CORONAVIRUS: Der 
er intet nyt i myn-
dighedernes frem-
lagte teststrategi, 
siger forsker. Skal 
WHO’s anbefalinger 
følges, skal vi i gang 
med at teste langt 
bredere.

DANMARK: Der er kun én vej 
frem for at bekæmpe spred-
ningen af coronavirusset: 
Test, test og flere test.

Sådan lyder beskeden fra 
verdenssundhedsorganisa-
tionen (WHO), og nu vil dan-
ske myndigheder teste flere 
»på baggrund af WHO’s an-
befalinger«, meddeler Sund-
heds- og Ældreministeriet.

I en ny strategi vil man te-
ste personer med moderate 
til svære symptomer efter 
klinisk vurdering, kritisk 
sundhedspersonale med 
symptomer samt nyfødte 
børn og gravide med mis-
tanke om coronasmitte.

Men der er ifølge Jens 
Lundgren, professor på in-
fektionsmedicinsk afdeling 
på Rigshospitalet, ikke me-
get nyt i teststrategien.

I forvejen tester man kri-
tisk sundhedspersonale, og 
hvis man skal følge WHO’s 
anbefalinger, skal man gå 
hårdere til værks.

- Der er ikke nogen ny test-
strategi. Det her er, hvad 
Sundhedsstyrelsen meldte 
ud sidste tirsdag. Vi har fo-
kus på folk, der bliver ind-
lagt med moderat til alvorlig 
sygdom eller kritisk sund-
hedspersonale med sympto-
mer.

- Det, vi meget gerne ville, 
hvis der blev løsnet op, er 
mere bredt at teste sund-
hedspersonale, som har 
symptomer. Ikke kun dem 
i kritiske funktioner, siger 
Jens Lundgren.

Som det er i dag, bliver 
praktiserende læger for 
eksempel ikke testet, siger 
Jens Lundgren, som kalder 
kommunikationsbilledet for 
»virkelig mudret«.

- Når vi får løst det ved at 
opskalere testningsaktivite-
ten, skal vi gå ud og forfølge 
de smittekæder, der er i be-
folkningen. Vi skal have en 
meget bred tilgang for at fin-
de ud af, hvor smitten egent-
lig udvikler sig i samfundet.

For lidt over halvanden 
uge siden traf man en be-
slutning om kun at teste de 
mest alvorlige tilfælde. Det 
har skabt et stort mørketal 
over, hvor mange der reelt er 
smittet med coronavirusset 
i Danmark.

Christian Wejse er lek-

tor og forsker på Aarhus 
Universitet og beskæftiger 
sig med global sundhed og 
infektionssygdomme og er 
samtidig afdelingslæge på 
Aarhus Universitetshospi-
tal.

Han erklærer sig overord-
net enig med Jens Lundgren 
og mener også, at WHO har 
en pointe i, at flere test er ve-
jen frem.

Men han siger også, at det 
er en balancegang.

- Hvornår har vi testet 
nok? Det er lige før, man 
skulle teste alle danskere.

- Når vi så har testet alle 
danskere, er der en ny dag, 
og skal vi så teste folk igen? 
Det ville kræve et enormt 
setup, siger Christian Wejse.

Hos Sundhedsstyrelsen 
anerkender man, at der ikke 
er tale om en decideret ny 
kurs, men at man i stedet 
»bygger ovenpå«.

Centerchef Helene Probst 
afviser dog, at myndighe-
derne »zigzagger« og skaber 
forvirring.

Selv om den nye strategi 
ikke adskiller sig markant 
fra den nuværende, varsler 
sundhedsminister Magnus 
Heunicke (S) langt flere test 
fremover, når man får fat i 
mere testudstyr.

Ifølge statsminister Met-
te Frederiksen (S) er det en 
»overordentlig klog« beslut-
ning.

På et pressemøde man-
dag, sagde Heunicke, at en 
mulighed er testudstyr fra 
Sydkorea, der tidligere på 
ugen kom med et tilbud, som 
Danmark afviste. Det und-
skylder ministeren.

- Der skal ikke herske no-
gen tvivl om, at når testka-
paciteten er udvidet, skal vi 
- og kan vi - teste langt flere, 
end vi har gjort de seneste 
dage, lød det fra Magnus He-
unicke.

 /ritzau/

Forsker: Ny 
teststrategi går 
ikke langt nok

CORONAKRISE: Flyt-
ningen af børnefa-
milier fra Udrejse-
center Sjælsmark 
udskydes på grund 
af coronavirus, 
oplyser ministeri-
um.

LEJRE: Den planlagte flyt-
ning af børnefamilier fra 
Udrejsecenter Sjælsmark til 
Center Avnstrup udskydes 
nu til udgangen af juli.

Det oplyser Udlændinge- 
og Integrationsministeriet i 
en pressemeddelelse.

Flytningen skulle være 
begyndt 1. april, men grun-
det coronavirussets indtog 

i Danmark har ministeriet 
valgt at udskyde det. Beslut-
ningen er taget efter dialog 
med sundhedsmyndighe-
derne.

Udlændingestyrelsen for-
venter at kunne gennemføre 
familiernes flytning inden 
udgangen af juli 2020.

Udlændinge- og integra-
tionsminister Mattias Tes-
faye (S) siger i pressemedde-
lelsen:

- Regeringen vil gøre alt, 
hvad der står i vores magt 
for at begrænse smitte-
spredningen.

- Flytning nu og her af en 
større gruppe personer i 
asylcentersystemet vil ikke 
kunne ske uden at øge risi-
koen for spredning af coro-

navirus. Derfor er en udsky-
delse det eneste rigtige at 
gøre i den nuværende situa-
tion, siger han.

Beboerne på centrene er 
orienteret, oplyser ministe-
riet i pressemeddelelsen.

Beslutningen om at flytte 
børnefamilierne blev taget, 
efter at Socialdemokratiet 
fik regeringsmagten i juni 
2019.

Regeringen blev således 
i november enig med støt-
tepartierne Radikale Ven-
stre, Enhedslisten og SF om 
at flytte familierne ind på 
Center Avnstrup, der i dag 
fungerer som hjemrejsecen-
ter for afviste asylansøge-
re.  Avnstrup ligger i Lejre 
Kommune.

Partierne blev enige om, at 
Center Avnstrup fra foråret 
2020 kun skulle fungere som 
center for børnefamilier 
uden lovligt ophold i Dan-
mark.

Flytningen skal være med 
til at forbedre forholdene 
for børnefamilierne, der på 
Udrejsecenter Sjælsmark i 
Hørsholm bor bag indheg-
ning, ligesom militæret 
jævnligt træner på skydeba-
ner tæt ved centret.

Sidste år kunne Røde Kors 
rapportere om markant 
mistrivsel blandt børnene. 
Flere lider af søvnproble-
mer, manglende appetit og 
har symptomer på psykiske 
lidelser, fremgik det.

/ritzau/

Coronavirus udskyder 
udflytning fra Sjælsmark

CORONAVIRUS: 
Coronakrisen ram-
mer mange. Det får 
bankerne til blandt 
andet at tilbyde 
hjælp med lån og 
med kassekreditter.

DANMARK: Regeringen har 
lavet en fælleserklæring 
med den finansielle sektor 
om at lave flere tiltag, der 
skal hjælpe coronaramte 
virksomheder og privatkun-
der.

Det oplyser Erhvervsmi-
nisteriet i en pressemedde-
lelse.

Hjælpen vil blandt an-
det ske gennem adgang til 
statsgaranterede lån for 

virksomheder, tilbud om 
afdragsfrihed, henstand 
for privatkunders lån eller 
hjælp med kassekreditter.

Det skal ske på rimelige 
vilkår, der samlet set ikke 
forringer kundens økono-
miske situation, lyder det i 
pressemeddelelsen.

Erklæringerne indebærer 
derudover at, bankerne i ly-
set af den alvorlige situation 
genovervejer deres udbytte-
betalinger.

- Under finanskrisen holdt 
samfundet hånden under 
bankerne. Nu er vi i en coro-
nakrise, og her skal banker-
ne holde hånden under sam-
fundet.

- Under gode, sunde virk-
somheder og danskere, der 
er kommet i klemme. Det 

mener jeg også, at de har en 
forpligtelse til at gøre, siger 
erhvervsminister Simon 
Kollerup (S).

Regeringen har lavet fæl-
leserklæringen med Finans 
Danmark, der repræsente-
rer den finansielle sektor i 
Danmark, herunder ban-
kerne.

- Det er en helt naturlig del 
af vores samfundsopgave 
at træde til og understøt-
te de sunde privatkunder 
og virksomheder, som er 
økonomisk ramt af coro-
naepidemien. Derfor har 
vi også meget tidligt i ud-
bruddet meddelt, at vi stod 
klar med hjælp, siger Ulrik 
Nødgaard, administrerende 
direktør i Finans Danmark.

- Med denne fælles erklæ-

ring giver banker og real-
kreditinstitutter et yderli-
gere håndslag på at hjælpe 
sunde kunder, som er mid-
lertidigt hårdt ramt.

Erklæringen gælder frem 
til denne sommer, oplyser 
Finans Danmark.

Forud for fælleserklærin-
gen har flere banker alle-
rede tilbudt en hjælpende 
hånd til deres kunder.

Eksempelvis har Danske 
Bank, der er landets største 
bank, tilbudt forhøjet kasse-
kredit og øget låneramme til 
sunde virksomheder.

Danske Bank har også til-
budt, at privatkunder, der er 
berørt af coronakrisen, kan 
udskyde afdrag på boliglån 
og billån. 
 /ritzau/

Banker lover henstand 
og afdragsfrihed på lån

»  Det, vi meget ger-
ne ville, hvis der blev løs-
net op, er mere bredt at 
teste sundhedspersona-
le, som har symptomer. 
Ikke kun dem i kritiske 
funktioner.

Jens Lundgren
professor, 

Infektionsmedicinsk  
Afdeling, 

Rigshospitalet

Erhvervsmi-
nister Simon 
Kollerup (S) er 
sammen med 
den finansielle 
sektor blevet 
enig om, at 
bankerne kan 
hjælpe virksom-
heder og privat-
kunder med at 
komme bedst 
muligt gennem 
coronakrisen. 
Foto: Niels Chri-
stian Vilmann/
Scanpix
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VERDEN RUNDT

CORONA: Svensker-
ne stoler ikke meget 
på regeringens 
indsats mod coro-
na, men de har stor 
tiltro til folkesund-
hedsmyndigheder-
nes evne til at hånd-
tere situationen.

STOCKHOLM: Var man med 
den stockholmske metro 
mandag morgen, kunne det 
godt ligne, at ikke alle sven-
skere er lige bekymrede for 
coronavirusset.

Aftonbladet.se beretter, at 
den offentlige trafik mandag 
morgen var usædvanligt 
proppet med pendlere.

Claus Keisu, som er pres-
seansvarlig hos Storstock-
holms Lokaltrafik, fortæl-
ler, at de har skruet ned for 
antallet af afgange, fordi 
mange chauffører og togfø-
rere havde meldt sig syge.

- Vi forventede et stort fra-
fald af rejsende på samme 
tid, som vi har personale-
mangel. Men nu ser det ud 
til, at folk er kommet tilba-
ge og vil på arbejde igen. Så 
vi er lidt overraskede, siger 
han til nyhedsbureauet TT.

I det meste af Europa har 
strategien mod udbredelsen 
af coronavirusset været at 
begrænse risikoen for smit-
tespredning. Derfor har fle-
re lande gjort brug af midler 
som for eksempel udgangs-
forbud.

Sverige har i det hele ta-
get vist sig at være lidt af en 
enspænder i sine egne tiltag 
mod coronavirusset.

Skoler og børnehaver er 
fortsat åbne. Forsamlinger 
på helt op til 500 mennesker 
er stadig tilladt. Der er intet 
udgangsforbud, og græn-
serne er fortsat åbne for 
EU-borgere.

I Sverige har strategien 
fra folkesundhedsmyndig-
hederne, der er den svenske 

udgave af den danske sund-
hedsstyrelse, i langt højere 
grad været baseret på frivil-
lighed end på forbud.

Regeringen har i flere om-
gange fået kritik for ikke at 
sætte ind med strammere 
tiltag.

I stedet er borgerne ble-
vet opfordret til at følge den 
svenske sundhedsstyrelses 
råd om at holde afstand og 
vaske hænder.

- At følge myndighedernes 
råd er enhver persons pligt. 
Også din og min, sagde stats-
minister Stefan Löfven søn-
dag aften i en tale til befolk-
ningen.

Danmarks ambassadør 
i Sverige, Vibeke Rovsting 
Lauritzen, siger, at det med 
danske briller kan virke 
lidt uvant, at regeringen 
i spørgsmål vedrørende 
sundhedsmæssige tiltag 
ofte henviser til den svenske 
sundhedsstyrelse.

- Men i Sverige er det i 
langt højere grad sundheds-

styrelsen, der har beslut-
ningskompetencen, siger 
hun.

Ifølge den svenske tæn-
ketank Kantar Sifos rap-
port Spørgsmål om Corona 
har kun 38 procent af de 
adspurgte tiltro til regerin-
gen, mens 65 procent siger 
det samme om den svenske 
sundhedsstyrelse.

Kun 41 procent af de ad-
spurgte bekymrer sig om de 
konsekvenser, coronavirus-
set kan forårsage. Det er be-
tydeligt lavere end i Norge, 
hvor 71 procent svarede, at 
det gjorde de.

Men tre fjerdedele af sven-
skere siger, at de vasker 
hænder bedre og oftere, end 
de gjorde før.

Fire ud af 10 siger, at de 
handler mere på nettet end 
før. 

Noget tyder på, at sven-
skerne gør deres og har til-
tro til at myndighederne 
klarer resten. 
 /ritzau/

Svensk coronakamp går 
stik modsat Europas

Folk nyder det gode vejr i Stockholm. Sverige har i modsætning til andre europæiske lande gjort brug af mindre strikse tiltag i kampen mod det 
smitsomme coronavirus. Foto: Scanpix

MADRID: Den spanske vi-
cepremierminister, Car-
men Calvo, blev søndag 
indlagt på et hospital med 
en luftvejsinfektion.

Det meddeler den span-
ske regering i en udta-
lelse. Virusset har den 
seneste uges tid for alvor 
gjort sit indtog i Spanien. 
Landet melder dagligt om 
hundredvis af dødsfald 
relateret til coronavirus.

Mandag steg antallet 
igen med et rekordhøjt 
antal.

Det seneste døgn har 
myndighederne såle-
des registeret 462 coro-
nadødsfald. Det meddelte 
Spaniens sundhedsmini-
sterium mandag formid-
dag.

Dermed runder landet 
mere end 2000 dødsfald 
relateret til corona.

Søndag steg antallet 
med næsten 400, så det 
samlede antal lød på 1720. 
Det er nu steget til et sam-
let antal på 2182 ofre.

/ritzau/Reuters

Vicepremierminister er indlagt

Den spanske vicepremierminister, Carmen Calvo, afventer svar 
på en test for coronavirus, efter at hun søndag blev indlagt.  
 Foto: Sergio Perez/Scanpix

WASHINGTON: Senatet i USA er på ny ikke lykkedes 
med at nå til enighed om en stor hjælpepakke, der skal 
hjælpe amerikansk økonomi.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.
Det er anden gang på under et døgn, at hjælpepak-

ken på over 1000 milliarder dollar ikke bliver stemt 
igennem. Den store sum penge skal bidrage til at holde 
amerikansk økonomi oven vande under coronakri-
sen. Senatorer har ellers givet udtryk for, at en afta-
le er tæt på, skriver nyhedsbureauet AFP. Og selv om 
presset på politikerne for at få en hjælpepakke på plads 
er stort, er det endnu ikke lykkedes. Det er demokra-
ter, der har stemt nej til pakken.  /ritzau/

Senatet uenig om hjælpepakke

BRUXELLES: Det skal ikke 
tage godstransport mere 
end 15 minutter at krydse 
en grænseovergang i EU.

Sådan lyder det fra 
Europa-Kommissionens 
formand, Ursula von der 
Leyen, som fremlægger 
retningslinjer for »grøn-
ne vejbaner«, der giver 
prioritet til al godstrans-
port. Det skal sikre fri 
bevægelighed af varer 

i EU, efter at flere med-
lemslande delvist har 
lukket grænserne og ind-
ført grænsekontrol for 
at mindske spredningen 
af coronavirus. I week-
enden har der været op 
til 40 kilometer kø ved 
visse grænseovergange. 
Det har medført op til 18 
timers ventetid ved græn-
seovergangene ifølge von 
der Leyen. /ritzau/

EU-gods hurtigt over grænser

WASHINGTON: Coronavirus 
kommer til at have en mar-
kant negativ effekt på den 
globale økonomi.

Det vurderer Den Interna-
tionale Valutafond (IMF) .

Valutafonden forventer, at 
coronavirus vil forårsage en 
global recession i 2020 i sam-
me omfang som eller værre 
end finanskrisen i 2009.

Recession betegner en pe-
riode med økonomisk ned-
gang. Det vil typisk indebæ-
re stigende arbejdsløshed.

Det ventes imidlertid, at 
udviklingen vil vende i 2021, 
lyder vurderingen.

Ifølge IMF er udviklede 
økonomier generelt i en bed-
re position til at håndtere 
krisen. Den vil ramme man-

ge fremspirende økonomier 
hårdere. Men krisen kræver 
et modsvar, som ikke er set 
mage tidligere, lyder det fra 
IMF-chef Kristalina Geor-
gieva.

Hun opfordrer alle udvik-
lede økonomier til at yde 
støtte til lavindkomstlande.

IMF står »klar til at an-
vende vores lånekapacitet 

på en billion dollar«, siger 
IMF-chefen. En billion sva-
rer til 1000 milliarder. Der-
med svarer en billion dollar 
til knap 7000 milliarder kro-
ner.

Over 80 lande har på nu-
værende tidspunkt bedt om 
hjælp fra valutafonden, op-
lyser IMF-chefen ifølge Reu-
ters. /rizau/

Valutafond forudser global  
økonomisk nedgang som i 2009

LONDON: Storbritannien forbyder alle forsamlinger 
over to personer, undtaget folk der bor sammen.

Det siger premierminister Boris Johnson mandag 
aften ifølge Reuters.

Dermed følger Storbritannien efter Tyskland, der 
indførte lignende tiltag søndag.

Tidligere har Boris Johnson og hans konservative 
regering fået kritik for at handle for langsomt i kam-
pen mod coronavirus.

Men mandag aften har Johnson fremlagt en række 
yderligere tiltag, herunder forsamlingsforbuddet.

Tiltagene gælder foreløbigt tre uger. De kan blive 
lempet, hvis de viser en hurtigt effekt. /ritzau/

Nyt forbud i Storbritannien
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- en del af

På sygehuset

AF Suzanne Brodersen
Gl.Hovedgade 15 C, 2970 Hørsholm

Min  bedste tak skal gå til personalet på af-
deling 0641 på Hillerød Sygehus.

Natten mellem 15/2 og 16/2 døde min æg-
temand, Ingolf Crossland  på afdelingen, ef-
ter personalet havde  passet ham  trofast i 10 
dage. 

Så lukkede Danmark ned og jeg kunne 
ikke komme op og  takke jer personligt.

Nå jeg tænker tilbage på den sidste nat, 
Ingolf levede, så er jeg meget taknemmelig 
over, at natsygeplejersken Lone havde øje 
for at kunne se, at nu nærmede døden sig - og 
ringede til mig ved 1.35-tiden.

Jeg sprang med nattøj og frakke ind i en 
taxa og kørte til Hillerød Sygehus, hvor jeg  

løb gennem de stille gange op til afd. 0641. 
Der sad jeg i ca.  halvanden time og sang for 
min Ingolf ud af Højskolesangbogen, inden  
Ingolf drog sit sidste åndedræt.

Lone kom ind og åbnede vinduet, så hans 
sjæl kunne flyve ud.

Af hjertet tak både til personalet og til ta-
xamanden.

Af hjertet tak til både  
personalet og taxamanden

»  Lone kom ind og åbnede vinduet, 
så hans sjæl kunne flyve ud.

»Blå & rød«

Af Claus Ejlersen
Søndre Strandvej 52D
Helsingør

Lad mig sige det med det 
samme: Jeg synes, regering 
og folketing gør det rigtig 
godt, men der er noget mær-
keligt i den kommunikation, 
som myndighederne bedri-
ver, sikkert ud fra de bedste 
motiver!

Vi har alle set animatio-
nen med de blå ikke-smit-
tede, de røde smittede og de 
grønne nu raske og immune.

Der er to veje ud af dette:
n vaccinere de blå, så de bli-
ver grønne
n lade de blå blive smittet, 
så de bliver røde og dernæst 
grønne, eller dør !

Da vaccine angiveligt lig-
ger omkring et år ude i frem-
tiden, skal næsten alle de blå 
gennem rød til grøn, hvis vi 
ikke vil påføre samfundet 
så store skader, at det i den 
sidste ende koster mange fle-
re liv. Så opgaven er at åbne 
hanen mellem blå og rød så 
meget, at sundhedsvæsenet 

netop kan følge med. Det be-
tyder lempelser i styret form 
-  ikke total lockdown.

Jeg synes ikke, det er det, 
vi får fortalt, altså »I skal 
næsten alle smittes, inden 
det her er ovre, da vi ikke 
har råd til at vente på vacci-
nen«.

Der er heldigvis en del ind-
læg i de mere seriøse medier, 
der opfordrer de folkevalgte 
til at turde tage afvejnin-
gen mellem dødsfald nu og 
mere anonyme dødsfald og 
ruin senere! Retfærdigvis 
er myndighederne nok ved 
at se, hvor kurven flader ud 
med den nuværende lock-
down, for så at åbne forsig-
tigt, alt sammen fordi regu-
leringssløjfen har en tidsfor-
sinkelse på op til 14 dage.

Jeg synes dog stadig, at 
kommunikationen er lidt for 
formynderisk og ikke helt 
åben, for ovenstående er de 
faglige myndigheder da pin-
ligt bevidste om, men det er 
syltet det ind i politisk for-
mynderi! Jeg er overbevist 
om, at Danmarks befolk-
ning godt kan håndtere en 
helt åben og saglig kommu-
nikation.

-

Åben og saglig 
kommunikation

En del af Forsvaret arbejder også hjemmefra.

Smuk natur

Af Grethe Helin, Solbær- 
vangen 61, Smørumnedre

Vi er heldige her i kommu-
nen. Tænk, vi har et byråds-
medlem, Ulrik John Niel-
sen, som tænker på borger-
nes interesser.

Hvorfor har borgmeste-
ren så travlt med at sælge et 
smukt område til staten  -til 
fængselsvæsenet?

Hvilke nære forbindelser 
har han hertil ?

Og det er utroligt, at resten 
af byrådet øjensynlig bak-
ker borgmesteren op.

Hvad er det, der foregår? 
Har vælgerne ikke ret til at 

få de mystiske omstændig-
heder  belyst?

Det er jo et stort område, 
man vil ødelægge. 25-30 
hektar eller 50-60 tønder 
land. 60 tønder lander er 
størrelsen på en pæn gård.  
Og rædslerne vil kunne ses 
viden om. Der kommer langt 
over 56.000 fangetranspor-
ter til og fra området med 
bl.a. hårde kriminelle (Ul-
rik John Nielsen).

Hvorfor vælger folk at 
flytte til Egedal Kommune? 
Er det ikke på grund af den 
smukke natur ?

Hvis borgmesterens ønske 
går i opfyldelse, siger folk 
i fremtiden, at de ikke vil 
være nabo til et stort, grimt 
fængsel.

Fængsel i Egedal?

Det ville have været en overraskelse, hvis statsminister 
Mette Frederiksen (S) på mandagens pressemøde havde 
afblæst den igangsatte nedlukning af Danmark. Antallet 
af smittede med coronavirus stiger fortsat, det samme gør 
antallet af døde som følge af samme virus. Vi er endnu i star-
ten af epidemien i Danmark, og kigger man ud i verden, har 
de seneste dage vidnet om endnu flere nedlukninger i andre 
lande, aflysninger af fly og en hel menneskehed på vej i be-
skyttende afstand til egne relationer og omgivelser.

Nogle lande på den anden side af jordkloden melder om ned-
lukninger i fire uger, startende fra midten af denne uge. An-
dre lande har forventninger om, at visse tiltag vil fortsætte i 
tre til seks måneder.

Mette Frederiksen aflyste selvfølgelig ikke de mange for-
skellige tiltag, der er blevet sat i værk i Danmark siden ons-
dag aften i forrige uge.

Nedlukningen blev derimod forlænget til og med 2. påske-
dag. Det er samme dag som indrejseforbuddet i Danmark 
løber til for de udlændinge, der ikke har et anerkendelses-
værdigt formål inden for landets grænser. Antallet af syge 
danskere spås at toppe i påsken.

Forlængelsen af nedlukningen er på nuværende tidspunkt 
helt forståelig, set i lyset af hvilke tiltag andre lande ikke 
bare søsætter, men også oplever - tænk på scenerne fra Ita-
lien og Spanien her i Europa. I begge lande er dødstallene 
store, og det kniber med kapaciteten til at behandle de, der 
er alvorligt syge. Der bliver truffet ubarmhjertige valg.

På den led er motivationen til at fortsætte nedlukningen af 
Danmark nok fuldt ud til stede hos langt de fleste danskere. 
Vi ønsker at passe på vores kære og passe på os selv.

Med forlængelsen af den historiske nedlukning af Dan-
mark, forlænges også den økonomiske krise. 

Der er som sådan ikke noget alternativ, men der er også en 
alvorlig bagside af hele denne smitteforebyggende indsats, 
for det vil formentlig også have en menneskelig pris, at hele 
verdensøkonomien bliver sat på vågeblus. Det vil have om-
kostninger for de svageste i samfundet.

Der bliver i den grad brug for et erhvervsliv til at rulle i gang 
igen på den anden side af krisen. Den forlængede nedluk-
ning gør ikke denne situation lettere. Her i landet har et 
enigt folketing vedtaget flere hjælpepakker, der skal under-
støtte både lønmodtagere, selvstændige og virksomheder. 

Men hjælpepakker virker ikke 100 procent fra den ene dag 
til den anden. Det tager tid i praksis at få enhver foranstalt-
ning på plads. Men der er brug for løsninger i kvikt tempo 
nu - hjælpepakkerne skal pakkes ud.   HØJ

Hjælpepakkerne skal pakkes ud
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CORONAKRISEN: Hvor længe endnu? 

Mel.: Es geht alles vorüber

Nu sidder vi hver på sin pind, 
og man er forskellig af sind.

Man kan føle sig beklemt 
eller ta’ det mindre slemt. 

Men er du lidt trist i dit bur, 
så husk, du kan gå dig en tur.

Du kan stadig få et glimt af sol, 
og lyset er håbets symbol.

(Refr.) Alting får jo en ende,
selv en epidemi.

Tre måneder henne 
er krisen forbi.

Alting får jo en ende, 
må vi håbe, fordi 

en dag må det vende. 
Og så er vi fri.

Og selv om din stue er trang, 
så glem ikke fuglenes sang.

Luk dit vindue op og lyt, 
og vær ikke så forknyt.

Vort forår et sat på standby, 
men vi holder ud hver for sig.

Det kan føles tungt og ensomt, men 
en dag får vi sommer igen. 

(Refr.) Alting får jo en ende …

Lars Kanit
Tegning: Henrik Monved

Stuearrest

» KANIT & MONVED                                           «

  » Netop denne coronakrise, der rammer rigtig 
hårdt, hvor det gør rigtig ondt - både på sundheden 
og på økonomien - kan måske få politikerne og den 
brede offentlighed til at vågne op og skifte kurs. Kri-
sen kan løfte det internationale samarbejde til et nyt 
niveau af fremgang og velstand.

Michael Møller, tidligere topchef i FN, til Politiken.

  DAGENS CITAT

IDRÆT I EN CORONATID: Der 
er et område, der desvær-
re ikke er taget højde for i 
nogen hjælpepakke - den 
almindelige idrætsforenings 
ofte skrøbelige økonomi. 
Et område, der omhandler 
over en halv mio. frivillige 
i Danmarks knap 12.000 
idrætsforeninger. 

Af Peder Bisgaard, Forbundsformand, 
Dansk Firmaidrætsforbund

Ingen tvivl om, at regeringen med 
alle de flotte hjælpepakker forsøger at 
hjælpe, hvad der hjælpes kan. Selvom 
det formentlig ikke er bevidst, så er 
der dog et område, der desværre ikke 
er taget højde for - nemlig den almin-
delige idrætsforenings i forvejen ofte 
skrøbelige økonomi. Et område, der 
omhandler over en halv mio. frivillige i 
Danmarks knap 12.000 idrætsforenin-
ger. Og rigtig mange af disse idrætsfor-
eninger er afhængige af, at der holdes 
loppemarkeder, events i form af moti-
onsløb, stævner, idrætsskoler af for-
skellig art etc. 

Alle disse aktiviteter giver pæne 
overskud, for ellers gjorde man det 
ikke. Men ser man på foreningens sam-
lede regnskab, så er der ikke mange 
idrætsforeninger baseret på frivillig 
arbejdskraft, der på slutlinjen har et 
overskud, der er værd at skrive om. 

Men kigger man på hjælpepakker-
ne, så er der ingen hjælp at hente for 
en ganske almindelig idrætsforening 
som f.eks. Firmaidræt Hillerød. En for-
ening med en årlig omsætning på over 
halvanden mio. kroner - ikke mindst 
som følge af afviklingen af nogle pt. 
succesfulde motionsevents som Ladies 
Mud Race, Xtreme Mandehørm og La-
dywalk. Men overskuddet går ikke ned 
i formandens eller bestyrelsens lom-
mer, tværtimod er det med til at genere 
flere aktive, indkøbe materiel og lønne 
de instruktører, der virker i dagtimer-
ne samt de tre deltidsansatte (ansat på 
funktionærlignende forhold), der gør, 
at de frivillige ikke behøver at tænke 
på at være administratorer, men alene 
koncentrere sig om aktiviteterne.

»Kontraktansatte«
De lønnede instruktører er »kontrakt-
ansatte« med typisk en til tre timers in-
struktørvirksomhed om ugen og skal 
derfor have løn, selvom alt er lukket 
ned - men da det er deres bibeskæftigel-
se, optjener de reelt ingen ferie og har 
ingen timer til afspadsering. Altså skal 

de starte med fem dages (= fem ugers) 
tjenestefrihed uden løn. De deltidsan-
satte har holdt deres restferie og arbej-
der hjemmefra. Skulle det overvejes at 
fyre dem, så har de lange opsigelsesfri-
ster. Altså kunne man frygte, at det vil 
være spild af tid at søge om midlertidig 
lønkompensation, da det formentlig vil 
gå op i rent bureaukrati, som ofte skal 
varetages af en frivillig leder.

Men er en idrætsforening med ansat-
te at betragte som en privat virksom-
hed, og vil man betragte foreningens 
(set i det store billede) trods alt besked-
ne tal som »hårdt økonomisk ramt« - 
jeg tror det næppe.

Mange af foreningerne har i den før-
ste periode måttet aflyse/udskyde ar-
rangementer - mange med forventet 
deltagerantal under 1000 gjorde det af 
samfundsmæssige hensyn. Men her 
er der heller ikke hjælp at hente, da det 
skal være aflyste arrangementer over 
1000 - og igen, så støtter man ikke med 
den for foreningen så livsvigtige over-
skudsdel, som skal køre foreningen 
videre.

Næste fase bliver så de kommende 
store events, som for manges vedkom-
mende løber af stablen til efteråret. Vil 
det stadig kunne ske, vil deltagerantal-
let uden tvivl dykke af frygt, eller fordi 
der bliver kamp om datoerne i efter-
året med alle de udsatte arrangemen-
ter, som foreninger af økonomiske år-
sager ikke har turdet aflyse, men blot 
udsat. Men vil der til den tid være en 

hjælpepakke for sådanne arrangemen-
ter. Jeg tvivler. Her vil der være mange 
foreninger, der langt fra når det for-
ventede »livsvigtige« overskud - men 
man kan så håbe på, at kompensati-
onsordningen for aflyste arrangemen-
ter bliver tilrettet, så udgifterne i det 
mindste kan kompenseres.

Kompensation til foreninger?
Næste spørgsmål er, om en forening 
kan få kompensation for de faste ud-
gifter - igen her er en række krav, som 
ikke mange foreninger kan klare. For 
manges vedkommende måske fordi 
den normale udgiftstunge post som 
husleje ikke er aktuel for foreningsli-
vet, da mange har kommunale lokaler.

Så min pointe er, at der har været me-
get fokus på superligaen i fodbold og de-
res klubber (forretninger), på isligaen 
og håndboldligaen, hvor der naturlig-
vis vil mangle indtægter, når der ikke 
må spilles og ingen tilskuere er, men 
når kameraerne snurrer igen efter kri-
sen, så skal sponsor X og sponsor Y nok 
støtte op om eliteklubberne, for det gi-
ver synlighed.

 Men hvad med de små foreninger og 
de mange frivillige, der bærer det, vi 
med stolthed kalder Forenings Dan-
mark - den del af Danmark, som er be-
rømt ude i den ganske verden. Vil den 
overleve efter krisen? Jeg håber, men 
kan godt have mine tvivl, om det bliver 
med samme styrke. 

Hvem hjælper den lille 
idrætsforening?

Hverdag på fodboldbanen. Men hvad med de små foreninger og de mange frivillige, der bæ-
rer det, vi med stolthed kalder Forenings Danmark - den del af Danmark, som er berømt ude i 
den ganske verden. Vil den overleve efter krisen? Jeg håber, men kan godt have mine tvivl, om 
det bliver med samme styrke, skriver Peder Bisgaard.                                                                        Foto: Mie Neel

Synspunkt
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Kast lys på

Mærkedagen
Livets mærkedage kan markeres gratis i Frederiksborg Amts Avis

Det gælder: Runde fødselsdag fra 30 år og frem
Bryllup, sølv-, guld- og diamantbryllup

Jubilæum fra 10 år og frem

Uddyb gerne med oplysninger om hovedpersonen, 
hvad er det for en mærkedag og hvornår er det.

OBS: Mærkedagen i Frederiksborg Amts Avis må ikke indeholde 
personlige hilsner eller tid og sted for reception/åbent hus

Send tekst og evt. foto på: frederiksborg@sn.dk eller 
send som brev til Frederiksborg Amts Avis, 

Slotsgade 1, 3400 Hillerød. 
Markér kuverten med Mærkedagen

Slotsgade 1, 3400 Hillerød, hilleroed.red@sn.dk

MærkedagenMærkedagen

87
71

55

Birthe Søndergaard-Thomsen
* 21. oktober 1926    †  21. marts 2020

er stille sovet ind

Fhv. værge Jørgen Hansen

Bisættelsen finder sted fra Lundtofte Kirke
onsdag den 25. marts kl. 11.00

50 år

n I dag, 24.marts: Forfatter 
Lene Kaaberbøl.

Ofte sukker voksne over, at 
børn og unge ikke længere 
læser bøger.

Men er der én, som kan 
få dem til det, er det Lene 
Kaaberbøl, der fylder 50 år 
tirsdag 24. marts.

Hun er blandt de forfatte-
re, som børn helt frivilligt 
læser - også selv om det ikke 
er pensum i skolen. Forkla-
ringen er den enkle, at de 
kan relatere sig til Kaaber-
bøls stærke børnekarakte-
rer.

For selv om karaktererne 
ofte lever i fantasiverdener 
med trolddom og dragejagt, 
handler deres hverdag også 
om forældres skilsmisser og 
mobning i skolen.

Eller som Kaaberbøl selv 
har sagt det om sine bøger, 
er de »en slags socialrealis-
me med drager«.

Succesen gælder også 
uden for Danmark, hvor fle-
re har sammenlignet hende 
med forfatteren til bøgerne 
om Harry Potter, J.K. Row-
ling.

Selv om der er langt til 
Rowlings oplag og indtje-
ning, er Kaaberbøl godt 
med. Hendes 50 bøger er 
solgt i over to millioner ek-
semplarer verden over med 
»Vildheks« og ikke mindst 
Skammer-serien som de 
mest populære.

Har børnene ikke læst om 
skammerpigen Dina, der fra 
sin mor har arvet evnen til 
at kunne skelne sandhed fra 
løgn med sit blik, kender de 
måske fortællingen fra film 
eller teater.

Lene Kaaberbøl er uddan-
net cand.mag. i engelsk og 
dramaturgi fra Aarhus Uni-
versitet.

I flere år var hun gym-
nasielærer og skrev kun i 
weekender og ferier.

Siden 2002 har hun været 
forfatter på fuld tid. 

Succesen har kastet en 
lang række litteraturpri-
ser af sig, blandt andre Best 
Disney Novel Writer of the 
Year, Danmarks Skolebib-
liotekarforenings Børne-
bogspris, Bog- og Papirbran-
chens (BMF) Børnebogs-
pris, Orla-prisen og Blixen-
prisen. /ritzau/

Døde

DØDSFALD: Rud 
Kofoed, Sletten, var 
finurlig, original og 
charmerende - og 
journalist til det sid-
ste.

Af Steffen Slot

Den muntre, elegante og til 
tider frække Rud Kofoed er 
død, kun 74 år. 

Det skete få dage efter, at 
han havde skrevet en kærlig 
nekrolog over sin livslan-
ge ven, journalisten Karen 
Thisted - og det gjorde han 
indledningsvist med orde-
ne: 

»Vorherre er vist ikke helt 
klar over, hvem det er, han 
har lagt sig ud med. Han 
kommer med garanti til at 
høre nærmere! Og det, så det 
kan høres!«

Nu har Karen Thisted fået 
selskab af Rud Kofoed fra 
Sletten, og det er fristende at 
skrive, at Vorherre med de 
to får kamp til stregen - både 
med at holde ro, men også 
med at holde på sandheder-
ne, for hvis der er noget at 
fortælle om livet i Himmeri-
get, så skal Rud Kofoed nok 
gøre det. 

Med en vis frækhed, en god 
portion humor - og selvføl-
gelig uhyre velskrevet. Rud 
Kofoed var Ekstra Bladets 
underholdningsredaktør i 
årtier, indtil han gik på pen-
sion, og han var journalist 
til det sidste - han kunne 
ikke lade være med at skri-

ve, og han kunne ikke lade 
være med at skrive tingene, 

som de var. Er det forkert?, 
lød modspørgsmålet, hvis 
folk syntes, at han gik for 
tæt på.

Søndag gik han tur med 
hustruen Trine Kofoed. De 
gik den sædvanlige rute 
mod Nivå og retur, men Rud 
Kofoed fik det pludseligt 
dårligt. Ondt ved hjertet, be-
nene kunne ikke mere bære, 
og han faldt om. Ambulan-
cen var hurtig fremme, 
nærtboende ilede til, men 
Rud Kofoeds liv stod ikke til 
at redde. En blodprop kom i 
vejen.

Han blev uddannet som 
journalist på Dagbladet 
Ringsted i de samme år, 
hvor Karen Thisted var 
journalist elev, og det blev 
begyndelsen til deres ven-
skab.  Inden da havde han i 
mødt sin hustru Trine Kofo-
ed, da han var på avisens re-
daktion i Sorø, og de flyttede 
sammen på Trines værelse 
hos forældrene - et række-
hus, hvor der boede otte 
mennesker, men selvfølgelig 
var der plads til Rud. Det var 
i 1962, Rud var 17 år og Tri-
ne var 16 år, og de har holdt 

sammen lige siden og fik 
børnene Jonas og Barbara.

I 1969 blev han ansat på 
Ekstra Bladet, hvor han i 
1986 blev underholdningsre-
daktør indtil 2003, hvor han 
gik på pension. Siden 2000 
har han boet i Sletten Havn, 
og når man spørger i områ-
det, hvem der kendte ham 
bedst, lyder svaret: Hvem 
kendte ham ikke?

Han var en mester til at 
skrive nekrologer, og han 
kunne fange et menneske 
med ganske få ord - som 
her, i indledningen til ne-
krologen over Jasper Olsen 
fra Sletten Havn, der døde i 
2018: 

»Det hele gik godt - undta-
gen til sidst. Der døde Jasper 
Olsen for en sjælden gangs 
skyld - altså rigtigt! Kun 66 
år«.

Han havde et blik for folks 
særhed og skæve vinkler, og 
han kunne dreje det på en 
finurlig, original og char-
merende måde, så folk også 
fik det, de skulle have. Der 
var intet lalleglad over ham, 
han var meget elegant - fæg-
tede med kårde, lyder de ord, 

som byrådsmedlemmet Bo 
Hilsted (S) bruger.

På Sletten Havn var Rud 
Kofoed et selskabsmenne-
ske, der havde sejlbåd og en-
gagerede sig i Sletten Både-
klub, fotograferede og skrev 
artikler til medlemsbladet 
»Søhesten«. Han gik somme 
tider til kanten, men altid 
så folk tilgav ham. Når han 
skrev, var det ofte alenlangt, 
for han mente, at de små ting 
skal med - de tegner et men-
neske på godt og ondt, og 
altid var det vanvittigt godt 
skrevet. En dag var en af ar-
tiklerne til Søhesten lidt for 
præcis i sin beskrivelse af 
en af de konflikter, der altid 
er i foreningslivet, men Rud 
Kofoed fastholdt indholdet, 
fordi det jo »var rigtigt«. 
Man kan ikke styre pressen, 
heller ikke Rud Kofoed på 
pension, lyder de ord, som 
Eva Hofman-Bang, formand 
for Sletten Bådeklub bruger.

Susanne Barnewitz Chri-
strup er den, der har sværest 
ved at finde ordene - han var 
en særlig god ven, og måske 
hun rammer mest præcist 
med de to ord »Mikkel Ræv«. 
For han kunne være rigtig 
fræk, men alligevel følte folk 
sig trygge ved ham.

Ja, siger hustruen Trine 
Kofoed, for han røvrendte 
dem aldrig, og han skrev 
aldrig noget, som ikke var 
sandt. Hun fortæller, at som 
familiemenneske var han 
uovertruffen, børnebør-
nene elskede ham. For Rud 
Kofoed elskede at lege med, 
som datteren Barbara siger 
- hvad enten det var i fami-
lien eller i miljøet omkring 
Sletten Havn. Familien var 
mandag samlet i huset i Slet-
ten, et hus fyldt med blom-
sterhilsner. 

Familien vil gerne, at der 
bliver sat ord på, at Rud Ko-
foed er død, for det gjorde 
han selv - satte ord på andres 
død. Og som Trine Kofoed 
siger: Det har han gjort så 
mange gange, så mon ikke 
de står klar til at tage godt 
imod ham i himlen?

Rud Kofoed bisættes fra 
Humlebæk Kirke fredag den 
27. marts 2020 klokken 14.00, 
men det er kun for hustru, 
børn og børnebørn på grund 
af coronavirusset.

Manden, der var meget mere  
end nekrologens mester, er død

Hvis der noget sted i verden skulle opstå kø for at få skrevet en nekrolog, ville det have været hos Rud Kofo-
ed i Sletten. Han var en mester til det, men han var også meget andet - munter, elegant, familiemenneske 
og sandhedssøgende med sine ord. Søndag døde han på sin daglige gåtur med hustruen Trine Kofoed, 
som han mødte for 58 år siden. Her ses de to på en rejse.  Privatfoto

Lene  
Kaaberbøl
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BRÆTSPIL: Flere 
forhandlere har 
oplevet en eksplosiv 
stigning i salget af 
brætspil i forbindel-
se med corona- 
epidemien. Stignin-
gen står dog ikke 
helt mål med tabet i 
butikkerne.

Af Lars Jørgensen

SJÆLLAND: De mange re-
striktioner for at bekæmpe 
coronasmitte er i visse dele 
af detailhandlen ikke kun 
skidt. Flere forhandlere af 
brætspil oplever en kæmpe 
stigning i antallet af ordrer 
over nettet.

- Vores brætspilssalg er 
nærmest eksploderet, siger 
Jonas Cleemann, direktør i 
Faraos Cigarer.

Virksomheden sælger 
blandt andet brætspil, rolle-
spilsudstyr, udklædnings-
tøj og tegneserier og har bu-
tikker i København, Oden-
se, Lyngby og Aarhus.

- Vores butikker plejer at 
stå for 75 procent af vores 
samlede salg, og det salg 
er næsten gået i stå. Til 
gengæld er vores nethan-
del tredoblet, siger Jonas 
Cleemann.

Det samme billede gør sig 
gældende hos Fanatic, som 
primært sælger spil og ud-
styr til rollespil og brætspil. 

Derudover arrangerer Fa-
natic en del kurser og live-
rollespil for virksomheder, 
skoler og institutioner, og 
har butikker i henholdsvis 
Roskilde og Næstved.

- Vores onlinesalg er næ-
sten tredoblet på få uger, 

siger Daniel Steinaa, ejer af 
Fanatic.

Han mærkede med det 
samme en reaktion, da stats-
minister Mette Frederiksen 
(S) onsdag den 11. marts 
meldte ud, at man ugen efter 
ville lukke skoler og institu-
tioner og opfordrede folk til 
at arbejde hjemmefra. 

- Det var ret vildt. Dagen 
efter var der kø uden for 
vores butikker om morge-
nen. Vi havde simpelthen 
årets bedste omsætning den 
torsdag. Normalt sælger vi 
fire-fem brætspil på en dag. 
Den torsdag solgte vi over 
100, fortæller han.

Fremgangen i salget af 

brætspil udligner dog langt 
fra den normale indkomst i 
butikkerne hos Faraos Ciga-
rer og Fanatic. 

- Der er nærmest helt luk-
ket ned for store dele af vores 
forretning. Der er jo ingen, 
der kommer og køber ud-
klædningstøj i øjeblikket. 
Det samme er tilfældet med 
vores tegneserier, siger Jo-
nas Cleemann fra Faraos 
Cigarer.

Kan klare seks uger mere
Hos Fanatic prøver Dani-
el Steinaa at holde humø-
ret oppe, men kan også 
sagtens se, hvor det bærer 
henad, hvis coronakrisen  

fortsætter lang tid endnu.
- Vi har fået aflyst alle vo-

res events de kommende tre 
måneder. Det er indtægter 
for cirka en halv million 
kroner. 

Derudover taber vi cirka 
en halv million kroner hver 
måned, vores butikker hol-
der lukket. Så det her kan 
hurtigt komme til at koste 
os, siger han.

Daniel Steinaa nævner 
samtidig, at Fanatic pt. har 
økonomi til at holde sig lige 
præcis oven vande i yderli-
gere seks ugers tid, og kom-
mer med følgende opfor-
dring til regeringen.

- Stol på os og giv alle os 
selvstændige en håndsræk-
ning, for eksempel på 20.000 
kroner om måneden de næ-
ste to måneder i stedet for at 
tvinge os til at fyre medar-
bejdere, opfordrer han.

- Jeg har været selvstæn-
dig i 16 år, og min erfaring si-
ger mig, at de tiltag, som re-
geringen har sat i værk, ikke 
får den ønskede effekt. Hver-
ken lån eller udskydning af 
skat og moms vil virke. Det, 
der er brug for lige nu, er 
kort sagt en tilførsel af pen-
ge, siger Daniel Steinaa.

Foreløbig kan han dog se, 
at både nethandel og salget 
af brætspil er i fremgang.

- Vi er selvfølgelig begyndt 
at se på, hvordan vi kan bru-
ge den stigende interesse 
for brætspil fremadrettet. 
Måske kan man samle folk 
online og spille sammen. Vi 
arbejder også på at arrange-
re et Fanaticon til efteråret, 
hvor folk blandt andet kan 
medbringe deres brætspil 
og komme og spille med en 
masse andre. Forhåbentlig 
kan vi bruge det her til no-
get - også efter krisen, siger 
Daniel Steinaa.

Brætspil sælger  
under coronakrisen

Fanatic er, ligesom stort  
set alle andre butikker  
for tiden, hårdt ramt af  
corona-restriktioner. Der  
er dog et lyspunkt, hvad  
angår salget af brætspil. 
Foto: Hans-Jørgen Johansen

»  Vi har fået aflyst 
alle vores events de 
kommende tre  
måneder. Det er  
indtægter for cirka en 
halv million kroner. 

Daniel Steinaa, 
ejer af Fanatic

Daniel Steinaa, ejer af 
Fanatic: 

n »Gloomhaven« beteg-
nes mange steder som 
verdens bedste bræt-
spil. Det har alt i sig og 
er fyldt til randen med 
forskellige eventyr. Det 
er et kæmpe spil i den 
klassiske Dungeons & 
Dragons-genre.

n »Codenames«  er et 
godt spil for hele famili-
en, hvor det gælder om at 
spionere og finde hinan-
dens koder.

n »Munchkin« er en pa-
rodi på de klassiske rol-
lespil. Det er simpelt, og 
alle kan være med. Især 
Harry Potter-udgaven er 
populær. Vi har solgt 80 
eksemplarer af det de se-
neste to uger.

Morten Petersen, butiks-
chef hos Faraos Cigarer:

n »Pandemic« er – måske 
ikke så overraskende – 
meget populært. Det er 
et spil, som handler om 
samarbejde om at udryd-
de sygdomme.

n »Ticket to Ride Euro-
pe« har også fået en op-
blomstring. Det handler 
strategi og geografi – og 
måske er der også noget 
afsavn og udlængsel i 
denne periode, hvor vi 
ikke kan komme så me-
get ud at rejse.

n Jeg vil også gerne an-
befale »Carcassonne«, 
som er forholdsvist nemt 
at gå til, kan spilles af 
hele familien – og hele ti-
den giver nye udfordrin-
ger.

Tip til brætspil

Af Agnete Vistar

For tiden spreder der sig 
det ene sjove og spændende 
filmklip efter det andet som 
en steppebrand over Lejre.

Hvalsø Juniorklub har 
nemlig en meget kreativ 
medarbejder, der står bag 
små videoer, der hver dag 
lægges ud på Facebook med 
forslag til aktiviteter, og som 
både unge og deres forældre 
får stor glæde derhjemme i 
disse coronadage.

Teresa Hald Thomsen 
er til daglig medarbejder i 
Hvalsø Juniorklub, en SFO 
3, der hører under Lejre 
Ungdomsskole. Hun har 
masser af erfaring med at 
arbejde med de godt 100 unge 
12-15 årige, der kommer i ju-
niorklubben. Eller kom. De 
er jo nu hjemme, ligesom de 
fleste af deres forældre. Og 
som Teresa siger, kan det 
være voldsomt at være sam-
men så mange dage, selv om 
det er hyggeligt.

Hendes videoer er både 
sjove, instruktive og opbyg-
gelige: Hvordan laver man 
et insekthotel - eller bager 
kanelkager. Eller sår frø til 
spiring derhjemme i potter. 
Eller hvad med at lave lidt 
sundt slik? Idéer mangler 
Teresa Hald Thomsen ikke.

Til gengæld har det været 
grænseoverskridende for 
hende selv at lave optagel-
serne, selv om hun allerede 
nu er meget mere erfaren.

- Faktisk er det min mand, 
Hanse, der er grafiker, som 
står for alt det tekniske. 
Jeg har fået lidt skældud i 
begyndelsen - vend nu tele-
fonen en anden vej, og den 

slags. Jeg lærer hen ad ve-
jen. Og jeg  har behov for at 
være helt alene, når der op-
tages, fortæller Teresa Hald 
Thomsen.

Når optagelserne er færdi-
ge, redigerer Hanse dem og 
sætter på Facebook. 

- Jeg er uddannet tøjdesig-
ner fra Danmarks Design-
skole. På grund af en rygsyg-
dom kom jeg i arbejdsprøv-
ning hos Lejre Ungdoms-
skole, og jeg tænkte »Fedt, 
så kan jeg lave en bog eller 
lignende til inspiration for 
unge med gode idéer.« Det 
blev dog ikke til noget. Men 
nu er der en god anledning - 
nu skulle det være.

- Jeg skulle lige ud over 
mine sædvanlige grænser, 
da jeg gik i gang med video-
erne. Jeg syntes, jeg så fryg-
telig gammel ud - se dog de 
der rynker...Jeg er ikke vant 
til at se mig selv på film. Men 
det er jo rigtigt, rigtigt sjovt 
at lave de videoer. Det tager 
lang tid med forberedelse, og 
jeg skal også lige klæde om 
hver gang, fortæller  Teresa.

- Jeg er i fuld gang med at 
arrangere noget med X-Fac-
tor, hvor folk sender vide-
oer ind. Jeg kan slet ikke 
lade være; idéerne vælter 
frem - jeg tror godt, at man 
kan sige, at jeg har lidt over-
arbejde, tilføjer hun med et 
grin.

Teresa Hald Thomsen un-
derstreger, at de fem-syv 
minutter lange videoer skal 
være balancerede, så de 
ikke bliver for kedelige, for 
så mister de unge interes-
sen. Samtidigt skal de voks-
ne også have noget ud af det. 

Teresas  
videoer 
er blevet 
populære

Et insekthotel - sådan laver man det. Teresa Hald Thomsens video er 
ikke mindst inspiration for de voksne forældre, men også de unge får 
noget ud af Teresas humoristiske instruktion. Privatfoto
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Cykling

Danske løb aflyst
De danske cykelløb GP Himmer-
land Rundt og Rent Liv Løbet Skive 
er aflyst på grund af coronakrisen. 
Løbene skulle være kørt 2. og 3. maj. 
Løbsarrangør Mogens Kristensen 
kalder beslutningen om aflysning 
både let og svær. Håbet er nu, at de 
to løb kan køres igen i 2021.

Spil

Keno 
Vindertal, mandag 
1,2,3,12,15,18,24,32,33,37, 
41,43,44,47,49,51,52,59,61,69

BOKSNING: Verdens-
mesteren har meldt 
sig under fanerne 
på Bispebjerg Hospi-
tal for at hjælpe til i 
sundhedsvæsenet. 

Af Mads Hussing

Verden er ikke den samme 
for verdensmester Sarah 
Mahfoud. Efter hun 1. febru-
ar vandt VM-titlen, så skulle 
der trænes og bokses, men 
coronavirusset har nu sat 

en midlertidig stopper for 
det. 

Træningscenteret er luk-
ket, og der er ikke udsigt til 
stævner lige foreløbig. Det 
bekymrer dog ikke verdens-
mesteren. 

 - Titlen forsvinder jo ikke. 
Det stresser mig ikke. Men 
det stresser mig, at folk bli-
ver syge. Det er synd for de 
syge og svage, for de må 
være bange, siger Darah 
Mahfoud, da Frederiksborg 
Amts Avis fanger hende. 

Hun har indtil videre holdt 
sig i gang med træning og 
hjemmeprojekter.

 - Det lokale fitnesscenter 
er lukket, så jeg må løbe mig 
nogle ture. Jeg må bruge det 
jeg har, og det jeg kan, siger 
verdensmesteren, der me-
ner, hun tager meget hen-
syn, når hun bevæger sig 
rundt i det offentlige rum.

 - Jeg er påpasselig. Situa-
tionen er uvirkelig, og det er 
nok ikke helt gået op for mig, 
siger hun. 

Sarah Mahfoud er syge-
plejerskestuderende, og da 
Frederiksborg Amts Avis 
taler med hende, skal hun 
til møde på Bispebjerg Ho-
spital. 

 - Jeg har skrevet mig op 
som vikar for at holde mig i 
gang. Jeg skal ind til møde 
om lidt, men jeg regner med, 
at jeg allerede har jobbet, 
siger hun, og man kan høre 
hun smiler gennem røret. 

 - Jeg tænkte, at de har 
brug for hjælp - og hvis ikke 
nu, så kommer det.

Hun har ikke selv været 
syg, men derfor lurer syg-
dommen i baghovedet hele 
tiden.

 - Det er jo også psykisk. Så 
jeg går og tænker: Har jeg 
nu lidt ondt i hovedet? Eller 
er jeg blevet lidt varm? siger 
hun. 

Der er ikke stævner lige 
foreløbig, selvom det var me-
ningen, at Stald Palle skulle 
have arrangeret et stævne 
her før sommeren. 

 - Mogens og Bettina har 
gang i noget. De vandt jo pur-
se offer med Enoks kamp, og 
den skulle være afviklet in-
den for overskuelig fremtid, 
men det er ikke realistisk, 
siger Sarah Mahfoud, der 
lige nu ikke tænker meget 
over fremtiden.

 - Den må jeg tage, når det 
her er overstået. Boksnin-
gen er det mindste lige nu, 
siger hun. 

Hun skriver og taler sam-
men med træner Sherman 
Williams, der bor i USA. 
Han siger, at hun bare skal 
holde sig i gang, og det er 
også det, hun gør. Der er 
ikke noget decideret bokse-
træning på menuen lige nu.

 - Jeg træner generelt 
kroppen. Det er holde sig 
i gang-træning, siger ver-
densmesteren.

Titlen forsvinder 
ikke med corona

Sarah Mahfoud på vej i ringen 
lørdag 1. februar, hvor hun en 
times tid senere blev kåret til ver-
densmester. Nu er der ikke udsigt 
til boksning før sommerferien 
for Hillerød-bokseren.  
Foto: Mads Hussing

FODBOLD: Kompen-
sation på vej til FC 
Helsingør, der nu 
sender medarbej-
derne hjem.

Af Mads Hussing

Som de fleste andre i fod-
boldbranchen så sender FC 
Helsingør også spillere, træ-
nere og staben hjem. 

 - Vi er glade og taknemme-
lige for den håndsrækning 
staten har givet os, der gør 
det muligt for os at skrue 
økonomien og aktiviteten 
ned på vågeblus, indtil kri-
sen driver over, skriver 
klubben i en meddelelse. 

Spillere og stab er hjem-
sendt fra dags dato uden in-
struktioner, og det samme 

gælder staben. Der vil kun 
blive opretholdt et nødbe-
redskab til kontakt med 
myndigheder, Divisions- og 
Spillerforeningen samt den 
nødvendige kontoradmini-
stration.

 - Vi håber inderligt, at vi 
snarest muligt kan vende 
tilbage og genoptage sæso-
nen, så vi kan spille om den 
oprykning, vi allesammen 
drømmer om, skriver klub-
ben, der også bruger lejlig-
heden til at sige tusind tak 
til deres fans og sponsorer 
for den store støtte indtil nu. 

 - Vi glæder os meget til at 
se alle på stadion igen, skri-
ver Jim Kirks, der er direk-
tør i FC Helsingør.

Klubben lukker også ned 
for aktiviteten på hjemme-
siden, Facebook og andre 
sociale medier.

FCH på vågeblus

BASKETBALL: Sæsonen for 
dansk damebasket er slut. 
Resten af turneringen bliver 
droppet på grund af udbrud-
det af coronavirus.

Dameligaen traf i går den 
vanskelige beslutning at 
aflyse den resterende del af 
sæsonen, oplyser ligaen i en 
pressemeddelelse.

De resterende kvartfinaler 
er aflyst, og det er samme er 
semifinalerne og finalerne.

I sidste uge valgte Basket-
ligaen, herrernes turne-
ring, at aflyse sæsonen, og 
nu følger damerne trop.

Robert Rømer, forret-
ningsfører i Dameligaen, 

forklarer, hvorfor der skulle 
gå næsten en uge mere, før 
damerne nåede til samme 
konklusion.

- Vi var noget længere 
fremme i vores turnerings-
afvikling, idet vi allerede 
var i gang med kvartfinaler.

- Vi ville derfor afvente 
og se, hvad der skete i den-
ne virusepidemi. Vi har i 
den forgangne uge talt med 
klubberne, spillerrepræsen-
tanter samt sundhedsperso-
nale.

- Og med statsministerens 
forlængelse af lukningen af 
Danmark er det den eneste 
ansvarlige beslutning, for-

Dameligaen 
har nu  
aflyst sæsonen

Dameligaen i basketball aflyses for resten af ssæsonen 2019/2020. 
som følge af Coronavirussen.  Foto: Rudi Dalsgaard

klarer Robert Rømer.
Beslutningen om at annul-

lere resten af sæsonen blev 
truffet på et telefonmøde 
mandag aften mellem klub-
berne.

- I den nuværende svære 
situation er der ingen anden 
beslutning, der giver me-
ning, lyder analysen fra det 

møde.
Beslutningen om eventu-

elt at kåre en dansk mester 
hos både herrer og damer 
ligger hos Danmarks Ba-
sketball Forbund (DBBF).

Hørsholm 79ers valgte 
allerede i weekenden at be-
tragte sæsonen som afslut-
tet. /ritzau/rudi

ISHOCKEY: De danske is-
hockeyklubber overlever, 
selv om den bratte sæsonaf-
slutning har kostet dyrt.

Syv ud af de otte klubber, 
som skulle have deltaget i 
det aflyste slutspil, oplyser 
til DR, at de også i den kom-
mende sæson vil stille med 
et hold i den bedste række.

Det drejer sig om Aalborg, 
Herning, Sønderjyske, 
Rungsted, Rødovre, Esbjerg 
og Herlev. Kun Frederiks-
havn har ikke ønsket at for-
holde sig til spørgsmålet på 
nuværende tidspunkt.

Sporten blev ellers kastet 
ud i en eksistenskrise, da 
coronavirus først tvang 
klubberne til at spille uden 
tilskuere og siden til helt at 
indstille sæsonen.

Dermed gik ligaen glip af 
de attraktive slutspilskam-
pe, der genererer en stor del 
af klubbernes indtægter.

- Jeg skal ikke afvise, at der 
er to, tre eller fire klubber, 
som er så presset, at det kan 

betyde, at der ikke er noget, 
der hedder ishockey efter 
sommerferien, sagde liga-
foreningens formand, Klaus 
Rasmussen, dengang.

Siden har regeringen lavet 
hjælpepakker, ligesom klub-
berne selv har samlet penge 
ind for at afbøde de værste 
følger af aflysningerne.

Det bliver dog formentlig 
en liga på nedsat blus, der ta-
ger hul på næste sæson.

- Ud fra et forretningsmæs-
sigt synspunkt kommer det 
sportslige ikke til at være 
det primære for mig til næ-
ste år, siger Rungsted Seier 
Capitals direktør, Thomas 
Friberg til DR.

- Jeg skal helst sørge for, 
at økonomien kommer til at 
balancere. Derfor har vi an-
lagt et forsigtighedsprincip 
i forhold til udgifterne. Og 
det forventer jeg også, at de 
andre klubber kommer til at 
gøre, siger han. /ritzau/

Ishockeyklubber  
melder sig klar
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OL: Det trækker 
mere og mere op til 
en flytning af OL i 
Tokyo, men IOC har 
endnu ikke meldt 
klart ud.

Af Mikkel Lundby Langer  
& Jannick Rasmussen

Inden for fire uger bliver 
der taget en beslutning om, 
hvorvidt OL som planlagt 
skal starte 24. juli, eller om 
klodens største sportsbegi-
venhed skal udskydes.

Sådan lød det søndag fra 
Den Internationale Olym-
piske Komité (IOC). Men så 
længe kan en afklaring ikke 
vente, lyder kontrasvaret 
fra nationale olympiske ko-
mitéer verden over.

De forlanger, at OL bliver 
udskudt, og gerne i et år, 
som følge af coronavirus.

Nogle af OL-komitéerne 
går endda skridtet længere 
og lægger yderligere pres på 
IOC ved at nægte at deltage i 
legene, hvis de afvikles som 
planlagt.

Det har eksempelvis de na-
tionale olympiske komitéer i 
Canada og Norge lagt op til, 
mens man fra australsk side 
har erklæret det umuligt 
at samle en OL-delegation 
i juli under de nuværende 
omstændigheder og i stedet 
bedt landets atleter om at 
være klar til OL i 2021.

De budskaber kan IOC 
næppe sidde overhørig, si-
ger Hans Bonde, der er pro-
fessor i idrætshistorie ved 
Københavns Universitet.

- IOC er på retræte, når for-
skellige landes regeringer 
har meldt ud, at det vil være 
klogt at udskyde OL, og flere 
lande ovenikøbet har sagt, 
at de ikke vil sende deres at-
leter, siger Hans Bonde.

Frem til søndagens udmel-
ding havde IOC og de japan-
ske arrangører holdt fast i, 
at der ingen grund var til at 
tale om en mulig udskydelse 
med fire måneder til legene.

Alene den retorik har 
været et selvmål, mener 
Jens Sejer Andersen. Han 
er international direktør 
for organisationen Play the 
Game, der kæmper for gen-
nemsigtighed i sport.

- Jeg tror, at IOC kunne 
have vundet en del sympa-
ti, hvis man for en uge siden 
havde sagt, »vi ikke ved, 
hvad vi skal gøre, men det 
ser ud til at være vanskeligt 
at gennemføre, så vi arbej-
der på løsninger«. I stedet 
sagde man, at enhver spe-
kulation om at ændre ville 
være skadelig.

- Det er forståeligt, at IOC 
har brug for tid til at reorga-
nisere så enorm en begiven-
hed, men på den anden side 
har IOC’s propaganda i den 

seneste uge virket virkelig 
tonedøv, siger han.

Kursskiftet i IOC’s udmel-
dinger peger også i retning 
af, at en OL-afklaring kom-
mer væsentligt hurtigere 
end fire uger.

- Hvis IOC vil opretholde 
illusionen om, at de er i fø-
rersædet i denne kritiske 
situation, kan de ikke vente 
fire uger med at træffe be-
slutningen, for så har flere 
andre olympiske komitéer 
allerede besluttet, at de ikke 
vil deltage, siger Jens Sejer 
Andersen.

For mange atleter har al 
træning i årevis koncentre-
ret sig om at stå skarpest 
muligt til OL.

Det gælder eksempelvis 
for hækkeløberen Sara Slott 
Petersen, der vandt OL-sølv 
for fire år siden. Aarhusia-
neren er på IOC’s side og ser 
ingen grund til en forhastet 
beslutning. Hun venter hel-
lere fire uger.

- Jeg foretrækker, at man 
tør at slå koldt vand i blodet 
og så stoler på, at der ikke 
bliver afholdt et OL, hvis 
det er uforsvarligt, men at 
man lige giver det en måned 
mere, som IOC gerne vil.

- Ingen kan vide, hvordan 
udbruddet af coronavirus 
påvirker verden om en må-
ned. Udviklingen går helt 
vildt hurtig, og det kan både 
være til den værre og den 
bedre side, siger hækkelø-
beren.

Hun føler sig dog sikker på, 
at det stigende pres på IOC 
kun har et muligt udfald.

- IOC kan nærmest ikke 
gøre andet end at udskyde 
OL med de udmeldinger. 
Man har vredet armen om 
på IOC, siger hun.

IOC oplyste søndag, at man 
holder de fleste muligheder 
åbne.

Hans Bonde mener også, 
at det er til overvejelse at 
afholde OL som planlagt 

fra 24. juli til 9. august, men 
uden tilskuere. Han tror, at 
»alt er på bordet«.

- Da indtægterne fra OL i 
meget høj grad kommer fra 
tv, kunne man forestille sig 
den løsning, men på den an-
den side virker det også at-
mosfæreforladt, som vi har 
set ved blandt andet Cham-
pions League-kampe uden 
tilskuere, så spørgsmålet er, 
om det giver mening, siger 
han.

Japanerne er dog næppe 

interesseret i en sådan deva-
lueret løsning.

- Man skal huske på, at 
det koster mange milliar-
der dollar at arrangere OL, 
og tit er det et kæmpe dræn 
for byen, skatteyderne og 
staten, der afholder legene. 
Dele af den investering vil 
gå tabt, hvis man ikke kan 
få den nationale eufori, siger 
Hans Bonde. /ritzau/

Presset stiger for hurtig OL-afklaring

IOC-præsident Thomas Bach (nummer tre fra venstre) og Japans premierminister, Shinzo Abe (til højre), 
ses her i forbindelse med et arrangement, der markerede, at der er er et år til OL i Tokyo. Bliver OL udskudt, 
kan de gentage arrangementet.

FAKTA

Pres på IOC
■n Flere internationale idrætsstemmer har lagt pres på 

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) for at få 
udskudt OL, og beslutningen skal tages hurtigt. Her er 
et udpluk

■n Canadas Olympiske Komité: 
- Vi har truffet den svære beslutning om, at vi ikke vil 
sende atleter til OL eller de paralympiske lege i Tokyo 
i 2020.

■n Ian Chesterman, Australiens OL-chef de mission, efter 
bestyrelsesmøde i Den Australske Olympiske Komité: 
- Det står klart, at OL ikke kan afholdes i juli. Vores atle-
ter skal forberede sig på OL næste år.

■n Berit Kjøll, idrætspræsident i Norges Idrætsforbund: 
- Min klare anbefaling til idrætsstyret er, at der ikke 
sendes udøvere til OL, hvis legene ikke udsættes.

■n En talsmand for Storbritanniens premierminister, Boris 
Johnson: 
- Atleterne lever med en betydelig usikkerhed under 
de nuværende omstændigheder. Vi vil have IOC til at 
tage en beslutning snart, så der er klarhed for alle de 
involverede.

■n Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund: 
- Det er vores vurdering, at det ikke vil være fremkom-
meligt at afvikle OL med start 24. juli.

■n Denis Masseglia, formand for Frankrigs Olympiske 
Komité: 
- I det øjeblik IOC sagde, at man arbejder med alle løs-
ninger, har man allerede besluttet af udskyde OL.

FODBOLD: DBU 
måtte i går fyre 
flere EM-medarbej-
dere, mens Europa 
Cup-finalerne blev 
udsat. Bredde-fod-
bold forlænger ned-
lukning.

Coronakrisen kan mær-
kes i Dansk Boldspil-Union 
(DBU), som i går meddelte, 
at der bliver fyret 30 ansat-
te i EM-sekretariatet, mens 
over 70 ansatte i unionen 
sendes hjem.

Med udsættelsen af EM i 
2020 til sommeren 2021 er 
der ikke behov for samme 
bemanding de næste mange 
måneder, forklarer DBU.

Derfor blev godt 30 medar-

bejdere i EURO 2020-sekre-
tariatet i sidste uge opsagt 
som konsekvens af beslut-
ningen, der blev truffet af 
Det Europæiske Fodboldfor-
bund (Uefa).

Størstedelen af dem var 
ansat direkte af Uefa, og alle 
har fået besked på, at de po-
tentielt kan blive ansat igen 
på et senere tidspunkt.

Det fortæller Lene Kry-
ger, direktør for Euro 2020 
i København, og hun satser 
stadig på, at Danmark skal 
være vært for EM i somme-
ren 2021.

- Vi har opbygget en stor 
bemanding til at stå for de 
fire kampe i Euro 2020. Med 
udsættelsen af det hele i et 
år, er der ikke behov for alle, 
og det er derfor naturligt, at 
vi må reducere bemandin-

gen væsentligt.
- Vi håber, at vi skal være 

EM-værter næste år - og at 
vi så får muligheden for at 
sætte samme stærke hold 
igen, siger hun til unionens 
hjemmeside.

Der er blot ti medarbejdere 
tilbage i Euro 2020-sekreta-
riatet. De skal sørge for ar-
bejdet med at finde ud af, om 
København skal være EM-
vært i juni 2021.

Finaler bliver udskudt
Coronavirus har nu også 
haft indflydelse på afviklin-
gen af Champions League og 
Europa League.

Finalerne i de to turne-
ringer er udskudt fra maj 
til endnu ukendte datoer på 
grund af udbruddet af coro-
navirus.

Det oplyste Det Europæi-
ske Fodboldforbund (Uefa) i 
aftes.

- Der er endnu ikke taget 
beslutning om nye datoer, 
lyder det fra Uefa.

En arbejdsgruppe er ned-
sat for at finde mulige nye 
datoer for alle kampe, oply-
ses det.

Champions League-fina-
len stod til at blive spillet 
lørdag 30. maj i Istanbul. Op-
gøret skal nu finde en ny og 
senere dato.

Det samme skal finalen i 
Europa League, som efter 
planen skulle være spillet 
27. maj i polske Gdansk.

Også kvindernes finale 
i Champions League, der 
skulle være spillet 24. maj i 
Wien i Østrig, skubbes til en 
anden dato.

FC København er med i 
Europa League, og køben-
havnerne nåede at spille den 
første af to ottendedelsfina-
ler mod Basaksehir og tabte 
1-0, inden europæisk fodbold 
blev suspenderet.

Stadig ingen breddebold 
Der skal heller ikke spilles 
fodbold i Danmark før tid-
ligst efter påske.

Dansk Boldspil-Union 
(DBU) meddelte også i går, 
at alle aktiviteter aflyses, og 
alle fodboldklubber opfor-
dres til at lukke ned i perio-
den frem til 13. april.

DBU følger dermed i køl-
vandet på statsminister 
Mette Frederiksens presse-
møde i går eftermiddag.

Det betyder, at alle fodbol-
daktiviteter aflyses til og 

med 13. april. Samtidig op-
fordres fodboldklubberne til 
at gøre det samme.

- I fodbold-Danmark vil vi 
naturligvis gøre vores for, at 
færrest muligt bliver smit-
tet af coronavirus.

- Normalvis er rigtigt 
mange mennesker i berø-
ring med hinanden i fodbol-
dens verden, men det kan vi 
ikke lige nu.

- Vi følger myndigheder-
nes anbefalinger og bakker 
op og aflyser derfor alle vo-
res aktiviteter i denne tid, 
siger Bent Clausen, formand 
for DBU’s breddekomité og 
næstformand i DBU’s besty-
relse. /ritzau/rudi

DBU fyrer medarbejdere og store finaler flyttes
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LOKAL TV & MORGENDAGENS TV OG RADIO 

LORRY TV I MORGEN RADIO I MORGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

DR P4 SJÆLLAND
05.00 Radioavis 05.03 P4 Natradio 06.03 Morgenstund 07.03 P4 Weekend 10.03
Mig og Monica 12.00 Radioavis 12.15 Danmark Direkte 14.03 Det’ Minder om
Lørdag 16.03 Eldorado 18.03 P4 Aften 19.03 Radiosporten 19.05 P4 Aften, fortsat
22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften, fortsat 01.03-05.00 P4 Natradio 

SOLEN OG MÅNEN
Solen i dag: Op: 06:03 og ned: 18:30. I morgen: 06:00 og 18:32
Dagens længde: 12:27 timer. Dagen tiltaget: 05:35 timer
Månen i dag: Op: 06:41 og ned: 18:27. I morgen: 06:53 og 19:37

Ankara 14 halvskyet 
Athen 17 skyet 
Bergen 5 overskyet 
Bruxelles 4 skyfrit 
Cagliari 14  
Casablanca 16 letskyet 
Catania 14 skyet 
Constanta 5 letregn 
Dobbiaco -2 skyfrit 

Egedesminde -12 overskyet 
Helsinki 3 letskyet 
Kairo 27 overskyet 
Kerkyra/Korfu 14 overskyet 
Kreta 17 skyfrit 
København 3 skyfrit 
Las Palmas 15 halvskyet 
Lissabon 14  
Madeira 16 letskyet 

Malta 17 letskyet 
Moskva -1 skyet 
Narvik 5  
Nice 14 halvskyet 
Nuuk -9 overskyet 
Oslo 3 skyet 
Palermo 15  
Paris 5  
Praha 1 skyfrit 

Reykjavik 2 regnbyge 
Rhodos 17 halvskyet 
Rom 11 letskyet 
Scoresbysund -12 letsne 
Stockholm 3  
Tasiilaq -3 letsne 
Torshavn 7 letfinregn 
Trondheim 6  
Tunis 17 halvskyet 

Venezia 6 skyfrit 
Verona 5 skyet 
Warszawa 2 letskyet 

VEJRET I OG OMKRING EUROPA Målt i går kl. 11

VEJRET DE KOMMENDE DAGE
Tirsdag aften og natten til onsdag: Tørt og mest klart vejr. Temp. 
ned mellem 4 graders frost og 2 graders varme og let til frisk vind 
omkring syd, ved Vestkysten stedvis op til hård vind.
Onsdag: Tørt med nogen eller en del sol, og temp. op mellem 5 
og 10 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra sydlige retninger, 
ved Vestkysten stedvis op til hård vind. Om natten tørt og klart vejr. 
Temp. ned mellem 5 graders frost og 2 graders varme, og vinden 
aftager og bliver svag til jævn fra sydøst og syd. 
Torsdag: Tørt med en del sol, og temp. op mellem 5 og 12 graders 
varme, lunest i jylland. Om natten tørt og klart vejr, og temp. ned 
mellem 5 graders frost og 2 graders varme. Hele døgnet svag til 
jævn vind mellem øst og syd, ved Østersøen en overgang op til 
frisk vind.
Fredag: Mest tørt med nogen eller en del sol. Temp. mellem 5 og 
12 graders varme, køligst ved kyster med pålandsvind, og svag til 
jævn østlig eller skiftende vind. Om aftenen og natten i perioder 
mere skyet og måske lidt regn hist og her. Temp. falder til mellem 
frysepunktet og 4 graders varme, og efterhånden svag til frisk vind 
omkring nordvest. 
Lørdag: Mod nordvest mest tørt med nogen eller en del sol, ellers 
ret skyet med lidt regn hist og her. Dagtemp. mellem 5 og 9 grader, 
om natten ned mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Let til 
frisk vind omkring nordvest, ved Vestkysten op til hård vind.
Søndag og mandag: Ustadigt og køligere igen.

VEJRET I 
DAG
Sjælland: Tørt med en 
del, til dels sløret, sol. 
Temp. omkring 6 gra-
der og vinden bliver 
svag til jævn omkring 
syd.  
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TV 2 ØST
09.30 En god start – bevægelse og stegt laks.  16.00 Holmegaard Værk – Liv i 
Lütkens atelier.  16.08 EKKO.  16.55 Grøn Omstilling – Novenco og Ressource City.  
17.10 Vores talenter – Fie og pony.  17.20 TV2 ØST Nyheder 17.25 Jannes Have.  
17.55 Nationalpark Thy.  18.25 TV2 ØST Nyheder 18.35 Verdensklasse – Madople-
velser 4:4.  19.00 Sprogblomster.  19.30 TV2 ØST Nyheder og TÆT På 19.55 Mig & 
Harley.  20.25 I lære som mountainbiker.  20.40 Sommer på Rødvig Badehotel.  
20.55 Grøn Omstilling – Kalundborg Bioenergi. Kalundborg Bioenergi omdanner 
biologisk affald fra Novo Nordisk og Novozymes til biogas, der kan bruges i stedet 
for naturgas. Et samararbejde på tværs, som er typisk for Kalundborg. Men hånd-
tering af biogas er ikke problem- og lugtfrit. 21.05 TV2 ØST Nyheder og TÆT På 
21.30 Mig & Harley.  22.00 TV2 ØST Nyheder 22.10 Under åben himmel – Møns Klint 
på hesteryg.  22.40 Mit Kæreste Eje – På Samlermesse.  23.11 I lære som mountain-
biker.  23.28 Sommer på Rødvig Badehotel.  23.40 TV2 ØST Nyheder 

LORRY
06.00 Nyheder fra tv2lorry.dk 07.30 Nyheder 22:00 07.40 Perspektiv – Du er for 
fed.  08.10 Nyheder fra tv2.lorry.dk 08.30 Nyheder 22:00 08.40 Nyheder fra tv2.
lorry.dk 09.00 Sofaskolen for 4-6 klasse.  09.35 Nyheder 22:00 09.45 Nyheder fra 
tv2lorry.dk 10.00 Sofaskolen for 7-9 klasse.  10.35 Nyheder 22:00 10.45 Nyheder 
fra tv2lorry.dk 11.00 Perspektiv – Tordenskjold og Kold – den virkelige historie bag 
filmen.  11.30 Nyheder 22:00 11.40 Nyheder fra tv2lorry.dk 12.00 Nyhederne for 
præcis 30 år siden.  12.25 Nyheder fra tv2lorry.dk 13.00 Sofaskolen – dagens feed-
back for 4-6 klasse.  13.15 Nyheder fra tv2lorry.dk 14.00 Sofaskolen – dagens 
feedback for 7-9 klasse.  14.15 Nyheder fra tv2lorry.dk 14.30 Perspektiv – Alder-
dommen er aflyst!.  14.55 Nyheder fra tv2lorry.dk 17.30 Nyheder 17:30 17.35 
Shelter.  17.50 Skønhedslaboratoriet – Sig farvel til bumser.  18.00 Nyhederne for 
præcis 30 år siden.  18.30 Nyheder 18:30 18.35 OPLEV – Flødeboller og banko.  
18.40 Spis med hjernen.  19.10 Shelter.  19.30 Nyheder 19:30 19.55 Testing testing 
– køleskabe.  20.00 En plads i flokken – holdspiller.  20.05 Spis med hjernen.  20.15 
Kvinde – kend din stemme.  20.20 Hermans drenge – Ghiath.  20.30 Nyheder 19:30 
20.55 Udtryk: Thomas Kluge. Tre gange søgte billedkunstner Thomas Kluge om 
optagelse på Kunstakademiet. Og alle tre gange fik han til sin egen store overra-
skelse afslag. Det har dog ikke forhindret ham i at blive en af Danmarks mest efter-
spurgte portrætkunstnere. Han har blandt mange andre malet Dronning Margrethe 
indtil flere gange. Udtryk besøger ham i hans hjem og atelier i Korsør, hvor han er 
i gang med et portræt af den tidligere borgmester i Odense, Anker Boye. 21.15 
OPLEV – Flødeboller og banko.  21.25 Det træ, man falder ved.  21.40 Metro – byen 
i forandring.  22.00 Nyheder 22:00 22.10 Testing testing – beton.  22.15 En plads 
i flokken – genert eller introvert.  22.25 Spis med hjernen.  22.30 Kvinde – kend 
din stemme.  22.35 Hermans drenge – Klubben.  22.45 Nyheder 22:00 23.00 De 
skjulte hjemløse.  23.15 Målet er OL.  23.30 OPLEV – Flødeboller og banko.  23.40 
Shelter.  23.55 Metro – den store plan.  00.05 Nyheder fra tv2lorry.dk 

TV I MORGEN

06.10 [=] Horisont  (G). Magasin. 06.35 [=] Lægens bord – Corona  (G). Dan. ak-
tualitetsmagasin. 07.00 [=] TV-avisen. 09.05 [=] Morgensang med Phillip Faber 
(9). Dan. underholdning. 09.15 [=] Dyrene i Zoo III (1:7). Eng. naturserie. 10.00 
[=] Den blå planet II (5:7). Eng. naturserie. 10.50 [=] Bag om Den blå planet II (5). 
Eng. naturserie. 11.00 [=] Tobias på kageeventyr - Portugal (4:4). Dan. madserie. 
11.35 [=] Danmark derhjemme  (G). Dan. talkshow. 12.00 [=] TV-avisen. 12.15 [=] 
Kender du typen? (8). Dan. livsstilsmagasin. 13.00 [=] Hammerslag – Sydhavsøer-
ne rundt. Dan. boligmagasin. 13.45 [=] Danmarks næste klassiker (5:6). Dan. livs-
stilsmagasin. 14.25 Kommissær Janine Lewis (14:19). Eng. krimiserie. 15.10 Kom-
missær Janine Lewis (15:19). Eng. krimiserie. 16.00 [=] TV-avisen. 16.10 [=] 
Bonderøven 2011 (17). Dan. dok.-serie. 16.45 Landsbyhospitalet (57). Eng. dra-
maserie. 17.35 Jordemoderen V (9:10). Eng. dramaserie. 18.30 [=] TV-avisen. 
18.55 [=] Vores vejr. 19.05 [=] Lægens bord – Corona. Dan. aktualitetsmagasin. 
19.25 [=] Danmark derhjemme. Dan. talkshow. 19.50 [=] Ultra Nyt. 20.00 [=] 
Maddysten II (3:8). Dan. madserie. 21.00 [=] TV-avisen. 21.25 [=] Kriminelt: For 
syg til fængsel (5). Dan. dok.-serie. 21.55 Arne Dahls A-gruppen: Ondt blod (2:2). 
Sv. krimiserie. 23.25 Løvens Hule Storbritannien XV (7:14). Eng. dok.-serie. 00.25 
[=] OBS  (G). 00.30 Kommissær Janine Lewis  (G) (13:19). Eng. krimiserie. 01.40 
I farezonen (14:61). Aust. actionserie. 02.35 [=] Kender du typen? (8). Dan. livs-
stilsmagasin. 03.20 [=] Hammerslag – Sydhavsøerne rundt. Dan. boligmagasin. 
04.05-04.35 Skattejægerne 

06.00 Morgennyhederne. 08.00 Go' morgen Danmark. 12.00 [=] Nyhederne. 
12.35 [=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Dan. livsstilsmagasin. 13.20 
[=] Mesterlige ombygninger (7). Dan. livsstilsmagasin. 13.55 [=] Bubber & BS i 
trøjen (1:8). Dan. underholdning. 14.30 [=] Bubber & BS i trøjen (2:8). Dan. un-
derholdning. 15.00 Grænsepatruljen. Aus. reportageserie. 15.30 Grænsepatrul-
jen. Aus. reportageserie. 16.05 [=] Alarmcentralen. Eng. reportageserie. 17.00 
[=] Nyhederne. 17.14 Regionale nyheder. 17.20 [=] Krejlerkongen. Dan. underhold-
ning. 18.00 [=] Nyhederne. 18.15 Regionale nyheder. 18.20 [=] Lykkehjulet. Dan. 
quiz. 19.00 [=] Nyhederne. 19.30 Regionalprogram. 20.00 [=] Beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed. Dan. livsstilsmagasin. 20.50 [=] Kærlighed, hvor kragerne 
vender (3:8). Dan. livsstilsmagasin. 21.30 [=] Nyhederne. 22.00 Regionale nyhe-
der. 22.15 [=] Natholdet. Dan. underholdning. 22.50 [=] Natholdet  (G). Dan. 
underholdning. Anders Breinholt er i selskab med Adam & Noah, og sammen vender 
de blikket mod absurditeter og morsomheder, der er gravet frem af redaktionen 
eller fundet via tip fra seerne. Anders og Adam & Noah lukker dagen af med faste 
indslag som "Ananas i egen juice" eller "Som man siger". Hele herligheden sker i 
studiet foran et veloplagt publikum. 23.25 [=] Mor laver porno (3:4). Dan. repor-
tageserie. 00.05 [=] Størst. Dan. dok.-serie. 00.50 Grænsepatruljen. Am. repor-
tageserie. 01.20 Grænsepatruljen. Am. reportageserie. 01.50 [=] Megafamilie 
Down Under. Eng. dokumentar fra 2017. 02.40 [=] Alarmcentralen. Aktualitet. 
03.35 2 Broke Girls (135). Am. komedieserie. 04.00 Nyhederne og Vejret. 

TV 2

DR1

RADIO I MORGEN
DR P1
06.05 P1 Morgen 10.03 Supertanker 11.03 Hjernekassen på P1: Hjernekassen 
special 12.00 Radioavisen 12.15 P1 Debat Special 14.03 P1 Direkte 16.05 Orien-
tering 18.05 P1 Debat Special 18.50 P1 anbefaler 18.55 Nyheder fra Grønland på 
dansk 19.03 P1 Debat Special 20.03 Hjernekassen på P1: Hjernekassen special 
21.03 Supertanker 22.03 Orientering 00.05 Manden på gletsjeren 3:5 – Formidling 
til næste generation 00.32 Skønhedskontrakten 01.03 P1 Direkte 03.03 Oriente-
ring 

DR P2
08.05 Morgenandagten Præludium: Anton Heiller: Ingen højhed, ingen ære. Fra 
det G.T.: Esajas 59,1-9. Salme: 186, vers 1-5 "Ingen højhed, ingen ære". Fra det 
N.T.: Johannesevangeliet 18, 25-27. Korvers: Christopher Tye: Jeg ser dig, du Guds 
lam at stå. Salme: 186, vers 6-9. Postludium: Sigfrid Karg-Elert: Ingen Højhed, 
ingen ære.08.25 Klassisk formiddagsradio 12.00 Radioavisen 12.15 På opdagelse 
14.03 Grammofon 16.05 P2 Klassisk 18.05 Koncertaften på P2 19.20 P2 Koncerten. 
Passionskoncert. Den norske pianist Christian Ihle Hadland har sammensat et per-
sonligt program, der spænder fra dansende musik af Bach over romantiske virtuo-
se toner af Rachmaninov til forfinede klange af Janacek. Bach: Partita nr. 6, e-mol 
Janacek: Klaversonate, Fra Gaden. Lasse Thoresen: solspill. Rakhmaninov: Klaver-
sonate nr. 2. (Diamanten, Det Kgl. Bibliotek 14. maj 2019). Ca. kl. 21. 15 Musik af 
Respighi med Buffalo Filharmoniske Orkester med JoAnn Falletta. (Sendt første 
gang 14. maj 2019). 22.00 Natsværmeren – med klassisk musik og det, der lig-
ner.00.05 Intermezzo 00.15 På opdagelse 02.03 P2 Klassisk Musik uden stop. Find 
playlisten på nettet.03.03 Natsværmeren – med klassisk musik og det, der ligner. 

DR P3
06.05 P3 Musik 08.05 Karantæne på P3 12.00 Radioavisen 12.15 Karantæne på 
P3 16.05 P3 Musik 18.05 Danmark lukker ned. Programmet hvor du får overblikket 
over dagens tiltag på coronahistorier. Hvor du får hovedpersonernes egne ord. Og 
hvor vi hver dag forsøger at stille eksperter til rådighed for dine spørgsmål. 22.03 
DR Aften 00.05 DR Nat 

DR P4 KØBENHAVN
06.05 Morgen i Danmark 10.03 Formiddag på 4'eren 12.00 Radioavisen 12.15 
Status på P4 15.03 Eftermiddag i Danmark 18.05 Danmark lukker ned 22.03 DR 
Aften 00.05 DR Nat 

DR P4 SJÆLLAND
06.05 Morgen i Danmark 10.03 Formiddag på 4'eren 12.00 Radioavisen 12.15 
Status på P4 15.03 Eftermiddag i Danmark Dit daglige eftermiddagsprogram, som 
fortæller dig om det vigtigste fra hele Danmark- både reportager, kritiske inter-
views, Radioavisen og regionale nyhedsudsendelser fra dit område.18.05 Danmark 
lukker ned Programmet hvor du får overblikket over dagens tiltag på coronahisto-
rier. Hvor du får hovedpersonernes egne ord.22.03 DR Aften 00.05 DR Nat 
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øvrige Tv radiO

05.00 Radioavisen 
05.03 Supertanker: 
Autoriteter (G) 
06.05 P1 Morgen 
10.03 Supertanker 
11.03 Hjernekassen på P1: 
Hjernekassen special 
12.00 Radioavisen 
12.15 P1 Debat Special 
14.03 P1 Direkte 
16.05 Orientering 
18.05 P1 Debat Special 
18.50 P1 anbefaler 
18.55 Nyheder fra Grønland 
på dansk 
19.03 P1 Debat Special 
20.03 Hjernekassen på P1: 
Hjernekassen special 
21.03 Supertanker 
Supertanker på P1 giver et filosofisk 
perspektiv på emner, som de fleste af 
os kender fra vores eget liv. det kan 
være store beslutninger, komplekse 
livsovervejelser eller helt almindeli-
ge forsøg på at få et moderne liv til at 
hænge sammen med arbejde, fritid 
og familie. Med udgangspunkt i filo-
sofien og idéhistorien er Supertan-
ker et program, der skaber tid til ef-
tertanke og refleksion.
22.03 Orientering 
00.05 Manden på gletsjeren 2:5 
– Isen knirker under os 
Sebastian er endelig kommet op på 
gletsjeren og han begynder straks at 
bore, for at få et umiddelbart indtryk 
af, hvor meget den er smeltet ned 
siden sidste år. det kan ikke længere 
diskuteres, om klimaændringerne er 
en realitet eller ej, og forskning og 
formidling om klimaet, er vigtigere 
end nogensinde før. Klimaprofessor 
Sebastian Mernild, modtog rosen-
kjærprisen sidste år. i fem program-
mer, vil han tage til grønland og un-
dersøge udviklingen på den gletsjer, 
som har dannet grundlag for hans 
forskning. Produceret for dr af Filt 
Cph. (Sendt første gang 28. oktober 
2019).
00.32 Skønhedskontrakten 
P1 dokumentars journalister har en-
delig fået sidste års vinder af Miss 
danmark i tale, og hun vil aldrig an-
befale konkurrencen til nogen. Og så 
kommer det frem, at deltagerne be-
taler en høj pris, når de bliver sendt 
til udlandet i internationale skøn-
hedskonkurrencer.
01.03 P1 Direkte 
Hvordan er hverdagen i coronakrisen 
for danskere her og i udlandet? Hvor-
dan tackler vi det fysisk og psykisk? 
vi ser også på hvordan kulturen klarer 
sig i krisen, og får endda plads til 
historier, der ikke handler om coro-
na. (genudsendelse fr 14.03).
03.03 Orientering 

05.00 Radioavisen 
Bliv opdateret på de seneste nyheder 
fra ind- og udland.
05.03 P2 Klassisk 
Musik uden stop. Find playlisten på 
nettet.
08.05 Morgenandagten 
Præludium: Johann Sebastian Bach: 
Når i den største nød vi stå. Fra det 
g.T.: esajas 53, 1-6. Salme: 200, vers 
1-4 "Jesus er mit liv i live". Fra det 
N.T.: Johannesevangeliet 18,19-24. 
Korvers: Christopher Tye: Jeg ser dig, 
du guds lam at stå. Salme: 200, vers 
5-6. Postludium: Johannes Brahms: 
O wie seliug seid ihr doch, ihr From-
men.
08.25 Klassisk 
formiddagsradio 
direkte fra P2s nødstudie i dr Byen 
sender vi musik til alle, der må blive 
hjemme. Kontakt os på p2@dr.dk.
12.00 Radioavisen 
Bliv opdateret på de seneste nyheder 
fra ind- og udland.
12.15 På opdagelse 
– Dacapo 
en lystrejse i ord og toner. i anden 
time: Beethoven: Klavertrio, opus 
70, nr. 1, geister. Trio con Brio.
14.03 Grammofon 
– med Benedikte granvig. ikke så 
meget snak ... (Sendt første gang 6. 
februar).
16.05 P2 Klassisk 
eftermiddag med godt selskab, mu-
sik, overraskende historier og en 
quiz, hvor du skal slå ørerne ud.

18.05 Koncertaften på P2 
direkte musikradio fra P2s nødstudie 
i dr Byen med introduktion til afte-
nens koncert-genhør.
19.20 P2 Koncerten 
det danske cellotalent Jonathan 
Swensen er solist i Sjostakovitjs 
stemningsmættede Cellokoncert nr. 
2 inden fantasien slippes løs i Berlioz 
dramatiske Symphonie Fantastique. 
Niels viggo Bentzon: Pastorale. 
Sjostakovitj: Cellokoncert nr. 2. Ber-
lioz: Symphonie Fantastique. Jona-
than Swensen, cello. Copenhagen 
Phil. dirigent: Stefan ashbury. (Kon-
servatoriets Koncertsal 27 septem-
ber 2019). ((Sendt første gang 17. 
oktober 2018).
22.00 Natsværmeren 
– med klassisk musik og det, 
der ligner.
00.05 Intermezzo 
00.15 På opdagelse – Dacapo 
02.03 P2 Klassisk 
Musik uden stop. 
Find playlisten på nettet.
03.03 Natsværmeren 
– med klassisk musik og det, 
der ligner.

05.00 Radioavisen 
05.03 DR Morgen 
06.05 P3 Musik 
08.05 Karantæne på P3 
12.00 Radioavisen 
12.15 Karantæne på P3 
16.05 P3 Musik 
18.05 Danmark lukker ned 
22.03 DR Aften 
00.05 DR Nat 

05.00 Radioavisen 
05.03 DR Morgen 
06.05 Morgen i Danmark 
10.03 Formiddag på 4'eren 
12.00 Radioavisen 
12.15 Status på P4 
15.03 Eftermiddag i Danmark 
dit daglige eftermiddagsprogram, 
som fortæller dig om det vigtigste fra 
hele danmark- både reportager, kri-
tiske interviews, radioavisen og re-
gionale nyhedsudsendelser fra dit 
område.
18.05 Danmark lukker ned 
Programmet hvor du får overblikket 
over dagens tiltag på coronahistori-
er. Hvor du får hovedpersonernes 
egne ord. Og hvor vi hver dag forsøger 
at stille eksperter til rådighed for dine 
spørgsmål.
22.03 DR Aften 
00.05 DR Nat 

05.00 Radioavisen 
Bliv opdateret på de seneste nyheder 
fra ind- og udland.
05.03 P5 Natradio 
07.05 P5 Musik 
12.00 Radioavisen 
Bliv opdateret på de seneste nyheder 
fra ind- og udland.
12.15 P5 Musik 
21.03 P5 Aften 
00.05 P5 Natradio 

06.00 Radio4 Morgen 
09.05 Hjemmetid 
10.05 Tæt på 
11.05 Sportsmålstegn (G) 
12.00 Nyheder på Radio4 
12.10 Småt op! 
13.05 Genau (G) 
14.05 Kraniebrud 
15.05 4-toget 
17.05 Kræs 
18.05 Krimiland 
19.05 Genau (G) 
20.05 Sportsmålstegn (G) 
21.05 Kraniebrud (G) 
22.05 TalentLab 
00.00 Nattevagten 
02.00 Kulturens bagmænd (G) 
02.55 Talentlab highlights 
03.10 Nattevagten highlights 
04.10 Kraniebrud (G) 
05.05 I orkanens øje (G) 

09.00  Nyheder.  09.05  direkte for-
middag.  09.55  i al venskabelighed 
- de unge læger (54).  10.45  Hverda-
gens mestre (59).  11.15  Hvem ved 
noget om det? (564).  12.00  Nyheder.  
12.15  ard-buffet.  13.00  Middags-
magasinet.  14.00  Nyheder.  14.10  
røde roser (3092).  15.00  Nyheder.  
15.10  Kærlighedens storm (3346).  
16.00  Nyheder.  16.10  dyrlæger med 
et stort hjerte (45).  17.00  Nyheder.  
17.15  Brisant.  18.00  Hvem ved no-
get om det? (575).  18.50  Politiet fra 
Bodensøen (25).  19.45  viden før 
otte - natur.  19.50  vejret før otte.  
19.55  Finans før otte.  20.00  Nyhe-
der.  20.15  For himlens skyld (244).  
21.00  i al venskabelighed (889).  
21.45  rapport fra Mainz.  22.15  Ny-
heder.  22.45  Natcafeen.  00.15 Nat-
tv 

09.00  Nordmagasinet.  09.30  Ham-
burg-journalen.  10.00  Slesvig-Hol-
sten-magasinet.  10.30  Nyt fra Bre-
men.  11.00  Hallo Niedersachsen.  
11.30  Coronavirus-update.  12.00  
Brisant.  12.25  i al venskabelighed 
(325).  13.10  i al venskabelighed - de 
unge læger (167).  14.00  Nyheder.  
14.15  Historier fra Nordtyskland - 
Flaskeposternes østersø.  15.15  Ndr 
undersøger.  16.00  Nyheder.  16.25  
Jagten på svarene.  17.10  Leopard, 
søløve og co. (169).  18.00  regio-
nale nyheder.  18.15  Tæt på naturen: 
en kvinde kæmper mod plastik i ha-
vene.  18.45  aftenstudiet.  19.30  
regionale nyheder.  20.00  Nyheder.  
20.15  Konsultation.  21.15  Panora-
ma 3.  21.45  Nyheder.  22.00  ger-
ningsstedet.  23.30  rejser til hele 
verden.  00.00 Nat-tv 

07.00  Skiskydning: World Cup.  08.00  
Billard: Snooker - gibraltar Open.  
09.25  Skiskydning: vM.  10.10  OL-
magasinet.  11.15  Freestyle: World 
Cup.  12.15  Fodboldquizzen.  13.00  
Mens vi venter.  13.35  Skihop: World 
Cup.  14.35  Skiskydning: vM.  15.35  
Skiskydning: World Cup (k).  16.35  
Cykling: Catalonien rundt 2019.  
18.10  Cykling: vuelta a españa 2019.  
00.10 Nat-tv 

09.00  viaplay Sport Live.  12.00  Fod-
bold: guld fra arkivet - Herfølge-
glasgow rangers.  14.00  Fodbold: 
guld fra arkivet - F.C. København-
Manchester United.  16.00  (g) ren 
fodboldsnak.  17.00  viaplay Sport 
Live.  18.00  (g) ren fodboldsnak.  
19.00  viaplay Sport Live.  20.00  Fod-
bold: Werge og Superliga-legenderne 
- Søren andersen.  20.30  Fodbold: 
eM-magasinet .  20.45  Fodbold: Tæt 
på Nadia Nadim.  21.00  viaplay Sport 
Live.  22.00  Fodbold: Champions 
League - sæsonen 2018/19.  00.00 
Nat-tv 

07.10  Ultimate Survival (7).  08.00  
(g) How it's Made (3+ 4).  09.00  (g) 
Wheeler dealers (13).  10.00  Kindig 
Customs (12).  11.00  deadliest Catch 
(12).  12.00  Outback Truckers (4+ 5).  
14.00  (g) Yukon Men (2).  15.00  (g) 
How it's Made (5+ 6).  16.00  How 
Things Work (9).  17.00  Salvage Hun-
ters (15).  18.00  Wheeler dealers 
(15+ 16).  20.00  gold rush (4+ 3).  
22.00  gold rush: White Water (3).  
23.00  Yukon Men (3).  00.00 Nat-tv 

10.00  (g) Fra skrot til superbiler (8).  
11.00  (g) airport Security: Peru (12).  
12.00  (g) Undersøgelser af flystyrt 
(5+ 10).  14.00  (g) den utrolige dr. 
Pol (8).  15.00  (g) airport Security: 
Peru (11).  16.00  (g) Sekunder fra 
katastrofen (5).  17.00  (g) Biler i nød 
(10).  18.00  (g) Undersøgelser af 
flystyrt (4).  19.00  (g) redningen 
(5).  20.00  (g) Under overfladen 
(14).  21.00  (g) Nazi Megakonstruk-
tioner (3).  22.00  apokalypse: Krig 
mellem verdenerne 1 (5).  23.00  (g) 
Undersøgelser af flystyrt (1).  00.00 
Nat-tv 

07.20  Tv-Shop.  07.55  (g) alaska 
Mega Machines (1).  08.40  Tv-Shop.  
09.50  (g) Mega Trains (3).  10.50  Tv-
Shop.  11.20  Mega Trains (4).  12.20  
(g) Tanked (11).  13.20  Tanked (12).  
14.15  (g) The Treehouse guys (9).  
15.10  The Treehouse guys (10).  
16.10  How do They do it? (14+ 15+ 
16+ 17).  18.10  Man Caves (13+ 1+ 2+ 
3).  20.05  Special victims Unit (11). 
efterforskningen af en homoseksuel 
mands død til en fest leder Benson og 
Stabler på sporet af en mand, som 
viser sig at have et meget forstyrret 
og unormalt forhold til sin bror. 21.05  
Criminal Minds (213+ 214:299).  
23.00  (g) M.a.S.H. (16+ 17).  00.00 
Nat-tv 

07.05  (g) Spørg Momster (5).  08.00  
Jagtmagasinet.  08.30  (g) Fiskema-
gasinet (2).  09.00  Kulturpulsen.  
09.15  Kniv og gaffel.  09.30  rundt i 
Jylland.  09.45  Spørg Momster (13).  
10.20  Jørn Hjorting møder.  11.00  
(g) dansktoppen (53).  12.05  Mit liv 
med danmark.  12.35  Lokalt kvarter.  
13.15  en kuffert fuld af bøger.  13.45  
det gode håndværk.  14.15  reklame-
info.  14.25  (g) villum & Schmidt på 
göta-Kanalen (2).  15.00  (g) Mo-
torTv 2020 (2).  15.30  På tur til.  
16.00  Tirsdags Bingo.  17.00  Schla-
gercruise (7).  17.30  europa i krise.  
18.00  Spørg direkte om corona (9).  
19.00  (g) Bovieran (2).  19.30  Sø-
strene Bisp om Fadervor.  20.00  Kul-
turHave med Mads Bille.  20.30  Kon-
cert med Bobo Moreno & The Soul 
Shakers.  21.40  Klimatosserne med 
auken og Messerschmidt.  22.45  dy-
der og laster i dagens danmark.  
23.15  Bagtanken med Christian Nis-
sen.  23.50  de politiske sværvægte-
re.  00.50 Nat-tv 

10.00  Mødet (5).  10.15  Brillante 
forskere (5).  10.25  island og sociale 
medier.  10.55  Lærdommens labora-
torium.  11.10  (g) Unges tanker (1).  
11.25  (g) Husdrømme (10).  12.25  
(g) Bedst i test (3:10).  13.25  The 
graham Norton show (19).  14.15  Min 
kone er på landet. Sv. komedie fra 
1957 med gunnar Björnstrand og eva 
dahlbeck.  15.50  Hjem til byen (7:8).  
16.45  McLeods døtre (11:22).  17.30  
Sverige i dag.  18.00  Nyheder.  18.15  
Kulturnyt (60).  18.28  Sportsnyt.  
18.33  regionale nyheder.  18.45  
go'aften.  19.30  Nyheder.  19.55  
regionale nyheder.  20.00  Havetid 
(1:9).  21.00  gift ved første blik 
(5:8).  21.45  den sidste sommer 
(5:7).  22.00  Ugens forbrydelse.  
22.30  det store postrøveri (1).  
23.00  Nyheder.  23.05  (g) antikrun-
den (11:12).  00.05 Nat-tv 

12.03  Forum (47).  16.00  Nyheder.  
16.05  Forum (47).  16.15  (g) agenda 
(11).  17.10  Opslagstavlen (2).  17.15  
Nyheder på let svensk.  17.20  Nyheder 
på tegnsprog (58).  17.30  Nyheder på 
samisk.  17.45  Nyheder på finsk (56).  
17.55  Skovens fem grønne brødre 
(2).  18.00  Helt ærligt (1+ 2).  18.30  
Pompejis sidste dage (1:3).  19.20  
Større end gud. irsk kortfilm.  19.30  
Hævn og kærlighed (115).  20.00  Co-
ronaspecial: Svar på dine spørgsmål 
(2).  20.30  Petra får en baby (6).  
21.00  Nyheder.  21.39  Kulturnyhe-
der.  21.46  regionale nyheder.  21.56  
Nyheder.  22.00  Sporten.  22.15  Mr. 
robot (11:12).  23.05  Kunstner i ek-
sil.  00.05  (g) Jagtliv (4:8).   00.35  
(g) Petra får en baby.   01.05  den 
sidste sabotør.   01.45  Sporten.   
02.00  Nyheder på tegnsprog (58).  

12.00  emmerdale (138+ 139).  13.00  
(g) Skat eller skrammel (4).  14.00  
(g) en plads i solen: vintersol (19+ 
20).  16.00  dr. Phil (149).  17.00  ef-
ter fem (56).  18.50  Keno.  19.00  
Nyhederne.  19.15  Sportsnyt.  19.20  
vejret.  19.30  robinson ekspeditio-
nen (8).  20.00  Bonde søger brud - 
Jorden rundt (4).  21.00  Krimimaga-
sinet (12).  22.00  Nyhederne.  22.35  
Finansnyhederne.  22.40  Sportsnyt.  
22.50  vejret.  23.00  (g) Hawaii Fi-
ve-0 (8).  00.50 Nat-tv 

09.00 Strictly Ballroom – de forbud-
te trin. aust. drama fra 1992 med 
Paul Mercurio og Tara Morice.  10.35 
(g) across the Universe. am. musical 
fra 2007 med evan rachel Wood og 
Jim Sturgess.  12.45 i give it a Year. 
eng. komedie fra 2013 med rose 
Byrne og Stephen Merchant.  14.25 
Me and earl and the dying girl. am. 
dramakomedie fra 2015 med Thomas 
Mann og rJ Cyler.  16.10 Fisken, de 
kaldte Wanda. am.-eng. komedie fra 
1988 med John Cleese og Jamie Lee 
Curtis.  17.55 Cutterhead. dan. thril-
ler fra 2018 med Christine Sønderris 
og Kresimir Mikic.  19.25 Lawless. 
am. drama fra 2012 med Shia La-
Beouf og Tom Hardy.  21.20 Hell or 
High Water. am. drama fra 2016 med 
Jeff Bridges og Ben Foster.  23.00 
Side effects. am. thriller fra 2013 
med rooney Mara og Channing Ta-
tum.  00.45 Nat-tv 

07.15 (g) Men at Work (4:20).  07.40 
Men at Work (5:20).  08.10 (g) Bones 
(99:246).  09.05 Bones (100:246).  
10.05 (g) Unforgettable (15:22).  
11.05 Unforgettable (16:22).  12.05 
(g) Hawaii Five-0 5 (1).  13.00 Hawaii 
Five-0 5 (2).  14.00 (g) NCiS L.a. 4 
(22:96).  15.00 NCiS L.a. 4 (23:96).  
16.00 (g) NCiS (200:280).  17.00 
NCiS (201:280).  18.00 (g) The Men-
talist (83:133).  19.00 The Mentalist 
(84:133).  20.00 NCiS 16 (23).  21.00 
The dark Knight. am.-eng. actionfilm 
fra 2008 med Christian Bale og Heath 
Ledger.  00.10 Nat-tv 

07.25 (g) det lille hus på prærien 4 
(16).  08.15 (g) Til middag hos (13).  
09.15 (g) dr. Phil 17 (16+ 17).  11.15 
ekstreme samlere (22:69).  12.20 det 
lille hus på prærien 4 (17+ 18).  15.00 
(g) Ups & downs 2 (10).  16.00 Til mid-
dag hos (14).  17.00 (g) gordon ram-
says hotelmareridt 3 (2).  18.00 dr. 
Phil 17 (18+ 19).  20.00 gordon ram-
says hotelmareridt 3 (3).  21.00 Ups 
& downs 3 (1).  22.00 My Week with 
Marilyn. eng. drama fra 2011 med 
Michelle Williams og eddie redmay-
ne.  00.00 Nat-tv 

07.10 (g) My Lottery dream Home (6+ 
7+ 8).  08.25 (g) de unge mødre (24+ 
25).  09.20 Fixer Upper (9+ 10+ 11).  
12.05 (g) Mediterranean Life (1+ 2+ 
3+ 4+ 5+ 6).  15.05 (g) Fixer Upper (5+ 
10).  17.05 de unge mødre (27+ 28).  
18.05 (g) greys hvide verden (23).  
19.05 greys hvide verden (24).  20.00 
(g) remee og Mathilde (13).  20.30 
remee og Mathilde (14).  21.00 The 
Olsens (6).  22.00 ex on the Beach 
(12).  23.00 Forbrydelse betaler sig 
(ikke) (6).  00.00 Nat-tv 

07.35 Property Brothers (6).  08.25 
Svindlerjagt iii (3).  09.10 Border-
force USa: The Bridges (3).  10.00 (g) 
Highway Cops (3).  10.35 Highway 
Cops (4).  11.05 Special victims Unit 
(193).  12.05 Scorpion (24).  13.00 
(g) Big Bang Theory (5+ 6).  14.00 The 
Wall - danmark (11).  15.00 (g) CSi: 
New York (175).  16.00 CSi: New York 
(176).  17.00 (g) CSi: Miami (211:232).  
18.00 CSi: Miami (213:232).  18.55 
Big Bang Theory (7+ 8).  20.00 Fanget 
på politiets kamera (1).  21.00 Crimi-
nal Minds (1+ 2).  23.00 (g) Criminal 
Minds (19).  23.55 Criminal Minds 
(182).  00.55 Nat-tv 

07.05 Man Caves (9).  07.30 Myste-
ries at the Museum (7).  08.15 expe-
dition Unknown (8).  09.05 (g) Fast 
N' Loud (7+ 8+ 9).  11.55 How do ani-
mals do That? (23+ 24).  13.00 Sa-
vage Builds (5+ 6).  15.00 alaska: The 
Last Frontier (3).  16.00 (g) gold 
rush: Parker's Trail (7).  17.00 gold 
rush: White Water (1).  18.00 High-
way Cops (16+ 17).  19.00 Pawn Stars 
(3+ 4).  20.00 Salvage Hunters (2).  
21.00 Chips. am. actionkomedie fra 
2017 med dax Shepard og Michael 
Peña.  23.05 Pawn Stars (3+ 4).  
00.05 Nat-tv 

07.00  gurli gris ii.  07.10  (g) Simon.  
07.20  Op og hop.  07.30  didrik drage.  
07.45  Motor Mille på cirkustur (3).  
08.00  Tib & Tumtum.  08.15  Pax' 
jordiske eventyr iii (2:10).  08.30  
Æblet og ormen. dan.-sv. animati-
onsfilm fra 2009 med Lars Hjortshøj 
og Frank Hvam.  09.50  (g) eventyr-
detektiven Sandra.  10.05  Sprinter 
galore ii (4).  10.20  Tv avisen for dyr 
– Ko-kaomælk (3).  10.25  Kiwi & Strit 
(4).  10.35  (g) Flaskepost fra Stille-
havet (1).  10.50  (g) vitello – gør en 
god gerning (11).  10.58  (g) Hunden 
ib – er ret sur.  11.00  Busters verden 
(2:6).  11.20  dyreunger – grisebas-
ser.  11.30  ramajetterne.  11.45  
Heino fikser alt – Cyklen (12).  11.55  
Mashas eventyr (15).  12.00  rama-
sjang rally.  12.30  Hr. Skægs hotel 
– Spøgelsesjægeren (8).  12.45  (g) 
Kika og Bob.  12.55  Junglebogen.  
13.10  Lille Nørd.  13.40  Sikker & Søn 
vi (9).  13.50  (g) Luk op Luk i – Stolt.  
14.10  (g) gå din vej, enhjørning.  
14.20  (g) Kanonkongen Freja (7:8).  
14.40  (g) dora udforskeren.  15.05  
gurli gris vii.  15.15  (g) Simon.  
15.25  gry og regnbueriget.  15.45  
vidundervovsen vaffel (54).  16.00  
Trulli-land.  16.10  alvin og de frække 
jordegern.  16.35  Paw Patrol iv (2).  
17.00  Tv aviSeN for dyr – Hønen eller 
ægget? (12).  17.10  Hemmelige dyr: 
Klappelyde i mosen.  17.30  Sovedyr 
på eventyr ii.  17.50  Min fantastiske 
far.  18.00  F for Får.  18.05  F for får 
v (1).  18.15  (g) Pax' jordiske eventyr 
(5:10).  18.30  robin Hood – spilop-
per i Sherwood-skoven (26).  18.40  
Pyjamasheltene ii.  18.53  (g) Leon.  
19.00  Wild Kratts iii (21).  19.20  (g) 
Svampebob Firkant vii (25).  19.45  
vi' bare bjørne iii (24).  

07.55  Havemagasinet.  08.55  Have 
på en dag.  10.30  Hjemlig nemlig.  
12.05  Bolighjælp på vej (3+ 4:10).  
13.35  den store svenske bagedyst.  
15.10  Købt eller solgt med Kirstie og 
Phil.  16.50  Property Brothers – købt 
og solgt.  17.35  Huse for millioner – 
Los angeles (1).  18.30  Krejlerkon-
gen (1+ 2:40).  19.35  Loppe deluxe 
(21+ 22).  20.40  Hvem byder bedst? 
(1). Tv 2 Fri slår teltet op på en ræk-
ke markeder rundt i sommerlandet – 
første stop er i gelsted på Fyn. Her kan 
danskerne komme med deres kleno-
dier, designikoner og finurligheder 
fra gemmerne og få dem vurderet – og 
måske solgt?  21.30  auktionshuset 
– de bedste historier (1).  21.45  Krej-
lerkongen.  22.55  guld eller gejl.  
23.45  Skat eller skrammel.   01.15  
Havemagasinet.   02.15  Købt eller 
solgt med Kirstie og Phil.   03.45  Sæt 
pris på dit hjem.  

07.00  Beverly Hills 90210 .  10.05   
dawsons Creek.  11.35  (g) desperate 
Housewives (148:180).  12.20  de-
sperate Housewives (149:180).  
13.05  Pingvinerne fra Madagascar. 
am. animationsfilm fra 2014 med 
Henrik Prip og Lasse Lunderskov.  
14.35  Surf's Up. am. animationsfilm 
fra 2007 med Niclas Mortensen og 
Jens Zacho Bøye.  16.00  (g) Family 
guy (6).  16.25  Family guy (7).  16.45  
Klovn.  17.35  Natholdet.  18.10  Mo-
dern Family (39+ 40).  19.00  (g) ven-
ner (58).  19.30  venner (59).  20.00  
Stokholm tjekker ind.  20.30  Stok-
holm tjekker ind.  21.00  Christian 
Fuhlendorff: Mit første one man show 
(1:2).  21.40  Christian Fuhlendorff: 
Mit første one man-show (2:2).  
22.30  Stemmernes tårn med Fuh-
lendorff (6).  23.35  dybvaaaaad!.  
00.00  SJiT Happens 2.   00.35  SJiT 
Happens 2.   01.00  (g) american dad 
(106).   01.25  american dad (107).   
01.45  Natholdet.   02.15  Natholdet.   
02.45  diamantfamilien 3.   03.20  
diamantfamilien 3.   03.50  dybva-
aaaad!.   04.15  Zulufonen.   04.40  
Zulufonen – Movember special.   
05.05  robot Chicken.   05.20  robot 
Chicken.  

07.00  Cykling: vM - juniorer (m).  
11.05  Cykling: vM - linjeløb, elite (k).  
16.00  Cykling: vM - linjeløb (m).  
23.10  Cykling: Mads Pedersen - den 
største dag.  

12.30 Hospitalet i Holby (11) 
eng. dramaserie.

13.35 Hospitalet i Holby (12) 
eng. dramaserie.

14.35 Bjerglægen (G) (31) 
Ty. dramaserie.

15.25 Bjerglægen (32) 
Ty. dramaserie.

16.10 Kommissær Rex (134) 
Ty.-østr. krimiserie.

17.00 [=] Far til fire i byen
dan familiefilm fra 1956 med 
Karl Stegger og Ole Neumann.
den festlige familiefilm, hvor  
Lille-Per er til julebal i Nisseland, 
starter i virkeligheden med som-
merferie, dejligt vejr og Tivoli-
besøg. Men så begynder livets  
alvor og familiens genvordig- 
heder. 

24.03
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18.40 [=] Spørg Charlie
Dan. underholdning.

19.20 [=] Lykkehjulet (G)
Dan. quiz.

19.55 [=] Sygeplejeskolen (3:6) 
Dan. dramaserie. 
På Fredenslund har en nybagt 
mor problemer med at amme sin 
nyfødte søn. Frøken Madsen be-
ordrer, at barnet skal have mo-
dermælkserstatning, men Anna 
gør alt for at hjælpe den fortviv-
lede mor. Eleverne modtager bre-
ve hjemmefra, men der er stadig 
intet nyt fra Erik. Bjørn får besøg 
af sine stærkt troende forældre 
og frygter, at de skal opdage, at 
han lever et syndigt liv.

20.45 Kriminalkommissær Barnaby 
(3) 
Eng. krimiserie.
Da liget af en forbryder bliver 
fundet i en korncirkel, får den lo-
kale sladder frit løb. Snakken bli-
ver ikke mindre af, at flere maka-
bre kadavere dukker op, og lands-
byens beboere er overvist om, at 
det er rumvæsner, som står bag. 
Kriminalkommissær Barnaby er 
dog ikke helt så sikker.

22.30 Mord på Mallorca (3) 
Eng. krimiserie.

23.15 [=] Lykkehjulet
Dan. quiz.

23.50 [=] Hvem vil være millionær? 
(G) (6) 
Dan. quiz.

00.35 [=] Hvem vil være millionær?
Dan. quiz.

01.15 [=] Jarls Quizshow (8) 
Dan. underholdning.

02.00 Blue Bloods (150) 
Am. krimiserie.

02.40 Hospitalet i Holby (11) 
Eng. dramaserie.

03.40 Hospitalet i Holby (12) 
Eng. dramaserie.

04.40-05.05  [=] Spørg Charlie
Dan. underholdning.

12.30 Hospitalet i Holby (11) 
Eng. dramaserie.

13.35 Hospitalet i Holby (12) 
Eng. dramaserie.

14.35 Bjerglægen (G) (31) 
Ty. dramaserie.

15.25 Bjerglægen (32) 
Ty. dramaserie.

16.10 Kommissær Rex (134) 
Ty.-østr. krimiserie.

17.00 [=] Far til fire i byen
Dan familiefilm fra 1956 med 
Karl Stegger og Ole Neumann.
Den festlige familiefilm, hvor  
Lille-Per er til julebal i Nisseland, 
starter i virkeligheden med som-
merferie, dejligt vejr og Tivoli-
besøg. Men så begynder livets  
alvor og familiens genvordig- 
heder. 

05.35 Små og store synder (G) 
(37:372) 

06.25 Små og store synder (38:372) 
Eng. dramaserie.

07.20 Blue Bloods (150) 
Am. krimiserie.

08.05 Death in Paradise (2) 
Eng. krimiserie.

09.00 Doc Martin (G) (3) 
Eng. komedieserie.

09.50 Doc Martin (4) 
Eng. komedieserie.

10.40 Skadestuen i Holby (G) (380) 
Eng. dramaserie.

11.35 Skadestuen i Holby (381) 
Eng. dramaserie.

19.00 MasterChef  
– Danmarks største  
madtalenter 6 (34) 
Dan. madserie.

20.00 Luksusfælden (5) 
Dan. realityserie.

21.00 Boligkøb i blinde (5:7) 
Dan. boligmagasin.
Wendy og Jesper fra Kalundborg 
bor i forvejen godt i en lejlighed, 
der har en formidabel udsigt, 
men en kommende familiefor-
øgelse gør, at de skal finde noget 
der er større. Senere bliver de 
konfronteret med deres nye hus 
som gør dem chokerede. Fordi 
det lugter voldsomt. Hvordan 
skal den lugt komme væk? Arki-
tekt Mads Mikkelsen og ejen-
domsmægler Tobias Edlev Nielsen 
bliver denne gang sat på en stor 
udfordring.

22.00 Money Monster
Am. drama fra 2016 med George 
Cloney og Julia Roberts.
Lee Gates er finansguru og vært 
på tv-programmet "Money Mon-
ster". Under optagelserne af et 
afsnit dukker Kyle Budwell op på 
settet og peger på Gates med en 
pistol. Gates må nu stole på, at 
produceren Patty Fenn kan få 
Budwell til at falde til ro. Kon-
frontationen eskalerer og kulmi-
nerer i en afsløring.

00.00 NCIS 16 (G) (16:24) 
Am. krimiserie.

01.00 NCIS 16 (17:24) 
Am. krimiserie.

02.00 Bones (G) (114:212) 
Am. krimiserie.

02.50 Bones (115:212) 
Am. krimiserie.

03.40 Gå til vaflerne
Am. dramakomedie fra 2015  
med James Lafferty og Danny 
Glover.

05.10-06.00  Summer House 2 (8) 
Am. realityserie.

12.50 Vanderpump Rules 6 (1) 
Am. realityserie.

13.50 Familien fra Bryggen (22) 
Dan. realityserie.

14.55 Real Housewives of Beverly 
Hills 9 (G) (7) 
Am. realityserie.

15.55 Real Housewives of Beverly 
Hills 9 (8) 
Am. realityserie. 
Erika og Lisa Rinna giver Dorit 
lidt moralsk støtte. Kyle og Lisa 
Vanderpump havner i en voldsom 
diskussion, som resulterer i at 
Kyle må forlade Lisa og Kens hus.

17.00 MasterChef  
– Danmarks største  
madtalenter 6 (33) 
Dan. madserie.

06.00 Summer House 2 (8) 
Am. realityserie.

06.50 Vanderpump Rules 5  
(G) (24) 
Am. realityserie.

07.45 The Kardashians  
(121:130) 
Am. realityserie.

08.45 Luksusfælden 13 (G) (1) 
Dan. livsstilsmagasin.

09.50 Luksusfælden 13 (2) 
Dan. livsstilsmagasin.

10.45 MasterChef  
– Danmarks største  
madtalenter 6 (G) (33) 
Dan. madserie.

18.00 [=] Nyhederne
18.15 Regionale nyheder
18.20 [=] Lykkehjulet

Dan. quiz.
19.00 [=] Nyhederne
19.30 Regionalprogram

20.00 [=] Ingemann og  
hovedstaden (5:5) 
Dan. dok.-serie.
Peter Ingemann slutter sit road-
trip gennem hovedstaden på Kø-
benhavns brokvarterer. Forfatte-
ren Henrik List tager Peter med 
på pubcrawl på Vesterbros brune 
værtshuse. Der bliver både tan-
ket op på øl og anekdoter. På 
Østerbro får Peter en gang balle-
træning med en gruppe barslen-
de Østerbromødre.

20.50 [=] Mor laver porno (2:4) 
Dan. reportageserie. 
Hvad er feministisk porno? Det 
finder de fem mødre ud af, når de 
skal til Amsterdam for at overvæ-
re optagelsen af en feministisk 
pornofilm med den amerikanske 
pornoinstruktør Jennifer Lyon 
Bell.

21.30 [=] Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.15 [=] Natholdet

Dan. underholdning.
22.50 [=] Natholdet (G)

Dan. underholdning.
23.25 [=] Barn af balletten (G) (2) 

Dan. reportageserie.
00.00 [=] Størst

Dan. dok.-serie.
00.50 Grænsepatruljen

Am. reportageserie.
01.20 Grænsepatruljen

Am. reportageserie.
01.45 [=] SOS i Storbritannien

Eng. reportageserie.
02.35 [=] Alarmcentralen

Eng. reportageserie.
03.35 2 Broke Girls (134) 

Am. komedieserie.
04.00-06.00  Nyhederne og Vejret

12.00 [=] Nyhederne
12.35 [=] Beliggenhed,  

beliggenhed, beliggenhed
13.25 [=] Mesterlige  

ombygninger (6) 
Dan. livsstilsmagasin.

13.55 [=] Danmark ifølge Bubber
Dan. underholdning.

14.30 [=] Danmark ifølge Bubber
Dan. underholdning.

15.00 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie.

15.30 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie.

16.00 [=] Alarmcentralen
Eng. reportageserie.

17.00 [=] Nyhederne
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Krejlerkongen

Dan. underholdning.

06.00 Morgennyhederne
08.00 Go' morgen Danmark

18.20 Machu Picchu: Den glemte in-
kaby
Eng. dok.-serie.

19.00 Rick Stein og det forunderlige 
Frankrig (G) (6:6) 
Eng. dok.-serie.

20.00 Australien rundt med Simon 
Reeve (3:3) 
Eng. rejseserie.
Sidste del af Reeves rejse går 
langs østkystens Gold Coast og 
videre til storbyerne Sydney og 
Melbourne. Hvert år flokkes mil-
lioner af turister i Gold Coast, 
lokket af strandene og feststem-
ningen. Men bag sol og surfing 
har byen udviklet sig til Australi-
ens kriminelle hovedstad num-
mer et. Ifølge politiet skyldes det 
kriminelle rockerbander. Simon 
opsøger en af de mest berygtede 
af slagsen

21.00 [=] Militærbanden – en 
svensk forbryderfamilie (2) 
Sv. dok.-serie. 
De hærgede og stjal i tre år. Mili-
tærbanden er den mest opfind-
somme forbryderbande i svensk 
kriminalhistorie. Maskerede og 
tungt bevæbnede førte medlem-
merne sig frem som en kom-
mandogruppe, der med taktisk 
snilde og vold røvede og bombe-
de sig til våben og penge. Her 
fortæller ofre, politiets efterfor-
skere, journalister og de krimi-
nelle selv historien om gruppens 
voldsorgie.

22.25 Amazon: Penge, magt og  
verdensherredømme (1:2) 
Am. dok.-serie.

23.20 [=] Scandinavian Star (3:6) 
No.-dan. dok.-serie.

00.20 Spioner i krig: Bomber  
i himlen (G) (2) 
Am. dok.-serie.

01.05-07.00  Legenden  
om Atlantis (G)
Am. dokumentar fra 2016.

12.05 Paradis på havet – Verdens 
største krydstogtskib (2) 

12.50 [=] Danmark  
Ekspeditionen (G) (1) 

13.20 [=] Danmark  
Ekspeditionen (2) 
Dan. rejseserie.

13.50 [=] Skru tiden tilbage  
– til 1950'erne (G) (2:6) 
Dan. dok.-serie.

14.35 [=] Skru tiden tilbage  
– til 1950'erne (3:6) 
Dan. dok.-serie.

15.20 [=] Besat af USA  
– 70'erne (G) (2) 
Dan. dok.-serie.

16.00 Chaplin
Am. autentisk drama fra 1992 
med Robert Downey Jr. og Kevin 
Kline.

07.00 Morgengymnastikken:  
Simone – dans

07.30 Morgengymnastikken:  
Henrik – Puls & vilje

08.00 P2 Radioavis
08.05 [=] Morgenandagten på DR2
08.30 Når livet vender  

– det skrøbelige liv
09.00 [=] Guldkorn 1970'erne: 1971
09.20 [=] Din Danske Sang med DR 

PigeKoret og Lau Højen
10.20 [=] Lyst til luksus (G) (1:5) 
10.50 [=] Lyst til luksus (2:5) 
11.20 Paradis på havet – Verdens 

største krydstogtskib (G) (1) 
Eng. dok.-serie.

18.30 [=] TV-avisen
18.55 [=] Vores vejr
19.05 [=] Lægens bord – Corona

Dan. aktualitetsmagasin.
19.25 [=] Danmark derhjemme

Dan. talkshow.
19.50 [=] Ultra Nyt

20.00 [=] Bonderøven (1) 
Dan. dok.-serie.
Selvom foråret ikke har meldt sin 
ankomst endnu, kan Frank ikke 
vente med at tage de første spa-
destik til forspiring. Og så har 
han brugt sit vinterhi på at lægge 
helt nye planer om et miljøven-
ligt kæmpeprojekt, der kræver en 
tur til Vestjylland.

20.25 [=] Vores første hus (3:6) 
Dan. boligmagasin.

21.00 [=] TV-avisen
21.25 [=] Horisont

Magasin.
21.55 Wallander: Inkassatoren

Sv. krimiserie. 
En kvinde findes død i sin lejlig-
hed. Wallander konstaterer, at 
dødsfaldet skyldes et slagsmål, 
der er gået over gevind. Alt peger 
på, at den skyldige er ofrets eks-
kæreste, dørmanden Fabian.

23.25 Løvens Hule Storbritannien 
XV (6:14) 
Eng. dok.-serie.

00.25 Kommissær Janine Lewis (G) 
(12:19) 
Eng. krimiserie.

01.40 Taggart: Hjælpelinjen
Skotsk krimiserie.

02.50 I farezonen (13:61) 
Aust. actionserie.

03.40 [=] Kender du typen? 2017 
Dan. livsstilsmagasin.

04.30 [=] Hammerslag  
– Betagende beliggenheder 
langs Gudenåen
Dan. boligmagasin.

05.15-05.55  [=] Fra boligdrøm til 
virkelighed – Sydhavnen (1) 
Dan. dok.-serie.

12.00 [=] TV-avisen
12.15 [=] I haven med Søren Ryge: 

Mosegrise og muldvarpe
12.30 [=] Kender du typen? 2017 

(7) 
13.15 [=] Hammerslag  

– Betagende beliggenheder 
langs Gudenåen

14.00 [=] Danmarks næste klassiker 
(4:6) 

14.45 Kommissær Janine Lewis 
(13:19) 
Eng. krimiserie.

16.00 [=] TV-avisen
16.10 [=] Bonderøven 2011 (16) 

Dan. dok.-serie.
16.45 Landsbyhospitalet (56) 

Eng. dramaserie.
17.35 Jordemoderen V (8:10) 

Eng. dramaserie.

05.55 [=] Pengejægerne (G) (3:4) 
06.35 [=] Lægens bord – Corona (G)
07.00 [=] TV-avisen
09.05 [=] Morgensang med Phillip 

Faber (8) 
09.15 [=] Dyrenes rige (5:5) 
10.00 [=] Den blå planet II (4:7) 

Eng. naturserie.
10.50 [=] Bag om  

Den blå planet II (4) 
Eng. naturserie.

11.00 [=] Tobias på kageeventyr  
– Ungarn (3:4) 
Dan. madserie.

11.35 [=] Danmark derhjemme (G)
Dan. talkshow.

TIRSDAG 24. MARTS 2020
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CORONA: Særligt på 
pleje- og sundheds-
området kan der i 
den kommende tid 
blive brug for flere 
hænder, og derfor 
opretter Hillerød 
Kommune nu et 
nødberedskab. 

Af Anna Törnqvist Jensen

HILLERØD: 15 personer hav-
de mandag morgen meldt 
sig frivilligt til at blive en 
del af Hillerød Kommunes 
nødberedskab. Fredag ef-
termiddag annoncerede 
kommunen på Facebook, at 
de søgte efter flere hænder, 
og nu har de første altså al-
lerede meldt sig. Og de kan 
meget vel blive nødvendige, 
mener borgmester Kirsten 
Jensen (S).

- Vi kan godt regne med, 

at der kommet et pres nogle 
steder, og at der kan komme 
en kæde af reaktioner, hvis 
nogle skal tidligere hjem 
fra hospitalet og over på vo-
res sundhedscenter. Så er 
der måske nogle derfra, der 
skal på plejehjem eller nog-
le, der skal tidligere hjem 
og have mere støtte af hjem-
meplejen. Vi har altså en hel 
kæde af steder, hvor vi kan 
hjælpe borgerne, og der kan 
blive brug for flere hænder 
til at hjælpe. Der kan også 
være andre vitale funktio-
ner, men det store område, 
hvor der kan opstå behov, er 
pleje- og sundhedsområdet, 
siger Kirsten Jensen, der 
forventer at flere vil melde 
sig til at blive en del af nød-
beredskabet.

- Nu er der gået en week-
end, hvor folk har haft mu-
lighed for at tænke over det, 
og vi tror på, at der kommer 
flere tilmeldinger nu, hvor 
det er hverdag igen. Vi ople-
ver desuden, at der er man-

ge mennesker, der gerne vil 
have en mulighed for at bi-
drage, og det er en af grunde-
ne til, at vi laver det her. Der 
er en god indstilling, og alle 
vil gerne hjælpe hinanden.

Kræver kompetencer
Ifølge kommunens afde-
lingschef for Ældre og Sund-
hed, Hella Obel, er kommu-
nen endnu ikke voldsomt 
presset af coronakrisen.

- Den del af sundheds-
væsnet, der ikke handler 
om covid-19, er gået en lille 
smule i dvale. Det skyldes 
dels, at man har stoppet en 
del planlagte operationer, 
og dels lader det til, at folk 
ikke henvender sig til sund-
hedsvæsnet lige så ofte, som 
de plejer. Det er som om, det 
kun er det mest alvorlige, vi 
ser, lige nu, siger Hella Obel 
og fortsætter:

- Der, hvor vi alligevel godt 
kan mærke et pres, det skyl-
des, at vi gør alt, hvad vi kan 
for at passe på borgerne. Det 

betyder, at de medarbejdere, 
der har symptomer, der kun-
ne ligne corona-symptomer, 
bliver hjemme. De har højst 
sandsynligt ikke corona, 
og vi har ikke nogen, der er 
konstateret smittede, men vi 
skal være 100 procent sikre. 

Netop syge medarbejdere 
er en af de ting, der kan give 
kommunen brug for at hen-
te ny arbejdskraft, forudser 
Kirsten Jensen. 

- Det er klart, at der kan 
være medarbejdere, der bli-
ver syge af det ene eller det 
andet i denne her periode, 
som gør dem uarbejdsdyg-
tige. De skal passe på sig 
selv, og hvis tilstrækkeligt 
mange af vores medarbejde-
re ikke kommer på arbejde, 
kan det være nødvendigt at 
sende andre ind og hjælpe 
dem, siger Kirsten Jensen. 

Men skal et nødberedskab 
træde til i pleje- og sund-
hedssektoren, kræver det 
nogle særlige kompetencer. 

- Det kan enten være så-

dan, at vi giver nogle kurser, 
eller også kan fordelingen af 
arbejdsopgaver måske være 
sådan, at de, som arbejder 
med den personlige omsorg, 
fortsætter med det, og andre 
går ind og løser nogle prakti-
ske opgaver. Det vil være en 
ledelsesopgave at sætte de 
bedste personer på opgaven, 
siger borgmesteren. 

Nye opgaver 
De personer fra nødbered-
skabet, som måtte blive 
kaldt ind til at løse opgaver 
for Hillerød Kommune, vil 
blive aflønnet, oplyser Hella 
Obel.

- Man bliver tilbudt ansæt-
telse som timelønnet, hvis 
vi får behov for at trække på 
kræfterne, siger hun.

Og så har kommunen et 
ekstra es i ærmet. Der er 
nemlig i weekenden indgået 
aftale om, at medarbejdere, 
der i dag har en anden funk-
tion, i den kommende tid 
kan få nye arbejdsopgaver. 

- Hvis der bliver brug for 
det, kan vi bede medarbej-
derne om at arbejde på helt 
andre områder, end det de i 
første omgang er ansat til, 
forklarer Kirsten Jensen.

Men med udsigt til både 
kurser og muligvis ekstra 
aflønning af et nødbered-
skab kan Hillerød Kom-
mune se corona-regningen 
vokse.

- Vi opgør alle corona-re-
laterede udgifter, og der 
bliver nogle udgifter. Vi har 
ikke overblik over, hvad de 
kan ende med at blive, men 
når vi har overblik, er det 
et spørgsmål, som bliver ta-
get mellem Kommunernes 
Landsforening og staten, 
når der skal være økono-
miforhandlinger senere på 
året, siger Kirsten Jensen 
og tilføjer, at de ekstra udgif-
ter finansieres af penge fra 
kommunekassen for nu.

Nødberedskab skal sikre flere hænder
Hillerød Kommune søger lige nu hænder til et nødberedskab, som skal sikre kommunen ekstra arbejdskraft særligt til pleje- og sundhedsområdet.  Foto: Per Christensen
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PLANTEANGREB: To 
ud af fire kongeli-
ge monogrammer 
i Barokhaven har 
ligget brak i et år 
efter et omfattende 
angreb af nemato-
der. Braklægningen 
har virket, og nu er 
monogrammerne 
ved at blive gen-
plantet. 

Af Camilla   
Bjørkman Aagaard

HILLERØD: For et år siden 
blev tusindvis af buksbom-
planter gravet op af de to 
kongelige monogrammer, 
der ligger øverst i Barokha-
vens parterre. Siden har mo-
nogrammerne ligget brak 
for at komme et omfatten-
de angreb af nematoder til 
livs. Nu - et år senere - har 
braklægningen virket.

- Vi har taget nogle prøver i 
løbet af sæsonen, og som for-
ventet er antallet er nemato-
der faldet dratisk. De er ikke 
100 procent væk, men det 
havde vi heller ikke regnet 
med. De er nu på et niveau, 
hvor det ikke er skadeligt, og 

i det niveau kan planter og 
nematoder leve med hinan-
den, fortæller slotsgartner 
John Nørgaard Nielsen.

70.000 planter skal væk
Det er et særdeles stort og 
bekosteligt arbejde, som 
Slots- og Kulturstyrelsen 
sidste år satte i gang. 70.000 
planter i de fire monogram-
mer skal fjernes, fordi buks-
bomplanterne blev ramt af 
nematoder, der er mikrosko-
piske små, skadelige orme, 
der æder planternes rødder. 
Slots- og Kulturstyrelsen 
havde, inden arbejdet blev 

sat i gang sidste år, kendt 
til ormeangrebet i omkring 
seks år og havde forinden 
forsøgt at finde løsninger på 
problemet i et år med hjælp 
fra eksperter fra både Dan-
mark og udlandet. Men uden 
held.

Genplatning for millioner
Nu har de to første mono-
grammer så lægget brak i 
et år, og nu er de klar til at 
blive genplantet. Samtidig 
fjernes buksbommene fra 
de to andre monogrammer, 
og så er det deres tur til at 
ligge brak i et år, inden de 
er klar til at blive genplan-
tet i 2021. Når planterne er væk, skal jorden ligge brak 

i et år, før der kan sættes nye 
planter, for at være sikker 
på at ormene er døde. Heref-
ter går arbejdet i gang med 
de to monogrammer på den 
nedre del af parterret, og de 
skal også ligge brak i et år. 
Dermed er arbejdet først for-
ventet færdigt i forsomme-
ren 2021. Genplantningen af 
monogrammerne og de små 
blomsterbede med de kegle-
formede buske forventes at 
koste Slots- og Kulturstyrel-
sen mellem tre og fire millio-
ner kroner.

- Vi er meget glade og let-
tede over, at det er gået som 
forventet, siger John Nør-
gaard Nielsen, der selv var 
med til at plante parterret i 
Barokhaven i 1996 i forbin-
delse med genskabelsen af 
Frederik IVs oprindelige 
have fra 1720’erne. Dengang 
blev der plantet 70.000 buks-
bom, der udgør de fire kon-
gelige monogrammer, der 
tilhører Frederik IV, Mar-

grethe II, Christian VI og 
Frederik V. 

Planter får bedre forhold
Denne gang skal der kun 
plantes cirka det halve antal 
buksbomplanter for at give 
planterne bedre forhold.

- Det er jo egentlig en una-
turlig måde at dyrke planter 
på. Planterne er stressede. 
Hver gang de vokser, så klip-
per vi dem ned. Nogle af dem 
har grønne sider, der er fri 
til tre sider, men flere står 
tæt og er kun fri på én side. 
Nu sørger vi for bedre jord, 
vi lægger supplerende dræn 
og klipper dem på et bedre 
tidspunkt i august i stedet 
for i juni-juli, forklarede 
John Nørgaard Nielsen sid-
ste år, da arbejdet gik i gang 
med de to første monogram-
mer.

Mange interesserede
De bare monogrammer har 
tiltrukket en del opmærk-
somhed fra forbipasserende.

Barokhaven 
lå brak:   
Nu er den i   
bedring

I 1996 blev parterret i Barokhaven skabt, men de sidste knap syv år har buksbommene været angrebet af 
nematoder, der har spist planterne rødder.

Arbejdet i Barokhaven og de manglende planter i jernformene har 
tiltrukket sig en del opmærksomhed.

»  Vi har taget nogle 
prøver i løbet af sæso-
nen, og som forventet 
er antallet er nematoder 
faldet dratisk. De er ikke 
100 procent væk, men 
det havde vi heller ikke 
regnet med. De er nu 
på et niveau, hvor det 
ikke er skadeligt, og i 
det niveau kan planter 
og nematoder leve med 
hinanden.

John Nørgaard Nielsen
Slotsgartner, Barokhaven

Alle arrangementer er aflyst, 
og biograferne er lukket 

Villa på Strædet 4, Slange-
rup, solgt for 2.425.000 kr. d. 
09-02-2020

Villa på Bombakken 142, 
Skævinge, solgt for 3.950.000 
kr. d. 11-10-2019

Rækkehus på Baunehø-
jen 29, Skævinge, solgt for 
2.895.000 kr. d. 16-01-2020

Villa på Ny Harløsevej 38, 
Skævinge, solgt for 787.500 
kr. d. 26-02-2020

Villa på Hovedgaden 48, 
Skævinge, solgt for 1.575.000 
kr. d. 22-12-2019

Villa på Strædet 6, Skævin-
ge, solgt for 2.750.000 kr. d. 
07-11-2019

Rækkehus på Kongens Væn-
ge 275, Hillerød, solgt for 
2.695.000 kr. d. 20-01-2020

Ejerlejlighed på Møllebak-
ken 20, kl. th, Hillerød, solgt 
for 905.000 kr. d. 10-02-2020

Rækkehus på Solbuen 10, 
Hillerød, solgt for 3.250.000 
kr. d. 29-01-2020

Ejerlejlighed på Mathilde 
Parken 7, 2. tv, Hillerød, 
solgt for 2.245.000 kr. d. 04-
12-2019

Villa på Erantisvej 2, Hille-
rød, solgt for 1.900.000 kr. d. 
22-01-2020

Villa på Triumfbuen 4, Hil-
lerød, solgt for 5.795.000 kr. 
d. 19-02-2019

Rækkehus på Bolværket 61, 
Hillerød, solgt for 2.200.000 
kr. d. 11-02-2020

Villa på Smedievej 2, Hille-
rød, solgt for 3.000.000 kr. d. 
28-01-2020

Villa på Gadevangsvej 140, 
Hillerød, solgt for 9.200.000 
kr. d. 23-09-2019

Kilde: boliga.dk

Boligsalg
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GUIDET TUR: Selvom 
Det Nationalhisto-
riske Museum på 
Frederiksborg Slot 
er lukket for besø-
gende, byder museet 
alligevel indenfor. 
Det sker gennem en 
virtuel turguide.

HILLERØD: Lukningen af 
landets kulturinstitutioner 
har pustet liv i alternative 
måder for publikum at be-
søge Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg 
Slots samling af historie-
malerier, portrætter, stuer 
og pragtrum. Det er flere år 
siden, museet påbegyndte 
arbejdet med at skabe virtu-
elle ture, men nu har turene 
fået en uventet aktualitet 
og er med til at holde den 
dialog, som museet forestår 
med fortiden, i gang.

Selvom besøget på muse-
et sker fra sofaen, giver den 
virtuelle tur adgang til en 
minutiøs gennemgang af 
museets værker. Ved hjælp 
af pile på gulvet bevæger 
man sig fra det første prag-
trum, Rosen, op gennem 
Frederiksborg Slotskirke og 
besøger Riddersalen og de 
mange små stuer, der inde-
holder portrætter, kunst og 
interiører fra 1600-, 1700- og 
1800-tallet. Alle værker er 
markeret med et »i«, der ved 
et klik åbner for en beskri-
velse. Via menuen kan man 

følge turen rundt og få det 
hele med eller springe direk-
te til den stue eller det prag-
trum, man ønsker at besøge.

 - Vi står i en situation, som 
de færreste havde forudset, 
og selvom vi glæder os utro-
lig meget til igen at kunne 
tage imod gæster fra Dan-
mark og hele verden inde på 
det fysiske museum, så foku-
serer vi på at holde kontak-
ten til de mange gæster, der 
måske skulle have besøgt 
os, siger museumsdirektør 
Mette Skougaard i en pres-
semeddelelse. 

Dialogen med publikum 
fortsætter også via de socia-

le medier, hvor museet i luk-
ningsperioden på Facebook 
blandt andet fortæller om de 
lørdagsomvisninger i luk-
ningsperioden, der skulle 
være afholdt om de glücks-
borgske konger. 

Historiedyster på nettet
For ligeledes at være tilgæn-
gelig i en tid, hvor undervis-
ningen foregår hjemmefra, 
er museets undervisnings-
materiale fra tidligere års 
»Historiedyster« gjort til-
gængelig som materiale 
til hjemmeundervisning. 
Historiedysten er museets 
konkurrence på viden om 

danmarkshistorien for alle 
3.-9. klasser i hele rigsfælles-
skabet – og i år også de dan-
ske skoler i Sydslesvig. 

Museets virtuelle ture kan 
findes på www.dnm.dk. For-
uden den generelle tur er der 
adgang til at se eller gense 
tidligere særudstillinger. 
Undervisningsmaterialet 
fra Historiedysten tilgås 
via www.historiedysten.
dk. Samlingen af moderne 
kunst og portrætter på mu-
seets 3. sal kan ses via appen 
»Det Nationalhistoriske 
Museum«.

bjørkman

Gå på museum hjemmefra 
med virtuel turguide

BADESØ I 1950: Til sommer kan vi bade i Teglgårdssøen - når Hillerøds badesø indvies. Men det er sådan set en gammel 
nyhed, at man kan bade i Teglgårdssøen, skriver Willy Dalsgaard fra Espergærde, som har sendt avisen dette foto fra 1950. 
- Her nøjes kusine Erna og jeg dog med at soppe, skriver han.

I 2016 fik slotsmuseet sin egen virtuelle guide til museets udstillinger og værker.  Foto: Kenn Thomsen

Der graves nu igen i Barokhaven. Denne gang er det monogrammer-
ne for Frederik IV og Margrethe II, der skal ligge brak i et år. Derimod 
har monogrammerne for Christian VI og Frederik V har ligget brak i 
det sidste år og skal nu beplantes igen. Foto: Kenn Thomsen 

Nu hives planterne op af de to tilbageværende monogrammer. I næ-
ste uge forventes arbejdet med at plante nye buksbom i de to første 
monogrammer at gå i gang.

- Sidste år var der en mas-
siv formidling, og jeg har 
næsten ikke mødt nogen, 
der ikke vidste, at det fore-
gik. Alle har taget det pænt, 
og der, hvor skiltene står, 
kan man se, at gruset er 
meget slidt, så de skilte er 
virkelig blevet set. Gart-
nerne er også blevet spurgt 
meget. Jeg tror, at den mas-
sive formidling har gjort, 
at det er interessant, og det, 
der har været sjovt at se, 
har været, at tegningerne 
af monogrammerne har 
været meget tydelige, fordi 
jordfarverne og det farvede 
grus har stået endnu tydeli-
gere, end når der er planter i 

felterne, siger John Nørgaad 
Nielsen.

Efter planen går genplant-
ningen af de to første mono-
grammer i gang i denne uge, 
hvis retningslinierne for 
coronasituationen ikke æn-
drer sig.
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NØDVENDIGHED: 
Det var en nødven-
dighed at tilbagehol-
de de værnepligtige 
på kasernerne, og vi 
tager godt hånd om 
dem, siger Forsva-
ret. 

HØVELTE: »En operativ nød-
vendighed«. Sådan betegner 
Den Kongelige Livgarde be-
slutningen om at holde alle 
værnepligtige på Livgar-
dens to kaserner i Høvelte og 
i København i 14 dage. 

Men informationen om-
kring forholdene på kaser-
nerne har ikke været god 
nok, erkender man.

- Vi vil gerne undskylde 
overfor de pårørende til 
vores værnepligtige gar-
dere, at vores information 
eksternt om forholdene på 
de to kaserner har været 
mangelfulde. Derfor ser vi 
os nødsaget til at fortælle 
om vores begrundelser for 
tiltaget den 12. marts, da vi 
lukkede garderne inde på 
kasernerne samt fortælle 
om den sundhedsfaglige 
håndtering af de syge. For 
vi tager godt hånd om alle 
de værnepligtige, både de 
syge og de raske, siger oberst 
Mads Rahbek, der er chef for 
Den Kongelige Livgarde.

Ikke testet
Udtalelsen falder efter flere 
kritiske artikler om de til-
bageholdte soldater og deres 
forhold. Således bragte DR 
Nyheder søndag en artikel, 
hvor flere pårørende til sol-
dater kritiserede beslutnin-
gen og håndteringen af de 

soldater, som er syge.
Syge soldater på kaserner-

ne er nemlig ikke blevet te-
stet for, om de er smittet med 
corona-virus, fortæller flere 
pårørende til DR.

- Det er vanvittigt. Alle 
soldater er beordret ind på 
kasernerne og har udgangs-
forbud, mens resten af sam-
fundet tilretter sig. Det er i 
stærk kontrast til det, vores 
statsminister siger, og hvis 
nogle derinde får corona, 
kan det jo eksplodere, siger 
Jesper Rondé, der er i fami-
lie med en værnepligtig og 
selv har 17 års erfaring fra 
Forsvaret.

Derfor gjorde vi det
Om baggrunden for tilbage-
holdelsen skriver Forsvaret 
på sin hjemmeside, at det 
handlede om ikke at kom-
promittere Livgardens ope-
rative kapaciteter.

Vagtkompagniet på Liv-
gardens Kaserne i Køben-
havn varetager to nationale 
opgaver. Den ene er at holde 
vagt om den kongelige fa-
milie, den anden er at have 
et beredskabsvagthold, 
der skal hjælpe politiet ved 
uvarslede hændelser. 

Opgaverne løses i øjeblik-
ket af de værnepligtige gar-
dere, der skal sendes hjem 
med udgangen af marts må-
ned. På det tidspunkt skal de 
værnepligtige fra Garderka-
sernen i Høvelte overtage. 
De er netop nu i gang med 
den sidste del af uddannel-
sen. 

Derfor så ledelsen det som 
en nødvendighed ikke at øge 
risikoen for smitte på de to 
kaserner og risikere at stå i 
en situation, hvor opgaverne 

ikke kunne løses. 
»Efter samråd med For-

svarets Sanitetskommando 
traf oberst Mads Rahbek 
derfor beslutningen om, at 
de værnepligtige blev på ka-
sernerne de efterfølgende to 
uger«, oplyser Forsvaret.

Samtidig blev alle medar-
bejdere uden operative eller 
uddannelsesmæssige op-
gaver på kasernerne sendt 
hjem for at arbejde hjemme-
fra.  

Holdt adskilt
Forsvaret fortæller, at 
alle influenzasyge blev 
flyttet væk fra indkvarte-
rings-bygningerne, og at der 
blev lavet fire-mands-stuer 
samt isolationsstuer i andre 
bygninger. 

Der er også blev lavet ud-
slusningsstuer, som de syge 
flyttes hen til og observeres 
på i 24 timer, når de ikke 
længere har symptomer. 
Først derefter får lov at kom-
me tilbage til tjenesten. 

Ifølge Forsvaret har For-
svarets Sanitetskomman-
do søndag været i direkte 
dialog med Styrelsen for 
Patientsikkerhed, som støt-
ter de iværksatte tiltag og 
kalder dem »tilstrækkelige i 
den aktuelle situation«

Forsvaret skriver videre:
»I den daglige tjeneste har 

befalingsmænd og officerer 
gjort en dyd ud af at holde 
de fire kommende vagthold 
adskilt fra hinanden i tid og 
rum. På den måde kunne en 
eventuel spredning af smitte 
mellem vagtholdene mind-
skes. Samtidig har 19 offi-
cerer og befalingsmænd li-
geledes været interneret på 
kasernen, idet de gennemfø-
rer den daglige uddannelse 
af de værnepligtige til den 
kommende vagttjeneste«.

Hvor mange syge?
Fredag var der 48 syge ud af 
692 værnepligtige gardere, 
mens tallet søndag var fal-
det til 38. Tallet inkluderer 
alle former for henvendelser 
til lægetjenesten på infirme-
riet.

»En værnepligtig har væ-
ret henvist til Hillerød Syge-
hus med mistanke om smit-
te, hvor den værnepligtige 
blev undersøgt af en læge og 
sendt retur uden at have fået 
foretaget en test. Den på-
gældende værnepligtige er 
allerede i bedring«, skriver 
Forsvaret.

Vibeke von Westphal, der 
er overlæge på Høvelte Ka-
serne, siger til DR, at der 

ikke mistanke om, at de syge 
er smittet med corona-virus.

- Det bygger jeg på de 
symptomer, de har, og den 
tilstand, de er i. Men vi er i 
tæt dialog med Hillerød Sy-
gehus, så hvis vi har nogle, 
som vi er i tvivl om, følger vi 
de anvisninger, vi får der-
fra, siger hun.

De soldater, der har haft 
udgangsforbud, vil fra næ-
ste uge få nogle fridage og 
kunne tage hjem på skift, 
skriver DR Nyheder

mette

Livgarde  
undskylder 
manglende 
information

TIRSDAG
Ingen arrangementer

ONSDAG
10.00-12.00: Allerød Kommu-

nes telefonrådgivning for 
forældre til børn med særlige 
behov

TIRSDAG
Allerød Bio
Ingen forestillinger
Drive In Bio
19.00: Fremad
19.00: Spioner på missioner
19.00 og 21.30: The Invisible 

Man
21.30: Klovn - the final
21.30: Bad boys for life

ONSDAG
Allerød Bio
Ingen forestillinger
Drive In Bio
19.00: Spioner på missioner
19.00: Fremad
19.00: Krudttønden
21.30: The Invisible Man
21.30: Klovn - the final
21.30: Bad boys for life

ALLERØD: På grund af gra-
vearbejde er Kollerødvej 
fra mandag den 23. marts 
til mandag 6. april spær-
ret mellem Gl. Lyngevej og 
Prøvestensvej. Det oplyser 
vand- og spildevandsselska-
bet Novafos.

Gravearbejdet er en del af 
et større projekt, der skal 
sørge for, at regnvand fra 
den nordvestlige del af byen 
bliver ledt ud i Kollerød Å i 
stedet for til Lillerød Rense-
anlæg via afløbssystemet. 

Projektet har været i gang 
siden begyndelsen af 2019.

Kollerødvej 
spærret i to uger

ALLERØD: Allerød: Villa på 
Hesselgårdsvej 43, Birke-
rød, solgt for 3.925.000 kro-
ner den 19. februar 2020.

Rækkehus på Cedervan-
gen 43, Allerød, solgt for 
2.965.000 kroner den 24. ja-
nuar 2020.

Villa på Møllemosepar-
ken 46, Allerød, solgt for 
5.500.000 kroner den 12. de-
cember 2019.

Kilde: Boliga.dk

Bolighandler

CORONA: I et brev 
til finansministe-
ren og Kommuner-
nes Landsforening 
opfordrer Alle-
rød Byråd til, at 
man suspenderer 
anlægsrammen i 
minimum tre år for 
at hjælpe væksten i 
gang igen.

Af Camilla B. Aagaard

ALLERØD: Allerød Byråd 
har sendt et samlet brev 
til finansminister Niko-
laj Wammen, Folketingets 
partier og Kommunernes 
Landsforening, hvori de op-
fordrer til, at kommunernes 
økonomiske rammer løsnes, 
så væksten understøttes.

Konkret anbefaler byrå-
det, at anlægsrammen sus-
penderes i mindst tre år, så 
flere anlægs- og vedligehol-
delsesaktiviteter kan frem-
rykkes, at kommunerne 
skal have mulighed for at 
optage lån til det, og at kom-

munerne skal have tilskud 
til at igangsætte udvalgte 
service- og anlægsopgaver. 

- Allerede nu kan vi se, at 
pandemien kommer til at 
få store økonomiske kon-
sekvenser for Danmark. 
Vi ser, at rigtig mange er-
hvervsdrivende i Allerød li-
der, og vi vil som kommune 
gerne hjælpe med at igang-
sætte offentlige anlægs-
projekter, siger borgmester 
Karsten Längerich i en pres-
semeddelelse.

Der skal handles
- I Allerød Kommune har 
vi valgt at fremrykke beta-

linger til leverandører, og 
er også i gang med at se på 
at fremrykke vedligeholdel-
ses- og anlægsopgaver for at 
hjælpe erhvervslivet. Vi har 
dog behov for videre ram-
mer fra statens side, end dem 
som findes i dag. Derfor har 
et samlet byråd rettet hen-
vendelse til finansministe-
ren for at gøre opmærksom 
på, at de nuværende aftaler 
om kommunernes økonomi 
ikke er brugbare, da virke-
ligheden er en helt anden nu 
- og det skal der handles på. 
Vi skal som kommuner have 
muligheden for at igangsæt-
te arbejder i en periode, ind-

til det private erhvervsliv 
vil komme i gang igen, siger 
Karsten Längerich videre.

Hjælpen kom for sent 
Efter finanskrisen i 2009-11 
blev der af den daværende 
regering iværksat tilsva-
rende tiltag, men de kom 
alt for sent, lyder meldin-
gen i brevet. Tiltagene skal 
vedtages nu, for at der kan 
sættes gang i aktiviteterne, 
og håndværkerne kan plan-
lægge med, at opgaverne 
kommer, så de holder gang i 
deres virksomheder, slutter 
brevet til finansministeren.

Byråd: Suspender anlægsramme

I starten af marts var Livgarden på øvelse i Allerøds industrikvarter. Siden blev de lukket inde på kasernen. 
 Foto: Kenn Thomsen

»  Vi vil gerne und-
skylde overfor de pårø-
rende til vores værne-
pligtige gardere, at vores 
information eksternt 
om forholdene på de to 
kaserner har været man-
gelfulde.

Oberst Mads Rahbek, Chef 
for Den Kongelige Livgarde
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Villa på Piniehøj 18, Rungsted 
Kyst, solgt for 20.500.000 kr. 
d. 27-02-2018

Villa på Bukkeballevej 78, 
Rungsted Kyst, solgt for 
5.000.000 kr. d. 20-12-2019

Villa på Ewaldsvej 15, 
Rungsted Kyst, solgt for 
10.995.000 kr. d. 29-11-2019

Villa på Løvvænget 6, Rung-
sted Kyst, solgt for 9.770.000 
kr. d. 21-09-2019

Villa på Bolbro Villavej 6, 
Rungsted Kyst, solgt for 
6.800.000 kr. d. 02-03-2020

Villa på Fagerlunden 8, Ved-
bæk, solgt for 5.495.000 kr. 
d. 25-02-2020

Ejerlejlighed på Hørsholm 
Park 16, 3. mf, Hørsholm, 
solgt for 2.050.000 kr. d. 24-
01-2020

Rækkehus på Ved Åbred-
den 3, Hørsholm, solgt for 
3.420.000 kr. d. 22-11-2019

Villa på Stampevej 19, Hørs-
holm, solgt for 3.695.000 kr. 
d. 31-01-2020

Fritidshus på Donsevej 
1, Hørsholm, solgt for 
3.200.000 kr. d. 07-08-2019

Villa på Ahornvej 42, Hørs-
holm, solgt for 3.600.000 kr. 
d. 23-01-2020

Rækkehus på Ved Stampe-
dammen 54, Hørsholm, 
solgt for 4.650.000 kr. d. 02-
03-2020

Villa på Stampevej 28, Hørs-
holm, solgt for 3.900.000 kr. 
d. 11-11-2019

Ejerlejlighed på Rungstedvej 
12, 1, Hørsholm, solgt for 
3.200.000 kr. d. 20-09-2019

Rækkehus på Slotsdalen 
129, Hørsholm, solgt for 
2.720.000 kr. d. 04-02-2020

Rækkehus på Slotsbakken 
94, Hørsholm, solgt for 
3.300.000 kr. d. 06-02-2020

Rækkehus på Ørbækgårds 
Alle 404, Hørsholm, solgt 
for 3.900.000 kr. d. 21-02-2020

Nye naboer i 
Hørsholm og 
Rungsted

HISTORIE: Den aktu-
elle corona-krise 
vil en dag blive 
til endnu en side i 
historiebogen, og nu 
har du muligheden 
for at være med til 
at bestemme, hvad 
der skal stå på den 
side. Hørsholm 
Lokalarkiv leder lige 
nu efter fortællinger 
om livet i Hørsholm 
i coronaens tid. 

HØRSHOLM: Hvordan ople-
ver du Hørsholm nu, hvor 
truslen fra coronavirus 
præger vores dagligdag? 
Er din skole lukket ? Synes 
du, det er fedt eller kedeligt? 
Savner du dine venner eller 
dine lærere eller ingen af de-
lene? Og hvorfor? Hvad laver 
du i den tid, hvor du normalt 
går i skole? Hvis du  normalt 
går på arbejde, hvad laver 
du så nu, hvor du måske er 
hjemsendt? Eller hvis du 
stadig går på arbejde, hvor-
dan opleves det så nu? Er du 
utryg ved situationen?

De spørgsmål og mange 
flere vil Hørsholm Lokalar-
kiv gerne have svar på og 
sikre for eftertiden. 

Det fortæller Hans Jørgen 
Winther Jensen, der er ar-
kivleder ved Hørsholm Lo-
kalarkiv. 

- Vi laver et ganske almin-
deligt lokalhistorisk arbej-
de i en usædvanlig situation. 
Vi samler løbende erindrin-
ger og dokumentation ind, 
som vi kan stille til rådighed 
for eftertiden. Måske er der 
nogen om 100 år, der er inte-
resserede i, hvordan det var 
at leve i Hørsholm i foråret 
2020. 

Hunden bider postbuddet
Arkivlederen forklarer sam-
tidig, at arkivet leder efter 
fotografier og beretninger, 
der fortæller historien om 
corona i Hørsholm. Han un-
derstreger i den forbindelse, 
at det ikke behøver at være 
ekstraordinære fortællin-
ger, men at historikerne net-
op leder efter det ordinære 
og det almindelige i en ual-
mindelig situation. 

- Vi er mest interesserede 
i almindelige mennesker og 
almindelige liv. Der var en 

historiker, der engang sag-
de, at hvis du har en hund 
og et postbud, så er journa-
listerne interesseret i det 
tilfælde, hvor postbuddet 
bider hunden, mens vi er 
interesserede i det almin-
delige, altså når hunden 
bider postbuddet, lyder det 
således fra arkivleder Hans 

Jørgen Winther Jensen. Vil 
du derfor fortælle din histo-
rie, nedskrevet eller gennem 
fotografier, vil Hørsholm 
Lokalarkiv gerne  have din 
hjælp. Du kan give din beret-
ning i form af tekst eller fo-
tos til arkivet på mailadres-
sen hoarkiv@museumns.
dk.

Arkivet behandler de 
oplysninger, du sender, i 
overensstemmelse med ar-
kivloven og EUs forordning 
om persondata. Du kan selv 
bestemme, hvor længe, der 
skal gå, før dine oplysninger 
må gøres tilgængelige for of-
fentligheden. 

soelberg

Hvad betyder corona for dit liv? 

Den aktuelle corona-krise vil en dag blive til endnu en side i historiebogen, og nu har du muligheden for 
at være med til at bestemme, hvad der skal stå på den side. Hørsholm Lokalarkiv leder lige nu efter fortæl-
linger om livet i Hørsholm i coronaens tid.                       Foto: Hørsholm Lokalarkiv

Debat

HØRSHOLM: Midt i den 
aktuelle krise ser der ud 
til at være lys for enden af 

tunnelen, når det gælder 
rent badevand. På mødet 
i Miljø- og planudvalget 
torsdag den 26. marts, 
som gennemføres som et 
videomøde, skal vi drøfte 

forskellige muligheder for 
at finde finansiering til at 
gennemføre en nærmere 
analyse af afløbsinstalla-
tionerne de kritiske steder 
langs bl.a. Flakvadrende, 

Bækrenden mv.
Venstre tror på, at der nu 

er politisk vilje til at finde 
en løsning. Det glæder os 
meget, hvis det viser sig at 
blive resultatet.

Anne Ehrenreich (V)  
og Fritz Reuther (V),  

Medlemmer af  
Hørsholm  

Kommunalbestyrelse

Venstre tror på løsning for rent badevand

KRIMINALITET: Tak-
ket være ukendte 
gerningsmænd, kan 
Røde Kors Hørs-
holms lastbil ikke 
længere køre. Det 
fortæller Leif B. 
Johansen, der er 
aktivitetsleder for 
Røde Kors genbrug i 
Hørsholm. 

HØRSHOLM: Det var et ke-
deligt syn, der mødte Leif B. 
Johansen, aktivitetsleder 
for Røde Kors Genbrugsaf-
deling i Hørsholm, da han 
mandag morgen var forbi 
genbrugsbutikken på Usse-
rød Kongevej. Her fandt han 
nemlig Røde Kors største 
lastbil, der bruges til at køre 
med møbler og affald, i en 
kedelig stand.  Ukendte ger-
ningsmænd har natten til 
mandag omkring klokken 
03.00 boret hul i lastbilens 
tank. Det viser overvågning 
fra parkeringspladsen. 

- Det er selvfølgelig irrite-

rende, at vognen skal repa-
reres, men det værste er de 
ekstra omkostninger,som 
det giver Røde Kors. Det ko-
ster os penge, som vi nu ikke 
kan bruge til at hjælpe men-
nesker i nød, lyder det fra 
Leif B. Johansen, der synes, 
at hele situationen er ærger-
lig. Ifølge aktivitetslederen 
er der formentlig tale om et 
tyveri af diesel fra lastbilen, 
men det kan også være, at 
der er tale om simpelt hær-
værk. Uanset baggrunden 
er sagen blevet meldt til 
Nordsjællands Politi man-
dag. Brandvæsenet har også 
allerede været forbi Røde 
Kors parkeringsplads, hvor 
der er blevet spredt grus ud 
på grund af lækket diesel i 
forbindelse med hærværket. 

Lastbilen blev senere kørt 
over på Shell-tanken, hvor 
skaderne skulle besigtiges, 
og her lækkede vognen yder-
ligere diesel, da det først var 
her, at man opdagede om-
fanget af hærværket. 

Brandvæsenet har derfor 
også spredt grus ud ved tan-
ken. 

soelberg

Røde Kors ramt af hærværk

Takket være ukendte gerningsmænd, kan Røde Kors Hørsholms lastbil ikke længere køre. Det fortæller 
Leif B. Johansen, der er aktivitetsleder for Røde Kors genbrug i Hørsholm.       Foto: Leif B. Johansen
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HORNBÆK: Mellem lørdag 
klokken 14.00 og søndag 
klokken 11.00 blev forreste 
rude i førersiden på en bil, 
som holdt parkeret på Gørt-
lervej i Hornbæk, knust.

Hærværk mod 
parkeret bil 

HELSINGØR: Klokken 14.45 
søndag blev en udenlandsk 
57-årig mand standset i Net-
to på Gefionsvej, idet han 
havde stjålet flere forskelli-
ge varer fra butikken. En pa-
trulje kørte til stedet, hvor 
de anholdt og sigtede man-
den for butikstyveri.

Butikstyv blev 
hentet af politiet 

HELSINGØR: Fra en traktor, 
som holdt parkeret på Nord-
havnsvej, blev der mellem 
lørdag klokken 21.00 og søn-
dag klokken 06.00 stjålet en 
større mængde diesel.

Dieseltyveri på 
Nordhavnen 

HELSINGØR: På Pontsøvej 
var der søndag mellem klok-
ken 10.00 og 12.00 indbrud i 
et affaldshus, idet glasset i et 
vindue blev udtaget. Fra ste-
det blev der stjålet værktøj.

Indbrud i  
værktøjsskur 

HISTORIE: Museerne 
i Helsingør vil gerne 
høre hverdagsberet-
ninger fra helsin-
goranerne midt i en 
corona-tid.

HELSINGØR: 
Helsingør i Coronaens tid
Museerne Helsingør vil 

indsamle beretninger om 
hverdagen under virus-epi-
demien.

Lige nu er de fleste af os op-
taget af, at få hverdagen til at 
fungere. Og tankerne kred-
ser om den nærmeste frem-
tid: hvordan udvikler epide-
mien sig? Hvornår starter 
livet igen? Mister jeg mit 
job? Hvornår skal børnene i 
skole igen?

Men der kommer en dag, 
hvor virus-pandemien er 
historie. Og folk vil spør-
ge: hvordan oplevede de det 

dengang? Hvordan var det 
at leve i Helsingør, midt i 
Coronaens tid?

Historie-fortælling
Det vil Museerne Helsingør 
gerne kunne fortælle om. 
Men de behøver hjælp. For 
om et, ti eller hundrede år 
vil man kunne slå op i gam-
le aviser, og læse hvad eks-
perterne sagde og hvad po-
litikerne gjorde. Men hvad 
gjorde alle vi andre? Hvor-
dan løste vi hverdagens sto-
re og små problemer? Hvad 
bekymrede vi os om, og hvad 
glædede vi os over? Hvad 
tænkte vi om det hele?

- Vi befindes os simpelt-
hen i en historisk periode 

hvor selv små bagateller fra 
vores hverdag bliver histo-
rieskrivning af fineste ka-
rat, forklarer Thomas Niel-
sen, der står for museernes 
events og formidling.

Send en beretning
Hvis du vil hjælpe museet 
med at bevare historien om 
Helsingør i Coronaens tid, 
kan du sende en beretning 
om din hverdag og dine op-
levelser. Museet modtager 
tekst, men også gerne fotos, 
tegninger eller videoklip.

På museets hjemmeside 
ligger en kort vejledning, 
som det er vigtigt at læse in-
den man sender noget ind. 
Adressen er: http://helsin-
gormuseer.dk/.

Man kan også kontak-
te Museerne Helsingor på 
adressen på adressen mu-
seerne@helsingor.dk for 
mere information. Da alle 
museets medarbejdere for 
tiden arbejder hjemmefra, 
kan svartiden dog være lidt 
længere end normalt.

Hvordan oplever du coronaen ?
Fortæl om hverdagen i Helsingør 
midt i en corona-tid. Det vil mu-
seerne gerne høre om.  Foto: 
Thomas Nielsen

COVID19-KRISE: 
Enigt økonomi-
udvalg bakker op 
om usædvanlig 
hjælpepakke til det 
lokale erhvervsliv.  
Det handler om alt 
fra fremrykkede 
anlægsprojekter til 
fritagelse af leje til 
kommunen for ude-
servering og stade-
pladser. 

HELSINGØR: Et enigt Øko-
nomiudvalg sagde på et tele-
fonmøde mandag aften ja til 
en større tocifret antal mil-
lioner dyr hjælpepakke til 
beregnet på at få det lokale 
erhvervsliv ud af den indtil 
videre ganske voldsomme 
krise, som coronavirus og 
nedlukningen af samfundet 
har forårsaget.

-Vi var enige i, at der skulle 
gøres noget, og vi også skal 
forberede os på situationen 
efter Covid-19, siger borg-
mester Benedikte Kiær(K). 
Hun kunne samtidig glæde 
sig over, at samtlige med-
lemmer af Økonomiudval-
get støttede op om et forslag 
til et lokal hjælpepakke. Hun 
oplyser dog, at Enhedslisten 
foreslog, at man fjernede et 
punkt om anlæg af en kunst-
græsbane ved Nordkysthal-

len. Dette fik partiet  ikke 
opbakning til, og valgte der-
efter at stemme for pakken, 
som skal vedtages endeligt 
på næste byrådsmøde. 

- Der er tale om, at vi flyt-
ter godt 47 millioner kroner 
frem på anlægsbudgettet, 
og derudover kommer med 
10 nye millioner til vedlige-
holdelsesefterslæbet. Og det 
er altså ikke bare »nice to 
have« »men need to have«. 
Det er vedligeholdelse, som 
skulle udføres i en oversku-
elig fremtid, siger Benedikte 
Kiær.

Kommunen har allerede 
- som mange andre kommu-
ner - fremrykket betalinger 
til håndværkere og leveran-

dører for at holde hånden 
under firmaernes likviditet, 
men nu går man altså vide-
re med initiativer, der i før-
ste omgang rent økonomisk 
først og fremmest gavner 
entreprenør- og håndværks-
virksomheder, men også 
skal give en række positive 
effekter i forhold til eksem-
pelvis byggemarker og han-
delsesliv.

Trafik og renovering
Den største del af hjæl-

pepakken handler om at 
fremskynde en række an-
lægsprojekter, som først 
skulle være sat i gang i åre-
ne fra 2021 til 2023. Nu bliver 
projekter for foreløbig 46,7 

millioner kroner fremryk-
ket. Det drejer sig blandt 
andet om kunstgræsbane 
i Ålsgårde, renovering af 
kommunens bygninger på 
Rådhustorvet bag rådhuset, 
en løsning for cyklisterne 
på Marienlyst Allé/GL Hel-
lebækvej, en ny Rundkørsel 
på Esrumvej/Klostermose-
vej, ny Rundkørsel på Ho-
vvej/Hornbækvej og ydeli-
gere et nyt signalanlæg på 
Mørdrupvej ved Hovevej.

Størstedelen af fremryk-
ningen kommer dog først 
og fremmest til at betyde af 
byggeriet bliver fremrykket 
til 2021, hvor krisen sand-
synligvis stadig vil sætte 
spor. Mere præcist vil man 
sandsynligvis kun kunne 
sætte gang i anlæg for 2,9 
millioner kroner mere end 
budgetteret i år.

Mere vedligeholdelse
Derudover betyder  hjæl-

pepakken, at der bliver af-
sat i alt 10 millioner til at 
mindske vedligeholdelses-
efterslæb på kommunens 
bygninger og veje. Beløbet 
omfatter også energirenove-
ring og bedre indeklima på 
skolerne.

Et element, som admini-
strationen i kommunen er 
ved at undersøge i samar-
bejde de almennyttige bo-
ligselskaber Boliggården og 
Lejerbo om det er muligt at 
fremrykke renoveringspro-
jekter, 

- I forhold til de mindre 
projekter, som ikke skal i 
EU-udbud, vil vi sikre, at det 
i første omgang bliver lokale 
håndværkere, som får mu-
lighed for at byde. Gennem 
vores udbudsliste vil give 
tre lokale virksomheder 
mulighed for at byde mod 
hinanden, siger Benedikte 
Kiær. 

Endelig er et af elementer-
ne i hjælpepakken, at kom-
munen kan give henstand til 
eksempelvis restauratører, 
som driver virksomhed i 
kommunale bygninger.

Endelig besluttede ud-
valget, at kommunen kan 
standse opkrævningen af 
betalingen for udeservering 
på torve- og pladser,  torve-
handlen på Axeltorv, loppe-
markeder samt handlen på 
Blomstertorvet. Det vil ko-
ste lidt over 200.000 kroner 
i år.

Under normale omstæn-
digheder ville indholdet i 
hjælpepakken være  vanske-
ligt at gennemføre indenfor 
rammerne af den såkaldte 
»budgetlov«, men regerin-
gen har meldt ud, at corona-
relaterede udgifter ikke vil 
være i strid med eksempel-
vis anlægs- og udgiftslofter,

norrie  

Fremrykker byggerier                    
for 47 millioner kroner 

En løsning for cyklisterne her på GL. Hellebækvej og Marienlyst Allé er 
blandt de projekter, som bliver fremrykket.  Foto: Andreas Norrie
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MEGA-PROJEKT: 
Uventede udgifter 
til fundering og 
sprinkleranlæg får 
sundhedshuset til at 
blive markant dyre-
re. Men borgmester 
og økonomiudvalg 
er trygge ved nyt 
projektforslag. 

HELSINGØR: Byggeriet af 
det stort anlagte sundheds-
hus ved Prøvestenscentret 
har gennem flere måneder 
stået stille. Det skyldtes, at 
kommunens før jul valg-
te at trække i nødbremsen 
overfor totalentreprenøren 
Elindco.

Bekymringen var, at fir-
maets projektforslag for 
sundhedshuset, der skal 
huse blandt andet aktivite-
terne på genoptræningscen-
tret Poppelgården(HRT) og 
Region Hovedstadens klinik 
i Sundhedshuset på Murer-
gade, var præget af mang-
ler, og at økonomien bag var 
uigennemskuelig. Derfor 
blev totalentreprenøren 
bedt om at komme tilbage 
med et mere udførligt pro-
jekt og budget.

Nu er der imidlertid udar-
bejdet, hvad forvaltningen 
i kommunens Center for 
Økonomi og Ejendomme 
mener er et langt mere so-
lidt forslag. I forhold til den 
hidtidige budgetramme på 
344,6 millioner kroner, så 
kommer prisen nu til at ende 
på hele 420,1 millioner kro-
ner. Det er dog »kun« tale 
om, at der på skal gives en 
tillægsbevilling på 15 milli-
oner kroner, da kommunen 
blandt andet forventer at 
kunne få en deponeringsfri-

tagelse til byggeriet af cen-
trets 1. sal.  Denne tillægsbe-
villing kommer efter, at der 
blev givet en tillægsbevil-
ling på samme beløb sidste 
år, der skulle finansiere et 
ekstra indskudt dæk, som 
skulle bruges til at leje ud til 
Region Hovedstadens akti-
viteter, som ser ud til at blive 
flere end først antaget.

Kiær er lettet
-  Jeg er meget lettet over, 

at det er lykkedes at finde et 
forslag, som virker robust, 
og som betyder, at vi ikke må 
begynde forfra med nyt ud-
bud og arkitektkonkurren-
ce - det kunne have forsinket 
byggeriet i halvandet år. Nu 
er forsinkelsen til at håndte-
re, siger borgmester Bene-
dikte Kiær(K) efter mødet i 
Økonomiudvalget mandag 
aften, hvor et enigt udvalg 
sagde ja til at gå videre med 
projektforslaget. Det hele 
skal dog først godkendes af 
Byrådet på dets næste møde. 

- Vi har i kommunen også 
gode erfaringer med samar-
bejdet med Elindco, som har 
stået bag byggeriet af Skolen 
i Bymidten, hvor byggeriet 
er gået godt, siger Benedikte 
Kiær. 

Den nye bevilling skal 
særligt gå til sprinkleran-
læg, hvor der er kommet nye 
skærpede lovkrav. Det bety-
der, at der bliver tale om en 
fuldt sprinklet bygning. En 
anden ekstraudgift er anlæg 
af flere parkeringspladser 
og endelig har suppleren-
de jordbrugsprøver vist, at 
jordbunden kræver yderli-
gere fundering, fremgår det 
af forvaltningens sagsfrem-
stilling.

Det midlertidige stop af 
processen betyder, at bygge-
riet vil blive forsinket  med 
omkring fem måneder, og 

kan stå færdig i løbet af maj 
2022. 

norrie

Siger ja til at gå videre med                
420 mio. dyrt sundhedshus

Der er undervejs i planlægningen blevet tilføjet et ekstra dæk til det nye sundhedshus undervejs i processen. Illustration: Nordic - Office of Ar-
chitectur

Debat:

HELSINGØR: Det er en me-
get rystende og udfordren-
de tid, vi gennemlever for 
tiden med corona-virus-
sen. Alt det vi tog for givet 
for bare en måned siden er 
nu vendt på hovedet. Store 
indskrænkninger i vores 
frihed til at samles og til at 
bevæge os over landegræn-
ser er de meget synlige re-
sultater af corana-virus-
sen. Men det er den nød-

vendige pris, vi alle må be-
tale for, at corona-virussen 
ikke spreder sig for hurtigt 
og lægger vores sundheds-
væsen ned på få dage som 
vi har set det i Italien.

Det er ikke kun sund-
hedsmæssigt, at vi er ramt. 
Det er vores samfund også 
økonomisk. For at undgå 
virksomhedslukninger og 
stigende arbejdsløshed er 
der behov for at hjælpe de 
ramte virksomheder, de 
selvstændige og de ansat-
te medarbejdere så godt vi 

kan. Folketinget har gjort 
sit her i den første fase med 
omfattende hjælpepakker 
og regeringen har indgået 
en trepartsaftale med ar-
bejdsmarkedets parter.

I Helsingør Kommune 
skal vi også gøre, hvad vi 
kan for at hjælpe. Derfor 
besluttede et enigt økono-
miudvalg på et telefonmøde 
mandag en lokal hjælpe-
pakke til erhvervslivet.

Den lokale hjælpepakke 
består af flere forskellige 
elementer:

For det første fremrykkes 
planlagte renoverings- og 
vedligeholdelsesopgaver 
for knap 3 mio. kr. til 2020 
og for knap 47 mio. kr. til 
2021.

For det andet igangsættes 
der nye håndværks- og an-
lægsopgaver for 10 mio. kr. i 
2020. Det drejer sig bl.a. om 
renovering af kommunale 
bygninger, stier, broer og 
signalanlæg. Og det drejer 
sig om midler til energire-
novering og nye ventilati-
onsanlæg på skolerne for at 

forbedre indeklimaet.
For det tredje er Lands-

byggefonden i gang med at 
undersøge om der kan sæt-
tes gang i renovering af det 
almennyttige boligbyggeri 
i Helsingør, hvor kommu-
nen så kan bidrage med lån 
til renoveringsindsatsen.

Dertil kommer opnorme-
ring af byggesagsområdet 
og muligheden for hen-
stand af huslejen målrettet 
private erhvervsdrivende i 
kommunale bygninger. 

Jeg er meget tilfreds med, 

at et enigt økonomiudvalg 
står bag hjælpepakken. Det 
er i en tid, som nu, at vi alle 
skal stå sammen. Ved at 
støtte erhvervslivet er vi 
med til at bevare lokale ar-
bejdspladser i kommunen. 
Det er helt afgørende for, at 
sundhedskrisen ikke bli-
ver en længerevarende og 
dyb økonomisk krise.

Claus Christoffersen
1. viceborgmester(S)

Lokal hjælpepakke til erhvervslivet

Jorden her på byggefeltet ved 
Prøvestensvej har vist sig mere 

ustabil end først antaget.   
Foto: Andreas Norrie
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TID OG STED

REDAKTIONEN
Torvegade 3, 3.s.,  
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 31 00 
Email: fredensborg@sn.dk
Hjemmeside:  
www.sn.dk/fredensborg
Steffen Slot (slot)
Telefon 4921 2531 
Simon Wincentz Heim
( wincentz)
Telefon 3116 5351

SALG OG ABONNEMENT
Tlf.: 4824 4100
hilleroed.salg.adm@sj-medier.dk
Dagligt kl. 8.30-16. Lørdag 
lukket.

TIRSDAG
Ingen arrangementer oplyst.

ONSDAG
Ingen arrangementer oplyst.

Humle Bio:
Tirsdag:
Biografen er lukket

Onsdag:
Biografen er lukket

Lokalradio
Radio Humleborg: FM 104, 3 

MHz - TDC hybridnet 98,8 
MHz. Hverdage 18.00-20.00 
samt lørdag og søndag 09.00 
- 20.00.

Jazzkanalen – Nordsjællands 
Jazzradio sender på FM 
104,3 MHz - DAB+ Nord-
sjælland og på netradio – 
mandag klokken 11.00-18.00 
samt tirsdag til fredag klok-
ken 12.00-18.00. 

Museer og gallerier
Louisiana - museet er lukket 

frem til den 27. marts.
Nivaagaards Malerisamling 

- museet er lukket frem til 
den 29. marts.

Fredensborg Museum er luk-
ket frem til den 31. marts.

NÆRVÆR: For tre 
uger siden drak de 
kaffe om et spise-
bord. Nu hilser de 
på afstand, når Tove 
Andersen afleverer 
indkøb fra Netto.

NIVÅ: Tove Andersen har 
to at handle for i øjeblikket. 
Hun går i Netto, når der ikke 
er så mange mennesker - 
typisk om formiddagen - og 
bagefter går hun ud til sin 
besøgsvært, som hun har 
kendt i tre år.

Normalt ville hun ikke 
have fyldte indkøbsposer 
med. I stedet ville hun gå ind 
og sætte sig ved spisebordet 
for at drikke kaffe og spise 
kage. Men intet er normalt i 
disse uger, og det har de to et 
helt særligt ord for.

Den 68-årige Tove Ander-
sen fra Nivåhøj er en af de 
besøgsvenner, der er orga-
niseret under ÆldreSagen. 
Hver uge plejer hun at tage 
ud for at besøge sin 85-årige 
besøgsvært, der bor i eget 
hus i Nivå. 

- Vi plejer at sidde ved spi-
sebordet. Om sommeren, 
når vejret er godt, sidder vi 
på terrassen. De første par 
gange skulle vi lige i gang, 
men det gik hurtigt med at 
åbne op - og det er jo gensi-
digt. Der er nogle ting, som 
det er lettere at snakke med 
andre end sin familie om.

- Jeg har ikke selv børn, 
men det er fint at høre om 
hendes børn og børnebørn, 
og vi snakker om, hvad vi 

har hørt og oplevet. 
- Nu taler vi i telefon flere 

gange om ugen, og når jeg 
afleverer indkøb, sætter jeg 
det ude foran døren, ringer 
på og går – og så står jeg og 

ser, at hun kommer ud for 
at hente det. Så står vi på 
afstand og siger »Dav, du – 
vi snakkes ved«, fortæller 
Tove Andersen.

I de seneste uger har de to 

talt om mange ting, og selv-
følgelig har de også talt om 
risikoen for at få Corona. 
Hele situationen i øjeblik-
ket gør også, at den 85-årige 
besøgsvært hurtigt bliver 
forvirret, og hun har derfor 
ikke ønsket at være med i 
denne artikel.

Men der er en særlig ord-
veksling, som Tove Ander-
sen husker fra den seneste 
uge.

- Vi talte om, hvor røvkede-
ligt det er, og det morer mig 
lidt, for ordet var hendes. 
”Røvkedeligt”, konstaterer 
Tove Andersen om den isola-
tion, der især har ramt man-
ge ældre og mennesker med 
kroniske eller livstruende 
sygdomme.

slot

Posen foran døren, ring 
på - og gå igen…

ÆldreSagens besøgsvenner er også sendt hjem i øjeblikket, men Tove Andersen bevarer kontakten til sin besøgsven og hjælper med indkøb. 
 Foto: Jens Wollesen

Telefonen er blevet en livline, og den bruges nu hver dag - i stedet for 
samtalerne ved spisebordet en gang om ugen.

HUMLEBÆK: I snart otte år 
har Frivilligcentret eksiste-
ret på Teglgårdsvej i Hum-
lebæk, og det har skabt nye 
bekendtskaber og netværk, 
som nu giver gevinster.

Hvor rummene normalt 
summer af liv, står de nu 
tomme, men kontakter-
ne mennesker imellem er 
skabt, og de fortsætter her 
under krisen, hvor mange 
ældre og sårbare er gået i 
isolation.

- Mange har fået venner og 
bekendte i FrivilligCentret, 
og de fortæller, at det nu er 
med til at bære dem oppe 
med telefonopkald og hjælp 
til at handle, fortæller Peter 
Søndergaard, der er leder af 
Frivilligcentret.

Selve centret er lukket for 
besøgende i øjeblikket, men 
der ligger stadig en stor op-
gave i at informere om alle 
de gratis tilbud, der eksiste-
rer - og det sker via Frivillig-
Centrets nyhedsbrev, som 
alle brugerne kan læse.

Og så er kontakten mellem 
mennesker jo i udvikling i 
disse uger. De fleste i Frivil-
ligCentret lægger et frivil-
ligt arbejde, og deri ligger 
naturligt, at indbyrdes kemi 
kan spille en rolle. Frivillig-
Centret arbejder også med 
den del, så centret får kon-
takt til alle brugere af huset, 
ikke kun de mennesker, der 
har det indbyrdes sjovest 
sammen. Den stille gæst – 
eller den kantede gæst – skal 
også med det fællesskab, der 
trods alt er i Corona-tiden.

Frivilligcenter 
høster nu de frø, 
der er sået

FREDENSBORG: Integrati-
onscaféen for Fredensborg 
Kommune er som mange 
andre ting desværre lukket.

Alligevel er der stadig 
hjælp at hente, fortæller In-
tegrationscafeen.

Gennem møder i den for-
rige forening, Flygtninge-
vennerne, er der skabt en 
mængde kontakter mellem 
flygtninge og frivillige. Og 
det netværk, der er skabt 
gennem møderne mandag 
eftermiddag fungerer end-
nu.

Her fem år efter lever disse 
kontakter videre i Integra-
tonscaféen, også uden for de 
rent fysiske møder.

De frivillige kontaktperso-
ner hjælper stadig borgere, 
der har brug for hjælp, via 
telefon, skype, gåture to og 
to på god afstand, m.m. 

Så, hvis man har brug for 
hjælp, opfordres man til at 
maile/ringe til sin kontakt-
person.

Derudover er der lagt op-
lysninger om coronavirus 
ud på vores hjemmeside på 
dansk, arabisk og tigrinya. 
Se  http://www.icafeen.dk/

Man er også velkommen 
til at skrive til info@icafeen.
dk, så vil vi hjælpe, hvis det 
er muligt.

Integration lader 
sig ikke stoppe

Rækkehus på Hasselhøj 206, 
Nivå, solgt for 2.035.000 kr. 
d. 29-01-2020

Villa på Frederikkevej 
18A, Humlebæk, solgt for 
3.750.000 kr. d. 26-09-2019

Ejerlejlighed på Chrst Bo-
ecksvej 28, 1. mf, Fredens-
borg, solgt for 1.550.000 kr. d. 
19-02-2020

Ejerlejlighed på Teglgårds-
vej 921, 3. th, Humlebæk, 
solgt for 1.950.000 kr. d. 06-
02-2020

Villa på Boserupvej 420, 
Humlebæk, solgt for 
3.895.000 kr. d. 27-02-2020

Villa på Humlebækvej 
11, Fredensborg, solgt for 
1.600.000 kr. d. 02-03-2020

Ejerlejlighed på N W Ga-
desvej 8A, st, Fredensborg, 
solgt for 1.000.000 kr. d. 02-
03-2020

Kilde: Boliga.dk

Nye naboer

n I den kommende tid 
vil Frederiksborg Amts 
Avis lokalt i Fredensborg 
Kommune fortælle om 
konsekvenserne af Coro-
na-virussen, men også 
om de historier, som vi 
kan lade os inspirere af.

n Dagens Fredens-
borg-sider byder på et 
møde med Tove Ander-
sen, der er besøgsven 
- nu også telefonven, og 
artiklerne fortæller om 

FrivilligCentret og Inte-
grationscafeens arbejde

n Der er også inspirati-
on til godt læsestof - med 
opfordring til at holde 
afstand på vej ned i en 
fysisk butik, fordi hvis 
alle i disse uger køber via 
webbutikker, kan de fy-
siske butikker ende med 
at være væk, når Coro-
na-epidemien er ovre. 

Nye valg

»  Så står vi på 
afstand og siger »Dav, 
du - vi snakkes ved«

Tove Andersen
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INSPIRATION: Hvad 
skal vi læse? Jeanet-
te, Heidi og Silke fra  
borgernes boghan-
del anbefaler bør-
nebøger, krimier og 
skønlitterær bøger 
i en tid, hvor også 
Fredensborg Bog-
handel må kæmpe 
for at få kunder - og 
håndsprit.

FREDENSBORG:  Over 700 
kunder har et andelsbevis, 
der viser, at de er medejere 
af Fredensborg Boghandel. 

Nu kommer boghandelen 
med seks ideer til bøger, der 
er gode til at læse her i en tid, 
hvor børnene er hjemme fra 
skole - og hvor mange også er 
sendt hjem fra arbejde. 

I Fredensborg Boghandel 
har medarbejderne udvalgt 
nogle af de bøger, som de 
særligt kan anbefale - de har 
nemlig selv læst dem.

Der er to børnebøger, to 
skønlitterære værker og to 
krimier.

Venskaber og flugt  
»Aldrig mere venner« af 
Puk Krogsøe . 

”Det er en rigtig god bog 
for piger fra 10 år om ven-
skab og hvad man gør, når 
bedsteveninden pludselig 
ikke længere vil være ven-
ner. For det er aldrig sjovt at 
stå alene tilbage”

Anbefalet af Silke fra Fre-
densborg Boghandel. Bogen 
koster 100 kroner.

»Den rustne verden  - Flug-
ten fra Danmark« af Adam 
O. 

”En god bog, de gør børn og 
unge klogere på miljø, klima 
og natur. Historien handler 
om 4 søskende, der på vej fra 
deres hjem i Grønland styr-
ter ned med flyet i Danmark 
på vej til deres bedstefar i 
Sverige. Danmark er blevet 
en gigantisk losseplads - og 
børnene skal bruge al deres 

opfindsomhed for at komme 
frem til deres bedstefar, for 
de møder både venner og 
fjender på deres lange tur”.

Anbefalet af Silke fra Fre-
densborg Boghandel. Bogen 
koster 200 kroner.

Kærlighed og galskab
»Oplyst” af Tara Westover

”En stærk erindringsro-
man om Taras opvækst i en 
mormonfamilie med en bi-
polar far. Farens sindslidel-
se betød, at familien levede 
meget isoleret og i en dys-
funktionel familie. Det er hi-
storien om en udsædvanlig 
stærk kvinde, der trods en 
brors voldelige adfærd, fast-
holder kærligheden til fami-
lien og hendes ophavssted 
samtidig med at hun formår 
at finde din egen identitet. 
Den er gribende”.

Anbefalet af Jeannette fra 
Fredensborg Boghandel. 
Bogen koster 199 kroner.

»Til min søster« af Dy 
Palmbeck. 

”Det er jo vinderen af Po-

litikens Litteraturpris 2020! 
Og det ikke uden grund. Dy 
Palmbeck har skrevet en 
medrivende roman om sø-
stresolidaritet om at vokse 
op med brutalitet og gal-
skab, finde solidariteten og 
moderskabet og ikke mindst 
at få sin stemme hørt. Den er 
fantastisk”¨

Anbefalet af Jeannette fra 
Fredensborg Boghandel.

Kvinde- og pigemord
»Fejtrin« af Maria 
Adolfsson. 

”En super god krimi, 
der er det første bind til af 
den medrivende ‘Dogger-
land-serie’! Jeg glæder mig 
til de næste bøger i serien, 
hvor den kvindelige krimi-
nalassistent Karen på den 
fiktive, stormombruste og 
natursmukke øgruppe ‘Dog-
gerland’ skal grave i øgrup-
pens historie for at opklare 
det brutale kvindemord 
efter den årlige østersfesti-
val.”

Anbefalet af Heidi fra Fre-
densborg Boghandel. Bogen 
koster 200 kroner.

 »H.C.Andersen Mor-
deren« af Sane og Brian 
Wind-Hansen. 

“En markaber mordsag 
udspiller sig i Odense med 
fundet af en død 10 årig pige 
opstillet i en morbid kopi af 
‘Den lille pige med svovl-
stikkerne’. Mordgåden løses 
af politiassistent Tom Kross 
sammen med eksperter i 
H.C. Andersens eventyr og 
en krisepsykolog. En hårrej-
sende krimi, der er svær at 
lægge fra sig. Og så er bogen 
anbefalet af mere end 9000 
mofibo-brugere - så hermed 
en anbefaling fra de virtuel-
le bøger til den trykte”.

Anbefalet af Heidi fra Fre-
densborg Boghandel.

Fredensborg Boghandel 
ligger på Jernbanegade i 
Fredensborg, og boghande-
len bringer bøger ud i nær-
området. Den har åbent, 
men der er begrænsning på 
antallet af kunder i butik-
ken samtidig og håndsprit 
ved indgangen.

slot

Borgernes boghandel 
anbefaler seks bøger

Seks bøger - hver får de en anbefaling med fra medarbejderne i Fredensborg Boghandel. Godt læsestof 
hver i en tid, hvor børn og voksne skal lave noget andet end at se på skærme.  Foto: Kenn Thomsen

KOKKEDAL: I et rækkehus i 
Kokkedal har Britta Scha-
de og Flemming Priem fun-
det H.C. Andersens eventyr 
frem, og de læser dem højt 
for hinanden.

Det er mange år siden, at 
de har læst dem eller hørt 
dem, og gensynet giver dem 
nye oplevelser. 

- Da jeg hørte hans fort-
ællinger, hans eventyr for 
mange år siden, oplevede jeg 
ikke den dybde, det syn på 
livet og mennesket. Husker, 
at mit yndlingseventyr den-

gang var »Historien om en 
moder« - var vel omkring 10 
år - synes, det var sørgeligt, 
men ville have, at min mor 
netop skulle læse det even-
tyr. Sådan har jeg det ikke 
i dag - slet ikke, fortæller 
Britta Schade.

I sidste uge læste de blandt 
andet eventyrene ”Der er 
forskel”, ”Vanddråben” og 
”Klokken”. 

- »Klokken« var vist det 
eventyr, jeg blev mest grebet 
af - også bevæget - der var jo 
næsten alt det, jeg holder af 

- poesien, sammensmeltnin-
gen af det gode og mindre 
gode, åbenheden, naturen 
- ånden i naturen - religi-
øst på sin egen måde - ikke 
en speciel religion - også 
at mennesket lykkes med 
at række ud efter et andet 
menneske, funderer hun og 
tilføjer:

- Flemming så mest det 
kristne i »Klokken«. »Vand-
dråben« - igen om menne-
sker - så forskellige de er 
- var måske det eventyr, der 
greb mig mindst. Men der er 

ingen tvivl - H.C. Andersens 
er blevet min yndlingsdig-
ter.

Flemming Priem, 82 år, er 
flittig læserbrevsskribent i 
Frederiksborg Amts Avis, 
hvor han med sin tekniske 
baggrund skriver om ge-
otermisk varme – Britta 
Schade, 78 år, har i over 40 år 
været ansat på kunstmuseet 
Louisiana som pressemed-
arbejder.

slot

H.C. Andersen tages ned hylden
FREDENSBORG: Chefen for 
Den Kongelige Livgarde, 
oberst Mads Rahbek, måtte 
på grund af COVID-19 (Coro-
na-virus) i sidste uge træffe 
beslutning om, at ingen gar-
dere på Livgardens installa-
tioner og ved kongelige slot-
te måtte gå uden for hegnene 
og dermed udsætte sig for 
unødig smittefare.

Det gælder også garderne 
på Fredensborg Slot, som 
derfor har været holdt inde 
på slottets område siden or-
dren blev givet. Her er fri-
tidsaktiviteterne imidlertid 

begrænsede, så da Fredens-
borg Bibliotek modtog en 
opfordring fra slottet om at 
forsyne garderne med læse-
stof, var der ingen betænk-
ningstid.

I samarbejde med Allerød 
Bibliotek fandt Fredensborg 
Bibliotek et udvalg af teg-
neserier, krimier, romaner 
og fagbøger, og de mange 
kasser blev afleveret under 
hensyntagen til Sundheds-
styrelsens retningslinjer for 
god hygiejne og afstand. 

Gardere får bøger fra 
biblioteket

Debat

HUMLEBÆK: I Frederiks-
borg Amts Avis kan man 
den 20. marts læse, at mu-
seumsinspektør Anders 
Kold stolt kan fortælle, at 
David Hockney har sendt 
ham en IPad tegning, og 
at han anbefaler en video 
med Hockney, hvor han 
sidder foran sit fantasti-
ske Grand Canyon male-
ri, A closer Grand Cany-
on, som Louisiana kun 
kom i besiddelse af, fordi 
Hockney gav dem mulig-
hed for at erhverve male-
riet til vennepris. Ellers 
var man aldrig kommet 
i nærheden af at kunne 
købe dette maleri. Nu 
skulle man jo tro at Lou-
isiana, med rette, ville 
være stolte af den enestå-
ende mulighed og gestus. 
Det er man nok udadtil, 
men i praksis har man 
været respektløs. 

Ud fra artiklen må man 
formode, at man så kan 
tage en tur på Louisiana 
(når corona er overstået), 
og beundre dette maleri, 
men sådan er virkelighe-
den desværre ikke. Jeg 
var for nyligt på Louisia-
na, hvor jeg undrede mig 
over, at maleriet ikke var 
der. Da jeg forespurgte, 
om det ikke var en del af 
den faste udstilling, fik 
jeg forklaret, at Louisia-
na egentlig ikke har no-
gen fast udstilling, men 
at man har så mange 
kunstværker, at man er 
nødt til at have nogle på 
arkiv og cirkulere lidt i 
samlingen. Foruden at 
man også skal have plads 
til aktuelle udstillinger. 
Med andre ord. Den stør-

ste nulevende maler, hvis 
værker er de dyreste i 
verden, og som Louisia-
na ved et lykketræf lyk-
kedes at komme i besid-
delse af, endda et af hans 
kæmpemalerier, frister 
en tilværelse i Louisia-
nas arkiv! 

Hvis jeg var en verdens-
berømt maler, og en af 
mine gode venner bræn-
dende ønskede et af mine 
malerier, og jeg solgte 
maleriet til vedkommen-
de til vennepris, så ville 
jeg have en berettiget 
forventning om, at ved-
kommende ville hænge 
det op i sin stue, og ikke 
gemme det væk i kælde-
ren. Hvis jeg erfarede 
dette, ville jeg, ud over 
skuffelsen, kraftigt for-
tryde at jeg havde solgt 
maleriet til vedkommen-
de, når det alligevel ikke 
betød mere, og når jeg 
kunne have fået væsent-
ligt mere for det, hvis jeg 
havde sat det på auktion. 
Det er imidlertid sådan 
Louisiana behandler de-
res gode ven Hockney. 

Der er kun én ting for 
Louisiana at gøre her. 
Beklage at man har tabt 
sutten, og så se og finde 
en permanent plads til 
dette fantastiske maleri, 
og så håbe på, at Kolds 
gode ven ikke opdager 
forræderiet!

Peter Koch
Nørredamsvej 108

Fredensborg

Med Louisiana 
som ven har David  
Hockney ikke 
brug for fjender
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RUDERSDAL: Her på redak-
tionen har vi opfordret læ-
serne til at sende fotos fra en 
hverdag præget af coronavi-
russen.

Det har mange heldigvis 
gjort, og det er vi naturlig-
vis glade for. Vi bringer bil-
lederne løbende. Nogle af 
vores læsere har dog også 
valgt en anden tilgang, og en 
af dem ses her.

Striben »Mens vi venter« 
er lavet af Lulu Jacobsen fra 
Birkerød, og vi bringer dem 
så længe lager haves - om-
end vi ikke kan garantere, 
at det bliver på daglig basis. 
Indtil videre har vi modta-
get syv striber, og Lulu Ja-
cobsen udelukker ikke, at 
der kommer flere.

Hovedpersonen kalder 
Lulu Jacobsen for Male-
ne-i-verden. Hun vågner en 
morgen op til en tom verden 
og er i tvivl om, hvorvidt det 
hele har været en drøm. 

På den måde har hun et 
skæbnefællesskab med 
»Palle alene i verden«, som 
hun da også møder, da hun 
begiver sig ud i de tomme 
gader. Der er hermed også 
en hyldest til illustrator og 
bladtegner Arne Unger-
mann, der illustrerede Jens 
Sigsgaards bog »Palle alene 
i verden« fra 1942.

Malene-i-verden

Illustration: Lulu Jacobsen

CORONA: I et forsøg 
på at inddæmme 
udbredelsen af coro-
navirus/COVID19 
har kommunen 
udstedt et midler-
tidigt forbud mod 
besøg på blandt 
andet plejehjem og 
kommunale og pri-
vate bosteder. 

RUDERSDAL: På baggrund 
af et påbud fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed udsteder 
Rudersdal Kommune mid-
lertidigt forbud mod besø-
gendes adgang til plejehjem, 
kommunale og private bo-
steder mv. 

Det er desværre nødven-
digt for at forebygge eller 
inddæmme udbredelse af 
coronavirus/COVID-19.

Det skriver Rudersdal 
Kommune i en pressemed-
delelse. 

Her står videre, at følgende 
opholdssteder er omfattet af 
forbuddet:

»Foruden kommunale og 
private plejehjem omfatter 
forbuddet også kommunale 
og private aflastningsplad-
ser, midlertidige pladser, 

kommunale og private pleje-
boliger og andre boligformer 
med tilknyttet personale og 
fællesboligarealer, herunder 
kommunale og private bo-
steder og bofællesskaber. Be-
slutningen om forbud omfat-

ter både fællesarealer og be-
boernes personlige boliger«, 
skriver kommunen.

Undtagelser til forbuddet
Kommunalbestyrelsen har 
besluttet, at ovennævnte 

forbud ikke omfatter besøg 
i kritiske situationer fra en 
patients nære pårørende. 

Ved en kritisk situation 
forstås eksempelvis et uop-
sætteligt besøg hos en kri-
tisk syg eller døende person.

Kommunalbestyrelsen er 
forpligtet til at sikre, at be-
søg hos uafvendeligt døende 
personer kan gennemføres 
på en forsvarlig måde.

RAM

Kommunalt forbud mod besøg  
på plejecentre og botilbud

I et forsøg på at inddæmme udbredelsen af coronavirussen har kommunen udstedet et mildertidigt besøgsforbud på blandt andet kommu-
nens plejehjemme.  Foto: Rudersdal Kommune

Villa på Tornevænget 14, Bir-
kerød, solgt for 6.100.000 kr. 
d. 18-12-2019

Villa på Arnegårds Alle 8, 
Holte, solgt for 7.950.000 kr. 
d. 22-10-2019

Villa på Sandbjergvej 
19, Hørsholm, solgt for 
4.950.000 kr. d. 11-10-2019

Villa på Stakkeledet 15, Hørs-
holm, solgt for 4.000.000 kr. 
d. 08-09-2019

Villa på Trontedammen 12, 
Vedbæk, solgt for 7.200.000 
kr. d. 15-01-2020

Villa på Skovridergårdsvej 10, 
Virum, solgt for 8.530.000 
kr. d. 27-08-2019

 Ejerlejlighed på Skodsborg-
parken 24, 4. tv, Skodsborg, 
solgt for 7.995.000 kr. d. 19-
11-2019

 Ejerlejlighed på Nærum Ho-
vedgade 21, st. th, Nærum, 
solgt for 1.915.000 kr. d. 13-
01-2020

 Villa på Storkevænget 26, 
Birkerød, solgt for 4.300.000 
kr. d. 08-12-2019

Kilde: Boliga

Nye naboer

RUDERSDAL: Borgerservice 
på rådhuset i Holte er næ-
sten tomt for besøgende i 
disse dage, hvor der kun er 
åbent for akutte henvendel-
ser og kun efter forudgående 
aftale. 

Det skriver Rudersdal 
Kommune i en pressemed-
delelse, hvori det også oply-
ses, at Borgerservice fra  og 
med i går begrænsede åb-
ningstiderne yderligere til 
tirsdag og torsdag klokken 
10.00-12.00.

De nye åbningstider gæl-
der stadig kun for akutte 

henvendelser og kun efter 
forudgående aftale per tele-
fon.

Telefontiderne ændres i 
øvrigt ikke, så har man som 
borger brug for hjælp, kan 
man ringe på telefon 46 11 00 
00 mandag, tirsdag, torsdag 
og fredag mellem klokken 
10.00-14.00. Onsdag er der 
lukket som sædvanlig.

Kommunen lægger i øv-
rigt op til, at der, hvis situa-
tionen ændrer sig, kan blive 
ændret på åbningstider og 
telefontider igen senere.

Borgerservice skærer 
ned på åbningstiderne

Kun ganske få borgere er for tiden hos Borgerservice på rådhuset i 
Holte, som derfor skærer i åbningstiderne, som også kun gælder for 
akutte henvendelser.  Foto: Allan Nørregaard

BIRKERØD: En af politiets 
patruljer henvendte sig søn-
dag klokken 20.03 til føreren 
af en bil på Stiholmsvej, og 
en narkometertest viste, at 
føreren formentlig havde 
kørt bil under påvirkning af 
euforiserende stoffer.

Det oplyser Nordsjællands 
Politi, som også kan oplyse, 
at der var tale om en 19-årig 
mand fra Silkeborg. Man-
den blev anholdt og sigtet.

 En 20-årig mandlig passa-
ger fra Randers blev sigtet 
for besiddelse af euforise-
rende stoffer, da patruljen 
ved visitation fandt ham 
i besiddelse af en mindre 
mængde kokain og hash.

19-årig bilist  
var påvirket  
af stoffer
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FAKTA
■■ Tidligere vindere:

■■ 2019: Nikolaj Nor-
ding-Grooss, skue-
spil

■■ 2018: Klara Blauen-
feldt, grafik

■■ 2017: Victoria Bierre, 
svømning

■■ 2016: Silke Marie 
Seland, fodbold

■■ 2015: Christian 
Skovlund, obo

■■ 2014: Lasse Winther, 
teater 

■■ 2013: Ulf Stubbe 
Teglbjærg, billed-
kunst 

■■ 2012: Kevin Chen, 
golf 

■■ 2011: Mikkel Aaen, 
orienteringsløb 
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 Furesø

Se flere billeder

HARESKOVBY: Problematik-
ken omkring spredningen 
af coronavirus er for alvor 
kommet tæt på i Hareskov-
by. 

Fire dage før regerin-
gens nedlukning af dele af 
det danske samfund, holdt 
Hareskovby Medborger-
forening (HMB) generalfor-
samling i forsamlingshuset 
Annexgården. På det tids-
punkt var der ikke udsendt 
hverken anmodninger eller 
forordninger om at undgå 
større forsamlinger.  

Det viser sig, at en person, 
der var smittet med coro-
na-virus, deltog i generalfor-
samlingen.  

- Vi er blevet orienteret om, 
at der ved generalforsam-
lingen og mødet med borg-
mesteren d. 10. marts var en 
person tilstede, der efterføl-
gende blev syg af corona, op-
lyser HMBs formand Søren 
Berg i et nyhedsbrev til med-
lemmerne. 

Vedkommende er ifølge 
HMBs oplysninger stadig 
indlagt på hospitalet men 
heldigvis i bedring. 

- Vi håber ikke, at nogen 
er blevet smittet. Pas på 
jer selv, lyder det fra Søren 
Berg. 

mikkel

Corona: Smittet 
person var med 
til general
forsamling

Villa på Anemonevej 21, 
Værløse, solgt for 4.150.000 
kr. d. 05-02-2020

Ejerlejlighed på Garnisons-
vej 11, 3, Farum, solgt for 
3.499.000 kr. d. 09-03-2020

Rækkehus på Laanshøj 
Alle 29, Værløse, solgt for 
2.780.486 kr. d. 15-01-2018

Rækkehus på Laanshøj 
Alle 35, Værløse, solgt for 
2.777.446 kr. d. 17-09-2017

Villa på Tibberup Alle 98, 
Værløse, solgt for 3.685.000 
kr. d. 25-02-2019

Rækkehus på Divisions-
vænget 23, Farum, solgt for 
3.700.000 kr. d. 21-11-2019

Kilde: Boliga.dk

Bolighandler

FURESØ: I år uddeler Furesø 
Kommune for tiende gang 
Talentprisen. Så kom i gang 
med at indstille lige præcis 
din favorit. 

- Corona-smitten og de 
mange restriktioner, den 
har medført, går også ud 
over de mange børn og unge, 
der må  undvære deres fri-
tidsaktiviteter. Derfor er der 
måske særligt i år grund til 
at hylde de mange talenter, 
vi har blandt vores unge, og 
som trænger til opmuntring 
i en forandret hverdag, siger 
Cecil Bojsen Harder, kultur-
konsulent i Furesø Kommu-
ne. 

Man kan indstille et talent 
hjemmefra computeren. Ta-
lenterne skal være mellem 
13 og 19 år. Indstillingerne 
skal være Furesø Kommune 
i hænde inden den 1. april. 
Vinderen får en chack på 
5.000 kroner. Alle nomine-
rede 

For at indstille et talent 
skal man sende en e-mail til: 

ungttalent@furesoe.dk
Indstillingen skal indehol-

de navn, alder og profil på 
netop din kandidat Uddelin-
gen finder sted den 28. maj. 
Naturligvis ud fra de givne 
omstændigheder til den tid.                                    

mikkel

Hvem er Furesøs  
største talent?

FARUM: Lokalplanen for om-
rådet ved Frederiksborgvej 
3-5 er på dagsordenen ved 
byrådsmødet på onsdag. 

Alt peger på, at projektet, 
som har fået arbejdstitlen 
Kulturøen, vedtages uden 
det krav om mulighed for 25 
procent almene boliger, som 
det socialdemokratiske fler-
tal i udvalget for byudvik-
ling og bolig vedtog tidligere 
på måneden. 

Efter dialog med udvik-
leren Sophienberg trak So-
cialdemokratiet ønsket til-
bage. 

Den udmelding skuffer i 
den grad Enhedslistens Øj-
vind Vilsholm, og han har 
derfor tænkt sig at oprethol-
de forslaget, når lokalpla-
nen for byggeriet kommer 
til behandling på onsdagens 
byrådsmøde.

- Det er en rigtig god ide 
med blandede boligformer. 
Ejerboliger skal blandes 
med både privat udlejning 
og almennyttige boliger, si-
ger Øjvind Vilsholm. Hvis 
vi lader det hele være op til 
bygherren, så får vi med en 
til vished grænsende sand-
synlighed udelukkende 
ejerboliger i området. Det 
er nemlig det, der giver flest 
penge i kassen, siger Øjvind 
Vilsholm

Øjvind Vilsholm er især 

skuffet over den socialdemo-
kratiske kovending, fordi 
byrådet på onsdagens møde 
også skal behandle et forslag 
om at nedsætte et udvalg, 
der skal arbejde med de bo-
ligsociale udfordringer i Fu-
resø Kommune.

- Udvalget skal arbejde 
med de sociale udfordringer 
i kommunens almennytti-
ge boligområder. Og noget 
af baggrunden er jo netop, 
at man har store områder, 
hvor der kun er almennyt-
tige boliger. Når vi så har 
chancen for at etablere noget 
byggeri, hvor vi blander bo-
ligformerne, skal vi da gøre 
det, fortsætter Øjvind Vils-
holm.

Han håber, at Socialdemo-
kraterne kommer på bedre 
tanker inden byrådsmødet, 
for Øjvind Vilsholm gør 
sig ingen forhåbninger om 
hjælp fra den borgerlige side 
af byrådet i denne sag.

- Venstre og Konservative 
benytter enhver lejlighed til 
at kæmpe imod, at vi få flere 
almennyttige boliger i kom-
munen, så hvis ikke Furesø 
Kommune skal gå hen og bli-
ve en rigmandsghetto, så må 
Socialdemokraterne være 
vågne i timen, slutter Øjvind 
Vilsholm.
 
 mikkel

Enhedslisten vil fortsat 
have 25 procent almene 
boliger i Kulturøen

Grafikeren Klara Blauenfeldt fra 
Skovhusets Billedskole vandt 
Furesø Kommunes Talentpris i 
2018.  
Foto: Allan Nørregaard

BYGGERI: Entre-
prenørfirmaet B. 
Nygaard Sørensens 
konkurs har udsat 
færdiggørelsen af 
Seniorbofællesska-
bet Midgård. 

FARUM: Murerspandene, 
isoleringsmaterialet og alt 
det andet er efterladt, og de 
halvfærdige bygninger står 
spøgelsesagtige tilbage. 

Midt i januar måned gik 
Entreprenørfirmaet B. Ny-

gaard Sørensen konkurs, og 
fra den ene dag til den anden 

gik arbejdet med Seniorbo-
fællesskabet Midgård i stå. 

- Det var lidt af en katastro-
fe, siger Jette Adolphsen, 
formand for beboergruppen 
i seniorbofællesskabet Mid-
gård. 

-Entreprenøren havde 
netop fortalt os, at vi kunne 

flytte ind i Midgård en må-
ned tidligere end den forven-
tede indflytningsdag den 1. 
september. Vi håber stadig 
på, at det bliver i år, Ved kon-
kursen var byggeriet lidt 
mere end halvvejs. fortæller 
Jette Adolphsen. 

Det blev ikke bedre af, at 
en del af det konkursramte 
firma blev overtaget af an-
dre firmaer. 

-De nye ejere ville ikke 
overtage vores projekt, siger 
Jette Adolphsen, som for-
venter afklaring i den nær-
meste fremtid. 

-En kurator er i gang med 
at finde ud af, hvad der skal 
ske. Det får vi besked om in-
denfor kort tid.

Midgård består af 29 boli-
ger og er støttet af OK-Fon-
den. Projektet har været 
igennem en del tilbageslag. 
Ikke mindst en klage til Mil-
jøstyrelsen. Det udsatte pro-
jektet et års tid. 

mikkel

Midgård ramt af konkurs

Byggematerialerne ligger og fly-
der i gården af det ufærdige byg-
geprojekt Seniorbofællesskabet 
Midgård. Arbejdet gik i stå, da 
entreprenørfirmaet  B. Nygaard 
Sørensen gik konkurs i januar.  
Foto: Mikkel Kjølby

Facacen ud mod Paltholmvej  
og Farum Bytorv er stort set  
færdig.  
Foto: Mikkel Kjølby
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PLAN UDSAT: Coro-
nakrisen udsat-
te Planudvalgets 
behandling af lokal-
planforslag, der 
imødekommer Gan-
løse Bylaugs ønske 
om, at hovedhuset 
kan blive medbor-
gerhus.

GANLØSE: Hvis ikke Planu-
dvalget havde været nødt til 
at aflyse sit martsmøde på 
grund af risikoen for Coro-
na-virus, så ville et forslag 
til Lokalplan 60 for Liselund 
i Ganløse snart være på vej 
ud i høring.

På dagsordenen var nem-
lig lokalplanforslaget, der 
skal ændre anvendelsesmu-
lighederne for den gamle 
gård i det centrale Ganløse, 
når klubben, der er der nu, 
flytter ned på Ganløse Skole 
til sommer. 

Lokalplanforslaget skal 
blandt andet fastholde be-
varingsværdier som det ek-
sisterende stuehus ,karak-
teren af et firelænget går-
danlæg og den åbne forhave 
med gammel beplantning 
samtidig med, at den gør det 
muligt at etabere boliger, li-
beralt erhverv eller institu-
tioner i ejendommen.

Undervejs har der været et 
møde med Ganløse Bylaug, 
der har udtrykt ønske om, at 
lokalplanen skulle åbne mu-
lighed for, at der kan bygges 
en ny spejderhytte inden for 
lokalplanområdet, så Erik 
Skjalmssøn-spejderne kun-
ne blive i Ganløse bymidte. 
Desuden har bylauget bedt 
om, at Liselunds hovedbyg-
ning skal kunne udstykkes 
separat og anvendes til med-
borgerhus.  

Da kommunen har arbej-
det videre med en anden 
placering af spejderne, er 
det ikke taget med i lokalpla-
nen, men til gengæld åbner 
planen mulighed at udstyk-
ke Liselunds hovedbygning 
til medborgerhus og lignen-
de, fremgår det af sagsfrem-

stillingen.
Liselunds stuehus anses 

også for at være så vigtigt et 
element i byens kulturmil-
jø, at den ikke må rives ned, 
men skal fastholdes med det 
nuværende udseende eller 
føres tilbage til sin oprinde-
lige stil. Desuden skal for-
haven bevares åben, så der 
fortsat kan kigges ind på det 
bevaringsværdige stuehus. 
De gamle æbletræer skal så 
vidt muligt bevares, men ha-
ven må gerne indrettes med 
enkeltstående træer, min-
dre busketter og blomster-
bede samt lege- og opholds-
arealer.

De tre længer med tidli-
gere driftsbygninger anses 
også for at være værdifulde 
af kulturhistorisk og mil-
jømæssig værdi, men den 
mere ordinære arkitektur, 
flere ombygninger og byg-
ningernes ringe tilstand, 
gør dem mindre bevarings-
værdige. Derfor giver lokal-
planforslaget mulighed for 

at rive dem ned, men til gen-
gæld skal en ny bebyggelse 
bygges med samme hoved-
form og karakter. 

Bylaug mangler penge
Niels Madsen, der er for-
mand for Ganløse Bylaug 
synes stadig, det er et ke-
deligt tab for byen, at kom-
munen flytter klubben fra 
Liselund til skolen, hvor den 
både reducerer SFO’’ens 

areal og også kommer til 
at lægge beslag på Ganløse 
Kulturhus.

Det gør efter bylaugets me-
ning behovet for et medbor-
gerhus endnu større.

- Vi synes, at en by som 
Ganløse har brug for et med-
borgerhus i lighed med Sten-
løse, som har et kulturhus i 
det gamle rådhus. Vi vil ger-
ne i dialog med kommunen 
om, hvordan man kan lave 
en sådan model, siger han.

Foreløbig indeholder lo-
kalplanforslaget altså mu-
ligheden, men i et svar på et 
debatindlæg i Lokalavisen 
Egedal har borgmester Kar-
sten Søndergaard (V) tilken-
degivet, at »såfremt man i 
Ganløse vil stå sammen og 
for eksempel købe hovedhu-
set, burde det være en mu-
lighed«.

Det ser Niels Madsen dog 
ikke som realistisk, selv om 
bylauget fornemmer en inte-
resse for det.

- Hvis man udbyder det 
midt på sommeren, så skal 
nogen byde, og vi kan ikke 
nå at holde borgermøder og 
få økonomien på plads, siger 
han.

Et alternativ kunne være, 
at en gruppe borgere køber 
hovedhuset, ligesom Ganlø-
se Møllelaug i sin tid købte 
Ganløse Mølle for år tilbage 
og den dag i dag holder ar-
rangementer for medlem-
merne der, men bylauget ser 
helst, at medborgerhuset 
bliver et sted, hvor alle kan 
komme, og den vil også ger-
ne have Liselunds store for-
have bevaret som et sted for 
alle. 

- Det kunne være et sted 
med borde og bænke og mu-
lighed for at lave små mar-
keder eller lignende, mener 

Niels Madsen.
Når lokalplanen er be-

handlet af Planudvalget, 
Økonomiudvalget og byrå-
det skal den sendes i høring 
i seks uger, og i høringspe-
rioden vil der blive holdt et 
borgermøde.

ross

Lokalplan for Liselund på vej

Liselunds stuehus er bevaringsværdigt, så det skal fastholdes med sit nuværende udseende eller føres tilbage til den oprindelige stil.  
 Foto: Kenn Thomsen

De tidligere driftsbygninger er arkitektonisk ordinære og i ringe tilstand, så de kan rives ned, men en ny 
bebyggelse skal også fremstå som tre længer. 

»Vi synes, at en by som 
Ganløse har brug for et 
medborgerhus i lighed 
med Stenløse, som har 
et kulturhus i det gamle 
rådhus. Vi vil gerne i dialog 
med kommunen om, hvor-
dan man kan lave en sådan 
model.

Niels Madsen, formand                         
for Ganløse Bylaug

FAKTA

■n Ganløse er en stjerneud-
skiftet fortelandsby, hvor 
mange af de oprindelige 
gårde forblev i landsbyen 
ved udskiftningen i slut-
ningen af 1700-tallet.

■n Liselund er en af disse 
oprindelige gårde og den 
eneste, som endnu ikke 
er ombygget til boligfor-
mål.

■n Gården har i en årrække 
været offentligt ejet og 
brugt til offentlige formål 
som klub og spejder.

■n Liselunds nuværende 
bebyggelse er opført i 
1850 som et traditionelt, 
firelænget gårdanlæg. 

■n Stuehuset er i historici-
stisk stil med mange de-
korative elementer.

■n Driftsbygningerne har en 
mere simpel udformning 
og er præget af om - og 
tilbygninger. 

Kilde: Forslag til Lokalplan 60

GANLØSE: Ubudne gæster 
har i weekenden - fra fredag 
eftermiddag til søndag ef-
termiddag - været på spil i en 
bolig på Måløvvej i Ganløse.

Her blev et køkkenvidue 
opbrudt, og der blev ved 
indbruddet stjålet smykker, 
sølvtøj og pas, oplyser Nord-
sjællands Politi i et udtræk 
af døgnrapporten.

Stjal smykker  
og sølvtøj

ØLSTYKKE: Er man over 40 
år, er der mulighed for, at 
man kan huske Jim Carrey i 
rollen som den usympatiske 
TV-mand.

Nu har en 83-årig mand på 
Diamantvej i Ølstykke haft 
besøg af en mindst lige så 
ucharmerende »Cable Guy«.

En mand udgav sig nem-
lig i sidste uge for at arbejde 
for en tv-udbyder og forkla-
rede, at han skulle skifte et 
stik på den aldrende mands 
tv-boks. Han gik ind i huset, 
hvor han befandt sig i 5-10 
minutter. 

Senere henvendte manden 
sig til tv-udbyderen, som af-
viste, at der var tale om en af 
deres ansatte. 

Efterfølgende opdagede 
manden, at der var stjålet et 
kamera. Gerningsmanden 
har følgende signalement: 
Mand, østeuropæisk af ud-
seende, 40-50 år, 180-185 
centimeter høj, kraftig af 
bygning, brun i huden og 
med sort kort hår. Han tal-
te dansk og var iført grå ar-
bejdsbukser med noget grå/
sort på. 

Falsk TV-mand 
stjal kamera
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JÆGERSPRIS: Søndag klok-
ken 20.05 blev det anmeldt, 
at tre knallerter kørte van-
vidskørsel på vejene nær Su-
perBrugsen på Møllehegnet 
i Jægerspris. 

En patrulje kørte dertil og 
runderede, men de tre knal-
lertførere var ifølge politiets 
døgnrapport ikke længere 
at finde i området.

Knallertkørsel 
var til ulempe

TIRSDAG
Ingen arrangementer.

ONSDAG
Ingen arrangementer.

FREDERIKSSUND: Mellem 
søndag klokken 18.00 og 
mandag klokken 07.00 var 
der indbrud i en virksomhed 
på Smedetoften i Frederiks-
sund.

Fra stedet blev der stjålet 
en truck med saltspreder og 
rotorblink, fremgår det af 
politiets døgnrapport.

Tyveri af truck 
med saltspreder

TO FLUER: Frede-
rikssund Kommune 
kan slå to fluer med 
ét smæk ved at fri-
give 17 millioner 
kroner til vedlige-
hold af kommunale 
bygninger.

FREDERIKSSUND:  Står det 
til formand for Teknisk 
Udvalg, Tina Tving Stau-
ning(S), skal Frederikssund 
Kommune hurtigst muligt 
frigive 17 millioner kroner 
til vedligehold af kommuna-
le ejendomme. 

På udvalgets møde ons-
dag skal medlemmerne be-
handle sagen om frigivelse 
af pengene, som er kommet 
på dagsordnen i al hast, ef-
ter store dele af samfundet 
et lukket ned på grund af 
corona virus.

Nedlukningen har ramt 
stort set alle dele af sam-
fundet, herunder også 
håndværksvirksomheder. 

Kommunen kan ikke direk-
te gå ind og støtte en enkelt 
privat virksomhed, men ved 
at fremtykke en række op-
gaver, som alligevel skulle 
være løst, og som der er sat 
penge af til, kan kommunen 

således hjælpe nogle af de er-
hvervsdrivende, som lige nu 
lider økonomiske tab. 

Byrådet har i Budget 2020 
besluttet at afsætte i alt 26 
millioner til planlagt ho-
vedvedligeholdelse på tværs 

af alle kommunens forret-
ningsområder. Beløbet er i 
budgettet opdelt med cirka 
17 millioner på anlægsram-
men og cirka ni millioner på 
servicerammen. Det er de 17 
millioner, som Tina Tving 

Stauning gerne ser frigivet 
nu. 

- Jeg synes, der er god for-
nuft i at frigive de penge nu, 
så vi kan få sat gang i noget 
af det vedligehold, mens 
størstedelen af bygningerne 
alligevel står tomme, siger 
Tina Tving Stauning og til-
føjer: 

- Jeg har det godt med, at vi 
kan få det lavet. Der er man-
ge håndværkere, som ikke 
kan komme ind og arbejde i 
private hjem nu. Sikkerhe-
den skal jo være i orden, og 
det er den, når vores byg-
ninger er tomme. Når krisen 
har lagt sig, er der sikkert 
en masse private, som skal 
have lavet nogle opgaver, og 
så er det fint, at vi som kom-
mune allerede har fået lavet 
en del. 

Tina Tving Stauning siger 
desuden, at hun forventer, at 
sagen bliver godkendt i Tek-
nisk Udvalg, som på onsdag 
afholder møde via nettet. 

suk

Hjælp til erhvervsliv: Udvalg 
vil hasterenovere for 17 mill. 

Fjordlandskolen afd. Skuldelev er på listen over kommunale ejendomme, som skal prioriteres i forbindel-
se med kommende renoveringer.  Foto: Kenn Thomsen

FREDERIKSSUND: Som nog-
le måske bemærkede, var 
Kronprins Frederiks Bro i 
weekenden kortvarigt luk-
ket for trafik. 

Vejdirektoratet oplyser 
følgende i en mail til Frede-
riksborg Amts Avis:

- I forhold til Kronprins 
Frederiks Bro havde vi i 
weekenden sæsonens første 
åbninger for lystsejlere, og 
der opstod kortvarigt et stop 
i begyndelsen af en åbning 
af klapperne. Efter få minut-
ter kunne broen dog åbnes 
uden problemer og var hur-
tigt tilbage i normal drift. 

Bro kortvarigt 
lukket for trafik

VÅBENFUND: Far, 
mor og tre børn 
gjorde usædvanligt 
fund på cykeltur i 
det gode vejr.

FREDERIKSSUND: En familie 
på fem benyttede søndagens 
gode solskinsvejr til at cykle 
en tur, der førte til et højst 
usædvanligt våbenfund på 
Kalvøen i Frederikssund.

Far, mor og tre børn stop-
pede ved 16.30-tiden for at 
tage en pause ved Frede-
rikssund Vikingeboplads og 
vikingeskibsbroen, så bør-
nene kunne gå og rode lidt i 
vandkanten.

- De to store på syv og ni 
år fik øje på noget, der stak 
op af vandet, og de spurgte: 
»Hvad er det?«, fortæller 
børnene mor, Mette Horsle-
ben, om synet af et forarbej-
det skæfte cirka halvanden 
meter ude i fjorden.

Faderen hentede det ind, 
og forbløffet kunne de kon-
statere, at der var tale om et 
skydevåben, som de ringede 
til politiet og fortalte om.

- Vi ved ikke noget om vå-

ben. Men tilfældigt mødte vi 
mine forældre, der var ude 
at gå tur, og min far, som har 
været i militæret, sagde, at 
det må være fra krigens tid, 
siger Mette Horsleben, som 
oplyser, at Nordsjællands 
Politi sendte en patrulje, der 
hentede skydevåbnet og kør-
te det til destruktion.

Mette Horsleben nåede 
dog at tage et par billeder af 
våbnet, som hun har delt på 
Facebook i håb om, at nogen 
kan fortælle om våbenty-
pen. Blandt kommentarerne 
er der flere forslag til, hvil-
ken type, det kan være.

Frederiksborg Amts Avis 
har vist et foto af våbnet til 
Morten Malthe Pedersen, 
chef for skydesikkerhed i 
Jægersprislejren, der vur-
derer, det er overvejende 
sandsynligt, at det er en 
maskinpistol fra 2. verdens-
krig.

- Det er mange år siden, 
man gik bort fra at lave 
skæfte af træ, som den har. 
Men den har ikke ligget læn-
ge i vandet, når der ikke er 
mere rust på, end der er. No-
gen må have skilt sig af med 
den for nylig, siger Morten 

Familie fandt 
skydevåben 
på cykeltur

En familie bestå-
ende af mor, far 
og tre børn fandt 
en tysk maskin-
pistol halvan-
det meter ude i 
vandet ved Fre-
derikssund Vi-
kingeboplads på 
Kalvøen søndag 
eftermiddag.

Foto:  
Mette Horsleben

Malthe Pedersen, som ikke 
regner med, at våbnet har 
interesse for Frihedsmuse-
et, fordi de har mange i for-
vejen.

Seniorsergent Rasmus 
Askov, der har håndvåben 

som speciale og er ansat i 
Oksbøllejren, fastslår, at der 
er tale om en ni millimeter 
tysk maskinpistol model 
MP28.

- De er oprindeligt lavet 
i mellemkrigsårene - og 

eksporteret til flere lande. 
Tyskerne brugte den selv, 
blandt andet Waffen-SS, un-
der krigen, lyder hans svar i 
en mail til avisen. 

maj
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SØGNING: Der er 
langt flere men-
nesker i Halsnæs’ 
sommerhuse end 
normalt i marts. Det 
bekræfter både folk 
i lokalområdet og tal 
fra udlejningsfirma-
er. I følge borgme-
steren skal Halsnæs 
kunne håndtere 
situationen.

HALSNÆS: Normalt er marts 
ikke en måned, hvor ud-
lejningsfirmaerne oplever 
stor søgning på de danske 
sommerhuse, men i disse 
corona-tider søger dansker-
ne i stor stil mod sommerhu-
se, blandt andet i Halsnæs 
Kommune. Det kommer 
blandt andet til udtryk i tal 
fra udlejningsvirksomhe-
der Campaya Sommerhus-
udlejning og Sol og Strand.

- Folk søger i vid udstræk-
ning mod sommerhusområ-
derne lige nu. Her er jo god 
plads til naboen, masser af 
frisk luft og ikke mindst et 
kærkomment afbræk fra 
hverdagen derhjemme, som 
for manges vedkommende 
lige nu er ret trist og grå. Så 
kan det være rart med et sce-
neskift, siger Jesper Kamp 
Kruse, kommunikationsan-
svarlig i Campaya Sommer-
husudlejning. 

Lige nu er 87 procent af de 
90 huse, som virksomheden 
lejer ud optaget - enten af 
ejerne selv eller på grund af 
udlejning. Den tendens fort-
sætter i næste uge og frem 
mod påske.

Samme tendens ser de hos 
Sol og Strand. 

- Vi ser i øjeblikket en min-
dre vækst af danske book-
ninger, hvor folk tager i et 
feriehus og herfra forsøger 
at få hverdagen til at fungere 
så godt som muligt i den nu-
værende situation. Den min-
dre vækst opvejer dog langt 
fra de mange bookninger 
fra udlandet, som er blevet 
aflyst på grund af grænse-
lukningen, siger Per Dam 
Jensen, adm. direktør i Sol 
og Strand.

Bemærkelsesværdigt
- Tallene er overrasken-

de høje for lige nu er det jo 
kun danskere, der er ude i 
husene. Der er rigtig man-
ge svenskere, nordmænd og 
især tyskere, som har måt-
te aflyse ophold, og så har 
mange danske ejere og lejere 
så i stedet valgt at tage ud i 
sommerhusene, siger Jesper 
Kamp Kruse.

Så stor belægningspro-
cent er normalt forbeholdt 
ferieuger, og han kalder den 
store søgning på sommerhu-
sene bemærkelsesværdig.

- Det er rigtig højt for en 
uge på nuværende tids-
punkt, som ikke har nogen 
ferietiltrækningskraft over 

sig. En sammenlignelig uge, 
uge 17, kan jeg se, at der i 
Halsnæs Kommune lige nu 
er en belægningsprocent 
på 40 til sammenligning. Et 
tal, der selvfølgelig vil stige 
i takt med, at vi kommer tæt-
tere på, men slet ikke til det 
niveau, vi ser nu, siger Jes-
per Kamp Kruse. 

Flere end der plejer
Tendensen er ikke bare tal 
og procenter i udlejnings-
virksomhedernes compu-
tere. At mange danskere er 
taget i sommerhus kan også 
mærkes ude i sommerhus-
områderne, blandt andet 
hos Min Købmand i Liseleje. 

- Der er ingen tvivl om, at 
der er flere folk heroppe, 
end der plejer på den her tid 
af året. Folk føler det mere 
sikkert at være i eget som-
merhus og have end at være i 
en lejlighed i storbyen, siger 
Niels Vad, indehaver af køb-
mandsbutikken. 

Han anfører, at det store 
rykind i sommerhusene 
ikke kan sammenlignes 
med sommermånederne.

- Men vi kan for eksempel 

se, at flere af de faste som-
merhusejere, som vi først 
plejer at se fra påske, alle-
rede er taget herop nu, siger 
Niels Vad. 

Hjælper hinanden
I hans købmandsbutik er 
der opsat afstandsmærker, 
håndsprit og én gangs-hand-
sker. Desuden bliver butik-
ken bliver sprittet flere gan-
ge dagligt. Niels Vad oplever 
desuden, at folk respektere 
de retningslinjer, som staten 
har stukket ud. 

- Alle de skrækbilleder 
man ser fra byen, bliver 
gjort til skamme her. Folk 
er så søde og rare heroppe. 
De passer på hinanden og 
personalet og udviser stor 
forståelse for situationen, 
siger han.

Hver dag modtager butik-
ken 3-4 bestillinger fra folk 
i karantæne eller isolation. 

- De ringer eller skriver 
en mail, og så har lokale 
borgere meldt sig på banen 
med vareudbringning. Der 
bliver afregnet med Mobi-
lepay, så vi har ingen fysisk 
kontakt til dem, forklarer 

købmanden. 

Ret til at være her
Danskernes valfart til som-
merhusområderne kommer 
ikke bag på Steffen Jen-
sen(S), borgmester i Hals-
næs Kommune.
- Det giver god mening. For 
den enkelte borger eller fa-
milie kan jeg godt se det for-
nuftige i, at man søger mod 
et sommerhus og naturen, 
hvor der ikke samles mange 
folk, og hvor smittefaren er 
mindre, siger han. 

Ud fra tallene kan man 
ikke se, præcis hvem der ta-
ger i sommerhus. Gæsterne 
kan for så vidt være folk og 
familier, der har brug for at 
slippe væk fra storbyerne, 
men der kan også være folk, 
som er sat i karantæne, el-
ler som er smittet og søger i 
sommerhus i isolation. 

- Det er vi nød til at kunne 
håndtere og finde den bed-
ste løsning på, for de har ret 

til at være  her siger Steffen 
Jensen.

Pres på økonomi
Ifølge Jesper Kamp Kruse 
bliver de mange besøgen-
de i sommerhusområderne 
ingen stor gevinst for det 
lokale erhvervsliv. Han for-
klarer, at de bruger langt 
færre penge, end turisterne 
normalt gør. 

- Folk holder sig hjemme, 
tager ikke ud og spiser og be-
søger ikke de lokale attrak-
tioner. Det sætter et kæmpe 
pres på den lokale økonomi, 
for turisterne i sommerhu-
sene bruger sædvanligvis 
rigtig mange penge. Mange 
flere end sommerhusejerne 
selv gør, siger Jesper Kamp 
Kruse.

Den udmelding får opbak-
ning fra Per Dam Jensen. 

Han forklarer, at en ferie-
husturist i gennemsnit bru-
ger 64 procent af sine penge 
på en ferie på transport, 
handel, restaurationer og 
attraktioner i lokalområdet. 
Penge, som de lokale aktø-
rer nu må kigge langt efter, 
og det kan få store konse-
kvenser for turistbranchen 
og de mange lokale aktører. 

- Vi ser lige nu, at en stor 
underskov af forskellige 
lokale aktører bliver hårdt 
ramt, og det har en enorm 
betydning. Når vi på et tids-
punkt kommer over det her, 
så kan vi hjælpe os selv ved 
at tænke lokalt og dansk og 
dermed være med til at hol-
de liv i de gode oplevelser, 
som eksisterer lokalt, siger 
han.

kdd

Danskerne valfarter i sommerhus 

Danskerne søger fra byen til sommerhusene, blandt andet i Halsnæs Kommune.                    Foto: Allan Nørregaard

Tid og Sted-listen udgår, da 
vi forventer at alle arrange-
menter er aflyst på grund af 
påbud og henstillinger i for-
bindelse med Coronavirus, 
selv om det ikke er alle ar-
rangører, der har gjort avi-
sen opmærksom på det.
Meddelelser om kommende 
arrangementer eller aflys-
ninger kan indgives på hals-
naes@sn.dk.  

BIOGRAFER

KOSMORAMA
Frederiksværk
Alle forestillinger aflyst

HUNDESTED KINO
Alle forestillinger aflyst

Hos købmanden Niels Vad i Liseleje bekræfter de, at der er flere folk 
end normalt.                           Foto: Niels J. Larsen

»  - Tallene er overra-
skende høje for lige nu 
er det jo kun danskere, 
der er ude i husene. Der 
er rigtig mange svenske-
re, nordmænd og især 
tyskere, som har måtte 
aflyse ophold, og så har 
mange danske ejere og 
lejere så i stedet valgt 
at tage ud i sommerhu-
sene

 Jesper Kamp Kruse,  
kommunikationsansvarlig i  

Campaya 
 Sommerhusudlejning

HALSNÆS: Fritidshus på 
Sølvmågevej 9, Ølsted, solgt 
for 495.000 kr. d. 20-02-2020

 Villa på Svalevej 4, Hunde-
sted, solgt for 1.850.000 kr. d. 
10-02-2020

 Landejendom på Ubbe-
rupvej 16, Ølsted, solgt for 
1.650.000 kr. d. 05-03-2020

 Fritidshus på Mink-
vej 5, Hundested, solgt for 
1.025.000 kr. d. 12-03-2020

 Villa på Forsythiavej 
7, Hundested, solgt for 
1.295.000 kr. d. 22-01-2020

 Villa på Hejrebakken 
11, Hundested, solgt for 
1.470.000 kr. d. 05-02-2020

 Fritidshus på Bakketoften 
3, Ølsted, solgt for 2.275.000 
kr. d. 29-09-2019

Villa på Peder Olsens-
vej 18, Hundested, solgt for 
2.195.000 kr. d. 23-12-2019

                   Kilde: Boliga

Bolighandler

HALSNÆS: Du kan følge re-
daktionen på Facebook.  Si-
den hedder Frederiksborg 
Amts Avis Halsnæs.

Følg os
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CORONA: Selvom 
Græsted Kro har 
måttet lukke dørene 
for gæster i krostu-
en, sender kroen 
hver dag en hel 
masse varme ret-
ter ud af huset. Det 
luner i en usikker 
tid, siger krofatter 
René Richardt.

GRIBSKOV: I en tid, hvor alle 
skal stå sammen hver for 
sig, er der stor opbakning 
til Græsted Kro, der leverer 
take away i stor stil.

- Vi har leveret take away 
fra starten, men nu er det 
eksploderet, så vi nærmest 
må melde udsolgt hver af-
ten. Så det går forrygende, 
siger krofatter René Ri-
chardt.

Han understreger, at kro-
en sikrer, der er tre meters 
afstand mellem kunderne, 
når de henter deres retter - 
og at dem, der må vente på 
gaden, holder god afstand.

- Og vi har toiletter, hvor 
folk kan vaske hænder, og 
håndsprit stående fremme, 
siger René Richardt, der for-
tæller, at personalet ikke er 
i direkte kontakt med kun-
derne.

- Vi stiller en pose med 
maden, og så går de hen og 
henter den fra et bord. Alle 
respekterer det, siger han og 
takker for opbakningen.

- Jeg er ydmyg og beæret 
over, at folk bakker op. Det 
føles som om, at folk tænker, 
det er nødvendigt at bakke 
op om Græsted Kro, siger 
han.

Men sandheden er også, at 
take away på den lange bane 
ikke kan redde alt - selvom det lige nu holder hjulene i 

gang og sætter liv i kroen fra 
tidlig morgen.

- Vi er selvfølgelig utrygge 
ved fremtidsudsigterne. Vi 
har jo fået aflyst generalfor-
samlinger, konfirmationer, 
et stort John Mogensens 
show, quizaften mm. Og nu 
går vi og bider negle - hvad 
sker der med revyen, siger 
René Richardt, der udover 
at være kroejer, også er 
mangeårig primus motor 
og skuespiller for Græsted 
Revyen, der spiller på kroen 
hver sommer.

Arbejder ufortrødent
Årets hold er blevet præ-
senteret for ganske kort tid 

siden, men efterfølgende er 
der kommet flere restriktio-
ner på, hvor mange man må 
samles, i myndighedernes 
bestræbelse på at stoppe 
smittespredning.

- Lige nu afventer vi yder-
ligere udmeldinger, men 
ellers prøver vi at samles og 
øve, hvor vi står med tre me-
ter mellem hinanden og rå-
ber til hinanden. Vi er nødt 
til at arbejde hen mod premi-
eren den 19. juni, siger René 
Richardt.

- Der er stadig hele april og 
hele maj. Men ellers er det 
en mulighed at rykke premi-
eren og så spille flere dage i 
løbet af sæsonen. Vi skal 
op og spille for nogle tusind 
stykker, så det kører rundt, 
siger han.

Han fortæller, at revyen 
sammen med 21 andre pro-
fessionelle revyer har gjort 
relevante ministre opmærk-
som på, at de er nervøse ved 
situationen.

- Men alle arbejder ufor-
trødent videre. Vi skal nok 
nå alle forestillingerne, si-
ger han.

Billetsalget er lige nu gået 
i stå.

- Det forstår vi selvfølgelig 
godt, men reglerne er sådan, 
at hvis vi flytter en forestil-
ling, følger billetterne med. 
Og må vi aflyse en forestil-
ling, får man selvfølgelig 
pengene tilbage. Så man 
skal ikke være nervøs for at 
købe billet siger han.

Revyholdet består - udover 
René Richardt - af Jan Lin-
nebjerg, Marie Louise Wille 
og Mette K. Madsen. Nicolai 
Tarp er instruktør.

can

Græsted Kro har travlt 
trods coronakrisen

Revyen på Græsted Kro øver fortsat videre og håber, at krisen er lettet til juni.  Foto: Kenn Thomsen

René Richardt, hans hustru Vibe og en ansat er travlt beskæftiget med at lave take away til sultne borgere i denne tid.  Foto: Allan Nørregaard.

FAKTA

■n Selvom spisesteder 
i hele landet er 
lukket for spisende 
gæster, er der flere 
restauranter i Gribs-
kov Kommune, som 
leverer take away

■n Her er et udpluk:

■n Adamsens Fisk i 
Gilleleje

■n Restaurant Gilleleje 
Havn

■n Café Saseline i Gil-
leleje 

■n Café La Quart i Hel-
singe

■n Bymose Hegn i Hel-
singe

■n El Meson Canario i 
Helsinge

■n Tisvilde Bistro 

■n Kongernes i Tisvilde

■n På Just Eat kan der 
også findes flere lo-
kale muligheder for 
take away - såsom 
pizzeriaer

»  Vi har leveret take 
away fra starten, men 
nu er det eksploderet, så 
vi nærmest må melde 
udsolgt hver aften. Så 
det går forrygende

René Richardt, krofatter, 
Græsted Kro

HELSINGE: Mellem lørdag 
klokken 17.00 og søndag 
klokken 07.45 blev venstre 
side på forruden af en bil, 
som holdt parkeret på By-
mose i Helsinge, knust. Kort 
efter midnat blev et højt brag 
som fra et kanonslag hørt. 
Det kan ikke afvises, at dette 
var relateret til hærværket, 
skriver Nordsjællands Poli-
ti i døgnrapporten.

Bil fik knust  
en rude

GRIBSKOV: Fritidshus på 
Dr Mølle Strandvej 568B, 
Dronningmølle, solgt for 
2.000.000 kr. d. 16-12-2019

Fritidshus på Hejrevej 21, 
Dronningmølle, solgt for 
1.525.000 kr. d. 17-12-2019

Fritidshus på Egekærs-
vej 6, Tisvildeleje, solgt for 
350.000 kr. d. 10-12-2019

Fritidshus på Vandtårns-
vej 12, Tisvildeleje, solgt for 
3.250.000 kr. d. 07-01-2020

Fritidshus på Melbys Væn-
ge 6, Tisvildeleje, solgt for 
4.813.000 kr. d. 13-12-2019

Fritidshus på Højdevej 7, 
Vejby, solgt for 3.525.000 kr. 
d. 26-08-2019

Rækkehus på Hindsehov-
gården 12, Dronningmølle, 
solgt for 1.700.000 kr. d. 23-
12-2019

Villa på Munkerup 
Strandvej 26, Dronningmøl-
le, solgt for 1.950.000 kr. d. 
04-12-2019

unknown på Strandkro-
gen 2S, Dronningmølle, 
solgt for 2.900.000 kr. d. 24-
01-2020

Fritidshus på Teilmanns 
Alle 2E, Hornbæk, solgt for 
3.250.000 kr. d. 16-01-2020

Fritidshus på Nordre 
Strandvej 4, Tisvildeleje, 
solgt for 3.050.000 kr. d. 07-
01-2020

Fritidshus på Slugtvej 
2D, Tisvildeleje, solgt for 
4.050.000 kr. d. 15-01-2020

Kilde: Boliga.dk

Boligsalg
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- Jeg har ikke smagt mad i 
flere dage, sagde landstry-
geren til krokonen i Sct. Ge-
org og Dragen.

- Kommer ikke mig ved! 
Vi kan ikke leve af at forære 
mad væk til folk, som ikke 

gider bestille noget!
- Ja, undskyld, men jeg 

kunne vel ikke få lov til at 
tale med Sct. Georg?

***
Undskyld, frue. De har vel 
ikke et stykke kage til en fat-
tig arbejdsløs?

- Kage? Kan De ikke bruge 
almindeligt brød?

- Det plejer jeg jo, frue, men 
i dag er det min fødselsdag.

Dagens  frokostpause

Se dagens løsninger på siden med vejret
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 » Bizarre nyheder

SMIL

SAN FRANCISCO: Et bageri i Californien har fundet et hul i 
markedet. Det er begyndt at fremstille, hvad bageriet kalder 
»karantænekager«.

Målgruppen er personer, der sidder i karantæne på grund 
af coronapandemien.

Det er Butter & Bakery i San Francisco, der fremstiller ka-
gerne, skriver nyhedsbureauet UPI.

Og der er selvfølgelig udbringning. På toppen af kagerne 
er der skrevet råd fra sundhedsmyndighederne til at be-
grænse smitten. Der står for eksempel »Vask dine hænder« 
og »Rør ikke dit ansigt«.

Ifølge UPI er kagerne fremstillet, så de kan spises af to per-
soner, der praktiserer det nye begreb - social distance.

 /ritzau/

Karantæne-rigtige  
kager fra Californien

TOULOUSE: Franskmanden Elisha Nochomovitz får sin mo-
tion, selv om han som millioner af andre mennesker verden 
over ikke kommer uden for sit hjem i disse tider med corona-
pandemi.

Han bor i en lejlighed i Toulouse i det sydlige Frankrig, og 
her er hans altan blevet hans atletikbane.

Nyhedsbureauet AP skriver ifølge Gulf News, at Nocho-
movitz har gennemført et maratonløb på altanen.

Den er kun syv meter lang, så han har løbet frem og tilbage 
mange gange for at nå op på maratondistancen på 42,2 kilo-
meter.

Han har delt billeder af bedriften på sociale medier for »at 
vise min støtte til alt sundhedspersonale, der gør et excepti-
onelt job«. /ritzau/

Franskmand løber  
maraton på sin altan



� � Store byggeplaner i Egedal..................Side 2� � Hvad brander I egentlig?.............. Side 17 � � Skattecenter skaber lokale arbejdspladser...........Side 18

Sælger vin  
direkte fra  
vinbonden

Side 8

Vi sætter  
fokus på  
erhvervsbiler

Side 12-16

Kurser har 
givet  
virksomhed 
et lavere 
forbrug af 
brændstof

Side XX

Webhandlen 
bliver mere 
kreativ

Side 6

TIRSDAG 24. MARTS 2020     DAGBLADET    Nordvestnyt    Sjællandske

00
41

15

Succes skaber 
vi sammen ...

Revision. Skat. Rådgivning.

Også på Milnersvej 43 i Hillerød. Kontakt en 
af vores revisorer eller rådgivere tæt på dig på 
www.pwc.dk/hilleroed

Det er lettere at se  
potentialet i en ejendom,  

når man har 20 års erfaring.
Kontakt danbolig Erhverv Hillerød på tlf. 7022 8595.

Det Danske vejr er klimaanlægs vejr!

K L I M A A N L Æ G

Nordens 
til dato 
mest driftsikre 
klimaanlæg

A+++

– Deres garanti for kvalitet

www.gidex.dk Tlf. 47313221

Professionel klimastyring til: Kontoret, forretningen, klinikken, 
serverrummet, lagerlokalet, privatboligen, sommerhuset o.s.v.

Nordens 
til dato 
mest driftsikre 
klimaanlæg

Nordens 
til dato 
mest driftsikre 
klimaanlæg
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Aarstidernes  
direktør: 
Jeg kan ikke bruge det til så 
meget, at jeg står på en liste 
over markante erhvervsfolk
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God ventilation er vigtig, når man energi-
optimerer bygninger, og stigende efterspørg-
sel får nu Nordsjællands største teknikhus, 
Poul Sejr Nielsen, med hovedsæde i Birkerød, 
til at styrke afdelingen for ventilation.

Af Lars Sandager Ramlow
Foto: Poul Sejr Nielsen

Stigende efterspørgsel får 
nu Nordsjællands største 
teknikentreprenør Poul 
Sejr Nielsen til at styrke sin 
ventilationsafdeling, der får 
tilført nye kompetencer

- Der er kommet stort fokus 
på den grønne omstilling 
på tværs af alle brancher 
de senere år, og her spiller 
ventilation en stadig vigti-
gere rolle i arbejdet med at 
energioptimere bygninger. 
Det mærker vi her hos Poul 
Sejr Nielsen, hvor vi i mere 
end 60 år har haft en dedi-
keret ventilationsafdeling, 
fortæller Michael Madsen, 
administrerende direktør i 
Poul Sejr Nielsen.

Ventilation udgør en mar-
kant del af bygningers sam-
lede energiforbrug, og der-
for er der stor interesse for at 
optimere anlæggene på hele 
Sjælland. Samtidig er der  

 
også i stigende grad kommet 
fokus på indeklima og ar-
bejdsmiljø, hvor ventilation 
spiller en vigtig rolle.

For at imødekomme den 
stigende efterspørgsel har 
Poul Sejr Nielsen fra års-
skiftet ansat tre nye medar-
bejdere til ventilationsafde-
lingen, der i forvejen tæller 
10 mand, til at løfte kapaci-
teten og styrke kompeten-
cerne.

- Vi ser et rigtig interes-
sant marked, når det hand-
ler om ventilation og de mu-
ligheder, der ligger inden for 
grønne løsninger og ener-
gioptimering. Den grønne 
dagsorden fylder på tværs 
af alle vores teknikkompe-
tencer hos Poul Sejr Nielsen, 
og der er ingen tvivl om, at 
ventilation er et område, 
der i stigende grad bliver 
prioriteret. Vi mærker det i 

antallet af opgaver, og der-
for mander vi nu op med nye 
stærke kompetencer, siger 
Michael Madsen, der fort-
sætter:

- Vi har et erklæret mål i 
virksomheden om, at vi skal 
være førende inden for den 
grønne omstilling og ener-
gioptimering. Det stiller 
krav til, at vi ikke bare er 
de bedste på den udførende 
del, men at vi også er længst 
fremme, når det handler om 
at rådgive om miljø og ved-
varende energi ved hjælp af 
den nyeste teknologi og digi-
tale services. Vores opprio-
ritering af ventilationsafde-

lingen gør, at vi er helt i front 
på begge områder.

Hos Poul Sejr Nielsen har 
man de seneste år fra både 
privat-, offentlige- og er-
hvervskunder oplevet en 
generel stærk udvikling i 
markedet for grønne løsnin-
ger. Samtidig er der kom-
met skærpede minimums-
krav til en lang række byg-
ningers energieffektivitet, 
det gælder f.eks. varmean-
læg, ventilation, køling, tag. 
Det stiller større krav til at 
tænke energi ind fra begyn-
delsen – både ved nybyg og 
renovering – forklarer den 
administrerende direktør.

- Et ventilationsanlæg 
kræver service og kontrol 
regelmæssigt, ellers kan 
det blive dyrt i drift og være 
skyld i mange ekstraom-
kostninger. 10 til 30 procent 
af bygningers elforbrug 
går nemlig til ventilation. 
Til gengæld er der omvendt 
også et stort besparelsespo-
tentiale at hente her. Både 
når det gælder økonomien, 
energiforbruget, indeklima-
et med rette temperaturer, 
luftfugtighed og komfort, 
siger Michael Madsen.

Han peger på, at for man-
ge virksomheder er det ofte 
ikke nødvendigt at udskifte 

hele ventilationsanlægget 
for at opnå fordelene. 

- Der er gode muligheder 
for at energioptimere ved 
at renovere ventilationsan-
lægget, der alt sammen bi-
drager positivt til en effektiv 
drift og energioptimering, 
lyder rådet.

Poul Sejr Nielsen tæller i 
dag 190 medarbejdere og 80 
servicebiler. Kompetencer-
ne hos teknikhuset Poul Sejr 
Nielsen omfatter bl.a. VVS, 
EL, ventilation, køl, fjern-
varme, energioptimering 
samt blikkenslagerarbejde.

Ventilation 
hitter hos 
husejere

Ventilation er nøglen til et optimalt inde-
klima og modvirker blandt andet skim-
melsvamp, fortæller bygningssagkyndig og 
energikonsulent Martin Håkonsson.

Af
Lars Sandager Ramlow

Stort set alle nye huse bliver 
i dag udstyret med ventila-
tionsanlæg. Det bliver de, 
fordi det i dag er almindelig 
viden, at god ventilation er 
med til at skabe et sundt in-
deklima - og fordi nye huse 
er meget tætte.

Og skal man renovere et 
eksisterende 1-plans hus 
med tagrum, er det forholds-
vis nemt at etablere et venti 

 
lationsanlæg. Det fortæller 
Martin Håkonsson, der er 
bygningssagkyndig og ener-
gikonsulent samt centerle-
der Botjek Center Øst:

- Ventilation er i udgangs-
punktet energikrævende, 
fordi anlægget er EL-dre-
vet, og fordi man trækker 
varm luft ud af bygningen, 
som bliver erstattet af frisk 
og oftest koldere luft udefra. 

Men i dag er ventilationsan-
læg udstyret med effektiv 
varmegenvinding - faktisk 
helt op til 90 procent - såle-
des at man udnytter varmen 
fra indeluften til at opvarme 
udeluften, inden den blæses 
ind i bygningen, forklarer 
Martin Håkonsson.

Han er slet ikke i tvivl om, 
at fremtidens energiforsy-
ning er EL - grøn EL. 

- Derfor giver det god me-
ning at etablere en varme-
pumpe til opvarmning og et 
ventilationsanlæg, som er 
drevet af EL. Varmepumper 
er i dag særdeles effektive, 
hvilket gør, at energiforbru-
get er meget lavt i forhold 
til udbyttet. Når man så 
samtidig anvender ren EL, 
fremstillet fra eksempelvis 

vind-energi eller solceller 
og lignende, så giver det hele 
god mening, påpeger center-
lederen.

Som bygningssagkyndig 
gennem 13 år har han ople-
vet lidt af hvert, og han har 

gjort sig mange erfaringer 
med de tusindvis af byg-
ninger, han har gennemgå-
et.

- Mangelfuld udluftning er 
årsag til dårligt indeklima, 
og det ses tydeligt i mange 

boliger. Jeg har set en del 
nye boliger uden ventilati-
onsanlæg, og de bærer of-
test tydeligt præg af dårligt 
indeklima. Kondens på ru-
derne og skimmel i vinduer 
eller fuger i badeværelser, er 
typiske tegn på mangelfuld 
ventilation. Et anden fordel 
ved et ventilationsanlæg 
er, at man kan vælge anlæg 
med pollenfiltre og dermed 
få renset luften for pollen. 
Det er særdeles hjælpsomt, 
hvis man som mange dan-
skere døjer med allergi, på-
peger Martin Håkonsson.

I en sidebemærkning for-
tæller han, at han selv står 
foran en udbygning/ombyg-
ning af sit eget hus. Her står 
et ventilationsanlæg øverst 
på ønskelisten.

Ekspert: Derfor er ventilation vigtigt

Poul Sejr Nielsen tæller i dag 190 medarbejdere og 80 servicebiler. I mere end 60 år har virksomheden også haft en dedikeret ventilationsaf-
deling. Udover de 10, der allerede arbejder der, er her fra årsskiftet blevet ansat yderligere tre nye medarbejdere.   

Martin Håkonsson er bygnings-
sagkyndig og energikonsulent 
samt centerleder på Botjek 
Center Øst.
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Navne: Radarvirksomhe-
den Weibel Scientific i Lille-
rød har ansat 42-årige Jens 
Boëtius Andersen i stillin-
gen som chief financial offi-
cer. Som CFO bliver han en 
del af ledelsesgruppen med 
særligt ansvar for økonomi, 
faciliteter, it og strategi. 

Jens Boëtius Andersen 
har mere end 20 års erfaring 
fra finansverdenen, bl.a. fra 
vindmøllevirksomheden 
Total Wind Group og Deloit-
te, hvor han i mere end 18 
år rådgav konsulenthusets 
kunder om optimering, fi-
nansiering og restrukture-
ring af virksomheder samt 
køb og salg. Senest kommer 
han fra en stilling som CFO 
hos teleselskabet Mobylife.

”Weibel er en spændende 
virksomhed, fordi de produ-
cerer helt unikke produkter 
til et marked i vækst. Og så 
har virksomheden en ejer 
og en ledelse, som tør have 
store visioner for virksom-
hedens udvikling. Som CFO 
skal jeg være med til at sik-
re, at fundamentet for reali-
seringen af de visioner er i 
orden,” udtaler Jens Boëtius 
Andersen i en pressemedde-
lelse.

Jens Boëtius Andersen er 
statsautoriseret revisor og 

har en diplomuddannelse i 
Business Excellence fra Co-
lumbia University Business 

School. Privat bor han med 
sin hustru og datter i Dra-
gør.  jesl

Weibel ansætter 
erfaren CFO

42-årige Jens Boëtius Andersen er ansat i Lillerød-virksomheden 
Weibel Scientific.  Pressefoto 

Søg op til 10.000 kr. til Åben skole-samarbejde

Se mere på egedalkommune.dk/aabenskole

Nu kan foreninger og mindre 
virksomheder i Egedal søge  
op til 10.000 kr. til Åben 
Skole- samarbejde mellem en 
skole i Egedal og en mindre virksomhed eller 
forening. Du kan søge midler til tabt
arbejdsfortjeneste og materialeomkostnin-
ger, dog maximalt 10.000 kr. pr. virksomhed/
forening. Der er 100.000 kr. i puljen.

Den åbne skole er en skole, som åbner op 
for sin omverden. Samarbejdet skal bidrage 
til, at eleverne lærer mere og får et større 
kendskab til virksomheder og foreningsliv. 

Den åbne skole skal bidrage til en mere 
varieret skoledag og samarbejdet skal styr-
ke kvaliteten, elevernes læring, trivsel og 
motivation.

Tønnesen A/S
Frydensbergvej 13, 3660 Stenløse

Telefon: 47 12 54 54 | post@b-toennesen.dk

• Bredde i sort: 10, 13, 16, 20, 25, 30, & 50 mm. 
• Klip i den ønskede længde
• Lukker om sig selv
• NYHED 16mm i farverne: hvid, lilla, royal  
 blue & aqua blue.
• Fås også som Strap i forskellige størrelser 

VELCRO® Brand ONE-WRAP® benyttes blandt andet til 
kontrolsystemer, datakommunikation, kontorer, planter, 
medicin og ortopædisk anvendelse.

Få styr på kabler og ledninger med
VELCRO® Brand ONE-WRAP®

Kig ind på 

www.b-toennesen.dk 

eller ring 47 12 54 54.

medicin og ortopædisk anvendelse.
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www.brammers.dk

...Stor succes kræver 
seriøs planlægning

Har du sikret 
din bolig?

FORRETNING OG VÆRKSTED
TAASTRUP HOVEDGADE 113, 2630 TAASTRUP

Telefax 43 52 00 30
E-mail:teknik@dk-laaseservice.dk - Web:www.dk-laaseservice.dk

DK-
LÅSESERVICE

n nn
n nn

DØGNVAGT
43 52 99 66

Kom ind og få 
et godt tilbud!

Lav et låsetjek!
- inden ferien

Med D 12 Nyheden 
får du en sikker 
løsning til en 
fornuftig pris.

Kig ned i butikken og få en snak om dine låse

DK-LÅSE Din lokale låsesmed 
Eneste låsesmed i Taastrup med GULD certifi kat

FORRETNING OG VÆRKSTED
TAASTRUP HOVEDGADE 113, 2630 TAASTRUP, TELEFAX 43 52 00 30
E-mail:teknik@dk-laaseservice.dk - web:www.dk-laaseservice.dk

30 års
erfaring

FORSIKRINGSGODKENDTE LÅSE
 Høj kvalitet og service – hver gang!

Låst ude? Bare rolig – vi har DØGNVAGT

Egedal Centrets Ejerlaug er klar med et am-
bitiøst byggeprojekt, hvor der på centerets 
parkeringspladser ud mod Krogholmvej kan 
opføres lejligheder i to-tre etager. Nu skal 
projektet formes, inden lokalplan-processen 
går i gang.

Af  
Kenneth Tanzer

Egedal Centret i Stenløse 
kan komme til at stå over 
for en markant udvikling de 
kommende år.

Således er centerets Ejer-
laug, der ejer det lokale ind-
købscenter, på banen med et 
ambitiøst boligprojekt.

Her vil man på de nuvæ-
rende parkeringspladser ud 
mod Krogholmvej i Stenløse 
opføre op imod 40-50 lejlig-
heder i to-tre etager.

- Det er ikke længere nok 
at have et godt lokalt center. 
Detailhandel gør det ikke 
alene mere. Derfor har vi 
i Ejerlauget kigget på mu-
lighederne for et bolig-pro-
jekt, for med yderligere 
beboelse kan vi skabe mere 
liv i centeret. Men planer-
ne skal ikke blot ses som et 
bolig-projekt - det er i ligeså 
høj grad et center-udvik-
lingsprojekt, siger Søren  

 
Lyhne, formand for Ejerlau-
get i Egedal Centret.

Både han og Jakob Møller, 
der er kommerciel direktør 
i virksomheden Dades, un-
derstreger dog, at bolig-pla-
nerne stadig er på et meget 
tidligt stadie. 

Alligevel er man dog så 
langt i processen, at man 
har fået et skitseoplæg fra 
LINK-arkitekterne i Århus.

- I skitseoplægget er der 
tegnet fire mulige bygge-
felter på parkeringsplad-
serne. Der kan i princippet 
bygges på samtlige parke-
ringspladser, for de er ejet af 
Ejerlauget, men i oplægget 
har man placeret bygge-
felterne således, at den ene 
blok kan placeres i den ene 
af centeret, hvor eksempel-
vis butikken Normal ligger, 
og derudover er der tegnet 
byggefelter i den modsatte 

ende på parkeringspladser-
ne ud mod Stenløse Apotek 
og Kvickly. Vi er som sagt 
tidligt i processen, så det er 
ikke sikkert, at byggefelter-
ne placeres som i oplægget, 
og det er heller ikke sikkert, 

at der bygges på samtlige 
fire felter. Mulighederne er 
der, men vi kan også ende 
med et projekt, hvor der 
bygges på et eller to felter. 
Det er dog vores vurdering, 
at der er et marked for at op-

føre 40-50 lejligheder i det vi 
kalder første fase. Kommer 
der flere faser, så ender vi 
selvfølgelig på flere end 40-
50 lejligheder, siger Jakob 
Møller.

Om der bliver opført se-

niorboliger, småboliger, 
familieboliger eller eller en 
anden type, er på nuværen-
de tidspunkt stadig usik-
kert. 

Store byggeplaner på tegnebrættet 

Detailhandel gør det ikke længere alene. Der skal mere til, lyder det fra Egedal Centrets Ejerlaug. Derfor kigger de nu på et ambitiøst bo-
lig-projekt på centerets parkeringspladser.  Arkivfoto 
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Erhvervspanel peger på Ølsted fremfor at 
udvide det nuværende erhvervsareal ved 
Frederiksværk.

Af 
Kim Larsen

Skal Halsnæs Kommune 
tiltrække nye virksomhe-
der, så kræver det attraktiv 
erhvervsjord. Men hvor skal 
det være? 

Det har man drøftet i er-
hvervspanelet, hvor kon-
klusionen er helt klar: Ny 
erhvervsjord bør udlægges 
ved Ølsted, lyder anbefalin-
gen. 

Alternativet, at udlægge 
ny erhvervsjord vest for det 
nuværende Industriområde 
Nord i Frederiksværk, vil 
ikke være attraktivt, vur-
derer erhvervspanelet. Dels 
ligger det uhensigtsmæssigt 
i forhold til resten af regi-
onen rent trafikalt (lang 
køretid), dels ligger områ-
det lavt i terræn med højt 
grundvandsspejl, hvilket vil 
fordyre byggeomkostnin-
gerne, når der skal sikres 
mod oversvømmelse.

Det kan meget vel medfø-

re, at et sådant nyt erhvervs-
område primært vil tiltræk-
ke oplagsvirksomheder med 
et lavt antal arbejdspladser 
i forhold til arealforbrug, 
vurderer erhvervspanelet.

En placering af nyt er-
hvervsområde ved Frede-
riksværk har dog den for-
del, at virksomheder her vil 
være tættere på lokale sam-
arbejdspartnere.

Pilen peger på Ølsted
Både jordbund, vandforhold 
og de trafikale forhold er 
langt bedre ved Ølsted, på-
peger erhvervspanelet. 

Ikke mindst den tættere 
placering i forhold til vækst-
områderne i Hillerød og 
Frederikssund, samt derfra 
videre ind mod hovedsta-
den, taler for Ølsted i denne 
sammenhæng. Afstanden 
er simpelthen 7,5 km kor-
tere til resten af regionen, 
hvilket vil gøre et nyt er-

hvervsområde ved Ølsted 
lang mere attraktivt for nye 
virksomheder, som her en 
stor del af deres relationer 
udenfor kommunen.

I bilagsmaterialet til sagen 
peges der på de tre arealer 
ved Ølsted, som umiddel-
bart har den mest attraktive 
placering i forhold til trafik 
(nærhed til stor vej), terræn 
og jordbundsforhold.

De to nordlige placeringer 
vil give mulighed for - på 
langt sigt - at etablere en 
ny vejforbindelse direkte 
mellem Frederikssundsvej, 
erhvervsområdet og Hille-
rødvej. 

Hermed ville både Kregme 
og Ølsted slippe for den eks-
tra trafik et nyt erhvervs-
område vil medføre - og er-
hvervsområdet vil samtidig 
blive endnu mere attraktivt 
trafikmæssigt.

Overvejelserne omkring 
udlæg af nyt erhvervsom-
råde er drøftet i to udvalg, 
Erhverv og Beskæftigelse 
samt Miljø og Plan. 

Herefter arbejdes videre 
med et oplæg, der skal dan-
ne grundlag for en senere 
politisk beslutningssag, 
som også vil omfatte diverse 
lovpligtige høringer. 

Ønske om nyt 
erhvervsområde 

FAKTA

• Erhvervspanelet i Halsnæs 
Kommune blev etableret i 
2018. Det er et forum, hvor 
repræsentanter for lokale 
virksomheder og kommunen 
drøfter erhvervslivets udfor-
dringer og muligheder. 

• Målet er, gennem en god og 
tæt dialog mellem kommu-
ne og erhvervsliv, at skabe 
forudsætningerne for at 
kunne løse udfordringer med 
for eksempel at tiltrække kva-
lificeret arbejdskraft og sikre, 
at kommunen er et attraktivt 
sted at bo og arbejde. 

De tre områder ved Ølsted, som erhvervspanelet peger på som egnet til et nyt erhvervsområde. Forslag 
til vejadgang er vist med rød streg.  Illustration: Halsnæs Kommune

Arealet mellem jernbanen, Hundestedvej og det nuværende 
Industriområde Nord  i Frederiksværk vil ikke være så attraktivt for 
nye virksomheder, mener erhvervspanelet i Halsnæs. Illustration: 
Halsnæs Kommune.

...også til arbejdet

Ingen binding

Nem nummerflytning

0 kr. i oprettelse 

Enkel selvbetjening

Mobiltelefoni til erhverv

Bestil i dag på 

oister.dk/erhverv

STERO ALLEfor
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Prisen trækker mindre. Nu vinder webhand-
len frem af andre årsager. 

Af
Henrik Helmer Petersen

Det er ikke længere prisen, 
den får danske forbrugere 
til at handle på internettet. 
Det er bekvemmeligheden 
i det at kunne handle hjem-
mefra. Det er også det brede 
sortiment, der findes på wor-
ld wide web, der trækker.

Det viser Foreningen for 
Dansk Internethandel, 
FDIH’s, analyse af web-
handlen 2019.

Da nethandlen bragede 
igennem for år tilbage, spil-
lede prisen en markant rol-
le. Et klik med musen, og 
man kunne ofte finde kos-
metik, sko og fotoudstyr og 
alverdens andre ting til en 
billigere pris, end varerne 
kunne købes til i fysiske bu-
tikker.

I dag har de fysiske butik-
ker taget kampen op, og de er 
generelt blevet meget mere 
konkurrencedygtige på pri-
sen.

Direktør for Foreningen  

 
for Dansk Internethandel, 
Niels Ralund ser det sådan:

- Der er stadig ofte penge at 
spare ved at handle online, 
men forskellen er nok blevet 
mindre i takt med, at de fy-
siske butikker har fået mere 
konkurrence. Derfor er det 
ikke i så høj grad prisen, der 
får flere til at handle online. 
Det er andre ting.

Analysen fra FDIH slår 
fast, at det nu især er det 
bekvemmelige i at kun-
ne handle hjemmefra, der 
får nethandlen til fortsat 
at blomstre. Hver tredje 
adspurgte fortæller, at de 
handler online, fordi det er 
bekvemt i en travl hverdag. 

Kun 23 procent angiver, 
at de handler på nettet, for-
di de finder billigere varer 
her. For fem år siden var det 
30 procent af forbrugerne, 
der handlede i webbutikker, 
fordi de fandt billigere varer 
her.

Overordnet viser FDHI’s 
analyse, at forbruget på net-
tet i 2019 endnu en gang satte 
rekord. Danske forbrugere 
handlede det forgange år on-
line for intet mindre end 146 
milliarder kroner.

222 millioner gange blev 
der i Danmark i i 2019 foreta-
get et køb online. 

- Den imponerende vækst 
skyldes, at forbrugerne har 
taget e-handlen til sig, og 
det har de, fordi den tekno-

logiske udvikling og de ser-
vicemindede netbutikker 
gør deres dagligdag lettere, 
lyder konklusionen fra Niels 
Ralund fra FDIH.

Han peger også på, at ud-
valget online er eksploderet, 
og at netbutikkerne med ti-
den er blevet bedre til at le-
vere løsninger, der reelt gør 
dagligdagen nemmere for 
mange. 

- Se bare på udvalget af ek-
sempelvis måltidskasser og 
de mange leveringsmulig-
heder, siger han.

Hele landet
At netbutikkerne har godt 
fat i alle dele af befolkningen 
bliver understreget af, at der 
ikke er den store forskel på, 
hvor meget forbrugerne i 
storbyerne og forbrugerne i 
de mindre byer og landom-
råderne handler. 

- Det er positivt, for det vi-
ser, at nettet demokratise-
rer forbruget. Takket være 
netbutikkerne skal du ikke 
være bosat på Østerbro for 
at få adgang til specialbutik-
kerne, og har du eksempel-
vis udfordringer med at be-
væge dig rundt i butikkerne, 
giver nettet stadig adgang 
til et bredt udvalg af varer 
fra nær og fjern, forklarer 
FDIH-direktøren. 

Godt for udkant
- Det betyder også, at det er 
nemmere at drive en succes-
fuld webvirksomhed fra ek-
sempelvis Spjald eller Skive, 
fordi du ikke behøver være 
fysisk tæt på kunderne. Jeg 
synes, det er en positiv kon-
sekvens af de digitale mu-
ligheder, som desværre ofte 
bliver overdøvet at diskussi-

onen om butiksdød, tilføjer 
han.  

Smartphone
FDIH er sikker på, at den 
fortsatte vækst i internet-
handlen også hænger sam-
men med, at stort set alle 
efterhånden ejer en smartp-
hone, der med et enkelt klik 
giver adgang til nettets mu-
ligheder. 

- Handlen flytter i hastigt 
tempo fra computeren over 
på telefonen, som snart er 
forbrugernes foretrukne 
købsredskab. Det er godt 
nyt for de netbutikker, der 
er mobiloptimerede, fordi 
de smartphone-handlende 
forbrugere handler oftere - 
og bruger flere penge per or-
dre, siger Niels Ralund. 

Webbutikker rykker  
på bekvemmelighed

• Internethandlen i 2019 slog 
rekord igen

• Danske forbrugere handlede 
online for 146 milliarder 
kroner det forgangne år

• 222 millioner gange blev der 
fortaget et køb

• Tæt på hver tredje dansker 
handler nu online flere gange 
om måneden

• Tidligere spillede prisen en 
afgørende rolle. Nu er det 
bekvemmeligheden i det at 
kunne handle hjemmefra, der 
får flere til at handle online

Kilde: FDIH   

REKORD - IGEN

Kan du se
mulighederne?

HELSINGØR
Erhvervspark

KONTOR · LAGER · PRODUKTION

I Helsingør Erhvervspark er du 
tæt på andre virksomheder og 
har alle muligheder for at udbygge 
netværket på tværs af brancher. 
har alle muligheder for at udbygge har alle muligheder for at udbygge 
netværket på tværs af brancher. netværket på tværs af brancher. 
hepark.dk / 40 63 20 89HELSINGØR
Erhvervspark

KONTOR · LAGER · PULTERRUM

Kontorer fra 16 m2 i Trørød udlejes 
”All inclusive” priser fra kr. 3.250 pr. md. ex moms.

kongeegen.dk

Hos Pivot Partner er vi et friskt team på 9 medarbejdere som 
servicerer små og mellemstore virksomheder på hele Sjælland.
Vi er tilgængelige alle ugens dage i præcis det omfang, 
din virksomhed har behov.

Jernbanegade 34 D  •  3480 Fredensborg 
Telefon 4848 5757  •  www.pivotpartner.dk

Brug for hjælp til 
bogholderi og regnskab?
- Pivot Partner selvfølgelig!

Fortsat flere handler online, og de gør det, fordi det er bekvemt. Der er ikke længere så meget at spare 
ved at handle online. Foto: Colorbox
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VIL DU HAVE 
ADGANG TIL

OVER 27.000 
VARER?

Opret dig som kunde på inco.dk – Det kræver blot cvr. nr. 

Vi har tre butikker  
på landsplan:

inco København
Flæsketorvet 84A
1711 København V

Tlf: +45 33 21 14 21 
cvr. nr.: 32 32 26 54   

inco Glostrup
Ejby Industrivej 111

2600 Glostrup
Tlf: +45 72 10 81 81
cvr. nr.: 37 58 96 08   

inco Aarhus
Blomstervej 5

8381 Tilst
Tlf: +45 87 36 98 50
cvr. nr.: 32 32 26 97

 

inco.dk 
– holder dig opdateret

inco er meget mere end et 
almindeligt supermarked !  
Det er et kæmpe varehus 

med tusindvis af lækre 
fødevarer fra nær og fjern.

 
Vi har alt til arrangementer, 

firmaets drift og per sonalets pleje. 
 

Med over 27.000 varer i sortiment,  
er vi ret sikre på, at du finder alt
fra jord-til-bord og meget mere.

Se altid vores
åbningstider på inco.dk

Butikkenhar åbent alle ugens dage– også på helligdage
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ITsupporten 
– din hjælp i øjenhøjde

ITsupporten
Tlf. 70 27 20 10
info@itsupporten.nu
www.itsupporten.nu

Vi hjælper jer 
hele vejen!

SUPPORT

SUPPORTEN

SUPPORTSUPPORTSUPPORT

SUPPORTEN

IT-support:
• Windows/Mac
• Microsoft Azure
• Of
 ce 365
• Servere
• Sikkerhed/Backup
• Økonomisystemer
• Fjernsupport
• Servicering

Hjemmesider:
• Webdesign
• Nyhedsbreve
• Webshop
• Booking

Flot start for Kobaj, der gør det muligt at 
købe vin direkte hos vinbonden.   

Af Henrik Helmer Petersen
Foto: Kenn Thomsen

Det nystartede internetfir-
ma Kobaj med adresse i Bal-
lerup gør det muligt at købe 
vin direkte fra europæiske 
og amerikanske vinbønder. 

Vinen kan købes billigere 
på den måde, og vinbøderne 
tjener mere, end de normalt 
gør, når de sælger til vinim-
portører. Kobaj tjener nogle 
procenter. Det er win-win og 
win.

Det er nytænkning. Kobaj 
er netop blevet nomineret 
blandt 4700 nye webvirk-
somheder til at være blandt 
de 20 bedste, med i dysten 
om årets pris som Bedste 
Nye E-handel 2020.

Prisen uddeles til maj af 
Foreningen for Dansk Inter-
nethandel, FDIH.

Bag Kobaj står 31-årige 
Alexander Kidd, der bor 
med hustru og børn i Uvelse. 
Han har været Falckredder 
og kørt ambulance i et lille 
årti, og han er stadig ambu-
lancefører på deltid. Hans 
nye virke med samkøbsplat-
formen Kobaj begyndte med 
den gode ide.

 
- Når min hustru Anja og jeg 
har rejst, har vi som oftest 
besøgt de spændende vinhu-
se, vi har været i nærheden 
af. Vi holder begge af vin, og 
tit har vi købt nogle kasser 
god vin med hjem. 

Men et par kasser holder 
ikke evigt. 

- Herhjemme har jeg jævn-
ligt ærgret mig over, at man 
ikke kan bestille og købe et 
par kasser vin direkte fra 
vinbønderne. Men det er 
selvfølgelig for dyrt i fragt at 
få sendt et par kasser vin, og 
vinbønderne er heller ikke 
gearede til at få en bestilling 
på internettet og til at sende 
et par få kasser, forklarer 
Alexander Kidd udfordrin-
gen. 

Han og hans samarbejds-
partner i Kobaj har derfor 
udviklet indkøbsplatformen 
Kobaj (co buy), hvor man nu 
kan købe vin direkte fra vin-
huse og vinbønder i Euro-
pa og USA – som et samkøb 
sammen med andre inter-
netbrugere. 

Som kunde skal man som 

minimum købe én kasse 
med seks flasker, og når et 
vinhus via Kobaj i alt har 
modtaget bestilling på 25 
kasser vin, bliver vinen sat 

på en palle og fragtet til Dan-
mark – ud til de enkelte vin-
købere. 

Samkøb
Som kunde på Kobaj kan 
man selv sætte et samkøb 
i gang fra et af de 80 vinhu-
se, som Kobaj samarbejder 
med. Eller man kan gå med i 
et samkøb igangsat af en an-
den kunde på Kobaj. 

Der bliver typisk sat tre 
uger af til et samkøb. Så 
skulle der gerne være bestilt 
i alt 25 kasser vin. Pallen 
pakkes, og vinen kommer 
frem de danske kunder cir-
ka ti dage senere.

Alexander Kidd fortæl-
ler, at hans nye virksomhed 
kom flot fra start i december.

- Hvilket måske ikke er 
så mærkeligt, da julesalget 
selvfølgelig er stort. Men 
siden er omsætningen i fir-
maet steget med 20 procent 
både i januar og februar, og 
vi er super glade, siger han. 

Investorer
Det tegner så godt, at Kobaj 
også har fået sine første pro-
fessionelle investorer. Det 
er Louise Ertman, stifter 
af Letz Sushi, samt Jakob 
Bendsen fra Lund & Bend-
sen A/S. Hertil en investor 
mere. Yderligere investorer 
er ifølge Alexander Kidd på 
vej.

Kobaj har aftaler med 
vinhuse i Italien, Frankrig, 
Spanien, Portugal, Østrig og 
USA. Siden lanceringen i de-
cember er internetplatfor-
men vokset fra at samarbej-
de med 30 vinhuse til nu at 
samarbejde med 80 vinhuse. 

Chianti
Kigger man på kobaj.com, 
kan man se, hvordan det 
foregår i praksis. En køber 
har lige igangsat et samkøb 
fra vingården Fattoria di 

Poggio Capponi i Chianti-di-
striktet i Italien. Der kan 
vælges mellem otte forskel-
lige gode rød-, hvid-, rose- og 
dessertvine til priser mel-
lem 98 og 168 kroner per fla-
ske. Otte deltagere, såkaldte 
kobajers, har tilsammen be-
stilt 21 kasser vin. Og 13 dage 
lukker samkøbsordningen, 
og så er der forhåbentlig – og 
formentlig solgt 25 kasser 
i alt. Så pakker vinbonden 
kasserne, og pallen med vin 
fragtes til PostNords termi-
nal i Aalborg. Her viderefor-
deles kasserne og bringes 
ud til de enkelte købere. Har 
man købt en kasse vin fra 
den sending, kan man regne 
med at se den ti dage efter 
samkøbet er effektueret.       

Vinhandlere
Alexander Kidd fortæller, at 
Kobaj i løbet af i år vil åbne 
for samkøb af vin i Sverige 
også. Han tror, at forret-
ningen kan vokse sig rigtig 
stor. Han glæder sig over, at 
små vinhandlere også er be-
gyndt at købe vin igennem 

Kobaj. Hvad enten man er 
privatkunde eller lille vin-
handel gør Kobaj det muligt 
at købe vin i de små vinhuse 
og hos vinbønder, hvis vin 
ellers ikke var kommet til 
Danmark.

Sælger vin direkte fra vinbonden

KOBAJ

• Nystartet internetfirma

• Adresse i Ballerup 

• Startet af Alexander Kidd

• I samkøb med andre internet-
brugere kan man via Kobaj 
købe vin direkte fra vinhuse 
og vinbønder i Europa og USA

• Kobaj er netop blevet 
nomineret blandt 4700 nye 
webvirksomheder til at være 
blandt de 20 bedste, med i 
dysten om årets pris som 
bedste nye e-handel 2020

Kobajs virke lover så godt, at den nye webplatform med Alexander Kidd i spidsen allerede har fået sine første professionelle investorer. 

Det begyndte med den gode ide. Når Alexander Kidd var på ferie i 
syden, købte han vin hos lokale vinbønder, og hjemme ærgrede han 
sig over, at man ikke kunne bestille vin fra bønderne direkte over 
internettet.  
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KASA Gruppen A/S udfører større 
og mindre renoveringer i  
hoved- & totalentreprise.

Vi har stor erfaring indenfor
- Butiksrenoveringer
-  Kontorrenoveringer
- Opdeling af kontorlejemål
- Konvertering af lejemål fra 
 erhverv til bolig
-  Tagrenoveringer
-  5.1 & 5.2 lejlighedsrenoveringer
-  Opgangsrenoveringer
-  Facaderenoveringer
-  Energioptimeringsløsninger 

Ingen opgaver er for små!!

KASA Gruppen A/S er din sikkerhed 
for en god byggeproces.

KASA Gruppen A/S

Støberivej 14

3660 Stenløse

Tlf. 70 208 268

www.kasa.dk

KOMPE-
TENCERNE  
ER MANGE 
OG VORES 

FAGLIGE 
STOLTHED 

STOR!
KASA Gruppen A/S 

blev stiftet i 2006 og 

beskæftiger i dag over 

70 medarbejdere.

Kontakt os for en 
uforpligtende 

byggesnak og lad 
og realisere dit 
byggeprojekt
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Efter 19 år som direktør for Aarstiderne 
nyder Annette Hartvig Larsen anerkendelse 
som en af landets betydningsfulde erhvervs-
ledere.

Tekst: Henrik Helmer Petersen 
Foto: Kenn Thomsen

Det er et modefænomen - det 
går over. 

Det fik Annette Hartvig 
Larsen mere end antydet af 
flere i sin omgangskreds, da 
hun i 2001 tiltrådte stillin-
gen som direktør for Aarsti-
derne. 

Dengang var der ikke 
mange, der troede, at ideen 
med at bringe kasser med 
økologiske grøntsager ud til 
danskerne kunne bære for-
retningsmæssigt på sigt.

Det kunne den, men i man-
ge år var den økonomiske  

 
succes til at tage og føle på. 
Flere påpegede, at Annette 
Hartvig Larsen i et snuptag 
kunne firedoble omsætnin-
gen, hvis Aarstiderne stop-
pede med at kigge strikt på 
økologien, men også sup-
plerede sortimentet med ik-
ke-økologiske grøntsager og 
varer.

Men Annette Hartvig Lar-
sen - og de to ildsjæle bag 
Aarstiderne, den køben-
havnske kok Søren Ejlersen 
og den midtjyske landmand 
Thomas Harttung – holdt 
fast i økologien. Og i dag er 
det nok de færreste, der tror, 
at Aarstiderne havde stået 
sig godt i at file på den økolo-
giske tankegang.

Annette Hartvig Larsen, 
57 år, har kontor på avlsgår-
den Krogerup i Humlebæk 
i Nordsjælland. Det er her, 
at Aarstiderne har admini-

stration og kundeservice, 
blandt andet. Krogerup Avl-
sgård er også Aarstidernes 
ansigt udadtil med forsøgs-
marker og gårdbutik.

Flere end 100 ansatte har 
deres daglige gang her. Det 
er cirka dobbelt så mange 
som for bare fem år siden.

Godt 150 medarbejdere 
mere arbejder i Barritskov 
ved Juelsminde. Det er her, 
at alle måltidskasser pak-
kes, inden de bringes ud med 
økologiske grøntsager og 
ingredienser, fisk og kød og 
andet økologi, som kunder 

over hele landet – og i Sveri-
ge har lært at sætte pris på. 

Aarstidernes omsætning 
rundede i 2016 den nette sum 
af en halv milliard kroner. 
Den er steget yderligere si-
den.

Ganske godt startreplik-
ken taget i betragtning. 

”Det er et modefænomen 
- det går over”, fik Annette 
Hartvig Larsen fortalt. Det 
spændende er, hvordan det 
er lykkedes hende i samspil 
med Søren Ejlersen og Tho-
mas Harttung at få Aars-
tiderne til at blomstre så 

fantastisk. Annette Hartvig 
Larsen er i dag med på flere 
lister over betydningsfulde 
erhvervsledere, og stort set 
alle anerkender, at hun har 
gjort det – og gør det fabelag-
tigt godt.

Lang bane
Hun ler afvæbnende og si-
ger:

- Jeg tror på forretning på 
den lange bane. Jeg synes 
ikke, det er visionært ude-
lukkende at have et mål om, 
at en virksomhed skal vokse 
hurtigt på få år. Når jeg en 
dag bliver til kompost, vil 
det vigtigste for mig være, 
at jeg gjorde tingene ordent-
ligt.  At jeg har været med 
til at pege verden i en bedre 
retning. 

- Derfor kan jeg heller ikke 
bruge det til så meget, at jeg 
står på en liste over betyd-
ningsfulde erhvervsledere. 
Selvfølgelig er det en aner-
kendelse, men det er udeluk-
kende en liste. Det er ude på 
arbejdspladsen og i det vir-
kelige liv, jeg gerne vil sætte 
spor. Det er vedholdenheden 
i at gøre det ordentligt, der 
er vigtigt.

Fra bestyrelse til direktør
Annette Hartvig Larsen be-
gyndte arbejdslivet ved at 
uddanne sig til landmand, 
agronom som det hedder, 
og hun tog også en HD, en 
uddannelse i forretning, 
afsætning og økonomi på 
Handelshøjskolen. Så blev 
hun leder af landbrugets ef-
teruddannelse, og det var på 
det tidspunkt, at Aarstider-
ne kontaktede hende.
- Jeg sprang ikke til straks. 
Jeg takkede ja til at komme 
med i bestyrelsen. Så jeg 
kunne se, hvad det var for et 
foretagende, siger hun. 

Efter et år i bestyrelsen 
tiltrådte hun stillingen som 

direktør. Aarstiderne var 
forholdsvis hurtigt vokset 
til at have 20.000 kunder, 
og det var tid til at få virk-
somheden konsolideret og 
struktureret.

Det var nyt at bringe kas-
ser med grøntsager og an-
dre varer ud til danskerne, 
og helt problemfrit var det 
ikke. Med den høje vækst 
fulgte der udfordringer med 
nogle af de friske vares kva-
litet. Det ramte virksomhe-
dens vækst en tid i starten.  

Holder snor i ideer
Den hurdle blevet klaret, og 
som direktør har det igen-
nem alle år været Annette 
Hartvig Larsens opgave at 
holde snor i det hele. Også de 
to ildsjæle.

Søren Ejersen er tidligere 
københavnsk stjernekok. 
Thomas Harttung er vok-
set op i Hovedstaden, men 
er nu økologisk landmand i 
Barritskov. De er godt kendt 
i offentligheden for deres in-
novative tankegang, og de 
har løbende igennem alle 
år i regi af Aarstiderne sat 
et hav af initiativer i gang. 
De har - udover at skabe den 
unikke forretningsmodel i 
form af Aarstiderne - etab-
leret flere virksomheder 
med fokus på bæredygtige 
løsninger. De har etableret 
køkkenhaver for skolebørn 
for at skabe større forståelse 
for dyrkning af grøntsager. 
Og de har igangsat madlav-
ningsarrangementer på sko-
ler for at animere til større 
forståelser for brug af kva-
litetsråvarer. Blandt meget 
mere.

I det spændingsfelt har 
Annette Hartvig Larsen 
skullet holde tungen lige i 
munden og vurdere den for-
retningsmæssige bæredyg-
tighed i de to igangsætteres 
utallige ideer.

- Jeg tror på  
succes på den  
lange bane

• Aarstiderne slår dørene op 
for børn og voksne i påsken 
med cafe og brunch og med 
mulighed for at bage snobrød 
og poppe popcorn over bål. 

• Man kan også være med til 
at plante frø i plantekasserne 
på gårdspladen på Krogerup 
Avlsgaard. 

• Gårdbutikken er også åben. 
Påskecafeen er åben fra 
lørdag den 4. april til og med 
mandag den 13. april fra 
klokken 10 til 16. 

• Det anbefales at man bestiller 
bord til brunchen.

PÅSKECAFE

• Annette Hartvig Larsen for-
tæller, at vegetarkassen dette 
forår er begyndt at blive den 
meste efterspurgte måltids-
kasse hos Aarstiderne. 

VEGETARKASSER

Aartidernes nye lastbil er elektrisk. Annette Hartvig Larsen medgiver, at den ikke kan køre så langt og lastes så meget som Aarstidernes 
andre biler. Men vi prøver de nye løsninger af, og vi har bilen til at køre mellem Humlebæk og vores terminal i Albertslund, siger hun. 
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Morgenmøde
Morgen/formiddags kaffe/the med 
hjemmebagt brød, ost og pålæg 
Frugtkurv og isvand i lokalet
Pris pr. deltager  
(excl. drikkevarer) kr. 245.- 

Formiddag/frokost 
møde 
Frokost buffet/platte med kolde 
og lune retter 
Eftermiddags kaffe/the med 
hjemmebagt kage 
Frugtkurv og isvand i lokalet 
Pris pr. deltager  
(excl. drikkevarer) kr. 265.-

Heldags møde 
Morgen/formiddags kaffe/the med 
hjemmebagt brød, ost og pålæg  
Frokost buffet/platte med kolde 
og lune retter 
Eftermiddagskaffe/the med  
hjemmebagt kage 
Frugtkurv og isvand i lokalet 
2 retters menu
Pris pr. deltager  
(excl. drikkevarer) kr. 525.-   

Aftenmøde 
2 retters menu
Frugtkurv og isvand i lokalet 
Pris pr. deltager  
(excl. drikkevarer) kr. 265.-   

Skal du eller din virksomhed holde møde eller kursus, 
kan vi tilbyde...
Vi er en gammeldags kongelig priviligeret landevejskro, beliggende centralt på midtsjælland ved landevejen mellem 
Roskilde og Ringsted.  

Ovennævnte tilbud er incl. lokaleleje og AV-udstyr 
(trådløst internet, projektor og lærred og flipover)

Chr VI Overdrevskro   
Roskildevej 513, 4100 Ringsted, tlf. 5752 8912  

www.overdrevskro.dk   e-mail: info@overdrevskro.dk

Det er nu muligt at blive 
selvforsynende med grønt-
sager. Som de første i landet 
får borgere i Nordsjælland 
mulighed for at blive selv-
forsynende med økologiske 
grøntsager – i fællesskab 
med andre lokale borgere.  
Det sker gennem konceptet 
»Fælleshaverne«, som Aar-
stiderne netop har lanceret 
på Krogerup Avlsgård. Som 
medlem får man sin egen 
grøntsagshave, og man er 
samtidig med i den store 
fælleshave, hvor alle dyrker 
grøntsager i fællesskab. 

Er man usikker på, hvor-
dan man dyrker en grønt-
sagshave, skal man ikke 

fortvivle: Aarstiderne står 
for det praktiske i fællesha-
ven, med fri adgang til frø, 
redskaber, vand og kompost 
samt vejledning fra professi-
onelle gartnere. Derudover 
laves der løbende fælles 
arrangementer med fælles-
spisning og inspirations-
kurser. 

Fælleshaverne på Kroge-
rup Avlsgård har et samlet 
areal på to hektar med plads 
til 300 haveejere, der hver 
især får eget haveareal på 
cirka 22 kvadratmeter plus 
en andel i en større deleha-
ve. 

En plads i Fælleshaven ko-
ster 2950 kroner om året.

Fælleshaver i Humlebæk

Spørger man hende, om 
hun er ligeså kreativ som de 
to, lyder svaret:

- Min kreativitet består i, 
at jeg holder snor i det hele. 

Jeg holder retningen og 
rammen uden, at det går ud 
over kreativiteten, motivati-
onen og indtjeningen.    

Måltidskasser
Når Aarstiderne er vokset 
markant inden for de sene-
ste fem år, skyldes det flere 
ting.

- Det skyldes, at hele be-
folkningen på kort tid har 
fået et særdeles stort fokus 
på bæredygtighed, på klo-
den og på miljø og økologi. 
Det har vi arbejdet med i 
mange år, og nu er de ting på 
alles læber.

- Derudover skyldes væk-
sten, at vi med vores mål-
tidskasser gør livet nem-
mere for rigtig mange. Da 
vi begyndte, var det kasser 
med grøntsager, vi bragte 
ud. Nu er det hovedsageligt 
måltidskasser, der er pak-
ket, så man som familie får 
det hele med til at lave mad 
i et par dage. Det har dan-
skerne virkelig taget til sig. 
Det er nemt, og der er ikke 
noget madspild, siger An-
nette Hartvig Larsen.

Vegetarkasser
Aarstiderne har løbende 
udviklet nye måltidskasser, 
så der er kasser til kødspise-

re, fiskespisere, vegetarer, 
slankekasser og mere. An-
nette Hartvig Larsen fortæl-
ler, at vegetarkassen dette 
forår er begyndt at blive den 
meste efterspurgte måltids-
kasse hos Aarstiderne.

Hun understreger, at man 
på Aarstiderne ikke mener, 

at alle skal være vegetarer.  
- Vi tror på 80-20-princip-

pet. At verdens befolkning 
skal leve 80 procent af føde-
varer fra planteriget og 20 
procent af fødevarer fra dy-
reriget. Selvfølgelig skal der 
også være dyr i fremtidens 
landbrug. Det er også dem, 
vi får gødningen fra. Når vi 
får omstillet til 80-20-prin-
cippet, vil fødevareproduk-
tionen være bæredygtig 
for kloden, mener Annette 
Hartvig Larsen, der heller 
ikke selv er 100 procent ve-
getar.

- For enden af vores vision har vi genskabt forbindelsen mellem 
dyrkningen af jorden og de gode råvarer på spisebordet og dermed 
overflødiggjort os selv. Så har vi givet vores erfaring i at dyrke økolo-
giske grøntsager lokalt og i fællesskab med andre videre. Virksomhe-
der må være visionære nok til at kannibalisere sig selv  - ellers er der 
andre, der gør det, siger Annette Hartvig Larsen.

Spæde gulerødder og spæde broccoli. De første blev høstet  
omkring 1. marts, og de er dyrket i Danmark som et forsøg i  
et stort uopvarmet gammelt drivhus ved Køge. De færreste  
troede det muligt, men jo; Man kan forlænge sæsonen for  
bæredygtige lokale grøntsager, viser Aarstidernes ildhu. 

Aarstiderne har sat det mål, at virksomheden skal være CO2-neutra-
le allerede i år. Det skal ske ved at lave tiltag, der binder CO2 i firma-
ets leverandørkæde og formentlig også i samarbejde med partnere 
udenfor. - I løbet af nogle år vil vi være i CO2-balance – uden at 
skulle købe os til det, fortæller Annette Hartvig Larsen. 
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Peugeots nye 2008 model, som vi netop har 
prøvet ved den danske introduktion, er utro-
lig velkørende og komfortabel.

Af 
Carsten Teiner

Den nye Peugeot 2008 er net-
op landet herhjemme – og 
er ny fra inderst til yderst. 
Bilen kommer inden længe 
desuden som varebil.

Peugeot Danmark har 
netop bestemt, at deres kom-
pakte SUV model 2008 – som 
netop er lanceret herhjem-
me – også bliver tilbudt på 
gule plader. 

Som det også vil være til-
fældet med 208-modellen, 
som netop er kåret til Årets 
Bil i Europa 2020. De to biler 
deler platform.

Forud for lanceringen har 
danske kunder allerede be-
stilt 80 biler.

I 2019 blev der solgt over 
70 gulpladeudgaver af de 
to biler. Siden 2008 senest 
blev præsenteret i 2013 har 
den ligget i spidsen for det 
såkaldte B-SUV segment. 
Siden 2013 er der solgt 14.000 
enheder af 2008 herhjemme 
som person- og varebil.

Det er selvfølgelig ikke 
så mange gulpladeudga-
ver, der sælges i forhold til 
hvidpladeudgaver – men for 
forhandlerne er det godt at 
have ekstra varebilskort at 
spille med.

Det er jo ekstra porteføl-
je – og mange kunder med 
biler som Peugeot Boxer og 
Expert kan med fordel have 
en lille servicebil på basis af 
2008 eller 208.

Salget af 2008 og 208 ligger  

 
på niveau med salget af gul 
pladeudgaver af Peugeots 
308 og 5008, som samlet nå-
ede 70 enheder. 3008 Van ale-
ne nåede 126 enheder.

Komfortabel og letkørt
Vi prøvede den nye 2008 for-
leden, og den er ganske kom-
fortabel og letkørt – om end 
den er mere kompakt end en 
f.eks. 3008. Men der er rar 
at køre i trafikken, og lige 
nummeret større end 208 
og derfor vil den være mere 
praktisk for mange som va-
rebil.

Den nye 2008 er både læn-
gere og bredere end for-
gængeren – og samtidig lidt 
lavere. Det giver lidt bedre 
køreegenskaber, og den øge-
de akselafstand giver bedre 
plads til varerne.

Vi kørte i topudgaven 
GT-Line med HDI diesel-
motor med 130 hk og 8-trins 
EAT automatgear, som fun-
gerer godt. 0-100 km/t klarer 
den på 10,1 sekund og topfar-
ten opgives til 195 km/t.

Man kan også vælge ud-
gaven med mindre udstyr i 
form af Allure og spare må-
ske 15.-20.000 kroner – og 
stadig bevare automatgea-
ret. Eller vælge en 100 hk 
dieselmotor, men den fås 
kun med manuelt gear.

Bevares – gearskiftet er 
ganske letgående ved vi fra 
en test, vi lige har gennem-

ført med 208-modellen, men 
i arbejdsøjemed er automat-
gear behageligt.

Vælger man basisudgaven 
Active med 100 hk diesel 
og manuelt gear er der dog 
mange penge at spare – cir-
ka 40.000 kr. Det kan blive en 
rigtig arbejdshest.

Van-priser på vej
Gulpladepriserne er dog 
ikke på plads endnu. Billig-
ste diesel koster på hvide 
plader faktisk det samme 
som billigste 2008 benzin 
med 100 hk i en 3-cylindret 
motor.

Vælger man Active får 
man heller ikke så højt et 
udstyrsniveau – bl.a. får 
man ikke Peugeots i-cock-
pit. Man må også nøjes med 
stålfølge i 16 tommer, hvor 
de andre udgaver kører med 
17 tommer alufælge.

I øvrigt er 70 procent af sal-
get af den nye 208-model her-
hjemme dieselmotorer. Må-

ske fordi motorgangen i den 
4-cylindrede diesel er mere 
rolig end den 3-cylindrede 
benziner. Måske bliver det 
samme udfald med 2008.

Virus bremser el-udgave
Senere på året dukker bi-
len også op i en eludgave – 
sammen med 208. Den yder 
136 hk og 260 Nm og har en 
rækkevidde på 310 km, men 
lanceringen er udskudt på 
grund af Corona-virus, for 
en del af el-komponenterne 
produceres i Kina, som p.t. 
stort set er lukket ned.

El-udgaven vil på sigt 
udgøre en tredjedel af sal-
get af både 208 og 2008 – for 
merprisen i forhold diesel 
og benzin er kun 10.000 kr. 
(på hvide plader.) Samlet vil 
2008 efter importørens plan 
opnå 15 pct. markedsandel, 
hvor den udgående 2008 ud-
gave p.t. ligger på cirka 11 
pct. 

GT Line har det vigtige 

sikkerheds adaptiv fartpilot 
(ACC) som standardudstyr 
– det koster til Allure model-
len (med automatgear) eks-
tra ca. 4000 kr. plus moms 
med Teck pakke, men så 
følger også bakkamera og 
parkeringssensorer. Mer-
prisen skulle ellers være ca. 
9-10.000 kroner.

Til Alure og GT Line kan 
man også tilvælge 10 tom-
mer touchscreen i stedet for 
7 tommer, og så får man na-
vigation og DAB radio med. 
GT-Line har desuden sports-
sæder, full LED forlygter, 
kabinebelysning med otte 
farver, sort tag og sorte side-
spejle.

Af andet udstyr til de to 
øverste udstyrsniveauer er 
bl.a. klimaanlæg, elektro-
nisk håndbremse, panora-
ma-glastag, nøglefri start, 
førersæde med armlæm, 
justerbart rum bagest i va-
rerummet, tagbøjler, blind-
vinkelassistent (BLIS) og 

trådløs opladning af mobil-
telefon.

Standard i alle udgaver er 
bl.a. automatisk nødbrem-
sesystem, LED lygter, LED 
kørelys, fartpilot med fart-
begrænser, esc stabilitetssy-
stem, linjevogter, trætheds-
overvågning, seks airbags, 
læderrat, Mirror Screen 
med Apple Play med stem-
meaktivering samt USB stik 
(to i basisudgaven – fire i de 
andre).

TIRSDAG 24. MARTS 2020

Populær SUV i nye klæ’r 

FAKTA

•  Motor: 4 cyl. diesel.

• Slagvolumen: 1.499 ccm.

• Ydelse: 96 eller 130 hk (ved 
3.750 omdr.)

• Moment: 250 eller 300 Nm 
(ved 1.750 omdr.)

• Topfart: 185/195 km/t.

• Acc. 0-100 km/t: 11,8/10,1 
sek.

• Forbrugssnit WLTP: 21,7/20,4 
km/l.

• CO2 udledning: 121/129 g 
pr. km.

• Akselafstand: 2.605 mm.

• Varerumsvolumen: ca. 1000 
liter.

• Trailervægt m. bremser: 
1.200 kg.

•  Bremser: Skiver for og bag.

• Priser personbil: 209.990-
309.990 kr.

• Priser som Van: Ikke fastlagt.

Den nye 2008 er ganske rar at køre i trafikken, og den vil være praktisk for mange som varebil.

Den nye 2008 er både længere og bredere end forgængeren – og samtidig lidt lavere. 

ERHVERVSBILER
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volvocars.dk
VEJLE
Løversysselvej 9
7100 Vejle
Tlf. 70 27 05 00

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

HILLERØD 
Vølundsvej 2
3400 Hillerød 
Tlf. 48 24 19 24

Man-fre 9.00-17.30
Søn 11.00-16.00

NÆRUM 
Nærum Hovedgade 1
2850 Nærum 
Tlf. 72 59 18 00

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

ODENSE SV
Bondovej 18
5250 Odense SV 
Tlf. 63 17 13 11

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

KOLDING  
Trianglen 4 
6000 Kolding
Tlf. 75 52 25 55

Man-fre 9.00-17.30
Lør-søn 11.00-16.00

Kom ind og prøv Volvo XC40. Pris fra 388.638 kr.*

EN KREATIV SUV SKABT TIL OPLEVELSER STANDARDUDSTYR                 

Volvo XC40 dominerer byen med sit udtryksfulde og kompakte SUV design. 
Skabt omkring det moderne menneske og 100% engageret i både hverdag og 
fritid. Forsynet med smart teknologi og kreative opbevaringsløsninger, der gør 
livet mere sikkert og indholdsrigt - 100% tro mod Volvos unikke DNA.

• 17” letmetalfælge                    
• 12,3” digital instrumentering                  
• Drive Mode Settings
• 9,3” touch-screen  

•  IntelliSafe Assist med  
Driver Alert Control m.v.

•  City Safety m. Large 
Animal Detection

• Integrerede Roof Rails, sorte
•  LED forlygter med Active 

High Beam (op/ned)
• Connected Safety

volvo XC40   Livsstil og styrke

A - C  18,2-11,8 km/l, 143-194 CO2. *Prisen er for Volvo XC40 T3 man. inklusive levering. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Brogaarden skifter leasede biler ud med 
biler på abonnement.

Af Henrik Helmer Petersen
Foto: Kenn Thomsen

Normalt leaser vi vores bi-
ler, og med en leasingaftale 
binder os for fire år. 

- Det har fungeret ok, men 
på den måde kan vi også risi-
kere at låse os selv fast. Skif-
ter en medarbejder job, eller 
sker der andre ændringer i 
arbejdsgangene, kan vi stå 
med en bil, der i nogle måne-
der holder stille og udeluk-
kende er en udgift for vores 
firma.

Sådan siger Rolf Mom-
berg-Jørgensen, salgs- og 
marketingdirektør og med-
ejer af handelsvirksomhe-
den Brogaarden.   

Brogaarden forhandler dy-
refoder og har hovedkontor 
og butik i Lynge og butikker 
i Hørsholm og Gentofte.  

Brogaarden har valgt en 
ny og mere fleksibel løsning, 
når det kommer til firmabi-
lerne, og den er Rolf Mom-
berg glad for. Firmaet benyt-
ter sig nu af bilkoncernen 
Semlers nye tjeneste Dribe, 
der tilbyder bil på abonne-
ment.

Semler lancerede Dribe 
i 2018. Først til private kun 

 
der og nu også til erhvervs-
kunder. 

Igennem Dribe binder Bro-
gaarden kun sine firmabiler 
i ni måneder ad gangen. Det 
er i høj grad fleksibiliteten, 
Rolf Momberg-Jørgensen er 
glad for.

- Jeg har ikke noget med 
Dribe at gøre, og jeg får ikke 
procenter, ler han og siger:

- Men jeg synes, at deres 
nye firmabilordning er god. 
Det koster os nogenlunde det 
samme at have bil igennem 
Dribe Til gengæld er det me-
get mere fleksibelt. Derfor er 
vi nu ved at skifte vores bil-
park på i alt seks firmabiler 
ud. Vi siger farvel til vores 
gamle leasingselskab og 
goddag til Dribe og deres nye 
måde at gøre det på.

Rolf Momberg-Jørgensen 
fortæller, at det hele blev 
igangsat af, at han som chef 
skulle have ny leasingbil, og 
at bilen var forsinket.

- Så undersøgte jeg marke-
det, og jeg stødte på Dribe. 
Vi er også selv en innovativ 
virksomhed, og vi holder af 
at gå nye veje. Dribe er også 

en innovativ virksomhed, 
og til en start fik jeg en pri-
vatbil igennem ordningen. 

- Som privatperson melder 
man sig ind i ordningen, og 
som privat person kan man 
få en bil for én måned ad 
gangen. Det er da fleksibelt, 
og jeg er også blevet glad for 
at have bilen som privatbil. 
Jeg får kilometerpenge af 
firmaet, og økonomisk er det 
en fornuftig løsning for både 
mig og for firmaet.

Dribe at work
Da Dribe lancerede den nye 
firmabilordning, Dribe at 
Work, der har en bindings-
periode på ni måneder, be-
sluttede Rolf Moberg-Jør-
gensen og Brogaarden sig 
for over den kommende tid 
at skifte firmaets øvrige fem 
leasede biler ud med fem 
biler på firmaabonnement 
igennem Dribe. 

Ud over den mindre risiko 
for at ”brænde inde med en 
bil”, giver det også Brogaar-
den en række andre fordele. 
Medarbejdere kan hurtige-
re udskifte bilen, hvis deres 
arbejdsopgaver ændrer sig, 
ligesom de kan se frem til 
at få ny bil én gang om året. 
De får selv lov at styre deres 
bilabonnement og vælge ny 
bil årligt inden for en pris-
klasse - udstukket af deres 
arbejdsplads. 

Ifølge Rolf Momberg-Jør-
gensen forbedrer det også 
Brogaardens likviditet, at 
man nu ikke længere er bun-
det af sine bilet i fire år. Han 
peger ud på en Citroën, der 
står på parkeringspladsen 
uden for kontoret. 

- Vores sælger fik nyt job, 
og nu har bilen stået her i 
ti måneder. Det har kostet 
os 60.000 kroner. Vores nye 
sælger begynder i næste må-
ned. Det er ikke den bil, hun 
helst vil have, men vi har 
sagt, at den skal hun have 
det første halve år, indtil 
leasingkontrakten løber ud. 
Så får hun et bilabonnement 
igennem Dribe.   

Dribe at Work henvender 
sig især til mindre og mel-
lemstore virksomheder, 
som ønsker et mere fleksi-
belt alternativ til de øvrige 
firmabilsordninger på mar-
kedet. Som kunde hos Dribe 
kan man også løbende sikre 
sig en mere sikker og miljø-

rigtig bilflåde, fordi bilerne 
er fabriksnye og skiftes of-
tere.

- På den måde kan vi løben-
de udskifte vores firmabiler, 
så de hele tiden matcher vo-
res behov og vores grønne 

profil. På sigt bliver det også 
interessant at se på mulighe-
den for at skifte til firma-el-
biler, når teknologien er mo-
den til det, og når ladenet-
værket er lidt større, siger 
Rolf Momberg-Jørgensen.

Bil på en enklere måde

DRIBE AT WORK

• Dribe at Work er en ny, fleksibel firmabilsordning, der giver virksom-
heder og deres medarbejdere adgang til nye bilmodeller fra blandt 
andet Audi, Skoda, SEAT og Volkswagen.

• Virksomheden definerer selv, hvilke biler der skal være i deres 
digitale garage, og hvilke medarbejdere der har adgang til hvilke 
prisniveauer og bilmodeller.

• Medarbejderen klarer selv resten via Dribe at Work appen. Det er 
også i appen, at medarbejderne booker den ønskede bil og ordner 
det praktiske, når biler skal hentes og afleveres.

• Dribe, der er udviklet af bilkoncernen Semler, har siden februar 
2018 tilbudt private forbrugere bil på abonnement med mulighed 
for at skifte til en anden model, hvis brugerens behov ændrer sig. 
Dribe har cirka 4000 private og erhvervskunder.

Ifølge Rolf Mom-
berg-Jørgensen 
forbedrer det Bro-
gaardens likviditet, 
at man nu ikke 
længere er bundet af 
sine biler i fire år. 

ERHVERVSBILER
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Opel Vivaro er nu kommet i ny en udgave – 
bygget af franske Peugeot-Citroën. Før var 
det Renault, der producerede Opels Vivaro. 
Men den nye Vivaro kører godt.

Af  
Carsten Teiner

Indtil nu har Opels mellem-
klassevarebil Vivaro været 
produceret af Renault, men 
efter overtagelsen af Opel 
fra GM er det nu Peugeot-Ci-
troën (PSA), der står for 
produktionen – primært på 
fabrikken i Valenciennes i 
Frankrig, men også i Luton 
i England.

Vivaro er derfor med til 
at skabe en ny 4-bande så at 
sige – sammen med Peugeot 
Expert, Citroën Jumpy og 
Toyota Proace. De bygges 
alle på PSA’s EMP2 plat-
form.

Med Opel DNA
Bilerne er teknisk stort set 

helt identiske, men der kan  

 
være små detaljer, der er 
forskellige – primært for at 
bevare de enkelte modellers 
DNA. For udviklingsfolkene 
hos PSA er dygtige til at dif-
ferentiere bilerne, så de lig-
ner resten af familien.

Den nye Vivaro har fået en 
front, så man ikke er i tvivl 
om, at der her kommer en 
Opel. Det gælder også in-
strumentbræt og rat.

Lodret siddestilling
Vi har tidligere prøvet Vi-
varo’en i Tyskland – og her 
var adskillelsen ændret med 
en hældning på otte grader 
(ekstraudstyr), der giver en 
mere komfortabel siddestil-

ling.
Det havde den danske test-

bil, som vi har prøvet, ikke – 
så på en langtur på Sjælland 
bliver man lidt træt i ryggen 
og lænden af at sidde så lod-
ret. Et plus er dog fodpladen 
i gulvet, så man kan bevare 
en lige kørestilling.

Men der var dog 3-trins 
varme i både førersæde og 

det dobbelte passagersæde. 
Vi skal fremhæve, at fører-
sædet (med armlæn) kunne 
indstilles i højden samt at 
sæderyggen kunne indstil-
les trinløst (med rulle.) 

Når det gælder instrumen-
teringen havde bilen infor-
mationscenter mellem ho-
vedurene med oplysning om 
gennemsnitsfart, forbrug 

fra start – og resterende ki-
lometer til tom tank.

Testbilen havde kun en lil-
le skæm, men bilen kan fås 
med 7-tommer touchscreen 
med navigation og 3D kort.

Til gengæld havde den læ-
derrat, skiltegenkendelse, 
el-klapbare sidespejle og 
USB-stik.

Uden aflæggeplads
Man kan bestille bilen med 
en luge mellem kabine og 
varerum for at fragte længe-
re genstande, men den luge 
havde testbilen herhjemme 
ikke. Den havde fast væg 
plus en rude, der ekstra ko-
ster 1.353 kr.

Passagersædet var fast, 
og det kunne ikke vippes for 

Tysker 
med fransk 
accent

ERHVERVSBILER
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FAKTA

• Tekniske data - Opel Vivaro 
L3 V2 Enjoy 177 hk:

• Motor: 4 cyl. turbodiesel.

• Slagvolumen: 1.997 ccm.

• Ydelse: 177 hk v. 3.750 omdr.

• Moment: 400 Nm v. 2.000 
omdr.

• Miljø: Euro 6d TEMP.

• Gear: 8 trins aut.

• Topfart: 170 km/t.

• Acc. 0-100 km/t: 8,5 sek.

• Forbrugssnit WLTP: 13,3 
km/l.

• CO2 udledning: 196 g/km.

• AdBlue tank: 22,4 liter.

•  Taglast: 170 kg.

• Akselafstand: 3.275 mm.

• Frihøjde: 150 mm.

•  Varerum: 2.862 x 1.636 x 
1.397 mm.

• Hjulkasser: 1.258 mm.

• Varerumsvolumen: 6,1 
kubikmeter.

• Antal paller muligt: 3.

•  Garanti: 2 år/40.000 km.

• Pris ekskl. moms: 219.990 kr.

• Pris med ekstraudstyr: 
250.955 kr.

Opel Vivaro i nyeste aftapning er 
produceret af PSA (Peugeot-Ci-
troën) – det er sket efter overta-
gelsen fra General Motors, som 
har trukket sig ud af Europa.

eksempelvis aflæggeplads 
under sædet. Der var heller 
ikke en plade til at vippe ud 
fra midtersædets ryglæn, 
som ses i mange typer vare-
biler – så man kan få en skri-
veplade. 

Passagersædet havde 
plads til to passagerer, som 
dog sidder lidt trangt – og 
altså lodret.

Der er dog god aflægge-
plads i kabinen – bl.a. med et 
stort handskerum (dog uden 
lås), men det havde været 
rart med ru overflade på alle 
aflæggeflader – f.eks. i gum-
mi. Der er et par kopholdere 
samt plads til mindre fla-
sker i dørene.

2.500 kg. trailervægt
Vi skal pege på et par klare 
fordele med den nye udgave 
– især 500 kg mere trailer-
vægt end den udgåede mo-
del – eller i alt 2.500 kg. (kun 
topmodel). Nyttelasten i L3 
modellen, som vi prøvede, er 
1.370 kg.

Vivaro i den nye udgave 
virker mere kompakt at se 
på, men den fås i tre størrel-
ser og kan blive større i va-
rerummet end den tidligere 
Vivaro. Testbilen havde fuld 
beklædning og trods det var 
de otte fastgørelseskroge i 
gulvet bevaret. Bagdørene 
kan åbne 180 grader.

PSA motorer
Motorerne er derimod de 
samme i alle mærkerne – og 
i den her testede Vivaro to-
pudgaven med 177 hk kombi-
neret med 8-trins automat-
gear inklusive skifteplader 
bag rattet. Bilen er ganske 
hurtig og når 100 km/t på 

8,5 sekunder. Gearet skifter 
blødt og behageligt.

Affjedringen har en let 
blød opsætning, men Vivaro 
har ganske fine køreegen-
skaber og en skarp styring.

Bilen var i den længste L3 
udgave og i mellemste Enjoy 
udgave – og i V2 vægt-opsæt-
ning.

Husk sikkerhedspakke
Bilen havde ekstra 17 tom-
mer aluminiumsfælge med 
60 profil vinterdæk (til 5.499 
kr. plus moms). Nævnes skal 
også punktformet kørelys 

og sidelister (pudsigt nok la-
kerede).

Testbilen havde ekstra en 
sikkerhedspakke, som man 
bør købe –  til 8.436 kr. plus 
moms med bl.a. nødbremse-
system (AEBS), trætheds-
overvågning, linjevogter og 
aktiv fartpilot (semi adaptiv 
fartpilot). 5.799 kr. koster 
bilens Wabasto bilvarmer, 
mens Xenon forlygterne ko-
ster 3.883 kr. plus moms.

Kommer snart i el-udgave
Bilen kan også bestilles 
med IntelliGrip (adaptivt 

antispinsystem) og med fi-
rehjulstræk fra underleve-
randøren Dangel. Senere i 
år kommer bilen i el-udgave.

Indtil nu har Vivaro som 
nævnt været søstermodel til 
Renault Trafic samt til Fiat 
Talento - efter at samarbej-
det med PSA stoppede for 
Fiats mellemklasse varebil 
(Fiat Scudo).

Men efter at GM solgte 
sine europæiske aktiviteter 
til PSA, kommer alle Opels 
produkter efterhånden un-
der PSA paraplyen. PSA be-
tyder bare Peugeot A/S.

Den nye Opel Vivaro er teknisk og størrelsesmæssigt identisk med Peugeot Expert, Citroën Jumpy og 
Toyota Proace.

Ny lov giver attraktiv skatterabat på din firmabil, hvis du vælger en plug-in hybrid- eller en elbil. Det betyder f.eks, at du med en IONIQ electric får reduceret din 
bruttobeskatning fra kr. 5.103,- til kr. 1.770,- pr. måned fra april og frem til årsskiftet 2021. Det er en månedlig besparelse på kr. 3.333,-! Det oplyste beskatningsgrundlag 
er inden genberegning.

Læs mere på www.hyundai.dk om den nye skatterabat og hvilke besparelser, du opnår, når du vælger en KONA electric, en IONIQ electric eller en IONIQ plug-in hybrid.

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret 
Hyundai-forhandler til en slutkunde. Reglerne står beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s 
garantibestemmelser”. Yderligere er der hele 8 års garanti på højspændingsbatteriet, IONIQ dog 
maksimalt 200.000 km og KONA electric dog maksimalt 160.000 km. Du kan læse dem på hyundai.dk/
mediecenter/manualer

Vist med ekstraudstyr. Pris ekskl. metallak og ladestander. Ladestander kan tilkøbes.
KONA electric: Forbrug 150-154 Wh/km, CO2 0 g/km. Rækkevidde 289-449 km (WLTP). 
IONIQ electric: Forbrug 138 Wh/km, CO2 0 g/km. Rækkevidde 311 km (WLTP). IONIQ plug-in hybrid: 
Forbrug 90,9 km/l (WLTP), CO2 26 g/km. Rækkevidde el 52 km (WLTP). Rækkevidde er afhængig af 
kørestil, udendørs temperatur og brug af komfortudstyr som sædevarme, aircondition m.m.

Få mere end 50 % skatterabat 
på din elektriske firmabil i 2020
KONA electric, IONIQ electric og IONIQ plug-in hybrid

Eksempel Hyundai IONIQ electric

Bruttobeskatning
fra 1.770 kr. pr. måned

Det oplyste beskatningsgrundlag 
er inden genberegning

Åbningstider
Hverdage: 09.00 – 17.00
Søndag:       11.00 – 15.00

Jønssons Auto A/S
Krakasvej 5, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 0434, jauto.dk

Hyundai Hillerød

ERHVERVSBILER
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Nissan X-Trail med 160 hk benzinmotor er 
ingen racerbil med den nye 1,3 liters benzin-
motor – men den er ganske klimarigtig.

Af
Carsten Teiner

Egentlig skal man jo vælge 
en el-bil, hvis man vil være 
rigtig ”klimatosse,” men 
har man et større kørsels-
behov, så kan Nissan X-Trail 
med den nye benzinmotor på 
1,3 liter være en løsning.

Nissan har udstyret sin 
store X-Trail SUV-model 
med den 1,3-liters benzin-
motor, og det må være bilen 
til erhvervskøberen, der 
ikke kører så langt i hverda-
gen – og ikke har brug for en 
trailer.

For den må kun trække 
1.500 kg. på krogen mod 
op til 2 tons for en 1,7 liters 
dieseludgave af samme bil. 
Begge motorer er dog fra al-
liance-lageret, som man de-
ler med Renault og i øvrigt 
til en vis grad med Merce-
des-Benz.

Når diesel bliver bandlyst
Men med udsigten til, at 
mange byer gerne vil afvise 
dieselbiler i bymidten i nær 
fremtid – så som Køben-
havn, kan der være en idé at 
vælge benzinudgaven, som 
i øvrigt er født med en vel-
fungerende dobbeltkoblings 
automatgearkasse.

 
Så vidt fint nok, men i testbi-
len virkede den lidt tøvende, 
når man skulle afsted ved 
lyssignalet, og trådte man 
speederen i bund reagerede 
den ofte med et lille hjulspin. 
Så den havde svært ved at 
overføre kræfterne.

Diesel med manuelt gear
Hvis man vil have automa-
tik i en dieseludgave, er bi-
len udstyret med en mere 
kedelig 1-trins CVT gear-
kasse, men vælg i så fald en 
dieseludgave med manuelt 
gear. 

Her kan man så kombine-
re med firehjulstræk, hvis 
man de behov, og faktisk har 
bilen gode terrænegenska-
ber. Selv om den ikke har 
spærredifferentiale eller re-
duktionsgear.

Tilbage til 1,3-liters ma-
skinen. Et plus er, at den 
er fire cylindret og derfor 
mere støjsvag end de mange 
3-cylindrede motorer, der er 
dukket op overalt.

Den nye benzinmotor har 
et fint drejningsmoment og 
rimelige præstationer, selv 
om det ikke er en racerbil 
med en acceleration til 100 

km/t på kun 10,7 sekunder 
– og 194 km/t på toppen kan 
man kun bruge i Tyskland.

Overdådigt udstyr
Til gengæld er udstyret i den 
testede topgave Tekna over-
dådigt, og vi kan ikke finde 
på meget, som mangler: 

Således elektrisk betjen-
te forsæder i læder, BOSE 
musikanlæg, nøglefri betje-
ning, læderrat med varme, 
glas vippe/skyde soltag, 
el-betjent bagklap, navigati-
on, signatur-kørelys, 2-zone 
klimanlæg og 19-tommer 
alu-fælge.

Lædersæderne er i farven 
cognac, men til gengæld er 
instrumentbrættet holdt i 
sort plast. Her ville det være 
på sin plads med en farvedif-
ferentiering.

Mange assistentsystemer
Nissan har deres Intelligent 
Mobility med bl.a. naviga-
tionsanvisninger, musik, 
dæktryksovervågning og fø-
rerassistentsystemer, Rear 
Cross Traffic alert, skilte-
genkendelse, træthedsre-
gistrering, linjevogter – og 
informationerne ses mellem 
hovedurene. Som en gim-
mic kan tegningen af bilen 
indstilles, så den passer til 
bilens farve.

Sikkerhedsudstyret er 
også omfattende – i testbilen 
med esc stabilitetssystem, 
ProPilot (adaptiv fartpi-
lot), nødbremse med fod-
gænger-godkendelse, LED 
lygter, tågelys for og bag, 
regnsensor, multijusterbart 
rat, sprinkler på forlygter-
ne, Blind-vinkel assistent, 
6 airbags, Hill Start Assist, 

skiltegenkendelse og parke-
rings-sensorer med Around 
View Monitor, der bety-
der, at man på bilens touch 
screen kan se, hvad der fore-
går rundt om bilen.

God kørestilling
Man sidder godt i sæderne, 
der jo også kan varmes op, 
og man kan let få en fin køre-
stilling med den elektriske 
indstilling – og også finjuste-
re under kørslen. De brede 
C-stolper stjæler dog noget 
af udsynet.

Bilen er jo høj, så den 
krænger lidt i hurtige sving. 
Til gengæld sidder man 
også højt – med godt udsyn 
– og det betyder også let ind 
og udstigning. Bilen havde 
225/55 dæk i 19 tommer på 
alufælge.

Stort varerum
Selve varerummet er gan-
ske stort på crika 1.970 liter – 
og der er ikke en negativ læs-
sekant. Udvendig læssehøj-
de er 770 mm. Vi savnede en 
lås på handskerummet. Til 
gengæld er der midterboks 
og sølvfarvet tagræling.

Det skal også nævnes, at 
bagdørene åbner 77 pct. så 
man lettere kommer ind 
med sine pakker fra siden. 
Nissan byder normalt på 
aflåseligt geværrum under 
varerumsgulvet.

X-trail fås i mange ud-
styrsversioner, som er bil-
ligere end testbilen. På gule 
nummerplader koster den 

282.210 kroner plus moms. 
Men man bliver også forkæ-
let med alt det udstyr.
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varebilogtransport.dk Member of van of the year

Se de nyeste
last- og varebiler
på voty.dk

Når vi ikke må køre i diesel
FAKTA 

• Nissan X-Trail 160 DIT-G DCT 
Tekna:

• Motor: 4 cyl. turbobenzin.

• Slagvolumen: 1.332 ccm.

• Ydelse: 160 hk v. 5.500 omdr.

• Moment: 270 Nm v. 1.800-
4.250 omdr.

• Træk: Forhjulstræk.

• Forbrug WLTP: 11,9 km/l.

• CO2 udslip: 190 g/km.

• Affjedring: Uafhængig for 
og bag.

• Totalvægt: op mod 2.295 kg.

• Køreklar vægt: op mod 1.580 
kg.

• Dæk: Good-Year Efficience-
Grip 225/55 R19.

• Nyttelast: 373-555 kg.

• Trailervægt: 1.500 kg.

• Varerum: ca. 1.970 liter.

• Læssehøjde: 770 mm.

• Fabriksgaranti: 3 år/100.000 
km.

• Pris ekskl. moms: 182.210 kr.

Vælger man den store Nissan 
X-Trail med 1,3-liters benzinmo-
tor med 160 hk må man nøjes 
med en trailervægt på 1500 kg.

Nissan X Trail er en meget komfortabel bil med sit topudstyr Tekna – 
men som arbejdshest må vi pege på en diesel.

ERHVERVSBILER
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Af  
Jørn Haandbæk Jensen

I de senere år er der afsagt 
en hel del kendelser vedrø-
rende konkurskarantæne, 
efter at reglerne herom blev 
indsat i konkursloven og 
trådte i kraft pr. 1.1.2014. 
Konkurskarantæne bety-
der, at en person i en periode 
får et forbud mod at deltage 
i ledelsen af en virksomhed, 
hvori den pågældende ikke 
hæfter personligt og ube-
grænset for virksomhedens 
forpligtelser, f.eks. i et an-
parts- eller et aktieselskab. 

Betingelserne
Betingelsen for at pålægge 
en person konkurskaran-
tæne er, at den pågældende  

 
 
på grund af ”groft uforsvar-
lig forretningsførelse” vur 
deres uegnet til at deltage 
i ledelsen af en erhvervs-
virksomhed. Karantænen 
pålægges som udgangs-
punkt for en periode på 3 år. 
I øvrigt kan karantænen 
udvides til at omfatte enhver 
form for erhvervsvirksom-
hed, herunder den pågæl-
dendes personligt drevne 
virksomhed. Der kan også 
pålægges en ny karantæne 
efter udløbet af en tidligere 
idømt. Hvis en person over-
træder en idømt karantæ-
ne, kan den pågældende i 
øvrigt bliver straffet med 
bøde eller fængsel i indtil 6 

måneder jfr. straffelovens § 
131. Hvis man bliver pålagt 
konkurskarantæne, bliver 
det registreret i det såkaldte 
konkurskarantæneregister. 
Der er ikke offentlig adgang 
til registret, men skifteret-
ten kan videregive oplysnin-
ger fra registret til en kura-
tor, hvis skifteretten vurde-
rer, at det er nødvendigt for 
kurators arbejde.

Fra landsretten
Som eksempel på en situati-
on, hvor spørgsmålet om på-
læggelse af konkurskaran-
tæne var til afgørelse, kan 
nævnes følgende sag, der er 
afgjort af Østre Landsret:

Et anpartsselskab blev 
efter en tvangsopløsning 
taget under konkursbe-
handling efter begæring fra 
likvidator. Den person, der 
ejede selskabet, havde væ-
ret direktør i dette fra sel-
skabets stiftelse og frem til 
Erhvervssstyrelsens beslut-
ning om tvangsopløsning. 
Selskabet havde eksisteret i 
ca. 13 år. Der var i konkurs-
boet anmeldt krav på ca. 13,7 
millioner kroner.

Skifteretten
 Skifteretten frifandt imid-
lertid den tidligere direk-
tør for konkurskarantæne. 
Selvom konkursen således 

havde medført betydelige 
tab for kreditorerne, måtte 
man lægge til grund, at di-
rektøren inden konkursen 
havde mangeårig erfaring 
og en vis succes med opstart 
og efterfølgende salg af et 
antal virksomheder inden-
for IT, og dette havde efter-
følgende resulteret i et bety-
deligt antal arbejdspladser. 
Det kunne endvidere kon-
stateres, at den væsentligste 
årsag til selskabets konkurs 
var en kautionsforpligtelse, 
som selskabet havde påtaget 
sig overfor en bank, hvor et 
andet selskab, som det nu 
konkursramte selskab hav-
de været medejer af, havde 
optaget et lån. Gælden i sel-
skabet voksede betydeligt 
blandt andet som følge af en 
stigning i kursen på schwei-
zerfranc, som var den valu-
ta, hvori lånet blev optaget.

13,6 millioner
Af de anmeldte krav udgjor-
de cirka 13,6 millioner kro-
ner det konkursramte sel-
skabs kautionsforpligtelse 
og selskabs lån hos en bank 
til blandt andet investering i 
værdipapirer.

Skifteretten vurderede på 
baggrund af samtlige fore-
liggende omstændigheder, 
at direktøren ganske vist 
havde været for optimistisk 

i forbindelse med optagelsen 
af lånet, men dette måtte 
dog ses i lyset af den generelt 
meget optimiske stemning, 
der forelå før finanskrisen 
vedrørende blandt andet 
risikable investeringer for 
lånte penge, og som i øvrigt 
blev understøttet at bankers 
”velvillige” udlån.

Skifterettens konklusion 
blev altså, at det ikke fandtes 
fuldt ud rimeligt at pålægge 
direktøren konkurskaran-

tæne efter konkurslovens 
§ 157, og han blev derfor 
frifundet. Kurator kærede 
skifterettens afgørelse til 
Østre Landsret, der imidler-
tid var enig i skifterettens 
begrundelse og resultat.

Afgørelsen er et eksempel 
på, at der naturligvis altid 
skal foretages en konkret 
og individuel vurdering af 
samtlige forhold, og i dette 
tilfælde var det altså til di-
rektørens fordel.

Konkurskarantæne eller ej?

Af  
Mette Dahl Juelner

En brandingstrategi kan 
være afgørende for jeres 
virksomheds fremtid og 
overlevelse. I bør overveje, 
og beslutte, hvad I skal bran-
de. Helt grundlæggende 
handler beslutningen om, 
hvorvidt det er jeres virk-
somhed, jeres produkter/
ydelser eller begge dele, som 
I skal brande. Gør I hverken 
eller, risikerer I at blive an-
nonye og oversete. Fokus og 
vejen til overlevelse vil mest 
handle om pris og ikke så 
meget om værdi. Men hvad 
er forskellen mellem pro-
dukt og virksomheds bran-
ding? Og hvad skal I være 
opmærksomme på?

Branding af produkter
Den mest udbredte bran-
dingmodel er den traditi-
onelle strategi, hvor det er 
produktet som profileres. 
Det kunne være brands 
som Amo, Ajax eller Colga-
te. Kunderne ved reelt ikke, 
hvilken virksomhed, som 
står bag produkterne. Og 
det spiller måske reelt hel-
ler ikke en større rolle for 
kunderne. Fordelene ved at 
anvende produktbranding 
som en model, er blandt an-
det muligheden for at ud-
vikle nye produkter eller 
måske endda frasælge. Det  

 
giver frihed til at skabe det 
mest optimale sortiment og 
samtidig have flere produkt-
linjer i porteføljen. Risiko-
spredningen bliver samtidig 
større. 

Mangel på fællesskabsfø-
lelse og identiet

Ved produktbranding, gi-
ver det sig selv, at virksom-
heden ikke bliver profileret. 
Det kan bevirke, at der inter-
net suboptimeres på de en-
kelte produkter i mellem de 
forskellige afdelinger. Nogle 
medarbejdere i virksomhe-
der, med en sådan branding-
strategi, kan måske endda 
føle, at de ikke arbejder i 
samme retning, men i siloer, 
idet hver produktafdeling 
har hvert deres ansvar for 
hvert deres produkter. Det 
kan både influere på de in-
terne kampe: Hvilket brand 
der er det ”vigtigste”, og 
hvem skal have det største 
brandingbudget? Det kan 
gå ud over fællesskabsfølel-
sen og I yderste konsekvens 
vil det betyde, at virksom-
heden ikke opfattes som en 
attraktiv arbejdsplads. Der-
ved er det sværere at holde 
på dygtige medarbejdere 
og tiltrække nye. For hvad 
er egentlig virksomhedens 
fælles fortælling, formål og 
identitet? 

Virksomhedsbranding
Andre virksomheder har 
fokus på branding af sel-
ve virksomheden. Det har 
traditionelt været mere 
anvendt på B2B-markedet. 
Måske fordi der her har væ-
ret en opfattelse af, at hvis 
leverandøren har et godt 
image, er produkterne nok 
også gode. Det er således 
virksomheden bag produk-
terne, der brandes. Fordelen 
ved at positionere virksom-
heden fremfor produkterne, 
er bl.a. virksomhedens mu-
lighed for at optimere på sor-
timentet, uden at det går ud 

over virksomheds profil og 
identitet. Derudover vil der, 
alt andet lige, være en stør-
re teamånd fordi brandet 
er bygget op ud fra et ønske 
om en fælles identitet – en 
fælles historie. Det giver 
mulighed for at tiltrække 
attraktive medarbejdere og 
skabe et positivt image. Men 
ulempen kan være, at kun-
den ikke opnår en særlig til-
knytning til virksomhedens 
produkter. 

Corporate branding
Når virksomheden både 
brander virksomheden selv, 

og dens produkter, under 
et fælles brand, kaldes det-
te for corporate branding. 
Corporate branding er en 

effektiv strategi - og kan 
være afgørende, hvis virk-
somheden vil positionere 
sig og vinde kunder. Corpo-
rate branding er stærkest, 
der hvor ledelsen forstår, at 
brandet også bliver skabt 
indefra i organisationen. 
Således er det vigtigt at med-
arbejderne er inddraget i 
processen omkring arbejdet 
med brandet. Hvad er vores 
fælles DNA, og hvad er vores 
fælles drøm for virksomhe-
den? Sidst, men ikke mindst, 
bør virksomheden også 
inddrag de vigtigste stake-
holders; såsom leverandø-
rer, samarbejdspartnere og 
kunderne i deres arbejde 
med branding. Under alle 
omstændigheder vil en ty-
delig brandingstrategi være 
med til at sikre virksomhe-
dens fremtid og overlevelse.

Hvad brander I egentlig?

AKTUEL ERHVERVSJURA
Jørn Haandbæk Jensen (H) er advokat og partner 
i Advokathuset Nordsjælland. Han har bred 
erfaring i erhvervsretlige forhold som bl.a. virk-
somhedsoverdragelse, generationsskifte, lejeret og 
entrepriseret. Spørgsmål om aktuel erhvervsjura 
kan rettes til Jørn Haandbæk Jensen på mail jhj@
advokathus.dk. Læs mere på www.advokathus.dk

ADVOKATHUSET NORDSJÆLLAND

STRATEGI OG KOMMUNIKATION
Mette Dahl Juelner er direktør i virksomheden 
BizBuddy, der rådgiver små og mellemstore 
virksomheder i strategi, kommunikation, markeds-
føring og service. Hun er markedsøkonom og har 
en mastergrad i oplevelsesledelse. Mette har bl.a. 
arbejdet som mediaplanner hos OMD og været 
marketingchef på TV 2. Spørgsmål kan rettes til 
mdj@bizbuddy.dk. Læs mere på www.bizbuddy.dk
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Glæde over at nyt skattecenter bliver  
placeret i Frederikssund.

Af Henrik Gregersen
Foto: Allan Nørregaard

150 nye arbejdspladser i 
Frederikssund bliver én af 
de helt mærkbare konse-
kvenser af genopretningen 
af det kuldsejlede SKAT.

Det glæder borgmester 
John Schmidt Andersen 
(V), der sammen med skat-
teminister Morten Bødskov 
(S) præsenterede planerne 
for SKAT i de nye - og tidli-
gere -  SKAT-lokaler på Kil-
de Allé i Frederikssund.

Der bliver i år åbnet to nye 
skattecentre, et i Fredericia 
i Sydøstjylland og et i Frede-
rikssund.

De to centre får i alt 250 
medarbejdere, og de er de 
første to af otte skattecen-
tre, som regeringen vil pla-
cere i provinsen frem mod 
2023. 

- Vi har jo som kommune 
som sådan ikke været in-
volveret, men vi har været 
orienteret om processen, og 
har hele tiden støttet tan-
ken, eftersom det kun er  få 
år siden, der forsvandt 350-
400 arbejdspladser samme 
sted,  konstaterer borgme-
ster John Schmidt Ander 

 
sen (V), der udtrykker glæ-
de over beslutningen:

- Jeg synes, det er et rigigt 
valg at placere det her. Mit 
indtryk er, at flere af de tid-
ligere medarbejdere faktisk 
bor her nu, og for os som 
kommune betyder det ikke 
bare, at vi får nogle arbejds-
pladser tilbage, og at det må-
ske bliver lettere at få folk til 
at bosætte sig i området. 

- Det betyder forhåbent-
ligt også, at de bliver boen-
de, når børnene bliver så 
gamle, at de søger mod de 
større uddannelsesbyer. 
For hvis børnene læser i Kø-
benhavn, og man selv skal 
arbejde der, vil man have et 
incitament til at flytte tætte-
re på København. Men med 
arbejdsplads i Frederiks-
sund vil der være bedre mu-
lighed for at holde på dem 
her, siger han til ERHVERV 
Nordsjælland.

1000 nye skattefolk
Oprettelsen af et skattecen-
ter i Frederikssund er en del 
af en plan, der indebærer, at 
cirka 1000 nye medarbejde-

re skal være med til at styr-
ke skattekontrollen.

-Når folk ikke betaler det, 
de skal, så udfordrer det 
vores skattemoral og for-
ventningen om, at enhver 
svarer sit. Derfor er det helt 
afgørende for danskernes 
tillid til skatteforvaltnin-
gen, at skattekontrollen får 
et kæmpe tiltrængt løft. 
Det arbejde stiller regerin-

gen sig nu i spidsen for, og 
jeg ser frem til i løbet af de 
kommende år at præsentere 
de forskellige elementer af 
regeringens ambitiøse plan 
for en styrket skattekontrol. 
Det her kommer til at kunne 
mærkes. 

Både for dem, der spiller 
efter reglerne, og især dem, 
der ikke gør, siger skatte-
minister Morten Bødskov i 

pressemeddelelse.
Skattevæsenet skal være 

til stede i hele landet, og de 
mange nye arbejdspladser 
skal bidrage til at sikre et 
Danmark i bedre balance. 
Derfor vil regeringen opret-
te alle 1000 nye arbejdsplad-
ser uden for hovedstadsom-
rådet. 

De mange ekstra skatte-
medarbejdere kræver sam-

tidig nye fysiske arbejds-
pladser.

Otte centre
Regeringen vil derfor åbne 
otte nye skattecentre i pe-
rioden 2020-2023. Fire i Jyl-
land, hvor 500 nye arbejds-
pladser oprettes, to på Fyn, 
hvor 250 nye arbejdspladser 
oprettes, og to på Sjælland, 
hvor 250 nye arbejdspladser 
oprettes.

- Skatteborgere og virk-
somheder skal opleve et 
skattevæsen, der er tilste-
de, hvor de er. Og det er ikke 
kun i hovedstaden og de 
større byer, men rundt om i 
hele landet. Samtidig er nye 
offentlige arbejdspladser 
helt afgørende for at sikre, 
at Danmark ikke knækker 
over. Det handler om balan-
ce. Og skattevæsenet har 
faktisk rigtig gode erfarin-
ger med at etablere produk-
tive arbejdspladser uden 
for de store byer, så jeg har 
store forventninger til de 
otte nye skattecentre og den 
kæmpe værdi, de vil give”, 
siger Morten Bødskov.

Med de to nye lokationer 
vil skattevæsenet fra 2020 
være placeret i 28 danske 
byer. 

Skattecentrene vil hver 
især kunne rumme mellem 
100-150 arbejdspladser. 
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Totalentreprise  •  Hovedentreprise
Byggestyring • Teknisk rådgivning
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Særligt gode til at bygge mens du er i drift
Kontorer • Detail • Produktion

Helsinge får 250 boliger umiddelbart  
syd for byen.

Af  
Claus Johansen 

En gravemaskine er nu ved 
at rydde den store bakkede 
grund i Helsinges sydlige 
udkant for selvsåede træer, 
og til sommer går bygge-
riet for alvor i gang i Am-
mendrup Park, som ejen-
domsselskabet kalder det 
nye boligområde.

Umiddelbart syd for Kil-
devej med indkørsel fra 
Helsingevej ligger det store 
areal på 200.000 kvadrat-
meter. I mere end 10 år har 
området været kloakeret og 
klargjort til byggeri. Men 
så gik selskabet bag projek-
tet konkurs, og siden er der 
ikke sket noget.

Men nu har ejendomssel-
skabet Stensdal Group købt 
grunden for et beløb, som 
selskabet ikke ønsker at op-
lyse, og går nu i gang med 
at opføre rækkehuse og vil-
laer. Målet er byggestart til 
sommer:

- Vi har jo allerede en lo-
kalplan for området, så vi 
kan komme ret hurtigt i 
gang, siger Søren Stensdal, 
administrerende direktør i 
Stensdal Group.

Planen er at opføre om-
kring 250 ejendomme på om-
rådet:

 
- Vi planlægger at opføre cir-
ka 150 rækkehuse, både som 
ejerboliger og til udlejning, 
ligesom der udstykkes cirka 
100 grunde til individuelle 
villaer, siger teknisk pro-
jektdirektør Peter Weyhe.

Allerede i slutningen af 
2021 bliver de første boliger 
efter planen klar til indflyt-
ning.

Selskabet kan endnu ikke 
sige, hvordan boligerne 
kommer til at se ud:

- Der er I lidt for tidligt ude. 
Men jeg kan sige, at vi er i 
dialog med flere byggefir-
maer på markedet. Række-
husene vil formentlig både 
være et og toplanshuse, nok 
flest i ét plan. Vi vil godt 
have boliger, som henven-
der sig til folk, der har solgt 
deres parcelhus og godt vil 
have noget lidt mindre – og 
måske gerne være lejere, si-
ger Søren Stensdal.

Priser og størrelser på bo-
ligerne kan selskabet endnu 
ikke oplyse noget om.

Nyt boligområde på vej

Præsentation af nyt skattecenter med 150 statslige arbejdspladser, borgmester John Schmidt Andersen 
(V) og skatteminister Morten Bødskov (S).  

Skattecenter skaber lokale arbejdspladser 

Projektdirektør Peter Weyhe (tv) og adm. direktør Søren Stensdal var 
mandag ude at se på den store grund.
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VB Byggeindustri sparer brændstof og strøm 
- og snart også store mængder CO2.  

Af Henrik Helmer Petersen
Foto: Kenn Thomasen

VB Byggeindustri med Nils 
Henrik Christiansen i spid-
sen og 40 ansatte forsøger 
at gå forrest i den grønne 
udvikling i byggebranchen. 
Der energirenoveres på fir-
maadressen. Der sorteres 
affald, og der genbruges byg-
gematerialer på byggeplad-
ser. Blandt mere.

Når firmaets tømrer-, 
snedker-, murer- og malers-
vende kører af sted på opga-
ver, kører de pænt og forsig-
tigt og mest muligt brænd-
stoføkonomisk. Det sparer 
brændstof for 14.000 kroner 
årligt.

Nils Henrik Christiansen 
etablerede firmaet i 1991, og 
siden kom hans bror Erik 
Christiansen med. Faderen 
drev et malerfirma, og da fa-
deren døde i år 2000 overtog 
brødrene tilllige hans fir-
ma. Såvel Nils Henrik som 
Erik er tømrer af uddannel-
se. Nils Henrik Christian-
sen blev færdigudlært i 1969. 
Erik Christiansen er tillige  

 
byggeingeniør.

Selv er Nils Henrik Chri-
stiansen formand for Lynge 
Erhvervsforening, og han 
er med i bestyrelsen i Team 
Allerød. Som en naturlig 
del af sit erhvervspolitiske 
arbejde kom han for godt ti 
år siden også med i Rådet 
for Bæredygtig Udvikling 
i Allerød, og siden har VB 
Byggeindustri tænkt mere 
og mere grønt.

VB Byggeindustri er også 
en del af det grønne projekt 
Carbon20, hvor kommune 
og virksomheder i Allerød 
tænker grønt sammen. Der-
til har VB Byggeindustri 
været med i projektet Bæ-
redygtig Bundlinje i regi af 
Gate21 af Hovedstadsregi-
onen. Her er firmaet blevet 
gået igennem af uvildige 
øjne med bæredygtige bril-
ler. 

- Vi ønsker ikke at sakke 
bagud i den grønne og bære-
dygtige udvikling. Eller sagt 
på en anden måde: Vi forsø-

ger at gå forrest. Nogle grøn-
ne tiltag foretager vi, fordi 
det er miljømæssig fornuft. 
Mange tiltag foretager vi, 
fordi det både er miljømæs-

sig og økonomisk sund for 
nuft. Nogle grønne sætter vi 
i værk, fordi loven påbyder 
det, fortæller Nils Henrik 
Christiansen.

Han peger på væggene på 
værkstedet på Vrålyngen i 
Lynge. Her er efterisoleret 
med et tykt ekstra lag, og 
tilsvarende er isoleringen 

på loftet af værkstedet øget 
fra 15 centimeter til 30 cen-
timeter. Det har man efter-
hånden i de fleste boliger. I 
værkstedsbygninger er det 

Byggefirma tænker grønt
Nils Henrik Christiansen er tømrer af uddannelse. Han etablerede VB Byggeindustri i 1991.   

Alle håndværkere og også Nils Henrik selv har lært at køre pænt og brændstoføkonomisk. Firmaet sparer nu 14.000 kroner årligt på diesel og 
benzin.  
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ikke en selvfølge.
Nils Henrik Christiansen 

peger også på lysarmaturer-
ne i loftet på tømre- og sned-
kerværkstedet. 

- Som noget af det første 
blev vi anbefalet at skifte 
de gamle glødepærer og lys-
stofrør ud med led-lys. Det 
gjorde vi, siger direktøren 
for VB Byggeindustri og be-
retter:

- Økonomisk kom bespa-
relsen ikke så hurtigt, som 
vi havde forventet. Vi fik 
undervejs at vide, at vi skul-
le have flere armaturer, end 
vi havde haft tidligere. Det 
vidste vi ikke som udgangs-
punkt, men det investerede 
vi i, og i dag er vi glade for 
vores energibesparende ar-
maturer. 

Sensorer
VB Byggeentreprise har 
også fået sat følesensorer 
op, så lys tænder og slukker 
alt efter, om der er personer 
i lokalerne. Det sparer også 
energi og penge.

Nils Henrik Christiansen 
bor selv i boligen ved siden 
af firmabygningerne. Der 
er ikke gasledninger i områ-
det, og i vinters fik han skif-
tet det gamle oliefyr ud med 
en moderne luft-til-vand-
pumpe i boligen. Den hiver 
varme ud af luften udenfor, 
og varmen bruges til at var-
me vand til radiatorer og 
haner. 

Det var en investering 
til den nette sum af 120.000 
kroner, og Nils Henrik 
Christiansen regner med, 
at investeringen tjener sig 
selv hjem inden for ti år. 
Hertil kommer den miljø-
mæssigt gevinst i, at boligen 
ikke længere opvarmes ved 
hjælp af et oliefyr, der bræn-
der olie af. 

Nils Henrik Christiansen 
har også en solfanger til at 
varme vand op med i sin pri-
vatbolig. 

To pumper på vej
- Nu kigger vi sammen med 
OK på, hvad det vi koste, 
og hvordan det skal gøres 
at få skiftet de to oliefyr på 
firmaadressen ud med var-
mepumper. En luft-til-luft-
pumpe til værkstedet og en 
luft-til-vand-pumpe til kon-
torbygningen. Det regner vi 
også med at investere i, siger 
Nils Henrik Christiansen. 
Han tror, at det vil være en 
udgift på godt 200.000 kro-
ner.

Planen er også at investere 
i et solcelleanlæg på taget af 
firmaet. Så solceller kan dri-
ve varmepumperne i firma 
og på privatadressen.

- Vi har et godt sydvendt 
tag egnet til formålet, og 
hvis anlægget kan lave 
strøm til både firma, privat-
bolig og et par lejere, vil det 
være en god investering, er 
Nils Henrik Christiansen 
sikker på.

Som en del af projektet 
Bæredygtig Udvikling har 
ingeniører regnet ud, var-
mepumper i alt vil kunne 
sænke CO2-udledningen fra 
adressen med cirka 19 tons 
CO2 om året. 

Affald
På VB Byggeindustris 
adresse er ansatte også om-
hyggelige med at sortere af-
fald. Der står ti containere 
til formålet. Der er en til me-
tal, en til plastik, en til pap, 
en til gips og så videre. 

Nils Henrik Christiansen 
fortæller, at loven påbyder, 
at et firma som VB Byggein-
dustri skal sortere sit affald. 

Han fortæller også, at af-
faldsfirmaer betaler penge 
for at hente og overtage no-
get af affaldet. Metal-, pla-

stik- og pap-affald, blandt 
andet. 

- Selvom vi får lidt penge 
for affaldet, er det ikke en 
økonomisk overskudsfor-
retning for os, at vi sorterer 
affaldet. Vi gør det, både for-
di vi skal, og i høj grad, fordi 
vi har det godt med det. Det 
ER sund fornuft, siger direk-
tøren, der som formand for 
den lokale erhvervsforening 
og som repræsentant flere 
steder forsøger at være et 
godt eksempel for andre fir-
maer.

Genbrug
Gips og isolering kan VB 
Byggeindustri ofte genbru-
ge. 

- Vi renoverer en del kon-
torbygninger. Gamle kon-
torer bliver 
til nyrenove-
rende kon-
torer, og når 
vi fjerner 
gipsvægge og 
isolering, ser 
vi altid, om 
vi kan bruge 
det igen. Det 
kan vi tit. Det 
er også sund 
fornuft. For 
kunden, for 

os og for kloden.
Håndværkerne i VB Byg-

geindustri bliver jævnligt 
sendt på køreteknisk kur-
sus, og Nils Henrik Christi-
ansen deltager også. Så læ-
rer alle at køre mest muligt 
brændstoføkonomisk. Der 
skal trykkes blidt på speede-
ren, og speederen skal slip-
pes, når den kan. Det er også 
sund fornuft. Det sparer 
diesel og benzin, og det redu-
cerer partikeludledningen 
under kørslen.

VB Byggeindustri har 
reduceret sit brændstoffor-
brug med ti procent. Det er 
en besparelse om året på 
1400 liter diesel og benzin. 
Svarende til en økonomisk 
besparelse på intet mindre 
end 14.000 årligt.
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VB BYGGEINDUSTRI

• Adresse i Lynge

• Etableret af Nils Henrik 
Christiansen i 1991

• Beskæftiger 40 medarbejdere

• Kom for cirka ti år siden med 
i Rådet for Bæredygtig Udvik-
ling i Allerød, og siden har VB 
Byggeindustri tænkt mere og 
mere grønt

Dansk Byggeri har som organisation udarbejdet en række 
anbefalinger til at fremme bygge- og anlægs-branchens bi-
drag til den bæredygtige omstilling.
Kort fortalt handler det om: 

1. 
Der er brug for en ens stan-
dard for nedrivning. Så byg-
ninger rives ned på samme 
måde i alle kommuner. 

2. 
Affaldshåndteringen er 
forskellig fra kommune til 
kommune. Der er brug for 
fælles affaldsplan og fælles 
retningslinjer. 

3. 
Det skal være enkelt for 
virksomheder at komme af 
med affald. Adgangen til de 
kommunale genbrugsplad-
ser skal opretholdes. 

4. 
Der bør laves en landsdæk-
kende råstofstrategi og 
-planlægning, så indvin-
ding og genanvendelse af 
materialer ses under ét.

5. 
En frivillig bæredygtig-
hedsklasse skal ind i byg-
ningsreglementet.

6. 
Kan det ikke betale sig øko-
nomisk at bygge bæredyg-
tigt, bliver der ikke bygget 
bæredygtigt. Totaløkonomi 
og livscyklusvurderinger på 
materialer skal gøres obli-
gatoriske i offentlige udbud.

7. 
Det offentlige bør gå foran 
for at sikre mere bæredyg-
tigt byggeri. 

8. 
Der skal udarbejdes en 
landsdækkende plan for kli-
masikring, der kan beskytte 
ejendomme, infrastruktur 
og andre arealer. 

9. 
Der skal oprettes en statslig 
Klima- og Kystfond.

10. 
Forsy n i ngsselskaber ne 
skal have mulighed for at fi-
nansiere klimasikring.

11. 
Danmark bør fastsætte et 
bindende mål om 30 procent 
reduktion af det endelige 
energiforbrug eksklusiv 
transport i 2030 i forhold til 
2005.

12. 
Danmarks nye energireno-
veringsstrategi bør inde-
holde en reel handlingsplan 
med virkemidler til, hvor-
dan man opnår de ønskede 
energibesparelser i byg-
ninger.

13. 
Puljen målrettet energibe-
sparelser i erhverv og byg-
ninger – bør ikke som plan-
lagt reduceres, men forøges.

14. 
Mange private boliger er 
bygget, før der blev stillet 
energikrav. For at motive-
re til energirenoveringer 
skal fordelene i form af bed-
re indeklima, komfort mv. 
synliggøres. Der skal mere 
information til.

15. 
De kommunale og regio-
nale bygninger udgør den 
største andel af de offentlige 
bygninger, men på trods af 
potentialet, er der i dag hver-
ken frivillige aftaler eller 
krav om energibesparelser 
af disse. Det bør ændres.

16. 
Cirka halvdelen af de alme-
ne boliger har et stort behov 
for renovering. Der er mu-
lighed for mange energibe-
sparelser. Desværre afsæt-
tes der færre midler til reno-
vering af den almene sektor. 
Det bør ændres. 

17. 
Energimærkeordningen 
skal forbedres, som et vig-
tigt instrument til at opnå 
mere energieffektive byg-
ninger. 

18. 
Det skal sikres, at håndvær-
kerne har den rette viden til 
at informere om løsninger 
inden for energibesparelser 
i bygninger. 

19. 
Danmarks mål om, at ved-
varende energi skal udgøre 
cirka 55 procent af energi-
forbruget i 2030, kræver fo-
kus med både kollektive og 
individuelle løsninger. Hyp-
pige ændringer i støttevil-
kår for vedvarende energi 
dur ikke.

 Kilde: Dansk Byggeri

Bæredygtighedspolitik

Varmepumpen indenfor i privatboligen ved siden af firmaet. Her følger Nils Henrik Christiansen pum-
pens effekt. Nu vil han også investere i varmepumper i værksted og kontorer 

VB Byggeindustri har fået nye lysarmaturer med led-lys. Investeringen var større, end firmaet som ud-
gangspunki havde regnet med, men Nils Henrik Christiansen er glad for det nye energibesparende lys.  

»
Vi har et godt sydvendt tag egnet til 
formålet, og hvis anlægget kan lave 
strøm til både firma, privatbolig og et 
par lejere, vil det være en god investe-
ring
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Få en uforglemmelig aften med kollegaerne  
og hold firmafesten på Bakken.
På Bakken kan I både få sus i maven, vind i håret,  
træne lattermusklerne og nyde hinandens selskab  
med god mad i skønne omgivelser. Når tusmørket  
sænker sig, og de kulørte lamper lyser op mellem  
de mange forskellige telte og forlystelser, er stemningen  
på Bakken lige præcis det, vi forstår ved hygge. 

Hvad end I søger idéer til sommerfest, teambuilding,  
udflugt, skovtur, en personaledag eller et andet firma- 
arrangement, så har Bakken et arrangement, der passer!  
Vi har aktiviteter til både store og små grupper,  
så jeres tur kan tilpasses præcis efter jeres ønsker,  
behov og tempo.

Få en uforglemmelig aften med kollegaerne 

SOMMERFEST
Book årets

Cirkusrevyen

SOMMERFESTSOMMERFEST

Cirkusrevyen

Bakkens HvileBakkens Hvile

TeambuildingTeambuilding

Lækre madoplevelser
                                Bakkens Salgsafdeling: tlf. 3996 2090 • fest@bakken.dk • bakken.dk/grupper

Bestil  
i dag

Pakker  
fra

299,-
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Alle priser er inkl. moms og gælder t.o.m. torsdag d. 30. april 2020

VIRKER PÅ 
SMARTPHONE, 
TABLET OG PC

FÅ NEMT 
OVERBLIK 
MED  
XL-PRO.DK

VIRKER PÅ 
SMARTPHONE, 
TABLET OG PC

FÅ NEMT 
OVERBLIK 
MED  
XL-PRO.DK

Med XL-PRO.DK har du altid dit lokale XL-PRO  
lige ved hånden, uanset om du er på byggepladsen 
eller hjemmekontoret.

Med XL-PRO kan du…
• Bestille et bredt udvalg af proff-varer
• Danne rekvisitioner, ordrer og favoritlister
• Se prislister – med og uden din aftale
• Følge forbruget på den enkelte byggesag
• Se datablade og montagevejledninger

på de nyeste løsning 
og få gode tips på 
XL-BYG.dk/pro

- eller tilmeld dig vores
nyhedsbrev på

VIRKER PÅ 
SMARTPHONE, 
TABLET OG PC

FÅ NEMT 
OVERBLIK 
MED  
XL-PRO.DK

Med XL-PRO.DK har du altid dit lokale XL-PRO  
lige ved hånden, uanset om du er på byggepladsen 
eller hjemmekontoret.

Med XL-PRO kan du…
• Bestille et bredt udvalg af proff-varer
• Danne rekvisitioner, ordrer og favoritlister
• Se prislister – med og uden din aftale
• Følge forbruget på den enkelte byggesag
• Se datablade og montagevejledninger

Bliv klogere  
på de nyeste løsning  

og få gode tips på 
XL-BYG.dk/pro

- eller tilmeld dig vores
nyhedsbrev på 
XL-BYG.dk/ 
nyhederpc

VIRKER PÅ 
SMARTPHONE, 
TABLET OG PC

FÅ NEMT 
OVERBLIK 
MED  
XL-PRO.DK

Med XL-PRO.DK har du altid dit lokale XL-PRO  
lige ved hånden, uanset om du er på byggepladsen 
eller hjemmekontoret.

Med XL-PRO kan du…
Bestille et bredt udvalg af proff-varer
Danne rekvisitioner, ordrer og favoritlister
Se prislister – med og uden din aftale
Følge forbruget på den enkelte byggesag
Se datablade og montagevejledninger

Bliv klogere  
på de nyeste løsning  

og få gode tips på 
XL-BYG.dk/pro

- eller tilmeld dig vores
nyhedsbrev på 
XL-BYG.dk/ 
nyhederpc

VIRKER PÅ 
SMARTPHONE, 
TABLET OG PC

FÅ NEMT 
OVERBLIK 
MED  
XL-PRO.DK

Med XL-PRO.DK har du altid dit lokale XL-PRO  
lige ved hånden, uanset om du er på byggepladsen 
eller hjemmekontoret.

Med XL-PRO kan du…
Bestille et bredt udvalg af proff-varer
Danne rekvisitioner, ordrer og favoritlister
Se prislister – med og uden din aftale
Følge forbruget på den enkelte byggesag
Se datablade og montagevejledninger

Bliv klogere  
på de nyeste løsning  

og få gode tips på 
XL-BYG.dk/pro

- eller tilmeld dig vores
nyhedsbrev på 
XL-BYG.dk/ 
nyhederpc

2.869,-
Pr. stk. 

DB 9124366 

JACK 
RENSESERVIET 
110 stk.

100,-
Pr. stk. 

DB 1882476 

STANLEY FATMAX 
ARBEJDSBORD 
Sammenklappeligt

625,-
Pr. stk. 

DB 1506454 

STANLEY 
FOLD-UP 
SAVBUK

340,-
Pr. stk. 

DB 1985089 

DIEWE 
DIAMANT-
KLINGE 
230 mm

309,-
Pr. stk. 

DB 2093159 

FLISESKÆRERMASKINE 
SILVER LINE 900 MM


