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Samarbejde på tværs til gavn for alle

SLAGELSE: Er man både 
glad for festivaler og 
kunst, har man noget 
at se frem til. For trods 
coronavirus vil Slagel-
se Street Art Festival 
løbe af stablen til maj, 
fastslår arbejdsgrup-
pen bag.

Festival slår 
fast: Afholdes 
til maj

SØRBYMAGLE: Det loka-
le foreningsliv må for 
andet år i træk undvæ-
re indtægter fra Sørby 
Marked, der som ventet 
nu definitivt er aflyst 
for i år.

Foreninger 
mister penge

Af Helge Wedel

KORSØR: De første resultater af, 
hvordan det årelange udslip fra 
brandskolen af PFOS-giften via 
en grøft til Korsør Nor har påvir-
ket bunden foran grøften, vandet 
i noret og vandet ved Korsørs ba-

destrande, foreligger nu. Analyser 
af kommunens prøver er kommet 
retur fra et laboratorium i Sverige.

Kommunen ville helst vente 
med at offentliggøre resultaterne, 
til de var vurderet af Styrelsen 
for Patientsikkerhed og muligvis 
Miljøstyrelsen, men Sjællandske 

søgte og fik aktindsigt. Der synes 
overvejende at være tale om for en 
gangs skyld lidt positivt nyt i den 
efterhånden omfattende miljøsag. 
Intet PFOS er påvist ved bade-
strande hverken nord eller syd for 
Korsør. Tre steder i Korsør Nor er 
der målt PFOS, men i små mæng-

der. Ud for giftgrøften er sandbun-
den til gengæld fyldt med PFOS. 
Nærmest giftgrøften 10.000 nano-
gram pr. liter tørstof faldende til 
3000 og yderst 790 nanogram.

De statslige myndigheder skal nu 
afgøre, om der skal ske begræns-
ning i antallet af advarselsskilte, 

der er sat op hele vejen rundt om 
Korsør Nor, ligesom de givet også 
skal vurdere, om der skal ske op-
rensning af bunden ud for giftgrøf-
ten.

 
  

GIFTUDSLIP: De første resultater fra målinger af vand og bund i Korsør Nor skulle ikke have været 
offentliggjort endnu, men Sjællandske søgte og fik aktindsigt.

Resultater af PFOS-indhold  
i vand og bund i Korsør Nor

Byrådsflertal 
tvangslukker 
virksomhed

Foto: Anders Ole Olsen
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- en del af

F y l d t  m e d  l o k a l e  i m p u l s e r

Vinterberg dedikerer 
Oscar til afdød datter
n SEKTION 2 SIDE 13

Mette F. vil bygge  
dansk vaccinefabrik
n SEKTION 2 SIDE 2

Ny rapport kan 
hjælpe Støjberg
n SEKTION 2 SIDE 4

n KORSØR SIDE 6
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SMITTEDE  
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NYE CORONATAL I 
SLAGELSE KOMMUNE
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FAKTISK ANTAL  

SMITTEDE 
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Kilde:  Statens Serum Institut

SLAGELSE: Lørdag aften ved 18-tiden blev en meget hurtig bil 
spottet af en patrulje, da den kom kørende på Vestmotorve-
jen ved Slagelse. 

Efter en kort eftersættelse, hvor bilen blev anslået til at 
køre et godt stykke over 200 km/t, blev bilen standset. 

Den 48-årige mandlige fører af bilen blev sigtet efter færd-
selsloven, og hans førerret blev inddraget på stedet ligesom 
hans bil blev beslaglagt.

 

Fartkontrol på Vestmotorvejen
SLAGELSE: ATK-bilen var på et kortvarigt besøg på Vestmo-
torvejen ved Slagelse lørdag mellem klokken 18.04  og 18.25. 

Her passerede 186 biler, og blot en enkelt kørte hurtigere 
end de tilladte 110 km/t. Bilisten blev målt til 129 km/t. 

Spritbilist på Sdr. Ringgade
SLAGELSE: Politiet standsede lørdag klokken 19.19 en 56-årig 
mand fra Vemmelev, da han kom kørende i bil på Søndre 
Ringgade i Slagelse. 

Han havde en promille over den tilladte grænse og blev 
derfor sigtet for spirituskørsel. 

Kørte over 200 km/t: Fik kørekort 
inddraget og bil beslaglagt

Den 17-årige Klara Hansen fra Team Hechmann Sport imponerede 
med en sølvmedalje ved hendes første senior mesterskab og første 
10-kilometer løb. Klara trænes til daglig af Claus Hechmann, og årets 
store mål er U20 EM og VM kvalifikation på 3000 meter.  
 Foto: Jens Nørremark-Andersen

LØB: DM i 10-kilometer løb blev afviklet lørdag på flyvesta-
tionen i Værløse, og stedet blev holdt hemmeligt for offent-
ligheden, så der ikke skulle dukke for mange fans op for at 
heppe i blæsevejret. Resultaterne tåler imidlertid offentlig-
gørelse, da den 17-årige Klara Hansen fra lokale Team He-
chmann Sport blev en flot nummer 2 i tiden 35 minutter og 
14 sekunder.  Hechmann Sport kunne også notere en anden-
plads for hold senior, og en første plads for hold master.

På herresiden blev vinderen den blot 16-årige Axel Vang 
Christensen i tiden 29:43 for de 10 kilometer.

17-årige Klara nr. 2 ved DM 

Hverken damefrokosten eller de andre indslag på Sørby Marked bliver til noget i år.  Foto: Per Christensen 

MARKED: Coro-
na-restriktionerne 
har fået SIF-Ven-
ner til definitivt at 
trække stikket for 
Sørby Marked i år. 
Snart begynder 
forberedelserne til 
2022-udgaven af 
markedet.

Af Per Vagnsø

SØRBYMAGLE: Det har ligget 
i kortene længe, og nu er det 
officielt: Sørby Marked år-
gang 2021 bliver ikke til no-
get. Bestyrelsen i SIF-Ven-
ner, der er støtteforening 
for Sørbymagle Idrætsfor-
ening, har truffet den uund-
gåelige beslutning om at 
aflyse markedet, der skulle 
have fundet sted 4.-6. juni.

Formand Torben Hansen 
ærgrer sig i en pressemed-
delelse over, at markedet for 
andet år i træk må aflyses på 

grund af COVID-19.
»Med baggrund i de re-

striktioner der er sat for at 
gennemføre et arrangement 
som Sørby Marked, ser vi 
det ganske enkelt ikke som 
muligt eller forsvarligt at 
gennemføre markedet. Det 
er en meget trist situation, 
vi og mange andre er landet 
i, og det rammer jo desvær-
re hårdt økonomisk hos alle 
de klubber, som plejer at yde 
et kæmpe stykke arbejde, 
da de igen i år går glip af en 
indtjening på markedet«, 
hedder det.

Ændringer på vej
Til gengæld oplyser forman-
den, at bestyrelsen allerede 
om få uger går i gang med at 
tænke fremad på 2022. Han 
tilføjer, at der kan blive tale 
om at foretage ændringer af 
markedet, fordi to tabte år 
kan give udfordringer i form 
af frafald af hjælpere og le-
dere.

Allerede i begyndelsen af 
marts kunne man ane på 
Søren Dahl fra SIF-Venner, 
hvor det bar henad, selv om 
der måske var en spinkel 

mulighed for at gennemføre 
markedet:

- Jeg kan godt have min 
tvivl. Forestil dig, at vi skal 
stå og tjekke 60.000 corona-
pas ved tre-fire indgange. 
Vi har overvejet at skubbe 
markedet til efteråret, men 
så kniber det med leveran-
dørerne, sagde han dengang 
til Sjællandske.

Han omtalte markedet 
som en livsnerve for Sør-
bymagle. Ikke mindst fordi 

markedet hvert år har kun-
net uddele mellem 300.000 
og 500.000 kroner til de for-
eninger, der stiller hjælpere 
til rådighed.  

Alt var ellers klar til igen 
at invitere til tre dages fest 
med kræmmermarked og 
underholdning i Sørbymag-
le. 

Hele 2020-programmet 
var stort set overført til i år, 
både hvad underholdning og 
kræmmere angik. 

Nu er det afgjort: Årets 
Sørby Marked er aflyst

»Med baggrund i de restriktioner der er sat for at 
gennemføre et arrangement som Sørby Marked, ser 
vi det ganske enkelt ikke som muligt eller forsvarligt 
at gennemføre markedet. Det er en meget trist situa-
tion, vi og mange andre er landet i, og det rammer jo 
desværre hårdt økonomisk hos alle de klubber, som 
plejer at yde et kæmpe stykke arbejde.
 
 
 
 Torben Hansen, formand, SIF-Venner
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SLAGELSE: Kære Unnie Li-
nette Brown Oldenburg (S) 
du stiller følgende spørgs-
målet i et læserbrev i Sjæl-
landske den 24.  april Hvad 

vil Leif Scharling fra SF?” 
Du skriver videre, at 

»hvis du bliver valgt ind 
og tager den tone med i re-
gionsrådet, så vil jeg have 
godt ondt af mine partikol-
legaer. Jeg tror på, man la-
ver den bedste politik ved 

at snakke ordentligt til hin-
anden.«

Enig Unni!
Dit spørgsmål kan ganske 

kort besvares med, at jeg 
vil gå efter bolden og ikke 
efter personen. Jeg ønsker 
at drøfte politik og ikke 

angribe nogen personligt, 
uanset om jeg er enig eller 
uenig med vedkommende.  

Michelle Obama udtryk-
ker det således: »If they go 
low we go high«.

I øvrigt er mit udgangs-
punkt i læserbrevet med 

overskriften »Økonomien 
hænger i laser« et rent po-
litisk indlæg med fokus på 
kommunens manglende 
økonomiske styring i Sla-
gelse Kommune.

 

Leif Scharling
Løvegade 34

Slagelse
Kandidat til Regionsråd 

Sjælland for SF

Vil gå efter bolden

Kilde: Slagelse Kommunes 
årsrapport for 2020

Jeg anser regnskab 2020 
for tilfredsstillende af 
flere årsager. Resulta-
tet bekræfter, at der er 
et godt grundlag for en 
fortsat forbedring af 
økonomien i Slagelse 
Kommune, hvor de sid-
ste tre års driftsresulta-
ter samlet er næsten 300 
millioner kroner bedre 
end de foregående tre år. 
Driftsresultatet for 2020 
er markant bedre end 
jeg havde forventet i et 
år præget af corona, hvor 
et samlet byråd blandt 
andet har stået bag en lo-
kal hjælpepakke på cirka 
50 millioner kroner, der 
har bidraget til at holde 
hånden under erhvervs-, 
idræts- og kulturlivet. 

Anlægsregnskabet er 
tillige meget positivt, og 
det politiske ønske om at 
øge anlægsinvesterin-
gerne, så der kommer 
mere skub i vores inve-
steringer, er lykkedes. 
Således er bruttoinveste-
ringer steget og likvidi-
teten er forbedret, mens 
den samlede gæld frareg-
net hensættelser jf. den 
nye ferielov er holdt no-
genlunde uændret. Det 
er tilfredsstillende. 

Coronapandemien har 
gjort det vanskeligt at 
navigere, også når det 
gælder økonomien. Der-
for holder vi løbende øje 
med udviklingen i 2021. 
Selv om vi er kommet 
bedre gennem 2020 end 
frygtet, udestår der nem-
lig fortsat en usikkerhed 
om hvorvidt ”dansen 
med corona” vil gøre det 
nødvendigt at reagere på 
vilkår, der kan ændre sig 
meget hurtigt. Derfor er 
jeg glad for, at vores Cen-
tre og virksomheder i 
kommunen har forvaltet 
deres budgetter kompe-
tent, så vi samlet set står 
med en fornuftig likvi-
ditet og et godt udgangs-
punkt for Budget-2021, 
hvor der er plads til in-
vesteringer. Det vil jeg 
på byrådets vegne gerne 
takke kommunens gode 
ledere og medarbejdere 
for.

Vi skal frigøre en stør-
re del af budgettet til at 
understøtte den lokale 
udvikling og den borger-
nære service, så vi også 
i fremtiden kan tilbyde 
borgere og tilflyttere en 
velfungerende kommu-
ne, hvor Kommunen op-
leves som en medspiller, 
der leverer god service 
og skaber rammerne for 
det gode liv. Byrådet har 
defineret fire kerneom-
råder, hvor vi skal lykkes 
bedre end i dag:

■n Sundheden skal for-
bedres 

■n Flere unge skal have 
en uddannelse

■n Flere skal i beskæfti-
gelse

■n Flere borgere skal me-
stre eget liv.

Hvis vi lykkes med at 
skabe en positiv udvik-
ling på de fire områder, 
så er det både godt for 
borgerne og for kommu-
nens økonomi. Det er 
naturligvis borgernes 
ve og vel, der skal være 
i fokus, og vores vigtig-
ste opgave er, at hjælpe 
borgerne med at udleve 
deres fulde potentiale og 
få et godt liv. Hvis vi lyk-
kes med det, så skal den 
gode økonomi nok følge 
som en helt naturlig kon-
sekvens.

Jeg vil gerne afslut-
ningsvist sige tak til 
byrådets partier og med-
lemmer for gode drøf-
telser og det store fælles 
ønske om at få vores kom-
mune gennem coronati-
den bedst muligt. 2021 er 
et valgår, og derfor vil de 
økonomiske debatter nok 
fylde meget i byrådet. 
Men selvom vi kan være 
uenige, skal ingen være 
i tvivl om, at vi alle i sid-
ste ende vil det bedste for 
borgerne i Slagelse Kom-
mune.  

John Dyrby Paulsen (S)
Borgmester

Revideret forord

ÅRSRAPPORT: SF 
og Venstre mener, 
at kursen for kom-
munens økonomi 
er ildevarslende. 
Borgmester John 
Dyrby Paulsen (S), 
der i sidste uge blev 
beskyldt for at stik-
ke blår i øjnene på 
borgerne i sit forord 
til årsrapporten for 
2020, som nu er til-
rettet, er naturligt 
nok uenig. Der er 
styr på det, lød det 
atter på byrådsmø-
det i aftes.   

Af Carsten Lysdal

SLAGELSE: Byrådet god-
kendte mandag aften års-
rapporten for 2020, herun-
der Slagelse Kommunes 
regnskab, der blev sendt til 
ekstern revision. 

Det skete ikke uden 
sværdslag, da Venstre og SF 
fortsat - og efter sidste uges 
kritik af borgmesterens »ro-
senrøde« fremlæggelse af 
den økonomiske virkelighed 
i det nu reviderede forord til 
rapporten - fremturede med, 
at økonomien slet ikke er så 
god, som det udlægges. 

I Sjællandske i sidste uge 
kaldte SF’s Jørgen Grüner 
sågar visse dele af borg-
mesteres behandling af de 
økonomiske realiteter for 
»bluff«. Mandag svarede 
flertallet bag borgmesteren 
- Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance 
og Enhedslisten - så tilbage. 

I en bemærkning til punk-
tet på byrådsmødet mindede 
flertallet særligt Venstre 
om, at kommunekassen si-
den magtovertagelsen i ja-
nuar 2018 er blevet forøget 
med syv millioner kroner 
hver eneste måned. I dag ly-
der den såkaldte likviditet 
»målt efter kassekreditreg-
len« på 449 millioner kroner. 

- Dette tal er det eneste, 
Indenrigsministeriet styrer 
efter, når det vurderes, om 

en kommune skal sættes un-
der administration. Stignin-
gen på knapt 300 millioner 
kroner siden ultimo 2017 har 
derfor været med til at styr-
ke Slagelse Kommunes øko-
nomi og økonomiske status, 
lyder det i bemærkningen, 
der også fungerer som et hug 
til Venstre-ledelsen i sidste 
byrådsperiode. 

- De sidste tre år har vist et 
samlet overskud på 36 milli-
oner kroner mod underskud 
i hvert eneste af de fire år i 
sidste byrådsperiode og et 
samlet underskud på hele 
330 millioner kroner under 
Venstres ledelse – og det er 
på mange måder en regning, 
vi har betalt af på i denne by-
rådsperiode, bemærkes det 
videre. 

SF: Uheldig udvikling
Det skal siges, at hverken SF 
eller Venstre underkender 
det faktum, at der er penge i 
kommunekassen. 

- Men det undrer mig, at 
vi ikke anerkender, at vi er 
pressede, og at vi kun måler 
os på likviditeten, lød det 
mandag aften fra gruppe-
formand og borgmesterkan-
didat Knud Vincents (V), 
der blandt andet har revset 
flertallets påstand om, at 
gælden ikke skulle være sti-
gende - selv om det fremgår 
af tallene.  

Her lyder forklaringen, at 
den samlede gæld i 2020 ikke 
er stigende, fordi der er op-
taget lån, men fordi den nye 
ferielov har pålagt Slagelse 
Kommune en stor ny gælds-
forpligtelse - svarende til 
285,2 millioner kroner. 

Samtidig affejes kritikken 
om, at borgmesteren har 
lånt penge for at fylde kas-
sen. 

- Kommunens optagelse af 
gæld er strengt reguleret, 

og derfor er der ikke mulig-
hed for, at Slagelse Kommu-
ne kan optage nye lån uden 
konkrete investeringer eller 
aktiviteter at knytte sådan-
ne lån op på, lyder det i be-
mærkningen. 

Hvad der dog også kritise-
res fra SF og Venstres side, 
er stignigen i driftsudgif-
terne. De er steget med over 
en halv milliard siden 2017, 
så der i 2020 var udgifter for 
5,37 milliarder kroner. Ind-
tægten lød på 5,53. 

- Hvis ikke vi får vendt ud-
viklingen, så står vi med et 

problem. At vi førtidspensi-
onerer flere sammenholdt 
med vores befolkningssam-
mensætning, betyder, at vi i 
fremtiden får flere udgifter. 
De skal dækkes, og vi er un-
der pres, sagde Jørgen Grü-
ner, hvis »pessimisme« blev 
kommenteret af eksempel-
vis Enhedslistens Thomas 
Clausen. 

Sidstnævnte ser mere an-
dre udfordringer med regn-
skabet. 

- Hvis man skal kritisere 
borgmesteren for noget, er 
det, at man ikke bruger de 
penge, der er sat af, sagde 
formanden for social- og be-
skæftigelsesudvalget med 
henvisning til de mindre-
forbrug - eksempelvis på 
beskæftigelsesområdet sva-
rende til 36,1 millioner kro-
ner - der figurerer flere ste-
der, og som ifølge Enhedsli-
sten må betyde, at der ikke 
leveres den service, som 
skal ydes, alle steder. 

»Bluff«-borgmester 
skød igen efter kritik

SLAGELSE: At kritikken 
fra Venstre, SF og for så 
vidt også Radikale Ven-
stre fejes af bordet i fler-
talsgruppen, er der intet 
odiøst i. 

Et faktum er dog, at 
partierne har noget at 
have den i. Særligt hen-
set til den økonomiske 
politik, som politikerne 
i Slagelse selv har vedta-
get tilbage i august. 

Den er delt op i fire 
punkter og sætter be-
løbsgrænser for, hvornår 
man er »presset« eller i 
»status quo«, og hvor der 
er »rum til udvikling«.

Der er tale om kategori-
erne: ordinært driftsre-
sultat, likviditet, anlægs-
investeringer og langfri-
stet gæld. 

Ligger førstnævnte 
over 225 millioner kro-
ner, er der rum for ud-
vikling. Men eftersom 
driftsoverskuddet sidste 
år »kun« lød på 159 milli-
oner kroner, lægger man 
sig her med rød farve 

som »presset«. 
Samme virkelighed 

ses i forhold til den lang- 
fristede gæld, der ikke 
må være stigende. Det er 
den dog. 

Den er mere præcist 
steget fra i 2019 1,272 mil-
liarder til 1,332 milliar-
der kroner i 2020. Og her 
er den omtalte feriepen-
geforpligtelse ikke med-
regnet. Dog er den kortfri-
stede gæld samtidig faldet. 

Hvor der modsat er 
»rum for udvikling«, er 
i forhold til anlægsin-
vesteringer, hvor man 
med 215 millioner i 2020 
ligger med grøn farve og 
altså over grænsen på 
200 millioner kroner. Det 
samme ses i forhold til 
likviditeten - det vil sige 
kassebeholdningen - som 
ligger i en solid grøn ka-
tegori. 

Det samlede regnskabs- 
underskud lød i 2020 på 
60 millioner kroner, hvil-
ket er set større. I 2016 lød 
det på 157. 

Grund til kritik
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FESTIVAL: Fra den 
6. til den 8. maj vil 
Street Art Festival 
med 21 deltagende 
kunstnere løbe af 
stablen i Slagelse. 
En arbejdsgruppe 
har kæmpet for, at 
festivalen finder 
sted trods corona. 
Fremadrettet bliver 
det en tilbageven-
dende begivenhed.  

Af Fleur Sativa

SLAGELSE: Så lykkedes det. 
Med et lempet forsamlings-
forbud, en gradvis genåb-
ning af landet og varmere 
- lysere - dage i vente, bliver 
der fra torsdag den 6. til lør-
dag den 8. maj afholdt Street 
Art Festival i Slagelse. Også 
selv om det fortsat sker i 
skyggen af coronavirus.

For eksempel er det på 
grund af pandemien ikke 
lykkedes at få udenlandske 
kunstnere til landet. Men 
resten af festivalen bliver 
altså som planlagt. 

Det slår arbejdsgruppen, 
der består af i alt ni aktører 
fra forskellige foreninger og 
organisationer, fast. Netop 
det brede samarbejde har 
været drivkraften, lyder det. 

- Det er en stor festival, så 
det kan man ikke bare lige 
gøre. Men i arbejdsgruppen 
har vi haft hvert vores net-
værk og hver vores kompe-
tencer. Og alt det er kommet 
i spil, for at det er lykkedes, 
synes jeg, forklarer Jane 
Dahl, der er marketingchef i 
Vestsjællandscentret og sid-
der i bestyrelsen i Slagelse 
Forskønnelsesselskab, der 
er en del af arbejdsgruppen 
og oprindeligt fik idéen.

Inspiration fra Jylland
Under festivalen vil profes-
sionelle Street Art kunstne-
re male på store, trekantede 
lærreder fem forskellige 
steder i Slagelse Centrum, 
mens gæster kan iagttage, at 
værkerne bliver til.

Derudover vil der være 
forskellige workshops, hvor 
festivalens gæster selv kan 
prøve kræfter med Street 
Art som kunstform. Og også 
biografen Panorama Slagel-
se bliver dekoreret i farver, 
når kunstnere maler gavlen.

Det hele er inspireret af 
en lignende festival i Bran-
de i Jylland og tog de første 
skridt i Slagelse sidste år, da 
3D-kunst prydede facaden 
på Slagelse Rådhus og gul-
vet i Vestsjællandscentret.

Netop maling på jord bli-
ver det dog ikke til under 
dette års festival, fortæller 
Jane Dahl og forklarer det 
med fraværet af de uden-
landske kunstnere. 

- Men til gengæld er alle 
de andre planer, vi har haft 
med festivalen, blevet mu-
lige at gennemføre. For ek-
sempel vores workshops. Og 
det, er vi bare rigtig glade 
for, er lykkedes, forklarer 
hun samstemmigt med re-
sten af arbejdsgruppen. 

Kan skabe liv i byen
- Det gør ikke noget, vi ikke 
får malet på jord, fordi vi så 
i stedet har fået nogle super 
gode danske kunstnere. Og 
det er måske også et godt sig-
nal at sende, når vi nu står 

i en krisetid, siger blandt 
andre Helle Madsen, der er 
event-koordinator for Bu-
siness Slagelse og også har 
været med til at stable festi-
valen på benene.

Hun håber, at festivalen vil 
skabe mere liv i byen og også 
komme både butikker og re-
stauranter til gode. 

- Der vil for eksempel være 
workshops på Nytorv tæt på 
gågadens butikker, ligesom 
man kan sidde og spise på 
Scweizerpladsen og se, at 
der bliver malet. Så jeg sy-

nes, det hele flasker sig og 
går op i en højere enhed, for-
klarer Helle Madsen. 

Også Anette Borg, der er 
direktør i Slagelse Musik-
hus og ligeledes en del af ar-
bejdsgruppen, er begejstret. 
»En drøm, der går i opfyldel-
se«, kalder hun det.

»Corona-sikker«
- Folk har ikke kunnet kom-
me ud og se kunst i et halvt 
år. Nu kommer kunsten ud 
til folket. Og der bliver den 
stående i hvert fald hele som-

meren. Det, synes jeg, er helt 
fantastisk, fortæller musik-
husdirektøren og afslører, 
at nogle af værkerne bliver 
siddende som en permanent 
udsmykning af byen. Hvil-
ke, det drejer sig om, er dog 
ikke besluttet endnu.

Arbejdsgruppen er ikke 
bekymret for afviklingen af 
festivalen. Det er nemlig på 
alle måder en »corona-sik-
ker aktivitet«, lyder det.

For eksempel afholdes alle 
aktiviteter udendørs og på 
forskellige lokationer. På 
den måde kan man bedre 
sikre, at der ikke samles for 
store forsamlinger ét sted, 
ligesom de, der kommer for 
at se kunsten, bedre kan hol-
de afstand, forklares det.

Derudover vil der være så-
kaldte »værter« til stede på 
hver af de fem forskellige lo-
kationer, der sikrer, at festi-
valen forløber sikkert.

Sverige kigger med 
- Værterne skal ikke rende 

og lege politibetjente. Over-
hovedet ikke.  Det er lige så 
meget for at kunne fortælle: 
»Hvad er det, der foregår?« 
Og »hvem er det, der ma-
ler?« forklarer Jens Vad-
mand, der også er en del af 
arbejdsgruppen og har godt 
kendskab til afviklingen af 
kulturelle begivenheder fra 
sin rolle som formand for 
Slagelse Festuge. 

Ifølge ham har man fået 
festivalen op at stå på nær-
mest rekordtid. 

- Faktisk er der nogle, der 
laver street art festival i Sve-
rige, som kommer og kigger, 
når det går løs, fordi de er 
forundrede over, at vi på så 
kort tid har kunnet lave et så 
stort program med så man-
ge ting og alt den opbakning, 
der ligger bag, fortæller han 
og slår fast, at festivalen 
længe har været et ønske:.

- Det her er ikke noget, vi 
laver, fordi der er en coro-
napandemi. Vi ville lave det 
uanset. Det handler om at 
sætte kulør på tilværelsen 
og på Slagelse og vise, at vi 
ikke bare er en eller anden 
kedelig provinsby. Her kan 
vi også være urbane, fast-
slår Jens Vadmand.

Street Art Festival i Sla-
gelse er planlagt som en til-
bagevendende begivenhed 
en gang årligt i Slagelse cen-
trum. Næste år er håbet, at 
også udenlandske kunstne-
re vil kunne deltage.

Tidligere i år vedtog Sla-
gelse Kommunes økonomi-
udvalg at støtte projektet 
med 200.000 kroner.

Arbejdsgruppe slår fast:  
Street Art Festival løber af stablen 

En arbejdsgruppe bestående af i alt ni aktører fra forskellige foreninger og organisationer har kæmpet for, at Street Art Festival i Slagelse bli-
ver en realitet trods coronavirus. Heriblandt Jens Vadmand, formand for Slagelse Festuge, Anette Borg, direktør i Slagelse Musikhus (th.), Jane 
Dahl, marketingchef i VestsjællandsCentret (tv.) og Helle Madsen, eventkoordinator i Business Slagelse.  Foto: Mie Neel

Sådan ser de trekantede lærre-
der ud, som kunstnerne vil male 
på. Idéen er blandt andet, at 
det skal give en større overflade 
at male på, ligesom festivalens 
gæster skal kunne gå rundt om 
lærredet og betragte værket fra 
flere sider.  Foto: Illustration

FAKTA

Fra den 6. til den 8. maj 
indtager 21 Street Art 
Kunstnere Slagelse og 
maler på fem forskel-
lige lokationer i byens 
centrum. De fem lokati-
oner er følgende: 

■n Slagelse Musikhus

■n Vestsjællands- 
centret

■n Casinotorvet

■n Schweizerpladsen

■n Nytorv

»  Det gør ikke noget, vi ikke får malet på jord, fordi 
vi så i stedet har fået nogle super gode danske kunst-
nere. Og det er måske også et godt signal at sende, når 
vi nu står i en krisetid. 

Helle Madsen, event-koordinator i Business Slagelse  
og en del af arbejdsgruppen bag Street Art Festival Slagelse

»  Det er en stor  
festival, så det kan man 
ikke bare lige gøre.  
Men i arbejdsgruppen 
har vi haft hvert vores 
netværk og hver vores 
kompetencer. Og alt det 
er kommet i spil, for  
at det er lykkedes.

Jane Dahl, marketingchef i 
Vestsjællandscentret og en 
del af arbejdsgruppen bag 
Street Art Festival  Slagelse
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EXIT: Konstitueret 
arbejdsmarkedschef 
Henrik Skov stopper 
i Slagelse Kommu-
ne.  

Af Carsten Lysdal

SLAGELSE: Farvel og goddag.
Den konstituerede ar-

bejdsmarkedschef Henrik 
Skov, der har været en del 
af områdets øverste ledelse, 
lige siden den tidligere chef 
på området, Jens Højlund, 
sagde op i 2018, stopper nu 
også. 

Således har han indgået en 
gensidig aftale med Slagelse 
Kommune om et farvel, der 
udover fem måneder med 
løn krydres af godtgørelse 
svarende til syv måneders 
gage. Derfor siger han farvel 
og overlader rorpinden til 
Peter Sidelmann, der starter 
på mandag, med et års løn. 

- Henrik har styret områ-
det kompetent og med rolig 
hånd i en tid, hvor der har 
været mange udfordringer, 
ikke mindst som følge af CO-
VID-19. Vi skylder ham stor 
tak for hans indsats, skriver 

kommunaldirektør Frank 
E. Andersen i en besked til 
kommunens ledelse, der 
tidligere har slået til lyd for, 
at der skal ske noget nyt på 
området. 

- Hvis vi gør, som vi ple-
jer at gøre, så ser vi ind i en 
fremtid, hvor udgifterne sti-
ger, uden at vi får bugt med 
de bagvedliggende faktorer, 
der skaber udfordringerne. 
Peter har en bred indsigt i 
arbejdsmarkedsområdet, 
og han brænder for at finde 
nye løsninger, så han passer 
godt ind i kommunens ønske 
om at udvikle og afprøve nye 
løsninger til gavn for bor-
gerne, sagde kommunaldi-
rektøren, da Sjællandske for 
nylig kunne løfte sløret for 
den nye mand i spidsen for 
området. 

Ansat som leder  
tilbage i 2016
Henrik Skov, der nu stop-
per, blev ansat tilbage i 2016. 
Dengang som sekretariats-
leder ved jobcentret med 
en løn på 50.197,41 kroner 
plus diverse, hvorefter han 
senere blev en del af områ-
dets øverste ledelse, da Jens 
Højlund stoppede. 

Derefter har han styret 
området, imens Slagelse 

Kommune ad tre omgange 
forsøgte at hyre en perma-
nent afløser. 

Ifølge udvalgsformand 
Thomas Clausen (EL), soci-
al- og beskæftigelsesudval-
get, har han klaret det godt. 

- Vi kan jo se det i 
2020-regnskabet, hvor man 
er gået ud med et mindrefor-
brug, og det er blevet gjort 
ganske fornuftigt, lyder det 

fra Thomas Clausen, som 
for nylig da også var imod 
udpegningen af ny chef på 
området. 

Han stemte imod både i an-
sættelsesudvalget og efter-
følgende i økonomiudvalget.

- Ikke fordi jeg har noget 
imod Peter Siedelmann, 
men fordi jeg hellere ville 
have fortsat med den hidtidi-
ge ledelse, sagde han.

Konstitueret chef siger 
farvel med et års løn: 
Ny tiltræder på mandag

Henrik Skov stopper i Slagelse Kommune. 

Debat

SLAGELSE KOMMUNE: I et 
debatindlæg i Sjælland-
ske side 9 lørdag skriver 
Socialdemokraten Unnie 
Linette Brown: 

»Jeg husker tydeligt, 
da jeg blev valgt ind, og 
vores første opgave var 
at sikre, vi ikke blev sat 
under administration af 
Social- og indenrigsmi-
nisteriet, fordi vi overtog 
en økonomi i ruiner.«  

Jeg vil opfordre Unnie 
til at spørge sin partifæl-
de Carsten Rasmussen 
(S), borgmester i Næst-
ved om, hvordan det fore-
går, hvis en kommune er 
ved at blive sat under ad-
ministration. 

I Næstved fik byrådet et 
bekymringsbrev fra in-
denrigsministeriet i 2014, 
fordi kassebeholdning 
var faldet til 950 kroner 
pr. indbygger - det var 
første advarsel. 

Slagelse Kommune har 
aldrig modtaget et brev 
fra ministeriet omhand-
lende administration. 
Slagelse har aldrig haft 
under 2000 kroner pr. 
indbygger i kommune-
kassen, altså langt fra 
at komme under admi-
nistration, det er blot en 
utroværdig påstand, som 
er opfundet af Socialde-
mokraterne samt LA i 
Slagelse Kommune.

Vi kunne have gjort det 

samme dengang, som 
Socialdemokraterne gør 
nu, nemlig at fylde kom-
munekassen med lånte 
penge. 

Gælden er steget med 
over 500 millioner i den-
ne valgperiode, hvor So-
cialdemokraterne har 
haft borgmesterposten, 
og det betyder, at skatte-
yderne nu betaler over 
80 millioner om året til 
afdrag på gæld. 

Man kan også notere 
sig, at S sammen med LA, 
Enhedslisten og Dansk 
Folkeparti som noget nyt 
indkræver de penge, som 
fagområderne ikke har 
nået at forbruge i det for-
gangne år, 100 millioner 
i år. Eksempelvis måtte 
ældreområdet aflevere 
15,5 millioner til kommu-
nekassen i år. 

 
 

Michael Gram
Strandvænget 14, 

Korsør 
Byrådskandidat for 

Venstre               

Utroværdige 
påstande fra S

SLAGELSE: Efter et langt 
forår præget af corona, ned-
lukning og aflysninger invi-
terer Vestsjællands Teatrer-
kreds nu til præsentation af 
sæsonprogram 2021-2022. På 
kun en uge er 450 billetter 
allerede booket. 

Da antallet af publikum-
mer i salen fortsat er redu-
ceret på grund af coronare-
striktioner, har teaterfor-
eningen i år valgt at tilbyde 
hele to arrangementer, så 
alle medlemmer kan blive 
tilgodeset. Der er, som det 
ser ud lige nu, plads til 342 
gæster.

Rasmus Krogsgaard er 
endnu engang konferencier,  
og han står klar på scenen 
til at guide publikum igen-
nem næste sæsons mange 
spændende forestillinger - 
krydret med masser af god 
musik, sjov og underhold-
ning. 

På scenen vil en kæmpe 
LED-skærm vise billeder og 
videoklip fra forestillinger-
ne – og der vil helt sikkert 
være flere »personlige« hils-

ner til Slagelses publikum 
blandt videoerne, som der 
plejer. 

Mere end tredive  
Vestsjællands Teaterkreds 

har til den kommende sæ-
son planlagt hele 31 forestil-
linger, hvilket er det højeste 
antal i flere år. Et bredt re-
pertoire med noget for alle 
aldre. Publikum kan blandt 

andet glæde sig til den stor-
slåede musical Den Evige 
Ild fra Bellevue Teatret. 
Schaufuss Balletten er til-
bage i Danmark med Nødde-
knækkeren, og More Jacks 
lægger vejen forbi Slagelse 
i skikkelse af Jesper As-
holt, Jesper Lohmann, Keld 
Heick og Stig Rossen.
 De yngste kan glæde sig 
til Folketeatrets Pippi 
Langstrømpe og Louise 
Schouws dramatisering af 
Vitello. Ibsens Gengangere 
og Strindbergs Frk. Julie er 
også på programmet, lige-
som publikum kan glæde sig 
til La Traviata, som teater-
foreningen desværre måtte 
aflyse i foråret 2020. 

Herudover gæster Dan-
marksmesteren i Matador 
og selveste »Hr. Weyse« fra 
Badehotellet også teaterfor-
eningen. 

Først til mølle
Medlemmer kan booke de-
res gratis adgangsbillet via 
teaterforeningens hjemme-
side www.teaterkreds.dk. 

Man kan også booke en bil-
let via Teaterkontoret. Ad-
gangsbilletter udleveres ef-
ter ’først-til-mølle’ princip-
pet. Alle medlemmer vil få 
tilsendt teaterforeningens 
trykte program med posten 
midt i maj, så alle har haft 
tid til at orientere sig om de 
mange forestillinger inden 
de to shows. Billetsalget for 
medlemmer starter onsdag 
26. maj klokken 10 på www.

teaterkreds.dk. Teaterkon-
toret vil i forbindelse med 
billetsalgsstart holde eks-
traordinært åbent torsdag 
27. maj fra klokken 10-16 og 
fredag 28. maj klokken 10-14. 

Der åbnes for salg af løs-
salgsbilletter mandag den 
14. juni klokken 10, og det 
trykte teaterprogram hus-
standsomdeles til små 40.000 
husstande i uge 32. 

Teaterkreds præsenterer sit program

Rasmus Krogsgaard er endnu engang konferencier,  og han står klar 
på scenen den 19. og 20. maj til at guide publikum igennem næste 
sæsons mange spændende forestillinger.

Da antallet af publikummer i salen fortsat er reduceret på grund af 
coronarestriktioner, har teaterforeningen i år valgt at tilbyde hele to 
arrangementer, så alle medlemmer kan blive tilgodeset.
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TID OG STED

KORSØR: To fuldstændig ud-
brændte stærkt lugtende bil-
vrag stod mandag tilbage på 
parkeringspladser i Korsør. 
Begge forsynet med politi-
strimmel.

Den ene bilbrand er helt 
sikkert påsat, mens politiet 
efterforsker den anden.

- Vi hører meget gerne fra 
vidner, da vi er sikre på, at 
branden er påsat, da der er 
fundet brændbare væsker 
nær den udbrændte Audi, 
siger Tom Stysiek til Sjæl-
landske. Han er politikom-
missær ved lokalpolitiet i 
Slagelse. Den udbrændte 
Audi er en model A4 årgang 
2013. Den er antændt og 
brændt af på parkerings-
pladsen ved Korsør Svøm-
mehal på Nor Alleén, hvor 
den er parkeret foran det tid-
ligere Kiwi-supermarked. 
Branden blev anmeldt man-
dag klokken 00.07.

Også den anden bilbrand 
var tæt på midnat. Den blev 
anmeldt fredag klokken 
23.47. 

Bådeforeninger i fare
Her kunne det med lidt mere 
vind i en uheldig retning 
være gået grueligt galt, da 

branden i bilen via det aktu-
elt meget tørre græs var tæt 
på at brede sig til træhusene 
i bådeforeningerne Lilleø og 
Magleø. Bilen - angiveligt 
en Citroen - var parkeret på 
parkeringspladsen bag bå-
deforeningerne med opkør-
sel fra Møllevangen. Politiet 
er ikke sikker på, om bran-
den er påsat.

- Vi efterforsker fortsat 
brandårsagen, siger Tom 
Stysiek,

Vidner eller personer med 
oplysninger om de to bil-
brande kan kontakte politiet 
på 114. hewe

To bilbrande

KORSØR: Med hele 17 klippede kørekort blev lørdag store 
klippedag på Vestmotorvejen, hvor et par ATK-vogne var i 
arbejde. Ved fartgrænsen på 110 km/t var der kontrol mel-
lem klokken 19.14 og 21.00. Her blev 965 farttjekket. Bøde fik 
de 43 og klip til tre. Højeste hastighed 164 km/t. 

Kontrol var der også, hvor fartgrænsen er 90 km/t. Først 
mellem klokken 18.06 og  20.06, hvor der var bøder til 84 ud af  
1136 suppleret med ni klip. Højeste hastighed var 130 km/t. 
Fra klokken 20.35 og to timer frem var der bøde til 33 ud af 
707 kontrollerede. Fem klip uddelt. Højeste hastighed målt 
til 133 km/t.

Store klippedag på motorvej

KORSØR: Efter en anmeldelse søndag aften om, at flere unge 
render rundt og støjer og råber og kaster med ting på Bern-
stensgade i Korsør, var en politipatrulje kort efter forbi ste-
det. Her traf de en gruppe helt unge mennesker på 14-15 år, 
som du ikke på dette tidspunkt lavede noget, de ikke måtte. 
Patruljen noterede deres navne og havde en dialog med dem 
om at tale roligt og afdæmpet og have respekt for andre men-
nesker i området.

Politi i dialog med unge

Tirsdag
09.00-19.00: Korsør Kulturhus: 

Falck har gratis kviktest 
for corona (næsen) uden 
tidsbestilling, dørene luk-
kes 18.45

11.00-16.00: Kunsthal Konge-
gaarden: Udstillinger med 
Morten Modin og Steen 
Rasmussen.

Onsdag

09.00-19.00: Korsør Kulturhus: 
Falck har gratis kviktest 
for corona (næsen) uden 
tidsbestilling, dørene luk-
kes 18.45

11.00-18.00: Kunsthal Konge-

gaarden: Udstillinger med 
Morten Modin og Steen 
Rasmussen.

16.30: Tankegang - fire km. 
gåtur med  med Jens 
Blendstrup - www.tilmeld.

dk/kulturmodet-tanke-
gang-jensblendstrup/til-
meld dig

18.30-20.00: Korsør Golfklub: 
Prøv gratis golf.

HØJVANDE

Højvande i Korsør
Tirsdag: 01.25 og 13.25
Onsdag: 01.59 og 14.00

FRØLUNDE: 34.000 kroner 
er indsamlet via en stribe 
sponsorer og erhversdriven-
de, så der ved Dagli’Brugsen 
i Frølunde nu er en hjerte-
starter med en gældende 
serviceaftale de næste fem 
et halvt år.

En række af bidragsyder-
ne var mødt op til indvielsen 

forleden, hvor brugsuddeler 
Thomas Helkiær i sidste 
øjeblik måtte træde til som 
taler i stedet for Troels Chri-
stensen, der kort før indviel-
sen var indlagt på hospitalet 
grundet en større blødning 
fra en mindre operation på 
det ene ben.

 - Jeg havde siddet for læn-

ge med benet nede og skre-
vet og spillet musik, da det 
pludselig blødte kraftigt fra 
operationssåret, så nu hol-
der jeg mig i ro med benet 
oppe, indtil det er helt helet 
op, siger Troels Christen-
sen, der er ved godt mod og 
helt over den blødende for-
skrækkelse.

Cirka 4000 mennesker 
rammes hvert år af hjerte-
stop i Danmark. Af disse er 
det kun lidt over 10 procent, 
der overlever. Hvis der bru-
ges en hjertestarter, overle-
ver 50 procent af alle menne-
sker et hjertestop. 12 procent 
overlever, hvis der udeluk-
kende ydes hjertemassage. 
Kun tre procent overlever, 
hvis de ikke modtager hjælp 
under et hjertestop. Derfor 
ker hjertestartere med til at 
redde mange liv om året.

Foruden sponsorerne på 
billedet er hjertestarteren 
støttet af Benya Just fra 
Just Healing, Autoriseret 
gas-, vand- og kloakmester 
Henrik Jensen VVS A/S, 
Clasen Dæk Service, Saxo 
v/Marianne Dalsgaard 
Christensen, RB Tømrer, 
SEMITECH A/S, TM JES-
SEN ApS, Vemmelev EL, 
Tømrermester Tommy 
Mortensen ApS, V.B.A. 
Incasso, Nicolai Hvid fra 
Tømrerfirmaet Hvid og TC 
Event v. Troels Christensen. 
 

 hewe

Dramatik ved ny hjertestarter

Stående fra venstre Tim Jensen fra Pebcak IT;  Henrik Olsen fra Fazade Aps; Per Krogsgaard Larsen fra pkl-
design & foto; Maria Mildam fra Psykoterapi & Coaching;  Bettina Müller fra Guard Your Soul; Thomas Hel-
kiær, uddeler i Dagli’Brugsen I Frølunde. Knælende fra venstre: Michael Lundgaard fra Bakkegaard Svine-
produktion ApS; Steven Rasmussen og Kenneth Spaanheden fra Skr-Consult.  Privatfoto

Politiet er sikker på, at det er en påsat brand, der kostede denne Audi 
livet.  Foto: Helge Wedel

Bilbranden bag bådeforenin-
gerne kunne være gået helt galt, 
hvis den via det tørre græs havde 
bredt sig til de mange træhuse.

LOKALPLAN: Som 
ventet godkendte 
byrådsflertal i aftes 
tvangslukning af det 
ene af to skrotfir-
maer i Korsør Havn. 
Sagen fortsætter 
med klage- og rets-
sag.

Af Helge Wedel

KORSØR: Hverken Enhedsli-
stens Thomas Clausens ar-
gumentation om manglende 
lighed for loven eller Dansk 
Folkepartis Henrik Broder-
sens analyse om, at kommu-
nen har begået en bommert 
og står til at tabe retssag og 
medfølgende erstatningssag 
på mindst 20 millioner kro-
ner rokkede ved, at byrådet 
i aftes som ventet vedtog 
lokalplan 1230, som tvangs-
lukker skrotvirksomheden 
HJM i inderhavnen i Korsør.

SFs Jørgen Grüner og for-

mand for miljø-, plan- og 
landdistriktsudvalget, der 
tilbage i februar 2019 sagde 
nej til at lade virksomheden 
bygge en støjmur, så støj-
grænserne kunne overhol-
des, kunne ikke love, at sa-
gen slutter med vedtagelsen 
af lokalplan 1230.

- Men der sættes et fore-
løbig punktum og udvises 
hensyn til byens borgere, 
der har været plaget af både 
støj og støv fra virksomhe-
den, sagde Jørgen Grüner.

Konkurrenten HJ Hansen 
længere ind i havnen har 
fået lov at bygge støjmur og 
er fortsat med at sende skrot 
ud af Korsør Havn.

Det nævner jeg ikke
Henrik Brodersen forklare-
de, at han have brugt meget 
tid på at finde frem til mo-
tivet for denne lokalplan, 
som han fandt ene og alene 
handlede om at få lukket 
skrotvirksomheden.

- Jeg har virkelig søgt at 
finde et motiv til,  hvorfor 
der er større trang til at til-

godese naboerne i Glasvær-
ket ved målrettet at smide 
virksomheden ud af byen, 
men jeg skal nok lade være 
med at nævne årsagen her, 
lød det lidt kryptisk fra Hen-
rik Brodersen, der tidligere 
har været formand for Kor-
sør Havn. 

- Advokaterne er usikre, 
selv om de er betalt af kom-
munen. De sætter spørgs-
målstegn ved, om kommu-
nen kan vinde sagen, sagde 
Henrik Brodersen.

Går hele vejen
 - Vi synes, at det er uretfær-
digt, at vores konkurrent 
få hundrede meter fra vo-
res plads får lov til at bygge 
støjmur og fortsætte med at 
udskibe skrot. Det er en klar 
forskelsbehandling.

Sådan sagde Jesper Olsen 
til Sjællandskes lørdags-
udgave. Han er direktør for 
HJM.  

 - Nu har vi i over to år 
brugt både tid og mange 
penge på sagen, så vi går 
hele vejen med klagesager 

og retssag, selv om lokalpla-
nen bliver vedtaget, sagde 
Jesper Olsen.

 Advokater advarer
Sjællandske har haft ad-
gang til at se, hvilke vur-
deringer, advokaterne som 
lukket punkt gav økonomi-
udvalget.

Her hed det, at lokalplanen 
er så indgribende overfor 
HJM, at der reelt er tale om 
ekspropriation. Hertil er der 
saglighed, hvor advokater-
ne vurderer, at Planklage-
nævnet kan »læse« et ønske 
ind om, at afslag på bygge-
tilladelse og efterfølgende 
lokalplan alene er et ønske 
om at få lukket HJM i Korsør 
Havn.

Sluttelig henviser ad-
vokaterne til Planlovens 
§15B, hvor kommunen i sin 
planlægning og ageren er 
forpligtet til at imødegå 
miljøkonflikter. Konkret 
udmøntet med tilladelse til 
kontorer på Glasværket som 
nabo til skrotplads.

Et af to 
skrotfirmaer 
tvangslukket Et byrådsflertal gav i aftes dødsstødet til skrotviksomheden HJM. Sa-

gen fortsætter med både klage og retssag. 
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GIFTUDSLIP: Tre 
steder er der målt 
PFOS i norets vand. 
Intet PFOS i vandet 
ved badestran-
de. Sandbunden 
ud for giftgrøften 
en forurenet med 
PFOS. Styrelsen for 
Patientsikkerhed 
afgør, hvad der skal 
ske, og om nogle af 
advarselsskiltene 
om ikke at røre ved 
vandet skal pilles 
ned

. 

Af Helge Wedel

KORSØR: Resultaterne af 
kommunens første vand- og 
bundprøver flere steder i 
Korsør Nor og ved Korsørs 
badestrande er kommet fra 
laboratoriet i Sverige.

- Jeg har sendt alle prøve-
resultaterne til Styrelsen 
for Patientsikkerhed, der 
skal træffe afgørelse om, 
hvad der så skal ske med 
blandt andet de advarsels-
skilte, som vi har stillet op 
flere steder rundt om hele 
Korsør Nor, siger Martin 
Poulsen til Sjællandske. 
Han er miljøplanlægger i 
kommunens miljøafdeling. 
Han har ikke yderligere 
kommentarer, før Styrelsen 
for Patientsikkerhed har 
udtalt sig om prøveresulta-
terne, som Sjællandske har 

søgt og fået aktindsigt i.
Tre steder er der målt 

PFOS i vandet i Korsør Nor, 
der er kendt for en stor vand-
udskiftning til Storebælt. 
Ingen vandprøver fra Kor-
sørs badestrande både nord 
og syd for byen viser indhold 
af PFOS.

Ved svømmehallen
I vandet i noret er der målt 
18 nanogram PFOS pr. liter 
i vandet ud for Korsør Lyst-
skov og Norstien. Indholdet 
af PFOS falder længere ind 
mod Korsør. Ud for Korsør 
Svømmehal er der 16 nano-
gram og ud for Tyrengen er 
der ni nanogram. Den til-
ladte grænse for PFOS i ba-
devand regnes som ti gange 
mere, end de 2,2 nanogram, 
der højest må være i drikke-
vand.

Ingen PFOS
I de øvrige målinger fra van-
det i Korsør Nor er der ikke 
påvist indhold af PFOS. Det 
gælder blandt andet målin-
ger ved bådeforeningerne 
Lilleø og Magleø, i bugten 
ved Korsør Golfklub, ved 
Ørnumvej og ved Tårnborg 
Kirke.

PFOS i sandbund
I en lige linje fra giftgrøften 
og cirka 100 meter ud i noret 
tog miljømedarbejder Mar-
tin Engelmann Pedersen 
flere bundprøver 16. april. I 
alle blev der konstateret ind-
hold af PFOS.
Nærmest giftgrøften 10.000 
nanogram pr. liter tørstof 
faldende til 3000 og yderst 
790 nanogram.

Flere prøver fra i dag
Om der skal tages flere prø-
ver af vand og bund i Korsør 
Nor bliver besluttet efter råd 
fra Styrelsen for Patientsik-
kerhed og Miljøstyrelsen.

I dag  tirsdag indledes der 
på land ved brandskolen, 
den nærliggende koloni-
haveforening og omkring 
giftgrøften nye boringer og 
nye jordprøver for at fastslå 
omfanget af PFOS-forure-
ningen i jorden. Det sker ef-
ter anvisning fra den rådgi-
vende ingeniørvirksomhed 
Niras.

Fra virksomheden har se-
niorprojektleder Jette Kjø-
ge Olsen tidligere oplyst til 
Sjællandske, at der godt kan 
ske oprensning af bunden 
i Korsør Nor for indhold af 
PFOS.

- Men det skal altid vurde-
res, om oprensning også er 

en god idé i forhold til andre 
påvirkninger, det vil med-
føre, forklarede Jette Kjøge 
Olsen.

Grøntsager og kød
Grøntsager, en frossen ål og 
tre nye prøver fra det forgif-
tede kalvekød er Fødevare-
styrelsen i gang med at ana-
lysere for PFOS-indhold. 
Her ventes svar omkring 
6.-7. maj.

Forureneren betaler
Princippet om, at det er for-
ureneren, der skal betale for 
bekæmpelse og oprydning 
efter giftudslippet, bety-

der, at regningen ender hos 
kommunens skatteydere, da 
brandskolen ejes af kommu-
nen. Foreløbig er der brugt 
godt 400.000 kroner på sa-
gen.

Et prøvesvar mangler
Et enkelt prøvesvar mang-
ler fra det svenske labo-
ratorium. Nemlig fra den 
svensk fremstillede væske, 
der i vore dage bruges som 
brandskum, der ikke må 
indeholder PFOS, som er 
forbudt at bruge. Prøven er 
taget fra en uåbnet dunk på 
brandskolen.

Målinger viser næsten rent 
vand men sandbund med PFOS

GRØFTENS MUDDER: 
6.100.000 nanogram pr. 
liter

GRØFTENS VAND: 9000 
nanogram pr. liter

NORETS BUND:  Tre punk-
ter i lige linje ca. 100 me-
ter ud fra grøften: 10.000, 
3000 og 790 nanogram pr. 
liter tørstof.

NORETS VAND: Ud for 
Korsør Lystskov 18 nano-
gram, 16 nanogram ved 
svømmehallen og ved 
Tyreengen 9 nanogram 
pr.liter - øvrige måle-
punkter rundt i noret in-
gen PFOS.
(Drikkevand må højst 
indeholde 2,2 nanogram 
pr. liter og badevand 22 

nanogram pr liter)

KALVEKØD: 180 nano-
gram pr. gram

HUNDESTEJLER: 9,0 nano-
gram pr. gram

ÅLEKVABBER: 6,0 nano-
gram pr. gram

KVABBER: 3,1 nanogram 
pr. gram

REJER: 0,7 nanogram pr. 
gram

JORD I KOLONIHAVE: 
47.000 nanogram pr. kilo  
= 47 nanogram pr. gram

(PFOS nedbrydes ikke i 
naturen, men ophobes i 
fødekæden)

Fakta om målt PFOS-indhold

Miljømedarbejder Martin Engelmann Pedersen (tv) og miljøplanlægger Martin Poulsen ses her, da de 
indsamlede bundprøver ud for giftgrøften fredag den 16. april.

På dette kort ses, hvor der er taget prøver i Korsør Nor. Foruden i bunden ud for giftgrøften blev der målt 
PFOS i vandet tre steder.

Sjællandske kan nu via aktindsigt offentliggøre resultaterne af vand- og bundprøver efter PFOS fra Korsør 
Nor, der hele vejen rundt er forsynet med disse advarselsskilte. Styrelsen for Patientsikkerhed skal afgøre, 
om de skal blive stående. Skiltet her står ved svømmehallen, der er det ene af tre steder med PFOS i van-
det.  Foto: Helge Wedel 
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ØKODAG: Fireogty-
ve jerseystude fik 
mandag græs under 
klovene, da de, efter 
en vinter i deres  
dybstrøelsesstald, 
atter kom på græs. 
Uden sammenlig-
ning i øvrigt lignede 
de nogle, der blev 
sluppet fri efter et 
år med coronare-
striktioner.  

Af Solveig Hansen

GLÆNØ: Der var femten 
på den side af gitteret med 
ædetrug. Firetyve på den 
anden. På den side cement-
gulv. På den anden et højt 
lagt af blødt halm. På gulvet 
blev hver en bevægelse fil-
met med håndholdte smart-
phones eller iPads. På den 
anden blot med analoge og 
observerende klare øjne og 
våde muler. 

Og om det var de femten 
elever i 5. klasse fra Kirke-
skovsskolen eller de firetyve 
jerseystude fra Glænø Kalv 
& Ko, der fik mest ud af besø-
get, er svært at afgøre.

Men sikkert er det, at der 
indbyrdes blev både kigget, 
gloet og glanet, da eleverne 
fra Kirkeskovsskolen man-
dag morgen var mødt op hos 
Henrik Terkelsen og Car-
sten Søgaard på Glænø for 
at se studene fra Toftegaard 
blive sluppet på græs for før-
ste gang i år. 

Det er dog en sandhed med 
modifikationer, da studene 
med status af øko-kvæg, har 
været været på græs enkel-

te gange siden den 16. april, 
men det spolerede tilsynela-
dende ikke glæden for nogen 
af parterne.

Lokal forankring
- Jeg synes, det er væsent-
ligt, at de mindre lokale fol-
keskoler er lokalt forankret. 
Derfor er det heller ikke det 
første arrangement, vi laver 
her på gården med eleverne 
fra Kirkeskovsskolen, siger 
Henrik Terkelsen, der som 
altid har budt velkommen 
på gården iført kasket, ar-
bejdsoveralls og gummi-
støvler.

I efteråret 2019 var de 
samme elever på besøg 
på gården, der prioriterer 
produktion af bæredygtigt 
økologisk jerseykød. Den-
gang handlede det mest om 
forskellen på konventionelt 
contra økologisk landbrug.

Mandag var anledningen, 
at studene efter en lang vin-
ter igen fik græs under klo-
vene. 

Filmmagere
En begivenhed, som elever-
ne var sat til at dokumentere 
fra start til slut med tanke 
på i gruppevis at udarbejde 
en efterfølgende dokumen-

tarfilm på to minutters va-
righed, som det i sidste ende 
vil være muligt at se på både 
Glænø Kalv & Kos Facebook 
samt hjemmeside.

Den årlige og traditionelle 
økodag fandt i år sted søn-
dag den 18. april, men da 
eleverne i 5. klasse på Kir-
keskovsskolen i øjeblikket 
kun har fysisk fremmøde på 
skolen hver anden uge, var 
det mandag den 26. april, at 
det gav mening at forene et 
besøg af eleverne på Tofte-
gaard med en omgang kvæg-
dans.

Kvæget danser
- Man kalder det, at kvæget 
danser, når de bliver sluppet 
på græs og bliver så glade, at 
de hopper og spænder rundt 
på engen, siger Henrik Ter-
kelsen.

Det var da også præcis, 
hvad de gjorde, da stalddø-
ren blev åbent. Ganske vist 
kom studene lidt forsigtigt 
ud som for lige at forsikre 
sig om, at verden nu faktisk 
også lå lige for klovene af 
dem.  Og så skete det.

Med en vinters opsparet 
energi gik det vilde koridt 
ud over både græs og fo-
derraps,  og eleverne stod 
klar ved hegnet på fire for-

skellige steder, så alle sjove 
vinkler, spøjse benspark og 
karakteristiske kobrøl blev 
foreviget af »de rullende ka-
meraer«.

Og i løbet af ganske kort 
tid var køerne nået frem og 
tilbage på engen op til flere 
gange, selvom tempoet blev 
sat lidt ned fra gang til gang 
i  realistisk erkendelse af, at 
konditionen ikke var helt på 
niveau med begejstringen.
- I dag når vi sikkert kun at 

kigge optagelserne igen-
nem, men i løbet af de næ-
ste par dage skal de i gang 
med at redigere, siger Heidi 
Andersen. Hun er lærer på 
Kirkeskovsskolen og under-
viser til hverdag eleverne i 
blandt andet matematik, na-
tur og teknik, madkunskab 
og nu også i at skabe små do-
kumentarfilm.

- Vi er rigtig glade for mu-
ligheden for at komme på 
besøg her på Glænø, og for 

det samarbejde som Kirke-
skovsskolen har med Hen-
rik Terkelsen og Toftegaard, 
siger Heidi Andersen.

Køerne så ud til at tage si-
tuationen som filmstjerner 
med ophøjet ro, og elever-
ne kom hjem med anselige 
mængder råbånd, for hvem 
kan egentlig stå for en dan-
sene jerseystud på fri fod og 
i fuld vigør.

Elever filmede jerseystudes  
vilde ridt ud over Glænøs enge

Hvad siger I så? En vinters opsparet energi udløst i et sejt danse-move.  Foto: Anders Ole Olsen

Noah-Emil filmer på bedste vis fra sidelinjen.

Juhu, så er vi på græs igen.

SKÆLSKØR: Søndag klokken 17.35 på Norvejen, kort før cam-
pingpladsen i Skælskør, blev en 64-årig bilist udsat for vold. 
Politiet søger i den forbindelse vidner til episoden. 

Den 64-årige var kommet kørende i bil og havde følt, at 
den bagvedkørende var for tæt på. Dette havde den 64-årige 
markeret ved at træde let på bremsen. Men det blev den bag-
vedkørende tilsyneladende så provokeret af, at han overha-
lede og bremsede op foran den 64-årige. 

Manden i den sorte bil gik hen til den 64-årige og slog ham 
med knytnæve i ansigtet. Herefter kørte manden i den sorte 
bil væk igen. 

Han beskrives som dansk af udseende, 25-30 år, 180 – 190 
cm høj, muskuløs, lys i huden, sort kort hår, iført lys jakke 
med logo og cowboybukser.  Politiet hører gerne fra vidner 
på telefon 114.

Vidner søges til vejvrede-episode

Debat

SOLEN: Det begyndte med 
kampen for blomsterne i 
lagunen. Skælskør Lokal-
råd fik kæmpet sig til en 
bevarelse af Solen og fik 
et bed og en flagstang med 
i aftalen. I eksperimen-
tal form med gule malede 
stråler. Den fik Skælskør 
Bymidtegruppe fjernet, og 
græsset blev sået.

Helt i tråd med Slagelse 
Kommunes devise: Det 

er billigere med græs end 
med bede. Derfor sløjfede 
man en masse blomstren-
de bede i Skælskør og såe-
de græs.

Nu er situationen åben-
bart vendt: Nu fjerner man 
græs og pløjer sig frem til 
store bede! I Lagunen så-
mænd, hvor argumenter-
ne altid har været, at der 
kan ikke gro noget som 
helst.

Og ganske som Busmu-
seets Ole Vang fortæller 
det, nemlig på Skælskørs 

bedste plads for events og 
bedste og nok eneste store 
parkeringsplads for byens 
besøgende.

Hvem kan parkere på 
en pløjemark? Hvem kan 
have boder på græsstriber 
a 2-3 meter i hele lagunens 
bredde? Hvem har ikke 
lige orienteret sig blandt 
de folk, der har lokalkend-
skab, inden man griber til 
så drastiske foranstaltnin-
ger? 

Ideen er god, men stedet 
er totalt mislykket.

Det kan godt være, at 
nogen får røde ører og blå 
kornblomster, men Skæl-
skørs store events til som-
mer fortoner sig i en plov-
fure.

Steen Andresen 
Næstvedvej 56

Skælskør

Og nu er Solen så pløjet ned
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 Sorø

Se flere billeder

BYFORSKØNNELSE: 
30 friske medbor-
gere mødte op for at 
rydde op på gader 
og stræder, men 
også kåre årets hus.

Af Charlotte Koefoed

RUDS VEDBY: I Ruds Vedby 
kunne man endelig holde 
Lokalrådets byforskønnel-
sesdag, som trak omkring 
30 borgere ud af sofaens greb 
og ned på naturlegepladsen. 

Her var der traktement, højt 
humør og ikke mindst høj 
sol på en ellers lidt kølig lør-
dag.

Der blev klippet og ordnet 
på legepladsen, og det fine 
hegn fik studset græsset, li-
gesom byen blev travet igen-
nem for skrald.

Byens nyeste sti, der går 
fra Det gamle Posthus til 
Jernbanegade, blev indviet, 
og da klokken nærmede sig 
12, var alle tilbage på lege-
pladsen, hvor en stor buket 
blomster blev hentet frem, 
ligesom lokalrådsformand 
Ingse Rasmussen tog en lille 

pose med. Derefter gik man i 
samlet flok mod Vedbygård. 

Måneders forvandling
Ved den gamle gartnerbolig 
og lige overfor lågen til den 
folkepark, som Vedbygårds 
ejer, Dan Svenningsen og 
hans kæreste Kristine Fri-
senvænge Hall har skænket 
til byen, mødte flokken par-
ret, der var blevet adviseret 
på forhånd.

Ingse Rasmussen overrak-
te det klassiske diplom for 
årets hus, som på fire-fem 
måneder har gennemgået 
en forvandling fra slidt bolig 
til nænsomt restaureret bin-
dingsværksperle.

Men hun havde også til 
parret købt en skytsengel, 
som keramiker Mogens 
Kræmer har lavet.

Derpå fulgte en invitation 
til at følge med ned til na-
turlegepladsen og få et par 
håndmadder, hvilket parret 
takkede ja til.

Galleri og cafe
Dan Svenningsen kunne 
fortælle, at han er i gang 
med en større renovering af 
en længe på Vedbygård. Den 
kommer til at huse et gal-
leri og en cafe, som han og 
Kristine Frisenvænge Hall 
håber er klar til sensomme-
ren.

- Vi kunne godt tænke os 
at skabe et sted med udstil-
linger og mulighed for at få 
lidt at spise og drikke, men 
måske også et sted, hvor vi 
kan holde koncerter, fortalte 
Kristine Frisenvænge Hall.

Parret har mange planer 
for galleriet, men først skal 
en større renovering og om-
bygning i gang.

Dan Svenningsen købte 
i 2018 Vedbygård, men han 

kommer fra Fyn. Han er 
blandt andet uddannet land-
mand på Kragerup Gods.

Gartnerbolig blev årets hus

Ud over diplom og keramisk skytsengel, fik Kristine Frisenvænge Hall 
og Dan Svenningsen også et billede af, hvordan gartnerboligen i sin 
tid så ud. Lokalrådsformand Ingse Rasmussen inviterede efterfølgen-
de på håndmadder på naturlegepladsen.  Foto: Charlotte Koefoed

Gartnerhuset blev hædret.  Foto: Charlotte Koeford

PEDERSBORG: Fredag mel-
lem klokken 5.29 og 11.15 var 
der hastighedskontrol på 
Vestmotorvejen ved Sorø.

6331 bilister fik målt far-
ten, og blandt dem var der 20 
fartbilister.

Den tilladte hastighed er 
130 km/t, men en bilist kørte 
181 km/t, og det udløste en 
betinget frakendelse af kø-
rekortet.

20 fartbilister

SORØ: I dagene mellem søn-
dag den 18. og søndag den 
25. april var der indbrud i en 
villa på Trautnersvej i Sorø.

Gerningsmanden kom 
ind ved at bryde et vindue 
op og stjal pantflasker og en 
soundboks fra villaen.

Stjal pantflasker 
og soundboks

DIANALUND: Lørdag klok-
ken 0.33 standsede politiet 
en 27-årig, lokal mand på Di-
analundvej.

Det viste sig, at han var på-
virket, så han er nu sigtet for 
spirituskørsel.

Mand sigtet  
for spritkørsel

36,9
SMITTEDE  

PR. 100.000 INDBYGGERE 
DE SENESTE 7 DAGE

11
FAKTISK ANTAL  

SMITTEDE 
DE SENESTE 7 DAGE

SORØ/DIANALUND: Bibliote-
kerne i Sorø Kommune har 
atter åbnet dørene, og det 
har skabt jubel blandt perso-
nalet og borgere. 

Der er flittigt blevet afleve-
ret materialer, der strækker 
sig fra jule-, fastelavns- og 
påskebøger til bunkevis af 
krimier, musik cd’er, maga-
siner. 

- Under nedlukningen fik 
vi stort set dagligt spørgs-
mål om hvor og hvordan, det 
var muligt aflevere materi-
aler retur. Men da det ville 
kræve for mange ressourcer 
og gøre det umuligt at over-
holde de gældende restrik-
tioner, har vi måtte afvise 

dem, fortæller Mia Sørup, 
der er biblioteksleder i Sorø 
Kommune. 

- Vi har gjort meget ud af at 
fortælle vores lånere, at de 
ikke får bøder eller gebyrer 
på materialer, der har over-
skredet afleveringsfristen, 
og det har hjulpet på de man-
ge frustrationer situationen 
har medført, siger hun.

Frem til den 18. maj kan du 
frit aflevere materialer, der 
skulle have været afleveret 
under nedlukningen, uden 
at skulle betale gebyrer. 
Husk passet

For at besøge biblioteket 
skal du fremvise et gyldigt 
coronapas, der er dokumen-

tation for, at du enten er CO-
VID-19 vaccineret, er testet 
negativ indenfor de sene-
ste 72 timer eller har været 
smittet med COVID-19 in-
denfor de seneste 6 måneder 
og derfor ikke udgør nogen 
smitte.

Du kan færdes som nor-
malt på bibliotekerne i Sorø. 
Det vil sige, at du må afleve-
re og låne materialer som 
du plejer, tage ophold samt 
benytte bibliotekets facilite-
ter. Men da det er et krav, at 
der skal fremvises et gyldigt 
coronapas for at komme ind 
på biblioteket, er det kun 
muligt at besøge biblioteket 
i den betjente tid.

Ingen bøder indtil den 18. maj

Husk dokumentationen når du skal på biblioteket.  Foto: Ulla Grundtvig Brask

SORØ/PEDERSBORG: Som 
frygtet af entreprenøren og 
AffaldPlus bliver gravear-
bejdet på Nordmarksvej hel-
ler ikke færdig den 23. april 
2021.

Entreprenøren har fået 
udvidet sin gravetilladelse 
til den 7. maj. 

Det betyder, at der fortsat 
vil være spærret på Nord-
marksvej i nordgående ret-
ning fra rundkørslen ved In-
dustrivej. Bilister, der skal 
fra Sorø by mod motorvejen, 
skal altså fortsat ad Hol-
bækvej og Pedersborg Torv.

Tunnelen under Nord-
marksvej - for gående og 
cyklister - forventes at åbne 
den 28. april.

Gravearbejdet skal krydse 
Nordmarksvej i rundkørs-

len ved Industrivej. Det ar-
bejde bliver lavet mandag 
den 26. april. Der er en del 
trafik til butikkerne ved 
Oldebjerg-grunden og for at 
genere kunderne så lidt som 
muligt, laves dette arbejde 
efter butikkernes lukketid. 
Arbejdet forventes at vare 
natten igennem.

Hvis der er trafik til In-
dustrivej i perioden, ledes 
den via rundkørslen til 
Søhaverne, og igennem par-
keringspladsen ved Olden-
bjerg grunden, oplyser Af-
faldPlus.

Gravearbejdet skyldes 
fjernvarmerør, der skal fø-
res fra Sorø Bioenergi på 
Kragelundsvej via Sorø by 
til Frederiksberg.

ugb

Omkørslen er igen 
blevet forlænget

Nordmarksvej i nordgående retning er fortsat spærret fra Industrivej. 
Det betyder, at beboerne på Holbækvej nogle uger endnu skal døje 
med meget trafik, fordi der er omkørsel ad Holbækvej/Pedersborg 
Torv.  Foto: Ulla Grundtvig Brask
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KONTROL: Antallet 
af klager til bor-
gerrådgiveren faldt 
også i 2020.

Af Bjarne Stenbæk

KOMMUNEN: Det var egent-
lig meningen, at den kom-
munela borgerrådgiver 
skulle have foretaget en 
evaluering af kommunens 
corona-indsats set ud fra et 
borgerperspektiv, men i den 
redegørelse, som Susanne 
Wærling netop har afleveret 
til politisk behandling frem-
går det, at corona-håndte-
ringen ikke har affødt en 
eneste klage, så den evalu-
ering er hurtigt overstået. 
Det betyder ikke, at der ikke 
har været bekymringer - 
blandt andet i forhold tilde 
ældre, der i perioder har 
levet mere eller mindre iso-
leret på plejecentrene, men 
klager har situationen altså 
ikke medført.

I redegørelsen kan man 
læse, at antallet af henven-
delser og klager igen er fal-
det. I 2018 var der 412 hen-
vendelser og 81 klager, i 2019 
var der 359 henvendelser og 
57 klager, og i 2020 har der 
været  298 henvendelser og 
45 klager. Faldet i 2020 kan 
dog hænge sammen med den 
særlige situation landet har 

været i siden corona brød 
løs.

Skepsis
Susanne Wærling oplever 
ofte, at udsatte borgere er 
meget skeptiske i forhold til 
at benytte borgerrådgive-
rens rådgivning. De er be-
kymrede for, at en klage kan 
føre til et ringere resultat el-
ler et direkte afslag, Men her 
kan Susanne Wærling bero-
lige de pågældende med, at 
det har hun endnu ikke ople-
vet. Tværtimod mener hun, 
at borgerrådgiverens invol-
vering kan føre til et øget fo-
kus på, at sagsbehandlingen 
skal være korrekt.

Borgerrådgiveren kan 

ikke gå ind i sager, hvor ek-
sempelvis Ankestyrelse 
eller Ombudsmanden har 
truffet afgørelse. Det sam-
me er tilfældet, hvis borge-
ren allerede har en advokat 
som rådgiver på sagen. Su-
sanne Wærling kan heller 
ikke tage stilling til tildelin-
gen af materielle ting - det 
er en sag for Ankestyrelsen, 
ligesom man må gå andre 
steder hen med klager over 
SKAT, Familieretshuset, 
forsyningsselskaber og lig-
nende.  Med hensyn til kla-
ger til Ankestyrelsen kan 
borgeren dog få hjælp til at 
udforme klagen.

Borgerrådgiveren kan til 
gengæld se på de skridt, der 
er foretaget i sagsbehand-
lingen, og om de formelle 
sagsbehandlingsregler er 
overholdt.

Problemfelterne
De fleste af årets klager lig-
ger inden for Arbejdsmar-
ked og Borgerservice - det 
er også det center, der mod-
tager langt flest borgerhen-
vendelser.

Klagerne handler især om 
langsommelig sagsbehand-
ling og utilfredshed med 
sagsbehandleren.

En anden større »klump« 
ligger i forhold til borgerens 
møde med rehabilitering-
steamet. Her er der en del, 
der føler sig dårligt behand-
let og ikke lyttet til.

- Mødet med rehabilite-
ringsteamet er netop borge-
rens møde og dermed netop 
borgerens mulighed for at 
få sat ord på sin situation 
overfor et panel af fagprofes-
sionelle, skriver borgerråd-
giveren.

- Derfor er det beklageligt, 
at borgerrådgiveren har 
modtaget flere henvendelser 
omhandlende tonen over for 
borgeren på disse møder.

Susanne Wærling påpeger 
også, at der i flere af sager-
ne har været tale om meget 
lange forløb, der ikke kan 
begrundes med nedluknin-
gen i foråret, og det giver en 
i forvejen sårbar person op-
levelsen af at være »fanget i 
systemet«.

Med lange sagsbehand-
lingstider oplever nogle bor-
gere også, at der undervejs 
af forskellige årsager skiftes 
sagsbehandler. Alt i alt kan 
det føre til, at borgeren kom-
mer til at stå i den situation, 
hvor for eksempel et afkla-
ringsforløb ingen ende vil 
tage.

Også på social- og sund-
hedsområdet har der været 
klager over for lang sagsbe-
handlingstid, og at de lovede 
tidsfrister overskrides.

Borgerrådgiverens beret-
ning over 2020 indeholder 
også en gennemgang af den 
analyse, tænketanken Justi-
tia har lavet af borgerrådgi-
verfunktionen i Danmark.

Corona-håndtering: 
Rådgiver fik ingen 
borgerhenvendelser

Borgerrådgiver Susanne Wær-
ling kunne ikke evaluere covid 
19-indsatsen, for der kom ingen 
klager.  Privatfoto

DIANALUND: Kirsten Juul 
Jensen og en veninde be-
gyndte i september 2019 at gå 
tur hver torsdag. Det var der 
hurtigt nogen, der fik øje på, 
og de kontaktede Kirsten for 
at høre, om de måtte gå med. 

- Det snakkede vi lidt om, 
for vi havde det egentlig me-
get rart med at gå og snakke. 
Men så tænkte vi, at vi ville 
prøve med et facebookop-
slag, og den 26. september 
var vi seks-syv stykker og 
efter en måned var vi helt 
oppe på 24. Det højeste antal 
vi har været oppe på, er 30, 
siger Kristen Juul Jensen. 

Hun havde ikke forestil-
let sig, at der ville komme 
så mange, men gåture med 
andre er i høj kurs og i flere 
byer er private initiativer 
skudt op. 
Kirsten Juul Jensen fik la-
vet sin egen facebookside, 
Gå-gruppen Dianalund, 
hvor man kan følge med i 
gruppens aktiviteter. 

Sidste år måtte man selv-
følgelig holder pause og 
omarrangere gåturene på 
grund af corona, men som 
det ser ud nu, må gå-grup-
pen mødes op til 50 personer 
ude. 

Forskellige ruter 
Når torsdagsgængerne mø-
des ved bænken på hjørnet 
af Ventemøllevej og Per 
Degnsvej, tager man ud på 
forskellige ruter. 

- Vi bruger selvfølgelig 

skoven rigtig meget, men 
også mosen, byen og mange 
andre steder er i spil på vo-
res ture. Der skal helst være 
en lille oplevelse, så vi har 
haft Jørgen Mogensen fra 
Lokalarkivet med, og før 
corona kom, mødtes vi også 
mandage og kørte i biler til 
et sted udenfor byen. Men 
det er sat på pause lige nu, si-
ger Kirsten Juul Jensen. 

Det sociale er vigtigt
Ud over motion og frisk luft, 
spiller det sociale en stor 
rolle. Der kommer mange 
gode snakke når man går, 
også selv om det er med folk, 
man ikke kender i forvejen. 
Og for at ryste deltagerne 
endnu bedre sammen, har 
man i gruppen holdt både 
julefrokost, sommerfrokost 
og senest påskefrokost, der 
dog var begrænset i antal og 
foregik udendørs. 

- Det betyder rigtig meget, 
at vi hygger os og der er plads 
til alle. Vi skal have det rart, 
når vi går sammen, så det er 
noget, vi prioriterer,  siger 
Kirsten Juul Jensen. 

De fleste i gå-gruppen er 
pensionister, men der er 
plads til alle. 

Man går omkring sekt-otte 
kilometer, hvilket svarer til 
halvanden til to timer. Men 
hver rute er indrettet, så 
man kan dreje af og gå hjem, 
hvis man ikke vil eller kan 
gå så langt.

kofoed

Pludselig var de 
30 på gå-turen

Forleden var der 18 friske deltagere fra bænken på Ventemøllevej lige 
over for Per Degns vej.  Foto: Charlotte Koefoed

FILM: Den lokale 
biograf kan præsen-
terer en Oscar-præ-
mieret, dansk film.

Af Bjarne Stenbæk

SORØ: Efter måneders coro-
na-tørke uden film lader fol-
kene bag Victoria Teatret nu 
op til »The Grand Opening« 
torsdag den 6. maj.

- Vi glæder os i den grad 
til igen at kunne byde publi-
kum inden for til en filmaf-
ten, siger Børge Bjerre.

I baglandet har biografer-
ne oplevet mange taktiske 
spil i kredsen af udlejere. 
Hvornår vil det i forbindel-
se med en genåbning være 
klogt at sende de forskellige 
film på gaden, men Victo-

ria-folkene har valgt ikke at 
blande sig i den del af festen.

- Vi satser i stedet på at 
åbne med to fantastiske, 
danske film, siger Hans 
Eberholst.

- Vi spillede selv lidt »på 
rouletten«, fordi en af fil-
mene på åbnings-program-
met er Thomas Vinterbergs 
»Druk«. Derfor er det helt 
perfekt, at den film scorede 
en Oscar ved uddelingen i 
Los Angeles.

Filmen fik også for nylig 
den engelske BAFTA-pris.

Genvalg
Både »Druk« og Anders Tho-
mas Jensens »Retfærdighe-
dens Ryttere«har været vist 
i Victoria før, men der er tale 
om to markante produkti-
oner, som Victoria-folkene 
mener sagtens kan tåle at 
komme på plakaten igen.

»Druk« handler i korte 
træk om fire mandlige gym-
nasielærere, der hver især 
er i en »midtvejskrise«. De 
beslutter sig for at afprøve 
en teori om, at mennesket 
er født med en halv promil-
le for lidt. Teorien om, at et 
menneske vil være den bed-
ste udgave af sig selv med 
en halv promille i blodet, er 
forstret af den norske psy-
kiater Finn Skårderud. Af-
prøvningen fører de fire ud 
i mange oplevelser - på godt 
og ondt - og alkoholens ind-
flydelse er jo velkendt. For 
nogen er alkohol styrbar og 
gør udover sin hyggevirk-
ning ikke den store forskel 
i tilværelsen, andre kan i 
hvert fald i en periode bruge 
den som »afreaktion« og til 
at finde en ny vej igennem li-
vets jungle, og for andre igen 
løber alkoholen ud i en kata-

strofe - eller flere.
I de bærende roller ses 

Mads Mikkelsen, Lars Ran-
the, Thomas Bo Larsen og 
Magnus Millang.

Rytterne
»Retfærdighedens ryttere« 
er historien om soldaten, 
der må tage hjem fra slag-
marken for at tage sig af dat-
teren, da hans kone bliver 
slået ihjel i en togulykke. En 
af de andre passagerer over-
lever ulykken og mener, at 
en større konspiration står 
bag. Sammen med to venner 
opsøger han soldaten, der er 
opsat på at hævne konens 
død, og de begiver sig ud på 
et retfærdighedstogt. I fil-
men medvirker bl.a. Mads 
Mikkelsen, Nikolaj Lie 
Kaas, Nicolas Bro og Lars 
Brygmann.

Victoria Teatret genåbner  
med druk og retfærdig hævn

SORØ: Efter fire måneders 
corona-nedlukning glæder 
Café inTro i Absalonsgade 
og de 22 frivillige medarbej-
dere sig til at byde alle gæ-
ster velkommen igen. Det 
vil være muligt at finde en 
plads både inde og ude – på 
terrassen samt i haven. 

- Vi åbner glade og velop-
lagte med flag og nybagte 
lækkerier mandag den 3. 
maj klokken 10, forklarer 
Annie Bech Poulsen. 

Hun minder om, at åb-
ningstiden er klokken 10 til 
16.30 ugens fem hverdage. 
Hver dag starter man med 
morgensang. Onsdag er der 
fortsat strikkecafé fra klok-
ken 13 til 15.

Køkkenet er under ned-
lukningen blevet istandsat.

- Husk at man skal med-
bringe et coronapas eller en 
frisk test, siger Annie Bech 
Poulsen.

Caféen åbner igen



TRIVSEL: I uge 20 
kommer trivsel 
øverst på dagsorde-
nen.

KOMMUNEN: Sammen med 
Sorø Erhvervsudviklings-
råd sætter Sorø Kommune 
fokus på medarbejdertriv-
sel efter et udsædvanligt år 
med corona, udfordringer, 
afstand og forandringer.

- Det seneste år har været 
anderledes end forventet og 
har budt på flere forandrin-
ger, end vi kan tælle, siger 
kommunaldirektør Søren S. 
Kjær.

- Både menneskeligt og 
arbejdsmæssigt har der væ-
ret masser af udfordringer, 
men heldigvis også en kolos-
sal vilje og evne til at finde 
løsninger i fællesskab, vise 
samfundssind og udøve godt 
kollegaskab. I Sorø Kommu-
ne har vi besluttet, at uge 
20 skal være en uge, hvor vi 
sætter trivsel i fokus og gør 

lidt ekstra for at sikre, at alle 
har det godt. Og vi gør det i 
fællesskab, men dog stadig 
på afstand.

Alle skal med
Alle de kommunale arbejds-
pladser bliver derfor opfor-
dret til at sætte trivslen i 
centrum og arrangere en 
eller flere aktiviteter i løbet 
af ugen. Aktiviteterne plan-
lægges og gennemføres lo-
kalt på den enkelte arbejds-
plads, og der vil være inspi-
ration at hente i et idékata-
log, som sendes ud til alle 
arbejdspladser. Kataloget 
rummer ideer til teambuil-
dingøvelser som papirflyv-
ningskonkurrence, fotosta-
fet og mere samtalebaserede 
aktiviteter. 

- Vi vil gerne give hver 
enkelt arbejdsplads mulig-
heden for at vælge, hvordan 
netop de vil sætte fokus på 
trivslen, fortæller projektle-
der Nina Vedel.

- Derfor giver vi inspirati-

on til aktiviteter, som kan 
laves på arbejdspladsen, 
udendørs, i skoven eller vir-
tuelt – og der er aktiviteter 
for både små og større grup-
per. Man er også velkommen 
til at gøre noget helt andet, 
vi håber bare, at rigtig man-
ge har lyst til at være med. 

Trivselsstafet
Sorø Erhverv og Sorø Er-
hvervsudviklingsrådet har 
grebet trivselsbolden og ud-
nævnt onsdag den 19. maj til 
trivselsdag, hvor de opfor-
drer alle virksomheder til at 
deltage i et fælles trivselse-
vent kl. 12-12.15. Erhvervs-
udviklingsrådet inviterer 
desuden alle til at deltage 
i en trivselsstafet, som fra 
kl. 12.15 afgår fra Ruds Ved-
by, Fjenneslev, Skovperlen 
(Slagelsevej) og Kongskilde 
med kurs mod Sorø. Alle er 
velkomne til at løbe med, så 
langt man vil – eller til at 
heppe langs ruterne. 

- Vi ved, at bedre trivsel 
giver bedre bundlinje, så 
også derfor er vi i erhvervs-
udviklingsrådet optaget af 
at sætte fokus på trivsel og 
sundhed. Vi håber, at rigtig 
mange virksomheder vil 
tage imod opfordringen til at 
være med i trivselseventet 
den 19. maj, så vi sammen 
kan sætte Sorø Kommune 
på landkortet som et sted, 
hvor vi i fællesskab sætter 
fokus på trivsel, siger Male-
ne Frandsen, næstformand 
i Sorø Erhvervsudviklings-
råd. 

Sorø Dansen
Sorø Gymnastikefterskole 
har udviklet en dansese-

kvens – Sorø Dansen – som 
alle inviteres til at danse 
med til. Dans og instrukti-
onsvideo vil kunne ses på ef-
terskolens blog på hjemme-
siden https://soroeftersko-
le.dk/blog/soroe-dansen. 
Hvis man er ekstra frisk, 
kan man filme sin dans og 
sende den til rs@soroefter-
skole.dk – så vil den indgå i 
en fælles video fra dagen. 

FAKTA
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Sorø Kommune giver coronaen 
et los bagi med en trivselsuge

ONLINE: Fem elever 
fra 7.Y på Sorø Pri-
vatskole har netop 
deltaget i viden-
skabskonkurren-
cen »Scandinavian 
innovation Award«. 
Konkurrencen 
skulle have fore-
gået i Norge, men 
blev på grund af 
corona afviklet som 
et online-arrange-
ment.

SORØ: »Scandinavian inno-
vation Award (SIA)« er en 
konkurrence, som har fokus 
på de mest innovative forsk-
ningsprojekter fra »First 
Lego League«, der er en år-
lig videnskabsturnering for 
skoleelever. Her dyster hold 

fra forskellige skoler mod 
hinanden om den bedste 
projektopgave inden for et 
fælles, samfundsaktuelt og 
naturvidenskabeligt emne. 

I Skandinavien var 280 
hold nomineret til finalen, 
hvor en jury udvælger de 
10 bedste til at dyste. Her 
har Sorø Privatskole været 
blandt de 10 bedste for andet 
år i træk.

Tre film
Holdet fra Sorø leverede tre 
videofilm, der præsenterede 
henholdsvis deres by, deres 
hold og deres forskningspro-
jekt under temaet ”Replay 
- få flere mennesker til at 
dyrke motion”. Videoen gav 
et bud på, hvordan man får 
flere til at lege og være akti-
ve allevegne.

Holdet har forsket i kon-
struktion og innovation af 
en udendørs træningsbane, 
som med avanceret sensor-
teknologi skulle medvirke 

til at gøre banen interaktiv 
og motiverende. Via en app 
ville man kunne følge sin 
træning og gøre sig bedre. 
Holdet har samarbejdet 
med en idrætsspecialist for 
at udvælge redskaber, som 
både tilgodeser træning for 
hele kroppen, mulighed for 
teknologi og minimering af 
skader. 

Søgte råd
Sorøs borgmester Gert Jør-
gensen har været med på 
råd i forhold til tilladelser og 
kommunens syn på ideen, 
ligesom erhvervsmanden 
Lorentz Jørgensen har gi-
vet holdet indblik i, hvordan 
man kunne finansiere så-
dan et projekt.

- Vores elever leverede en 
fremragende præstation, 
og jeg er meget imponeret 
over deres indsats, både un-
der konkurrencen og ikke 
mindst i deres koncentre-
rede forberedelse, der er 

foregået på onlinemøder fra 
november til april. Her har 
de fem elever hver tirsdag 
og torsdag efter skoletid og 
frem til kl. 17 arbejdet med 
projektet. De har udeluk-
kende været i kontakt med 
hinanden og mig via skær-
men. Det er en sej og dedi-
keret indsats, der fortjener 
stor ros, siger elevernes læ-
rer Carsten Sørensen.

Også skoleleder Nanna Ko-
foed Øhrgaard er begejstret 
for holdets indsats:

- Jeg er imponeret over den 
arbejdsdisciplin og målret-
tethed, som har kendetegnet 
holdet gennem vinteren og 
foråret. Eleverne har gjort 
det virkelig godt og har ud-
ført et gennemarbejdet og 
spændende projekt, som vi 
alle kan lære noget af.

Holdet blev ikke placeret 
blandt de første finalen, men 
det skygger ikke for de fem 
elevers  flotte præstation.

Elever kæmpede i videnskab

■n n Trivselsugen finder sted 
i uge 20 - fra 17. til 21. maj. 

■n n Der er ingen tilmelding 
– alle arbejdspladser 
tilrettelægger frit deres 
egne aktiviteter.

■n n Inspiration til aktiviteter 
kan ses på kommunens 
hjemmeside – søg på 
trivselsuge.

■n n Erhvervsudviklingsrå-
dets trivselsdag finder 
sted onsdag den 19. maj 
kl. 12-12.15. Trivselssta-
fetten afgår fra kl. 12.15 
fra fire steder i Sorø Kom-
mune. 

■n n Sorø Gymnastikefter-
skoles Sorø Dans kan ses 
på https://soroefterskole.
dk/blog/soroe-dansen. 
Alle er velkomne til at 
danse med.

Sorø Gymnastikefterskole har udviklet Sorø Dansen, der blandt an-
det kan danses i trivselsugen.  Arkivfoto: Thomas Olsen

BUTIK: Der brygges 
på nye projekter 
i forbindelse med 
SuperBrugsens 
store ombygning, 
hvor Sorø Apotek 
får egen filial under 
navnet »Sorø Frede-
riksberg Apotek«. 

FREDERIKSBERG: »Sorø Fre-
deriksberg Apotek« bliver 
navnet på den filial af Sorø 
Apotek, der får til huse på et 
85 kvadratmeter stort areal 
af SuperBrugsens kommen-
de tilbygning. Siden nyhe-
den kom frem, har apoteker 
Mads Haaning og uddeler 
Søren Huusfeldt kun fået po-
sitive tilbagemeldinger fra 
deres respektive kunder.

- Det er rart at få så mange 
glade tilkendegivelser fra 
kunderne. Især mange æl-
dre og gangbesværede ser 
det som en stor fordel at kun-
ne foretage dagligvareind-
køb og medicinafhentning 
ét sted. Hovedapoteket – som 
stadig vil rumme et større 
udvalg – forbliver i Storgade. 

Det ændrer filialen ikke ved 
– det bliver bare en ekstra 
service for kunderne i denne 
del af byen, siger apoteker 
Mads Haaning.

Uddeler i SuperBrugsen, 
Søren Huusfeldt, supplerer:

- Vi ser samarbejdet som 
en synergieffekt, hvor vi på 
mange måder kan drage for-
del af hinanden. Blandt an-
det tilbyder SuperBrugsen, 
at de kunder, som ikke kan 
nå at afhente bestilt medicin 
i apotekets åbningstid, kan 
hente det i butikken. På den 
anden side håber vi, at Sorø 
Frederiksberg Apoteks kun-
der vil drage fordel af vores 
gode tilbud i butikken, siger 
han.

Sorø Frederiksberg Apo-
tek og SuperBrugsen forven-
ter desuden at samarbejde 
omkring temadage som ek-
sempelvis rygestop, kost & 
ernæring, tjek af lungefunk-
tion og meget, meget mere. 

Hele byggeriet forventes 
at stå klar den 1. oktober, og 
efter en kortere tid med stil-
stand, er ingeniørerne om-
sider færdige med de bereg-
ninger, der gør, at man nu 
kan tage fat på næste fase. 

Samarbejde styrker 
Frederiksberg

Der er stor begejstring over det nye samarbejde. Fra venstre økono-
miansvarlig Lars Pedersen, apoteker Mads Haaning og uddeler Sø-
ren Huusfeldt.  Foto: Merete Jensen

Sigrid, Ellen, Iben, Sofie og Emil leverede en flot i videnskabskonkur-
rencen Scandinavian innovation Award 2021. Her ses de sammen 
med deres lærer Carsten, Sørensen.  Privatfoto
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ØVELSE: Cirka 60 
frivillige i marine
hjemmeværnet var 
i weekenden på 
øvelse i Kalundborg. 
Øvelsen bød på både 
krudt og kugler, 
helikopterflyvning 
og masser af sejlads 
i havnen og bugten.

Af Magnus Eg Møller

KALUNDBORG: Skyderi ved 
en kontrolpost, gidseltag-
ning og ildkamp mellem et 
stjålet skib og marinehjem-
meværnets Holger Danske.

Det gik ikke stille for sig, 
da marinehjemmeværnet 
i weekenden holdt storsti-
let øvelse. Øvelsen, der har 
været på tegnebrættet i 
månedsvis, var bygget op 
omkring et tænkt scenarie, 
hvor en kriminel gruppe-
ring ville have fingre i en 
værdifuld vaccine, der blev 
opbevaret på havnen i Ka-
lundborg.

De frivillige i marinehjem-
meværnet har løbende mod-
taget meldinger med opdate-
ringer om udviklingen i det 
fiktive forløb, og lørdag blev 
de cirka 60 frivillige mænd 
og kvinder - unge og gamle - 
sat ind for at få styr på situa-
tionen og beskytte vaccinen. 

Det hele kulminerede søn-
dag, hvor der blev løsnet 
skud - med løst krudt - både 

på land og til vands, og mari-
nehjemmeværnet fik sat en 
stopper for den kriminelle 
gruppering. 

Skud ved kontrolpost
På Kalundborg Sydhavn 
holder en gruppe hjemme-
værnsfolk vagt ved en kon-
trolpost, da en sort varevogn 
sætter farten ned og kører 
forbi.

- Nu  kommer der en bil, 
der tidligere er blevet spot-
tet andre steder på havnen, 
fortæller Martin Mundus, 
der er en del af øvelsesledel-
sen. 

På kajen ved siden af kon-
trolposten står en mand og 
fisker.

Varevognen standser, pas-
sagererne stiger ud, og så 
flyver patronerne.

Fiskeren fisker videre.
- Jeg var lige henne og for-

tælle ham, hvad der skulle 
ske, så han ikke blev for-
skrækket og skvattede i hav-
nen, siger Martin Mundus.

Marinehjemmeværnet 
har også på forhånd infor-
meret byens borgere om 
øvelsen i medierne, så de 
ikke skulle blive forskræk-
kede.

Efter fem minutters sky-
den frem og tilbage lyder 
meldingen, at fjenden er 
nedkæmpet.

Da der af gode grunde kun 
skydes med løst krudt, er det 
øvelsesledelsen, der tager 
stilling til, om og hvornår 
fjenderne er sat ud af spillet.

- Det gik fuldstændig ef-

ter planen. Jeg kunne ikke 
drømme om, at det kunne 
gå bedre. Vi har en masse, vi 
skal tale om - for vi er her jo 
for at øve os - men det er gået 
rigtig godt, fortæller Ulrik 
Sams, der har ’designet’ 
øvelsen.

Ulrik Sams har en fortid 
i spejderkorpset, hvor han 
har arrangeret hundredvis 
af turneringer. Det er hans 
erfaringer derfra, samt 
hans »krøllede hjerne«, der 
gør ham god til at planlægge 
sådan en øvelse.

- Jeg fik idéen om en alar-
meringsøvelse allerede i 
juleferien. Vi er i følge hjem-
meværnsbestemmelserne 
forpligtede til at træne de 
forskellige procedurer, så vi 
er klar, når det gælder.

Udover Ulrik Sams og 27 
af hans kolleger fra mari-
nehjemmeværnet i Kalund-
borg deltog også Nyborgs, 
Korsørs og Holmens afdelin-
ger med mandskab og fartø-
jer. 

Der har under øvelsen væ-
ret mange nysgerrige bor-
gere forbi for at se, hvad det 
var, der foregik, og det glæ-
der Ulrik Sams:

- Der har været et flot op-
bud fra lokalbefolkningen, 
og det er vi glade for - og vi er 
altid åbne for nye medlem-
mer.

Storstilet øvelse var en succes

Under øvelsen kaprede  
de kriminelle et skib, som 
marinehjemmeværnet måtte 
tvinge til standsning. 
Foto: Jens Wollesen

Ulrik Sams er administrationsspecialist i Hjemmeværnsflotille 251 Kalundborg og arkitekten bag weeken-
dens øvelse.

Cirka 60 frivillige fra marine-
hjemmeværnet deltog i øvelsen. 
Heraf 28 fra Kalundborg.

»Det gik fuldstæn-
dig efter planen. Jeg 
kunne ikke drømme 
om, at det kunne gå 
bedre.

Ulrik  Sams

 Kalundborg

Se flere billeder
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62,2
SMITTEDE  

PR. 100.000 INDBYGGERE 
DE SENESTE 7 DAGE

NYE CORONATAL  
I KALUNDBORG KOM.

30
FAKTISK ANTAL  

SMITTEDE 
DE SENESTE 7 DAGE

Kilde:  Statens Serum Institut
Marinehjemmeværnets gennemsnitlige responstid var sidste år 21 minutter. Oftest er opgaverne ’search and rescue’, men de hjælper også til 
ved miljøsager, og når politi og told har brug for assistance.

Der var opsat kommandocentral i politiets lokaler på Banegårdspladsen. Herfra styrede øvelsesledelsen slagets gang, og den var løbende i 
dialog med øvelsesdeltagerne.

MHV 912 Holger Danske hører til Marinehjemmeværnsflotille 251 Kalundborg og ligger - når den ikke er til søs - i Kalundborg Østhavn.  Holger 
Danske blev taget i brug i 2011 og har en besætning på mellem otte og 12 mænd og kvinder.

SEJERØ: Beboere på Sejerø kan nu tage en corona- hurtigtest 
på øen.

Det sikrer et samarbejde mellem Falck, Region Sjælland, 
Kalundborg Kommune og beboerne på Sejerø. 

Det lokale testcenter ligger i Sejerø Idrætsforenings klub-
hus og vil være bemandet med lokale podere, der hver tirs-
dag, onsdag og torsdag fra klokken 14 til 15 kommer til at stå 
klar med vatpindene.

Sejerø får corona-testcenter 

BJERGE SYDSTRAND: Lørdag aften klokken 22.54 slog en bor-
ger alarm, da hun kørte forbi et sommerhus i Birkeholm-
vænget ved Bjerge Sydstrand og opdagede, at sommerhuset 
brændte.

- Brandvæsnet rykkede ud, og branden var under kontrol 
klokken 23.20. Der var ingen mennesker til stede i huset, og 
ingen kom til skade ved branden. Sommerhuset har dog fået 
brand og sodskader, fortæller kommunikationsmedarbej-
der ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Hvordan branden opstod, er endnu uvist. Politiets tekni-
kere vil i de kommende dage undersøge sommerhuset nær-
mere for at fastslå, om branden har været påsat.

Brand i sommerhus kan være påsat

SMAKKERUP: Søndag ved 15.30-tiden skete et solouheld på 
Eskebjergvej i Kalundborg, da en 43-årig mand fra Måløv 
mistede herredømmet over sin bil, så den endte i en hæk ud 
for ejendommen på Eskebjergvej nr. 124.

I bilen befandt sig tre voksne og et barn, som fik sig en or-
dentlig forskrækkelse, da bilen ved uheldet trillede rundt og 
endte på taget.

Ingen personer kom noget til, men bilen spærrede for den 
ene vognbane på Eskebjergvej.

Der blev bestilt en hurtig autohjælp til at fjerne bilen, hvor-
efter trafikken igen kunne glide på Eskebjergvej.

Bil endte i hækken

UBBY: Lørdag klokken 0.57 blev en tyv taget på fersk gerning 
i at forsøge at stjæle fra en personbil, der holdt parkeret på 
Torvet i Kalundborg. Bilens dør i førersiden var ulåst, men 
tyven blev opdaget midt i sit forehavende og tog flugten.

Han beskrives som en mand af dansk udseende, mellem 
15 og 18 år gammel, cirka 180 centimeter høj og spinkel af 
bygning.

Tyven var iført grå hættetrøje med røde ærmer og grå og 
røde bukser.

Tyv taget på fersk gerning

GØRLEV: Lørdag klokken 10.34 lykkedes det politiet at stand-
se en personbil på Møllevangen, efter at føreren af bilen 
kortvarigt havde forsøgt at køre fra politiet ad forskellige 
veje i Gørlev by. I bilen var to mænd, som begge blev anholdt.

Den ene anholdte var en 26-årig mand fra Gørlev, som var 
fører af bilen.  Han havde ikke noget kørekort og blev skøn-
net påvirket af narkotika under kørslen.

Den anden anholdte var en spirituspåvirket, 19-årig mand 
fra Kalundborg, der havde været passager i bilen.

Ved en nærmere undersøgelse fandt politiet ham i besid-
delse af en springkniv med en bladlængde på 11 cm. 

Han blev derfor sigtet for overtrædelse af knivloven og fik 
kniven beslaglagt som bevis i sagen inden løsladelse efter 
afhøring til sagen.

Forsøgte at flygte fra politiet
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UDDANNELSE: 
Antallet af  ansøgere 
til erhvervs
uddannelserne 
på EUC Nordvest
sjælland er steget 
med 20 procent i år 
sammenlignet med 
sidste år. 

Af Christina Quist

NORDVESTSJÆLLAND: Flere 
unge skal have en erhvervs-

uddannelse.
Sådan har budskabet ef-

terhånden lydt i mange år 
fra mange forskellige afsen-
dere. Og de unge i Nordvest-
sjælland har tilsyneladende 
taget budskabet til sig.

For 20 procent flere elever 
end sidste år har søgt ind på 
en erhvervsuddannelse på 
EUC Nordvestsjælland, der 
har afdelinger i både Hol-
bæk, Odsherred og Kalund-
borg Kommuner. I konkrete 
tal betyder det, at ansøger-
tallet til grundforløb 1 og 2 
samlet set er steget fra 282 
elever i april sidste år til 337 

elever i april i år. Det oplyser 
EUC Nordvestsjælland.

Søgningen til erhvervs-
uddannelserne på den loka-
le uddannelsesinstitution 
er steget markant det sid-
ste par år. Alligevel er der 
 ekstra stor begejstring over 
årets tal hos direktøren for 
EUC Nordvestsjælland. 

- Den store stigning, vi 
ser i år, kommer på trods af 
faldende ungdomsårgange 
i vores område og efter et 
år, hvor vi har været meget 
begrænsede i vores mulig-
heder for at vise vores ud-
dannelser frem og lade de 

unge få praksiserfaringer i 
værksteder knyttet til vores 
erhvervsuddannelser. Der-
for er det ekstra glædeligt, 
at interessen for erhvervs-
uddannelserne fortsat ser 
ud til at stige, siger Steffen  
Lund. 

Byggeri og energi hitter
Det er særligt byggeriets ud-
dannelser, der er populære. 
For de unge har primært 
søgt mod tømrer- og elektri-
keruddannelserne. 

På den uddannelsesret-
ning, der hedder »byggeri 
og energi«, er elevtilgangen 

øget med 68 procent siden 
sidste år.

Steffen Lund glæder sig 
over dette og håber på, at 
interessen smitter af på er-
hvervsuddannelserne inden 
for industrien og business. 

- Det er ikke overrasken-
de, at det er tømrer og elek-
triker, der er blandt de mest 
populære uddannelser. Det 
er nok dem, de fleste har det 
største kendskab til. Vi har 
fortsat en opgave i at få for-
midlet de spændende og in-
novative aspekter i mange 
af vores andre uddannelser. 
For eksempel hvordan en 

smed arbejder med robot-
ter og er med til at udvikle 
innovative og miljørigtige 
løsninger i industrien, for-
tæller Steffen Lund. 

Ifølge Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd vil der i 
2030 mangle op mod 99.000 
faglærte.

Erhvervsuddannelser hitter

FØRSKOLETILBUD: 
Der har været intro
duktion for kom
mende forældre og 
børn på Friskolen 
på Røsnæs.

Af Eva Lyng Johansen

RØSNÆS: For nylig var der 
introduktion til Mini-Røs, 
som er et nyt førskoletilbud, 
på Friskolen på Røsnæs. 

Her mødte forældrene og 
børnene pædagogerne Lene 
Olsen og Susanne Ander-
sen, der står for Mini-Røs 
forløbet. 

De fortalte om, hvad Mini- 
Røs handler om. 

De vil give børnene en 
nænsom og tryg skolestart, 
hvor de bliver fortrolige med 
skolens rytme, fysiske ram-
mer og voksne. 

Børnene får mulighed for 
at lære skolen, personalet og 
de andre elever at kende.

Førskoleforløbet giver 
mulighed for ekstra tid til 
børnene, hvor udviklingen 
af børnenes sociale og kog-
nitive kompetencer styrkes. 

Der er udarbejdet et ske-
ma, som følger skolens ryt-
me. 

På ture i området
Friskolen på Røsnæs har en 
stærk udeskoleprofil, hvor-
for der i skemaet er fokus på 
udeskole med små ture til 
Friskolens udeskolearealer 

som Præsteskoven, Sønder-
strand og bålpladsen. 

Her skal børnene fange 
krabber, lære om vandtem-
peratur, hulebygning og 
dyrene i vandet og skoven. 
De vil blive introduceret til 

en læringsrygsæk med tal, 
spil og begreber, det kreati-
ve værksted samt idræt. Der 
vil være tid til oplæsning og 
fri leg.

Det var nogle spændte 
børn, der fik hilst på hinan-

den. Med forskellige lege og 
aktiviteter var det en rigtig 
hyggelig eftermiddag, som 
blev sluttet af med pande-
brød over bål.

Børnene begynder man-
dag den 3. maj på Mini-røs.

Minirøssere blev budt 
velkommen på friskole

Forældre og børn blev præsenteret for Mini-Røs forløbet på Friskolen på Røsnæs.  Privatfoto

Pædagogerne Susanne Andersen og Lene Olsen skal stå for Mini-Røs forløbet. 

RØSNÆS: Nu kan medlemmerne af Røsnæs Tennisklub godt 
begynde at finde sko og ketcher frem til den kommende sæ-
son.

Der er nemlig tennisstart på Røsnæs lørdag den 8. maj, 
hvor der serveres udendørs morgenmad før den traditionel-
le åbningsturnering på Sandåsvej i Ulstrup går i gang.

- Tennisklubben vil i forbindelse med åbningsturneringen 
præsentere et nyt online bookingsystem, som vi har store 
forventninger til, oplyser Troels Birk Kristoffersen.

På grund af de nuværende corona-restriktioner åbner 
klubhuset ikke før i slutningen af maj.

Online-booking i tennisklubben

Lørdag den 8. maj går det igen løs på tennisbanerne på Røsnæs.  
 PR-foto

SÆBY: Menighedsrådet i Sæby har arrangeret en markering 
af årsdagen for Danmarks befrielse 4. maj.

Det foregår klokken 20, og man mødes ved mindestenen i 
Sæby, som ligger på hjørnet af Sæbyvej og Sorøvej.

Her nedlægges en krans, der kommer en fortælling, lys 
tændes og man synger »Altid frejdig«.

Arrangørerne meddeler, at alle er velkomne til dette stem-
ningsfulde arrangement. 

4. maj markeres i Sæby

HØNG: Modehuset i Høng lukker 1. maj, og i den forbindelse 
byder indehaver Bente Toftgaard torsdag den 29. april in-
denfor til lidt at spise og drikke.

Kunder og forretningsforbindelser er velkomne mellem 
klokken 14 og 16, meddeler hun. 

Modehuset i Høng siger farvel
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VÅDOMRÅDE: Gens-
lyningen af Saltø og 
Harrested Å er godt 
i gang. Det nye våd-
område vil fungere 
som et gigantisk 
rensningsanlæg og 
forhindre tonsvis af 
kvælstof i Karrebæk 
Fjord.

Af Kim Palm

SALTØ: Viberne har allerede 
fundet vej og snart følger fi-
skene med.

Landskabet ved Saltø Å og 
den lille Harrested Å er un-
der fuld forvandling. Siden 
februar har gravemaskiner 
fra Hededanmark været i 
gang på 172 hektar marker 
og 13 kilometer vandløb. De 
snorlige afvandingskanaler 
er dækket til med jord og 
drænene er stoppet til. Til 
gengæld er der skabt snoede 
å-løb, der bugter sig i karak-
teristiske S-formationer i 
landskabet. Altsammen for 
at skabe mere liv i vandløbet 
og mindre kvælstof i Karre-
bæk Fjord.

- Samlet set sparer vi årligt 
Karrebæk Fjord for 22 ton 
kvælstof, når vådområdet 
er færdigetableret, fortæller 
biolog og projektleder Anja 
Rasmussen fra Næstved 
Kommune. 

Naturens renseanlæg
Hun har inviteret avisen på 
sigthseeing i det nye natur-
område, hvor markerne i 
efteråret og vinteren vil stå 
under vand og dermed vil 
de fungere som et gigantisk 

rensningsanlæg midt ude 
i naturen, Vådområdet vil 
nemlig hindre, at kvælstof 
fra markernes drænvand 
og fra vandløbene, løber ud 
i fjorden.

- Det vil også skabe langt 
bedre livsbetingelser for fi-
skelivet i Saltø Å. Til efter-
året udsætter vi ørredsmolt 
og vi har også planer om en 
geddefabrik, altså et kun-
stigt skabt gydeområde for 
brakvandsgedderne i Kar-

rebæk Fjord. Geddefabrik-
ken skal ligge lige her, i det 
område der bliver kaldt Ty-
skerrenden, fortæller Anja 
Andersen.

Mens fiskelivet bliver hjul-
pet på vej i Saltø Å, der har 
sit udspring oppe i Slagelse 
Kommune og udløb i Kar-
rebæk Fjord, så vil fuglene 
selv finde vej til det nye våd-
område. Den smukke vade-
fugl viben kan ses og høres 
allerede, hvor den spurter 

rundt på markerne og spiser 
orme og snegle, og snart du 
vil også kunne se grågæs, 
strandskader, præstekraver 
og tårnfalk i det 10 kilometer 
brede bælte omkring den 
genslyngede Saltø Å.

- Vi vil meget gerne have 
afgræsset arealerne og vi 
har en god dialog med Saltø 
Gods og de øvrige lodsejere, 
der har afgivet jord til pro-
jektet. Så snart vil du også se 
græssene kreaturer på en-
garealerne, fortæller Anja 
Andersen.

Staten betaler
Det er staten og EU, der fi-

nansierer naturgenopret-
ningsprojektet, der er et af 
de største på Sjælland. I alt 
vil der blive brugt 52 milli-
oner kroner, som primærrt 
er gået til køb af erstatnings-
jord til lodsejere. 
- Arbejdet skrider planmæs-
sigt frem og vi er faktisk for-
ud for tidsplanen, så vi reg-
ner med at kunne indvie om-
rådet allerede til efteråret, 
fortæller Anja Rasmussen.

Den nye naturperle bærer 
navnet vådområdet Syvhø-
je, fordi det er omkranset af 
syv nærliggende højdedrag. 

Formand for Teknisk ud-
valg, Helle Jessen, er begej-

stret og glæder sig til mere 
natur i kommunen.

- Det er vores Skjern Å-pro-
jekt, bare i mini-format. Vi 
giver naturen en stor hånd, 
vi får flere fisk og flere fugle 
og vi reducererer udlednin-
gen af kvælstof. Det er ren 
win win, siger Helle Jessen.

Fladsåen er næste step
Hun skynder sig også at rose 
kommunens biologer og an-
dre gode folk. Det er nemlig 
dem, der har udformet pro-
jektet, mens staten er kom-
met med pengene.

- De gør et fantastisk styk-
ke arbejde og vi skylder dem 
en stor tak. Nu gælder det 
om at finde på nye projek-
ter, så vi kan fastholde vores 
dygtige folk, siger Helle Jes-
sen.

Næste projekt er allerede 
i støbeskeen. Biologerne er 
nemlig gået i gang med at 
regne på om et tilsvarende 
naturgenopretningsprojekt 
kan realiseres ved udmun-
dingen af Fladsåen, der skal 
sno sig igen. Det bliver end-
nu et gigantisk område med 
snoede vandløb og våde enge 
fra Mogenstrup og til udlø-
bet syd for Gavnø gods.

- Det handler om at regne 
på, hvad der er bedst for na-
turen og for nedbringelse af 
kvælstof i Karrebæk Fjord, 
så vi håber og tror at det vil 
kunne realiseres, siger Anja 
Rasmussen.

Men foreløbig gælder det 
genslyngningen af Saltø og 
Harrested Å. Det bliver dog 
uden offentlig adgang i form 
af vandrestier, da der er tale 
om et naturgenopretnings-
projekt og ikke et rekreativt 
projekt. 

- Men vi regner med at in-
vitere offentligheden med 
ud i naturen, når vi indvier 
genslyngningen til efter-
året. Det skal nok blive godt, 
siger Helle Jessen.

Nyt vådområde skal spare 
fjorden for 22 ton kvælstof 

Genslyngningen af Saltø og Harrested Å er et af de største naturgenopretningsprojekter på Sjælland. Staten og EU bidrager med 52 millioner 
kroner, fortæller projektleder Anja Rasmussen og formand for Teknisk udvalg, Helle Jessen.  Fotos: Kim Palm

I alt 13 kilometer vandløb er vendt tilbage til sit naturlige S-formede løb. Dræningen er stoppet og til efter-
året er der skabt et gigantisk vådområde omkring Saltø Gods. Hededanmark dækker de gamle vandløb til med jord. 
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FORLYSTELSER: På 
fredag slår Bon-
Bon-Land porten op 
for den nye sæson.

Af Helle Hansen

HOLME-OLSTRUP: Bilen fra 
Frisko svinger ud og Uni-
brew svinger ind. Så er der 
friske ispinde i fryserne og 
frisk fadøl i hanerne, til når 
BonBon-Land på fredag slår 
portene op til den nye sæson. 

Der er fuld gang i de sidste 
forberedelser. Sæsonmed-
arbejderne skal have deres 
arbejdstøj og oplæres til de 
forskellige opgaver i parken, 
der bliver malet figurer og 
sat glasværn op rundt om 
Cobratårnets nye platform, 
mens der finpudses lidt hist 
og pist. 

Fulde forlystelser
- Det er fantastisk, at vi får 
en fuld sæson i år, og at vi 
igen må fylde forlystelserne 
op, siger BonBon-Lands di-
rektør Lars Fahlmann, som 
er fuld af lovord til Horesta 
og FFD (Foreningen af For-
lystelsesparken i Danmark) 
for deres indsats under coro-
naen.

Sidste års begrænsninger 
på antallet af gæster i forly-
stelserne er væk. Når først 
man har vist coronapas i 
indgangen, så er det bare at 
følge de pt. almindelige reg-
ler med at bære mundbind i 
butikker, på spisesteder, på 

toiletter og i forlystelserne.
Så sidste års udfordring 

med lange køer ved en del af 
forlystelserne, fordi kun få 
kunne prøve ad gangen, er 
fortid. 

Sommerpakke
Lars Fahlmann er en smule 
skeptisk hvad angår corona-
passet.

- Meldingen fra andre for-
lystelsesparker er, at folk 
godt kan finde ud af det, men 
at der kommer lidt færre, så 
vi går nok glip af de mere 
impulsive gæster, siger 
Lars Fahlmann, der håber, 
at kravet om coronapas er 
væk, inden skolernes som-
merferie starter. 

Og så er der spørgsmålet 
om hvorvidt der kommer en 
sommerpakke igen i år eller 
ej. Sidste års model gav be-
tød blandt andet halv pris på 
entréen til museer, mens der 
stadig skulle betales fuld 

pris til forlystelsesparker-
ne.

- Det var en unfair skæv-
vridning. Vi må stilles lige, 
mener Lars Fahlmann, som 
egentlig er lidt ligeglad med, 
om der kommer en sommer-
pakke i år eller ej, bare der 
bliver fair konkurrence om 
børnefamiliernes gunst. 

Forandringer
Men nu gælder det åbningen 
på fredag, hvor den første 
større ændring er sket al-
lerede på p-pladsen. De om-
kring tusind poppeltræer, 
som har stået her i mange år, 
er blevet fældet.

- De var efterhånden blevet 
25 meter høje, og der faldt 
mange grene ned, så de blev 
fældet for at undgå uheld, 
forklarer Lars Fahlmann. 

I stedet er der sat robinie 
pæle og plantet lindetræer, 
men foreløbig kun på den del 
af p-pladsen, som ligger tæt-

test på hovedindgangen. 
Ellers er nyhederne Laby-

rinten på den tidligere Bul-
ldogbane, som vil være klar 
en gang i maj, og så at Duk-
kehuset er blevet en perma-
nent forlystelse, så man kan 
altid kan få lidt gys. 

Dukkehuset og biografen 
åbner dog først 21. maj, da 
her er tale om indendørs for-
lystelser.  

Viktor Vandorm kører 

også i år uden VR-briller, da 
det ville være et meget stort 
arbejde at desinficere dem 
efter hver tur. 

Til gengæld er menukor-
tene tilbage til det normale.
På madfronten er der dog 
også en nyhed i vente. Buf-
fetrestauranten Junglen, 
som holdt helt lukket sidste 
år, genopstår til skoleferien 
som La Fiesta med mexi-
cansk inspireret mad og en 

ny indretning, som gerne 
skulle være mere hyggelig.
Åbningen på fredag, den 30. 
april, bliver med snoreklip-
ning af borgmester Carsten 
Rasmussen klokken 10.00, 
musik ved Skælskør Mari-
negarde, mulighed for at fin-
de Guldkort rundt omkring 
i parken og en lille marke-
ring af, at Leofarterne i år 
kan fejre 10 års jubilæum. 

BonBon-Land  
åbner lige om lidt

Leofarterne fylder 10 år og har fået malet figurerne og fået nye biler. 

- Jeg er fra Næstved og vil gerne være med til at få BonBon-Land tilbage til oprindelige udtryk, siger tea-
termaler Anne Sofie Lorentzen, der er uddannet på Det Kongelige Teater men nu er ansat i BonBon-Land, 
hvor hun giver figurerne, her Alba-Tossen, nyt liv.   Fotos: Helle Hansen

Glarmester Kenneth Sørensen er godt i gang med at sætte glasværn op rundt om Cobratårnets nye plat-
form. 

Junglen bliver til La Fiesta, når vi når til skolernes sommerferie.
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KULTURMØDE: Kul-
turminister Joy 
Mogensen (S) var 
på hjemmebane, da 
hun som en del af 
et landsdækkende 
kunst- og kulturmø-
de fortalte om kunst 
i det offentlige rum i 
Roskilde.

Tekst og foto: Lars Kimer

ROSKILDE: Hvem skaber 
egentlig kunsten? Hvem 
skriver historien? Det var 
omdrejningspunktet, da 
kulturminister Joy Mogen-
sen (S) i går formiddag var 
medvært for en gåtur gen-
nem Roskildes gader, som 
for nogle af deltagerne trak 
tråde til historiker Lotte 
Fangs berømte byvandrin-
ger.

Gåturen var en del af et 
landsdækkende projekt, 
hvor 30 kendte kunstnere 
og kulturpersoner er vær-
ter for en gåtur forskellige 
steder i landet, og det var 
meningen, at turen skulle 
sætte tanker i gang hos dem, 
som deltog, deraf har turene 
navnet »Tankegang«. 

Tankegang er det første 
element i en række initiati-
ver, der præsenteres af Kul-
turmødet Mors i 2021.

Konger  og købmænd
I Roskilde lagde kulturmi-
nisteren ud ved domkirken 
og brugte den som eksempel 

på, at hverken kunst, kultur 
eller arkitektur er statisk.

- Hvem byggede domkir-
ken? Det er der i virkelighe-
den rigtig mange, som har, 
for der er blevet bygget ud og 
til i mange ombæringer, og 
det viser også, at man skal 
have mod, når man skaber 
kulturen, man skal have 
mod til at lægge arm med 
det, der allerede er. I gamle 
dage var det jo mest kon-
ger, kirken og købmænde-
ne, som skabte kulturen og 
skrev historien.

Men, fortalte ministeren, 
efterhånden som turen gik 
igennem byen, så er kultu-
ren i det offentlige rum også 
blevet en sag for mere almin-
delige mennesker, og et ek-
sempel på det findes i Karen 
Olsdatters Stræde, for ved 
gavlenden af nummer 10 lige 
ved indkørslen til Roskilde 
Gymnasiums science-byg-
ning står en skulptur i hvid 
marmor.

- Det ægtepar, som for nog-
le år siden flyttede ind i hu-
set, havde den i haven i det 
hus, de solgte. 

- De kom til kommunen 
og fortalte, at de drømte 
om at stille skulpturen for 
enden af huset, men area-
let var kommunens. Men 

skulpturen fik sin plads og 
er på den måde med til at 
forskønne byen.

Hvad viser vi gæster?
Men hvad er det egentlig, 
som giver os inspiration? 
Hvad er det, vi kalder kunst 
og kultur?

- Jeg tænker tit over det, 
når jeg har gæster. Hvor er 
det egentlig, jeg inviterer 
dem hen? Når vi bare skal gå 
en tur, så søger jeg ofte hen 
til bygninger og steder, som 
jeg finder smukke og inspi-
rerende, og det er vel i virke-
ligheden det, som er kultur. 

- For mig er det også der, 
hvor vi som mennesker har 
gjort os umage, gjort lidt 
ekstra. Det kan være nogle 
anderledes bånd i mursten 
i et bygningsværk, men det 
kan også være en smuk an-
lagt lille park, som skaber 
glæde for offentligheden, 
lyder det fra Joy Mogensen, 
mens turen går videre fra 

den ene lille Roskilde-histo-
rie til den næste i rækken. 

Lise og blomsterne
Ministeren undlader ikke 
at nævne Vejlauget Gåga-
derne, som gennem snart 
mange år har givet kunst til 
Roskilde. Det være sig alt fra 
lamperne i Skomagergade, 
til Lise Nørgaard-skulptu-
ren på bænken midt i Alga-
de.

- Det er det stykke kunst, 
jeg som borgmester har fået 
næstflest henvendelser om, 
og de gik nærmest alle på, 
hvorfor vi har lavet Lise 
Nørgaard så lille, og til det 
er der kun at sige, at hun er 
skabt 1 til 1. Lise er bare en 
lille fin dame, fortæller kul-
turministeren, og gruppen 
på 30-40 deltagere - forsam-
lingsloftet er lige nu 50 uden-
dørs - bryder ud i latter.

Og så spørger du sikkert, 
hvilket »kunstværk« der 
kan give anledning til mere 
snak end Lise på bænken.

- Det er noget, som man 
måske ikke kan anse som 
kunst, men det er i den grad 
med til at skabe et byrum. 
Det er alle de blomster, i 
kummer og bede, som vi har 
i Roskilde. Jeg kan bare kon-
statere, at blomster virkelig 
er noget, borgerne sætter 
pris på i det offentlige rum, 
siger Joy Mogensen.

Ved den nu hedengangne 

Roskilde Banks hovedsæde 
gør ministeren også holdt. 
Hun lovpriser arkitekturen 
i bygningen, som i dag rum-
mer Nordea, og så dvæler 
hun ved noget, som også er 
værd at huske på. 

- Højt på bygningen plejede 
der at stå Roskilde Bank. De 
bogstaver er nu væk. Men 
skulle de have været fjernet? 
Kan vi have kunst, kultur, 
arkitektur i det offentlige 
rum, som er fra tider, som vi 
i dag gerne vil glemme? Det 
mener jeg faktisk, vi kan, og 
vi bør, for i mine øjne er det 
ikke en hyldest til de mørke 
perioder.

- Det er med til at huske os 
på, hvad der er gået galt, og 
hvad vi ikke skal gøre igen. 
Jeg kan nu godt forstå, at når 
en bank overtager en byg-
ning fra en krakket bank, at 
den så ikke beholder »min-
det« om, hvad der engang 
var, siger Joy Mogensen.

Skab historien
Også samtidskunsten fik 
ministeren dvælet ved i 
form af Bjørn Nørgaards 
»Ragnarok«-skulptur foran 
Roskilde Museum.

- Samtidskunst er jo en del 
af historien, og historien er 
ikke noget, andre gør eller  
laver. Det er noget vi gør, 
nu og her, i vores tid, og på 
den måde er vi alle med til at 
sætte spor i vores tid.

Minister satte gang 
i tanker om kulturen

Kulturminister og tidligere Roskilde-borgmester Joy Mogensen (S)in-
viterede søndag til en gåtur midt i Roskilde, hvor der var plads til tan-
ker om kunst, kultur og arkitektur i det offentlige rum.  

Kunsten er i virkeligheden mange steder i vores offentlige rum, for 
eksempel er belysningen i Skoma-
gergade et kunstværk. Lamperne kom op i 2007 og er skabt af lysar-
kitekt Gunver Hansen.

Skulpturen her 
i Karen Ols-
datters Stræde 
er faktisk 
skænket af det 
par, som købte 
huset ved si-
den af, ganske 
almindelige 
mennesker, 
som havde 
den i deres 
have og gerne 
vil give byen 
mulighed for 
at nyde den.
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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: 05:38 og ned: 20:38. I morgen: 05:36 og 20:40
Dagens længde: 15:00 timer. Dagen tiltaget: 08:04 timer
Månen i dag: Op: 21:23 og ned: 06:01. I morgen: 23:01 og 06:18

Ankara 14 skyet
Athen 20 skyfrit
Bruxelles 9 skyfrit
Cagliari 18 
Casablanca 21 skyet
Catania 20 skyfrit
Constanta 18 letskyet

Dobbiaco 5 regn
Egedesminde 7 skyfrit
Helsinki 4 overskyet
Julianehåb 2 letregnbyge
Kerkyra/Korfu 19 letskyet
Kreta 18 letskyet
København 7 letskyet

Las Palmas 22 halvskyet
Lissabon 15 
Madeira 20 letskyet
Malta 19 letskyet
Moskva 8 skyet
Nice 18 skyet
Nuuk 3 skyet

Palermo 18 
Paris 12 skyet
Praha 7 halvskyet
Rhodos 20 skyfrit
Rom 19 skyet
Scoresbysund -4 
Stockholm 3 

Tasiilaq 4 
Torshavn 7 letregnbyge
Tunis 21 overskyet
Venezia 15 halvskyet
Verona 16 skyet
Warszawa 5 skyet 

VEJRET I OG OMKRING EUROPA Målt i går kl. 11

VEJRET DE KOMMENDE DAGE
Tirsdag aften og natten til onsdag: Om aftenen og natten fortsat 
tørt og til dels klart vejr. Temp. ned mellem 2 graders frost og 4 
graders varme. Hele døgnet svag til jævn østlig eller skiftende vind.
Onsdag: Nogen sol og enkelte byger. Temp. op mellem 7 og 12 
grader. Om aftenen og natten halvskyet til skyet vejr med enkelte 
byger, samt temp. ned mellem frysepunktet og 5 graders varme. 
Hele døgnet svag til jævn vind fra øst og nordøst.
Torsdag: Nogen sol og enkelte byger, men ud på dagen bliver det 
mere skyet sydfra. Temp. op mellem 7 og 13 grader. Om aftenen 
og natten mest skyet med regn sydfra. Temp. ned mellem 1 og 5 
graders varme. Hele døgnet svag til jævn vind omkring nordøst, 
der tiltager og bliver let til frisk.
Fredag: Først mest skyet og i de sydøstlige egne regn, men i løbet 
af dagen begynder det at klarer op fra nordvest, dog med enkelte 
byger. Temp. op mellem 7 og 13 grader. I løbet af aftenen og natten 
breder opklaring sig til resten af landet. Temp. ned mellem 1 grads 
frost og 5 graders varme. Let til frisk vind først omkring nordøst, 
senere aftagende og mere variabel.
Lørdag: Lidt eller nogen sol og byger flere steder. Dagtemp. op 
mellem 7 og 12 grader, om natten ned mellem 1 grads frost og 3 
graders varme. Svag til jævn vind mest fra nordvest og vest.
Søndag og mandag: Ustadigt og ret uændrede temperaturer.

VEJRET I 
DAG
Sjælland: Tørt og først 
sol, men i løbet af da-
gen dannes der nogle 
steder flere skyer. 
Temp. op mellem 7 og 
12 grader. Svag til jævn 
østlig eller skiftende 
vind.  
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RADIO I MORGEN
DR P1
06.05 P1 Morgen 09.05 Følg pengene 10.03 Brinkmanns briks 11.03 Skønlittera-
tur på P1 12.00 Radioavisen 12.15 P1 Debat 13.03 Genstart 13.33 Det gode skib 
1:2 – Drømmen 14.03 Kulturen på P1 16.05 Orientering 18.05 P1 Debat 18.50 P1 
anbefaler 18.55 Nyheder fra Grønland på dansk 19.03 Genstart 19.33 Det gode 
skib 1:2 – Drømmen 20.03 Brinkmanns briks 21.03 Skønlitteratur på P1 22.03 
Orientering 00.05 Følg pengene 01.03 Kulturen på P1 03.03 Orientering 

DR P2
07.05 P2 Morgenmusik 08.05 Morgenandagten Præludium: Lasse Toft Eriksen: Til 
himlene rækker din miskundhed, Gud. Fra det G.T.: Salme 123. Salme: 31 "Til him-
lene rækker din miskundhed, Gud". Fra det N.T.: Johannesevangeliet 11, 17-27. 
Korvers: Erik Haumann: Her rejste sig livet mod døden i trods (Tekst: Lisbeth Sme-
degaard Andersen). Salme: 542 "Døden er den sidste fjende". Postludium: Rued 
Langgaard: Opstandelsen.08.25 P2 Morgenmusik 09.05 Morgensang med Kaya og 
Ole 09.20 P2 Morgenmusik 10.03 Hej P2 12.00 Radioavisen 12.15 Aftryk 14.03 
Klassisk Mix 16.05 Udsigten – Jord og musik 18.05 Mesterværker 19.20 P2 Kon-
certen – Copenhagen Phils Mozart. Det siges at Mozart ikke brød sig om fløjten som 
instrument. Det kan man heldigvis ikke høre i de værker han skrev for instrumentet. 
Hør Kristina Ersson som solist i Mozarts fløjtekoncert og få dertil ouverturen til 
Figaros Bryllup og hans måske bedst kendte symfoni, nr. 40. Kristina Ersson, fløjte. 
Copenhagen Phil. Dirigent: Toshiyuki Kamioka. (DKDMs koncertsal 22. april). Ca. 
01.45. 22.00 Natsværmeren – med klassisk musik og det, der ligner. (Sendt første 
gang 21. august 2019).00.05 Intermezzo 00.15 Aftryk 02.03 P2 Klassisk Musik 
uden stop. Find playlisten på nettet.03.03 Natsværmeren. 

DR P3
06.04 Go' Morgen P3 09.04 Buffeten på P3 12.00 Nyheder 12.04 Pelle Peter på P3 
14.04 Curlingklubben 16.04 Påstand mod påstand 18.04 Liga 21.03 Neonlys 23.03 
MIXTAPE – Session #9 00.05 Natradio 

DR P4 KØBENHAVN
06.05 P4 Morgen 10.03 Formiddag på 4'eren 12.00 Radioavisen 12.15 P4 Play 
14.03 Povlsen & Holm 15.03 P4 Eftermiddag 18.05 P4 Aften 21.03 P4 Aften 00.05 
P4 Natradio 

DR P4 SJÆLLAND
06.05 P4 Morgen 10.03 Formiddag på 4'eren 12.00 Radioavisen 12.15 P4 Play 
14.03 Povlsen & Holm 15.03 P4 Eftermiddag – følger op på dagens begivenheder 
og ledsager regionens pendlere hele vejen hjem til aftensmaden. Med nyheder, vejr, 
trafik og god musik.18.05 P4 Aften Vi sætter musik til din aften, og giver dig det 
bedste af både nye og gamle hits. P4 Aften er Danmarks største levende jukebox 
med godt selskab, underholdning og masser af musik. Vi sender direkte fra 18 til 
21, hvor du har mulighed for at få opfyldt dit musikønske.21.03 P4 Aften 00.05 P4 
Natradio 

TV I MORGEN

05.05 Husdrømme (1). Sv. dok.-serie. 06.05 [=] Horisont  (G). Aktualitet. 06.40 
[=] Morgentræning: Ibi Støvring - skånsom træning/knæskader. 07.00 [=] TV-
avisen. 09.05 [=] Morgensang med Kaya og Ole. Dan. underholdning. 09.20 [=] 
Morgentræning: Ibi Støvring - skånsom træning/knæskader. 09.40 [=] Borneos 
naturparadis – de flyvende slangers skov (1:3). Newz. naturserie. 10.30 [=] Skat-
tejægerne  (G). Dan. livsstilsmagasin. 11.00 Antikkrejlerne med kendisser (152). 
Eng. dok.-serie. 12.00 [=] TV-avisen. 12.10 [=] Bonderøven 2014 (6). Dan. dok.-
serie. 12.40 [=] Nak & Æd - en muflon på Vejrø (7:45). Dan. madserie. 13.10 [=] I 
hus til halsen V (3:8). Dan. dok.-serie. 13.55 [=] Hammerslag 2017 (6). Dan. bo-
ligquiz. 14.40 [=] Kender du typen? (10). Dan. boligmagasin. 15.25 Sherlock Hol-
mes (33). Eng. krimiserie. 16.15 Sherlock Holmes (34). Eng. krimiserie. 17.05 
Jordemoderen (3:10). Eng. dramaserie. 17.55 [=] Skattejægerne. Dan. livsstilsma-
gasin. 18.30 [=] TV-avisen. 18.55 [=] Vores vejr. 19.05 [=] Aftenshowet. 20.00 
[=] Gintberg - de sidste patriarker (1). Dan. dok.-serie. 20.30 [=] Cheerleaderne 
fra Rødovre (1:6). Dan. dok.-serie. 21.00 [=] TV-avisen. 21.25 [=] Kriminelt: I 
livsfare på jobbet. Dan. magasin. 21.55 Beck: Skorpionen. Sv. krimiserie. 23.25 
[=] Under overfladen  (G) (7:8). Ty.-dan. dramaserie. 00.25 [=] OBS  (G). 00.30 
Gift ved første blik USA V (2:19). Am. datingserie. 01.25 Taggart: En tro kopi. Skotsk 
krimiserie. 02.35 [=] Nak & Æd - en gås i Nationalpark Thy  (G) (6:45). Dan. mad-
serie. 03.05 [=] Kender du typen? (10). Dan. boligmagasin. 03.50 [=] I hus til 
halsen V  (G) (2:8). Dan. dok.-serie. 

06.00 Nyhederne. 06.30 [=] Go' morgen Danmark. 12.00 [=] Nyhederne. 12.40 
[=] Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed (8). Dan. livsstilsmagasin. 13.30 [=] 
Sig det med bolig (3). Dan. boligmagasin. 14.10 [=] Sæt pris på dit hjem (2). Dan. 
livsstilsmagasin. 14.45 Først til verdens ende (3). Dan. rejseserie. 15.35 Verdens 
vildeste hoteller (6). Am. dok.-serie. 16.25 [=] CPH Lufthavnen. Dan. dok.-serie. 
17.00 [=] Nyhederne og Vejret. 17.12 Regionale nyheder. 17.20 [=] Go' aften live. 
17.55 Dit forårsvejr. 18.00 [=] Nyhederne. 18.20 Regionale nyheder. 18.25 [=] Go' 
aften live. 19.00 [=] Nyhederne. 19.30 Regionalprogram. 20.00 [=] Sommerd-
rømme (4:8). Dan. livsstilsmagasin. 20.50 [=] Fra etværelses til strandvejsvilla 
(1:6). Dan. livsstilsmagasin. 21.30 [=] Nyhederne. 22.00 Regionale nyheder. 
22.12 [=] Sporten. 22.25 [=] Vandkant til salg (1:5). Dan. livsstilsmagasin. Adam 
Schnack og hans faste fotograf Lars Gundersen skal portrættere et hus med en hel 
unik beliggenhed i Hornbæk, og intet er overladt til tilfældighederne. På Falster 
skal Peter Askholm fremvise et sommerhus for en potentiel vandkantskunde. Men 
kunden har ikke taget sin kone med, og det ser Peter som en stor udfordring. Ni-
chlas Skovgaard er trainee, og han kommer på lidt af en svær opgave på Orø, når 
han forsøger at finde ned til vandkanten fra husets grund. 23.05 [=] Natholdet  
(G) (39). Dan. underholdning. 23.40 [=] Hvad Heinos fatter gør  (G) (6:6). Dan. 
livsstilsmagasin. 00.15 [=] Størst (6). Dan. dok.-serie. 01.00 Verdens vildeste ho-
teller  (G) (3). Am. dok.-serie. 01.50 Baywatch  (G) (12:242). Am. dramaserie. 
02.40 Baywatch (101:242). Am. dramaserie. 03.25 Grænsepatruljen  (G) (2). Can, 
reportageserie. 04.00 Nyhederne og Vejret. 

TV 2

DR1

TV 2 ØST
09.30 En god start – bevægelse og travetur.  16.00 Vi løber sammen 4 – Holbæk.  
16.10 Den Skønneste Have 8 –  Vedbynørre.  16.30 Grøn Omstilling – Egebjerg 
Nærvarme.  16.45 Fangstgaranti – Rimter i Gudenåen.  17.10 TV2 ØST Nyheder 17.15 
I lære som mountainbiker.  17.45 Naturligvis 17.50 Ekspedition 56 – Momhøje.  
18.20 TV2 ØST Nyheder 18.25 Hvor kommer maden fra? – Langebjerggaards øko-
logiske dyr.  18.35 Dyrlægerne i Møgeltønder.  18.50 EKKO – Isfuglen.  19.30 TV2 
ØST Nyheder og TÆT På: Vi bygger forbindelsen.  19.55 Livet på landet – Flyttedag.  
20.23 Naturligvis 20.30 Danmarks nye kampsoldater (8:9) – Bykamp.  20.55 I 
historiens fodspor – Nykøbing Slot.  21.05 TV2 ØST Nyheder og TÆT På: Vi bygger 
forbindelsen.  21.30 Livet på landet – Flyttedag.  22.00 TV2 ØST Nyheder 22.10 Vi 
bygger forbindelsen – STORSTRØMMEN: Grus fra Grønsund.  22.20 Vi lever livet – 
Veteraner.  22.55 Dyrlægerne i Møgeltønder.  23.05 Campingliv – Vemmetofte 
Strand Camping.  23.15 Danmarks nye kampsoldater (8:9) – Bykamp.  23.40 TV2 
ØST Nyheder 

LORRY
06.00 Nyheder fra tv2lorry.dk 07.30 Nyheder 22:00 08.20 Nyheder fra tv2.lorry.
dk 08.30 Nyheder 22:00 09.20 Nyheder fra tv2lorry.dk 09.30 Nyheder 22:00 10.20 
Nyheder fra tv2lorry.dk 10.30 Nyheder 22:00 11.20 Nyheder fra tv2lorry.dk 11.30 
Nyheder 22:00 11.50 Nyheder fra tv2lorry.dk 16.35 Louisiana Literature – Niviaq 
Korneliussen.  17.30 Nyheder 17:30 17.35 Hands-on Live – Tradium i Randers.  18.00 
Splash – Affaldssortering.  18.10 12 tons Cannabis.  18.20 Os der handler.  18.30 
Nyheder 18:30 18.35 De ukendte danmarksmestre – hukommelse.  18.45 Krigs-
skæbner.  18.55 Sket i ugen.  19.20 Min smarte by – velfærd.  19.30 Nyheder 19:30 
19.55 Kasper Eistrup og litografien.  20.05 GenOplev naturen i marts. Naturen er 
i konstant bevægelse, og i Genoplev naturen følger vi den året rundt. 20.20 Fiske-
dysten – aborrer. Max, Basse, Axel og Magnus er tidligt oppe for at fange aborrer i 
Køge, men fiskeriet går ikke helt som forventet. 20.30 Nyheder 19:30 20.55 
Louisiana LIVE på Lorry – med Jacob Ehrban. Verdens ældste parlament, historiens 
største kolonimagt og den frie verdens redningsmand. Storbritannien har haft den 
centrale rolle i den vestlige verdens historie. Men hvilket kapitel i den store britiske 
historiebog skrives i disse år? Hør lektor i moderne britisk politik Ole Helmersen 
fortælle om Brexit, kongehus, corona og britisk selvforståelse i dag. 21.31 De 
ukendte danmarksmestre – Krocket. Vi finder alle de ukendte stjerner frem, som 
gemmer sig bag de små sportsgrene, men som er Danmarks bedste. 21.35 Udflyt-
terdrømme. København er den hurtigst voksende kommune i hele landet. Men 
faktisk flytter der hvert år lige så mange ud af kommunen, som der flytter ind. Vi 
har mødt nogle af dem, der jagter drømmen på den anden side af Valby Bakke. 21.40 
OPLEV – Dronningeudstilling, Picnic og 3 tips.  22.00 Nyheder 22:00 22.10 12 tons 
Cannabis.  22.25 Sket i ugen.  22.50 Nyheder 22:00 23.00 Det træ, man falder ved.  
23.10 Vinterturen – østers direkte fra fjorden.  23.25 Krigsskæbner.  23.35 OPLEV 
– Dronningeudstilling, Picnic og 3 tips.  23.45 De ukendte danmarksmestre – 
Krocket.  23.50 Louisiana Literature – Niviaq Korneliussen.  
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Ophavsretten til det anvendte billedmateriale tilhører de respektive tv-kanaler, hvorunder materialet er anvendt.

øvrige Tv radiO

05.00 Radioavisen 
05.03 Sygt nok: Ondt i ryggen 
– fatter eksperterne, hvor 
smertefuldt det er? (G) 
06.05 P1 Morgen 
09.05 Verden ifølge Gram 
10.03 Kortsluttet 
11.03 Supertanker: Piller, 
pulver og vacciner 
12.00 Radioavisen 
12.15 P1 Debat 
13.03 Genstart 
Tidens største og vigtigste nyhedshi-
storier. Få et unikt indblik i én aktuel 
historie, få den fortalt fra starten og 
få besvaret de spørgsmål, du ikke 
anede, du ønskede svar på.
13.33 Baglandet 
radioreportage fra virkelighedens 
afkroge i danmark. Baglandet opsø-
ger stemmer, skæbner og rå fortæl-
linger fra mennesker, der oplever 
konsekvensen af – og handler på – 
politiske beslutninger og samfundets 
udvikling. Produceret for dr af Filt 
Cph.
14.03 Kulturen på P1 
Kulturen på P1 er programmet, der 
oplever kulturen med både hjerte og 
hjerne og åbner døre til begejstring, 
indsigt og eftertanke.
16.05 Orientering 
18.05 P1 Debat 
18.50 P1 anbefaler 
18.55 Nyheder fra Grønland 
på dansk 
19.03 Genstart 
19.33 Baglandet 
20.03 Kortsluttet 
21.03 Supertanker: 
Piller, pulver og vacciner 
22.03 Orientering 
00.05 Verden ifølge Gram 
01.03 Kulturen på P1 
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.
07.05 P2 Morgenmusik 
Klassisk musik med Jørgen Hansen.
08.05 Morgenandagten 
Præludium: andreas Nikolaus vetter: 
aleneste gud i Himmerig. Fra det 
g.T.: Salme 121. Salme: 538, vers 1-6  
"at sige verden ret farvel". Fra det 
N.T.:  Johannesevangeliet 11, 1-10. 
Korvers: erik Haumann: Her rejste sig 
livet mod døden i trods (Tekst: Lis-
beth Smedegaard andersen). Salme: 
538, vers 7-9. Postludium: Johann 
gottfried Walther: Fuga i F-dur.
08.25 P2 Morgenmusik 
09.05 Morgensang med 
Kaya og Ole 
Syng dagen godt i gang med Kaya 
Brüel og Ole Kibsgaard. Hver morgen 
kan du synge med på to sange efter 
en kort opvarmning.
09.20 P2 Morgenmusik 
10.03 Hej P2 
Hej P2 er programmet hvor du kan 
dele dine oplevelser, erfaringer og 
betragtninger ud fra dagens emne. 
Sammen kortlægger og undersøger 
vi kulturen stort som småt. vi giver 
dit input radiovinger, hvis du skriver 
til HejP2@dr.dk.
12.00 Radioavisen 
Bliv opdateret på de seneste nyheder 
fra ind- og udland.
12.15 Med kant 
Helge Baun Sørensen på jagt efter 
skæve vinkler i hverdagen, verden og 
musikken. i dag: Pauser.
14.03 Klassisk Mix 
Tag klassisk musik på playlisten og 
brug den til en tur i skoven, til trans-
porttid eller bare til en pause. P2 gi-
ver dig et godt mix, som kan streames 
via dr LYd eller nydes hver eftermid-
dag i din radio.
16.05 Udsigten – Jord og musik 
i denne uge ser Udsigten på jord, og 
vil i dag gå helt tæt på menneskers 
hverdagsliv. Fyld din eftermiddag 
med godt selskab, overraskende hi-
storier og god musik.
18.05 Stegelmanns score: 
Toner fra vildmarken 
Musik fra film og computerspil. Jakob 
Stegelmann og hans medvært ida 

rud spiller ny og gammel symfonisk 
musik fra film, spil og tv-serier.
19.20 P2 Koncerten – Filmmusik 
– alt kan ske i mørket 
Nu varer det ikke længe før vi kan gå 
i biffen igen – og det fejrer vi med 
dette overflødighedshorn af en film-
musikkoncert med musik af de aller-
største filmmusikkomponister: Harry 
Potters troldmandsunivers, Blixens 
afrika, Titanics forlis, James Bonds 
agentverden og mange flere medri-
vende billedskabende partiturer. 
Kølns radioorkester. dirigent: Nick 
raine. (Bismarcksalen, Wdr, Køln 28. 
februar 2018).
22.00 Natsværmeren 
– med klassisk musik og det, 
der ligner. (Sendt første gang 
18. september 2019).
00.05 Intermezzo 
00.15 Med kant 
02.03 P2 Klassisk 
Musik uden stop. 
Find playlisten på nettet.
03.03 Natsværmeren 
– med klassisk musik og det, 
der ligner. 
(Sendt første gang 21. august 2019).

05.00 Radioavisen 
05.03 Natradio 
06.04 Go' Morgen P3 
09.04 Buffeten på P3 
12.00 Nyheder 
12.04 Pelle Peter på P3 
14.04 Curlingklubben 
16.04 Påstand mod påstand 
18.04 Popdatering 
21.03 Neonlys 
23.03 Talentholdet på P3 
00.05 Natradio 

05.00 Radioavisen 
05.03 Morgenklubben 
06.05 Regionale programmer 
10.03 Formiddag på 4'eren 
12.00 Radioavisen 
12.15 P4 Play 
14.03 Povlsen & Holm 
15.03 Regionale programmer 
18.05 P4 Aften 
21.03 P4 Aften 
00.05 P4 Natradio 

05.00 Radioavisen 
05.03 P5 Natradio 
07.05 P5 Morgen 
10.03 Det gode selskab 
12.00 Radioavisen 
12.15 Studie 5 
14.03 Dagens Danmark 
16.05 Hit på Hit 
18.05 Hithouse 
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
19.03 Madsen 
21.03 Hotellet (G) 
Ta' dig en time ekstra med morgen-
kaffen og avisen. Hotellets vært Ole 
Jacobsen sørger for, at du får den 
rette musik til en god og behagelig 
søndag formiddag i selskab med 
nogle af verdens bedste sangere og 
musikere.
23.03 P5 Aften 
00.05 P5 Natradio 

06.00 Radio4 Morgen 
09.05 Ring til Due 
10.05 Genau 
11.05 Frontlinjen 
12.00 Nyheder på Radio4 
12.10 Kraniebrud 
13.05 Overskud 
14.05 Kræs 
15.05 4-toget 
17.05 Bremer og Blædel (G) 
18.05 Krimiland (G) 
19.05 Aftenradio 
21.05 Kræs (G) 
22.05 TalentLab 
00.00 Nattevagten 
02.00 Mellem linjerne (G) 
02.55 Talentlab highlights 
03.10 Nattevagten highlights 
04.10 4 på foden (G) 

09.00  Nyheder.  09.05  direkte for-
middag.  09.55  vild med havet (128).  
10.45  Hverdagens mestre (118).  
11.15  (g) Hvem ved noget om det? 
(682).  12.00  Nyheder.  12.15  ard-
buffet.  13.00  Middagsmagasinet.  
14.00  Nyheder.  14.10  røde roser 
(3323).  15.00  Nyheder.  15.10  Kær-
lighedens storm (3589).  16.00  Ny-
heder.  16.10  vild med havet (337).  
17.00  Nyheder.  17.15  Brisant.  18.00  
Hvem ved noget om det? (698).  
18.50  Berlins politi - til søs (6).  
19.45  viden før otte - natur.  19.50  
vejret før otte.  19.55  Finans før otte.  
20.00  Nyheder.  20.15  For himlens 
skyld (253).  21.00  i al venskabelig-
hed - de unge læger (100).  21.45  
rapport fra München.  22.15  Nyhe-
der.  22.50  det er Berlin, der taler.  
00.20 Nat-tv 

07.20  røde roser (3322).  08.10  Kær-
lighedens storm (3588).  09.00  
Nordmagasinet.  09.30  Hamburg-
journalen.  10.00  Slesvig-Holsten-
magasinet.  10.30  Nyt fra Bremen.  
11.00  Hallo Niedersachsen.  11.30  
reportager fra Nordtyskland: Mælk 
fra andre dyr end køer.  12.00  Bri-
sant.  12.25  i al venskabelighed 
(599).  13.10  i al venskabelighed - de 
unge læger (217).  14.00  Nyheder.  
14.15  Jagten på svarene.  15.00  Hi-
storier fra Nordtyskland - endelig 
hjemme!.  16.00  Nyheder.  16.10  Min 
eftermiddag.  17.00  Nyheder.  17.10  
Sæl, puma og co. (142).  18.00  re-
gionale nyheder.  18.15  reportager 
fra Nordtyskland: Får, lam og YouT-
ube.  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  Billeder fra hele 
verden.  00.00 Nat-tv 

08.30  ridebanespringning: grand 
Slam.  09.30  ikke programsat.  10.00  
Cykling: Tour of Turkey.  11.00  Billard: 
Snooker - vM.  14.00  Billard: Snooker 
- vM.  15.25  Billard: Snooker - vM.  
18.30  Billard: Snooker - vM.  19.45  
Billard: Snooker - vM.  23.00  Formel 
e: vM-afdeling.  00.00 Nat-tv 

09.00  Fodbold: FC Nordsjælland-FC 
Midtjylland.  11.00  Fodboldmagasi-
net Offside.  12.45  Fodbold: agF-F.C. 
København.  15.00  Fodbold: Chelsea-
Porto.  17.00  Formel 1: Bahrains 
grand Prix.  19.00  Fodboldmagasinet 
1. division.  19.30  Fodbold: rundt om 
runden.  19.55  Fodbold: Brentford-
rotherham.  22.00  Fodboldmagasi-
net 1. division.  22.30  Fodbold: rundt 
om runden.  23.00  Fodbold: real 
Madrid-Chelsea.  01.05  ishockey: 
Washington-NY islanders.  

07.10  Bushcraft Build-Off (3).  08.05  
(g) How do They do it? (8+ 9).  09.10  
(g) Wheeler dealers (12).  10.15  Kin-
dig Customs (2).  11.20  deadliest 
Catch (17).  13.30  gold rush: Par-
ker's Trail (5).  14.35  (g) How do They 
do it? (10+ 11).  15.45  Salvage Hun-
ters: The restorers (9+ 10).  18.00  
Wheeler dealers (13).  19.00  Chasing 
Classic Cars (15).  19.30  (g) gold rush 
(21).  21.00  alaska: The Last Frontier 
(3+ 20:17).  23.00  alaskan Bush 
People (8).  00.00 Nat-tv 

07.00  (g) Brain games (3).  08.00  
(g) Wicked Tuna (11).  09.00  (g) Fan-
get i udlandet (2).  10.00  (g) Biler i 
nød (3).  11.00  (g) dubais lufthavn 
(7).  12.00  (g) Undersøgelser af fly-
styrt (4+ 5).  14.00  (g) den utrolige 
dr. Pol (22).  15.00  (g) vidne til ka-
tastrofen (6).  16.00  (g) Undersøgel-
ser af flystyrt (2).  17.00  (g) dubais 
lufthavn (1).  18.00  (g) Under over-
fladen (3).  19.00  (g) Food Factory 
(11+ 12).  20.00  (g) Under overfladen 
(6).  21.00  (g) Nazi Megakonstuktio-
ner (6).  22.00  Primal Survivor 5 (3).  
23.00  (g) Undersøgelser af flystyrt 
(6).  00.00 Nat-tv 

07.25  (g) Homestead rescue (1).  
08.30  Homestead rescue (2).  09.35  
railroad alaska (4).  10.35  Tv-Shop.  
11.35  (g) Tanked (5).  12.40  Tanked 
(6).  13.45  (g) Treehouse Masters (5+ 
6).  15.50  How it's Made: dream Cars 
(16+ 17+ 18+ 19).  18.05  Man Caves 
(7+ 8+ 9+ 10).  19.45  (g) Man Fire Food 
(5+ 6).  20.45  (g) Special victims Unit 
(16).  21.50  Special victims Unit (17).  
23.00  (g) M.a.S.H. (25+ 1).  00.10 
Nat-tv 

07.00  en uafhængig morgen.  08.05  
(g) de politiske sværvægtere.  09.10  
Flamingo Naturpark.  09.50  rekla-
meinfo.  10.00  (g) vi træner (2).  
10.25  dansk-tysk med Matlok om 
Tysklands genforening.  11.00  (g) 
dansktoppen (100).  12.00  (g) det 
gode dyreliv (1).  12.25  Lokalt kvar-
ter.  12.50  et spil om overlevelse.  
13.20  (g) gametest (140).  13.50  
reklameinfo.  14.00  vi træner (2).  
14.25  Lysglimt.  14.50  Forårets 
farver.  15.00  (g) anne-vibeke rej-
ser.  15.30  Noget i glasset.  16.00  
Tirsdags Bingo.  17.00  rundt i Jyl-
land.  17.20  Kulturpulsen.  18.00  
europa og den nye verdensorden.  
18.50  Plantemad i danmark.  19.20  
Mere grøn, klimavenlig og velsma-
gende mad.  20.00  KulturHave med 
Henrik Lübker.  20.30  Ulrik Witt.  
21.00  Bog og forfatter med Bo Tao 
Michaëlis og Michael Falch.  21.35  
Forårets blomster.  21.45  den juri-
diske brevkasse (29).  22.15  Spot-
light.  23.15  Hånden på hjertet.  
00.20 Nat-tv 

09.10  (g) Hjemmegymnastik med 
Sofia.  09.30  (g) Slap af med Ulrika 
(2:10).  09.40  Solens mad (2:5).  
10.10  (g) Kontrapunkt (4:8).  11.10  
(g) Superforældre (3).  11.40  (g) 
Flyttedagbog (1).  12.10  (g) Sverige 
mødes.  12.25  Sandheden om hud-
pleje (2:3).  13.25  (g) Hvem bor her? 
(3:8).  14.25  arkitekturens perler 
(4:47).  14.35  (g) Spørg lægen.  
15.20  en kvinde jages. Sv. krimi fra 
1953 med georg rydeberg og Sonja 
Wigert.  16.45  McLeods døtre 
(31:32).  17.30  Sverige i dag.  18.00  
Nyheder.  18.15  Kulturnyt.  18.28  
Sportsnyt.  18.33  regionale nyhe-
der.  18.45  go'aften.  19.30  Nyhe-
der.  19.55  regionale nyheder.  
20.00  Havetid (7:9).  21.00  Hjælp, 
vi har købt en bondegård! (6).  21.30  
Ugens forbrydelse (10:12).  22.00  
Sportsnyt.  22.15  regionale nyhe-
der.  22.25  Nyheder.  22.30  Billions 
(10:12).  23.30  (g) Stjernetræf 
(7:10).  00.30  (g) Stjernetræf - kva-
lifikation (6:7).   00.45  Sandheden 
om hudpleje (2:3).  01.45  (g) Skam 
españa (2).  

09.00  Forum.  12.00  Nyheder.  12.03  
Forum.  16.00  Nyheder.  16.05  Fo-
rum.  16.15  (g) agenda.  17.00  det 
søde liv - sommer (3:17).  17.15  Ny-
heder på let svensk.  17.20  Nyheder 
på tegnsprog.  17.30  Nyheder på sa-
misk.  17.45  Nyheder på finsk.  18.00  
Møde med... (1:4).  18.15  Bogtipset 
(1:8).  18.30  dyrenes legagtige ver-
den (2:2).  19.20  Klor, sved og tårer.  
19.30  Sjælens røde rum (8:140).  
20.00  Mayarigets skjulte verden.  
20.50  Naturdagbogen (4:12).  21.00  
Nyheder.  21.34  Kulturugen.  21.41  
Nyheder.  21.45  Udenrigsmagasinet.  
22.15  Ung og tvangsindlagt.  23.05  
(g) Tæppefald - et teaters nedtur.  
00.00 Nat-tv 

10.00  Malou efter 10 (50).  12.00  
emmerdale (168).  12.30  Home and 
away (107).  13.00  (g) Skat eller 
skrammel (10).  13.55  Nyhederne - 
special: Pressemøde om corona.  
15.00  (g) Ude godt, men hjemme 
bedst? (4+ 5).  17.00  efter fem.  18.50  
Keno.  19.00  Nyhederne.  19.15  
Sporten.  19.20  vejret.  19.30  robin-
son ekspeditionen.  20.00  Karl Fred-
rik gustafsson på Österlen (8).  21.00  
Jægerne (6).  22.00  Nyhederne.  
22.30  Finansnyhederne.  22.40  
Sporten.  22.55  vejret.  23.00  CSi 
(13).  00.00 Nat-tv 

08.05 Basketball: New Orleans-La 
Clippers.  10.00 Fodbold: Torino-Na-
poli.  11.45 Fodbold: Lazio-Milan.  
13.30 Sejlsport: Bermudas grand 
Prix.  15.50 Fodbold: Torino-Napoli.  
17.35 Fodbold: Lazio-Milan.  19.20 
Fodbold: eibar-real Sociedad.  21.05 
Fodbold: Serie a – inter-verona.  
22.55 Basketball: New Orleans-La 
Clippers.  01.00 Basketball: Charlot-
te-Milwaukee.   02.15 Basketball: 
Charlotte-Milwaukee.  

07.00 (g) a.P. Bio (3).  07.30 a.P. Bio 
(4).  08.00 (g) Bones 12 (6).  09.00 
Bones 12 (7).  10.00 (g) Unforget-
table 4 (4).  11.00 Unforgettable 4 
(5).  12.00 (g) Magnum P.i. (18:20).  
13.00 Magnum P.i. (19:20).  14.00 
(g) NCiS L.a. 7 (19).  15.00 NCiS L.a. 
7 (20).  16.00 (g) Hawaii Five-0 (15).  
17.00 Hawaii Five-0 10 (16).  18.00 
(g) The Mentalist (43:138).  19.00 
The Mentalist (44:138).  20.00 Fod-
bold: real Madrid-Chelsea - optakt.  
21.00 Fodbold: real Madrid-Chelsea.  
andreas Christensen og Chelsea er 
klar til den 1. Champions League-se-
mifinale, hvor modstanderen er real 
Madrid på udebane. London-klubben 
besejrede Porto i kvartfinalen, mens 
madrilenerne sendte Liverpool ud i 
mørket i deres kvartfinale. 23.00 
Fodbold: Champions League goal 
Show.  00.00 Nat-tv 

07.00 Fra skrot til slot (54).  08.00 
(g) Masterchef USa 10 (16).  08.55 
Masterchef USa 10 (17).  09.55 (g) 
ekstreme samlere 9 (4).  10.55 eks-
treme samlere 9 (5).  11.55 (g) Mit 
plastikmareridt 3.  12.55 (g) dr. Phil 
18 (56).  13.55 dr. Phil 18 (57).  14.50 
det lille hus på prærien 2 (5+ 6).  
17.00 (g) Liv og død 2 (2).  18.00 (g) 
Skønne ombygninger (10).  19.00 
Skønne ombygninger (1:10).  20.00 
Mit plastikmareridt 3 (2).  21.00 Liv 
og død 2 (3).  22.00 Syv liv. am. 
drama fra 2008 med Will Smith og 
rosario dawson.  00.35 Nat-tv 

07.10 (g) My Lottery dream Home (3).  
07.40 Tv-shop.  08.40 vacation 
House for Free (10).  09.40 Property 
Brothers (19+ 20).  11.45 90 day Fi-
ance: Happily ever after? (18).  12.50 
Flipping across america (5).  13.50 
(g) My Lottery dream Home (7+ 8).  
14.55 Mother & daughter renovate 
(9).  15.55 (g) Flipping 101 with Tarek 
el Moussa (10).  16.30 Flipping 101 
with Tarek el Moussa (11).  17.00 de 
unge mødre (7+ 8).  18.10 (g) greys 
hvide verden (16).  19.00 greys hvide 
verden (17).  20.00 Bendtner & Phili-
ne (37+ 38:40).  21.00 The impossi-
ble. Sp.-am. drama fra 2012 med Na-
omi Watts og ewan Mcgregor.  23.20 
Betrayed (7).  00.35 Nat-tv 

07.20 (g) Top gear (3).  08.25 Top 
gear (4).  09.30 (g) Scorpion (15).  
10.30 Scorpion (16).  11.30 (g) Spe-
cial victims Unit (13).  12.30 Special 
victims Unit (14).  13.30 (g) 5. gear 
(8:8).  15.00 Studie 5 (5).  16.00 (g) 
Stjerner i trøjen (6).  17.10 Stjerner i 
trøjen (7).  18.15 (g) Politijagt – USa 
(4).  19.05 Politijagt – USa (6).  20.00 
Fanget på politiets kamera (4).  21.00 
Hvem dræbte Stine geisler? (4:4).  
22.10 (g) Mordet på massageklinik-
ken (1).  22.40 Criminal Minds (19).  
23.40 (g) i am Wrath. am. thriller fra 
2016.  01.40 Nat-tv 

07.10 Xtreme Waterparks (17).  07.35 
(g) Wheeler dealers (2).  08.40 Tv-
Shop.  09.40 Salvage Hunters (6).  
10.45 goblin Works garage (1).  
11.45 alaska: The Last Frontier (10+ 
11).  13.55 Wheeler dealers (7).  
14.55 gold rush alaska (2+ 3).  17.10 
(g) a1: Highway Patrol (2).  18.10 a1: 
Highway Patrol (3).  19.05 Salvage 
Hunters (5).  19.55 expedition 
Unknown (13).  21.00 (g) insurgent. 
am. eventyrfilm fra 2015 med Kate 
Winslet og Jai Courtney.  23.30 Top 
gear (4).  00.55 Nat-tv 

08.05  Ziggys sporvogn.  08.15  Bec-
cas venner.  08.25  Monster Buster.  
08.45  (g) Pyjamasheltene (29).  
08.55  vidundervovsen vaffel (16).  
09.10  robin Hood - spilopper i Sher-
wood-skoven.  09.20  (g) Nataben og 
Møgdyret - Jetski og varm kakao.  
09.25  Sprinter galore iii - Skolestart 
(2).  09.40  Quizdyrene ii - araen Su-
gar.  09.55  alma flytter på landet (4).  
10.05  Skæg med bogstaver - S (1:16).  
10.25  (g) Motor Mille og Børneban-
den.  10.40  (g) John dillermand (14).  
10.45  (g) Monster Buster.  11.05  
Sikker & Søn iii (1).  11.15  ramasjang 
rally.  11.40  MikroMakkerne - Tang-
nålen.  11.50  vilde vidunderlige dyr: 
den lille sælunge.  12.00  Hemmelige 
dyr: det halve agern.  12.15  vilde ven-
ner iii (1).  12.35  (g) dyrs våben: 
Løve.  12.40  vi er Pelle og Maise - 
Træning (13).  12.50  Motor Mille på 
cirkustur (3).  13.05  (g) Luk op luk i 
- drømme.  13.25  det store kaffemy-
sterie - Skurken stikker af.  13.35  (g) 
ramajetterne ii.  13.55  Oda Omvendt 
ii.  14.05  Hørmehunden.  14.20  ræv 
og Hare.  14.30  apollos røverhisto-
rier.  14.45  Tib & Tumtum.  14.55  (g) 
dora udforskeren.  15.20  (g) gurli 
gris.  15.30  Simon ii.  15.35  gry og 
regnbueriget.  16.00  Peter Pedal.  
16.10  Paddington.  16.25  giganto-
saurus.  16.35  Paw Patrol.  17.00  
Odderen Svenn.  17.05  Jonahs dyre-
verden.  17.15  (g) Sød, nuttet og i 
fare - duen fra virum (4).  17.30  Tv-
avisen for dyr - Svindlerkaninen (1).  
17.38  (g) vilde vidunderlige dyr: 
egernet snyder en nøddetyv?.  17.40  
(g) vilde vidunderlige dyr: Kan svaner 
danse?.  17.50  vilde vidunderlige dyr: 
Kongeørn på harejagt.  17.55  (g) 
Heino fikser alt - Cyklen (12).  18.05  
F for får v (2).  18.10  didrik drage.  
18.25  Pyjamasheltene (31).  18.35  
alvin og de frække jordegern.  18.50  
Wild Kratts iii (21).  19.10  Svampe-
bob Firkant X.  19.35  Højs hus.  

07.15  Havemagasinet (6).  07.45  Ha-
veglæder (9).  08.40  Sommer med 
ernst (1:8).  09.30  (g) Hjemlig nem-
lig (1).  10.20  Hjemlig nemlig (2).  
11.10  Bolighjælp på vej (1+ 2).  12.45  
(g) Fantasifulde rum (3:10).  13.40  
Fantasifulde rum (UK) (4).  14.30  
Han, hun og drømmeslottet - på tur 
(44+ 45).  16.10  Location, Location, 
Location (11+ 12).  18.00  Krejlerkon-
gen.  19.15  Fantastiske hammerslag.  
20.25  den bedste tid (6).  21.05  Helt 
sort (2:4).  21.40  auktionshuset – de 
bedste historier (5).  21.50  Krejler-
kongen (22).  22.25  (g) Krejlerkon-
gen (21).  23.00  Skat eller skrammel 
(7+ 8:20).  00.35 Nat-tv 

07.05  (g) glee (4).  07.50  glee (5).  
08.40  (g) Ugly Betty (17).  09.25  
Ugly Betty (18).  10.15  (g) Beverly 
Hills 90210 (19+ 20+ 21+ 22:294).  
13.25  (g) desperate Housewives 
(15:180).  14.15  desperate Housewi-
ves (16:180).  15.00  dybvaaaaad!.  
16.50  Two and a Half Men (2+ 3).  
17.50  (g) venner (86+ 87).  18.40  
venner (88+ 89).  19.30  (g) Storme-
ster UK (6).  20.25  Blå Mænd. dan. 
komedie fra 2008 med Thure Lind-
hardt og Sidse Babett Knudsen.  
21.55  en slags nyheder med Flykt & 
Nørgaard.  22.20  (g) Minkavlerne ii 
(3).  22.50  The Transporter. am.-fr. 
actionfilm fra 2002 med Jason Sta-
tham og Qi Shu.  00.20 Nat-tv 

08.20  ishockey: rungsted-aalborg.  
09.55  ishockey: aalborg-rungsted.  
11.30  ishockey: rungsted-aalborg.  
13.10  ishockey: aalborg-rungsted.  
14.50  ishockey: rungsted-aalborg.  
16.35  Håndbold: Nykøbing F.- Oden-
se (k).  18.00  Håndbold: Studiet.  
18.20  Håndbold: Odense-aarhus 
United (k).  19.10  Håndbold: Studiet.  
19.15  Håndbold: Odense-aarhus 
United (k).  20.15  ishockey: Studiet.  
20.25  ishockey: aalborg-rungsted.  
21.10  ishockey: Studiet.  21.15  is-
hockey: aalborg-rungsted.  22.00  
ishockey: Studiet.  22.05  ishockey: 
aalborg-rungsted.  23.00  Håndbold: 
Odense-aarhus United (k).  00.30 
Nat-tv 

12.30 Doc Martin (5) 
13.20 Bjerglægen (G) (4) 

Ty. dramaserie.
14.10 Bjerglægen (5) 

Ty. dramaserie.
15.00 Kommissær Rex (6) 

Ty.-østr. krimiserie.
15.55 Kommissær Rex (7) 

Ty.-østr. krimiserie.
16.45 Death in Paradise (8) 

eng. krimiserie. 
det populære reggaeband Leon & 
the ragers genforenes efter 30 år 
til en koncert på Saint Marie. den 
glædelige begivenhed ender dog 
tragisk, da guitaristen bliver 
fundet død efter koncerten i sit 
omklædningsrum. 

17.45 Hvem vil være millionær? (G)
dan. quiz.

27.04
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12:00

18:00

DANSK TV

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

19.20 [=] Lykkehjulet
Dan. quiz.

19.50 [=] Spørg Charlie
Dan. underholdning.

20.25 Kriminalkommissær  
Barnaby (2) 
Eng. krimiserie.
Midsomers forfattergruppe får 
besøg af den berømte forfatter 
Max Jennings, hvilket bestemt 
ikke huer Gerald Haleigh, der er 
leder af gruppen. Dagen efter bli-
ver Gerald fundet død. Der tegner 
sig et mystisk billede af manden.

22.15 Mord på Mallorca (3) 
Eng. krimiserie.

23.05 [=] Hvem vil være millionær?
Dan. quiz.
Søstrene Espersen - med fornav-
nene Lene og Anne Sofie - har he-
le 125.000 kroner med sig fra sid-
ste uge. På trods af at alle livliner 
er brugt, vil de kæmpe hårdt for 
at komme op og se spørgsmålet 
til en million kroner. Deres præ-
mie går til Bryd Tavsheden og 
Hjerteforeningen. Hans Pilgaard 
byder også velkommen tilbage til 
Martin Buch fra satireduoen Ryt-
teriet. Det er tredje gang, at Mar-
tin skal forsøge at vinde en milli-
on, og han håber, at hans skue-
spillerkollega Esben Dalgaard 
kan hjælpe ham med den udfor-
dring. Deres gevinst går til Folke-
kirkens Nødhjælp og Dansk Flygt-
ningehjælp.

00.00 [=] Lur mit liv (7) 
Dan. underholdning.

00.50 Death in Paradise (G) (7) 
Eng. krimiserie.

01.50 Kommissær Rex (6) 
Ty.-østr. krimiserie.

02.40 Kommissær Rex (7) 
Ty.-østr. krimiserie.

03.30-04.25  Hospitalet i Holby (17) 
Eng. dramaserie.

12.30 Doc Martin (5) 
13.20 Bjerglægen (G) (4) 

Ty. dramaserie.
14.10 Bjerglægen (5) 

Ty. dramaserie.
15.00 Kommissær Rex (6) 

Ty.-østr. krimiserie.
15.55 Kommissær Rex (7) 

Ty.-østr. krimiserie.
16.45 Death in Paradise (8) 

Eng. krimiserie. 
Det populære reggaeband Leon & 
the Ragers genforenes efter 30 år 
til en koncert på Saint Marie. Den 
glædelige begivenhed ender dog 
tragisk, da guitaristen bliver 
fundet død efter koncerten i sit 
omklædningsrum. 

17.45 Hvem vil være millionær? (G)
Dan. quiz.

06.00 Skadestuen i Holby  
(G) (21) 
Eng. dramaserie.

06.50 Fornyet mistanke  
(G) (9) 
Eng. krimiserie.

07.50 Fornyet mistanke (10) 
Eng. krimiserie.

08.50 Charlie's Angels (3) 
Am. dramaserie.

09.40 Skadestuen i Holby (22) 
Eng. dramaserie.

10.35 Hospitalet i Holby (17) 
Eng. dramaserie.

11.40 Love Child (4) 
Aus. dramaserie.

19.00 MasterChef - Danmarks stør-
ste madtalenter 7 (50:56) 
Dan. madserie.

20.00 Luksusfælden 25 (2) 
Dan. realityserie.
Da Emma og Mike mødte hinan-
den på en charterferie, var det 
kærlighed ved første blik. De 
flyttede hurtigt sammen i Emmas 
lejlighed, men lykken brast efter 
få måneder. For mens Emma har 
helt styr på indtægter og udgif-
ter, låner Mike penge.

21.00 Med kniven for struben 7 
(5:6) 
Dan. realityserie. 
I de smukkeste omgivelser i Kor-
sør lystskov ligger restaurant 
Sommerlyst. Stedet er drevet af 
Jesper og Yvonne, der fire måne-
der inde i deres forpagtning, al-
lerede er ved at kaste håndklæ-
det i ringen. 

22.10 Life
Am. sci-fi-film fra 2017 med Ry-
an Reynolds og Jake Gyllenhaal.
Seks astronauter ombord på den 
internationale rumstation un-
dersøger en prøve fra Mars, der 
kan være et bevis på udenjordisk 
liv fra den røde planet. Holdet 
konkluderer, at prøven indehol-
der en stor, enkeltcellet organis-
me - det første tegn på liv uden 
for Jorden. Men tingene er ikke 
altid som de ser ud.

00.15 The Voices (G)
Ty.-am. komedie fra 2014 med 
Ryan Reynolds og Gemma Arter-
ton.

02.25 Good Trouble (G) (7:18) 
Am. dramaserie.

03.20 Good Trouble 2 (8:18) 
Am. dramaserie.

04.20 Below Deck Mediterranean 3 
(10) 
Am. realityserie.

05.20-06.00  Will & Grace 11 (9) 
Am. komedieserie.

13.00 Vanderpump Rules (12:30) 
Am. realityserie.

14.00 Forsidefruer 7 (7:12) 
Dan. realityserie.

15.00 Real Housewives of Beverly 
Hills 10 (G) (19:20) 
Am. realityserie. 
Denise fortæller endelig kvinder-
ne sandheden om sit venskab 
med Brandi. Garcelle bliver 
spurgt om, hvorfor hun ikke støt-
tede Erikas Broadway-debut.

16.00 Real Housewives of Beverly 
Hills 10 (20:20) 
Am. realityserie. 
Vi ser klip fra sæson 10, som ikke 
er blevet vist tidligere.

17.00 MasterChef - Danmarks stør-
ste madtalenter 7 (49:56) 
Dan. madserie.

06.00 Below Deck Mediterranean 3 
(10) 
Am. realityserie.

07.00 Vanderpump Rules (G) 
(11:30) 
Am. realityserie.

08.00 The Kardashians 16 (6) 
Am. realityserie.

09.00 Luksusfælden 14 (G) (2) 
Dan. realityserie.

10.00 Luksusfælden 14 (3) 
Dan. realityserie.

11.00 MasterChef - Danmarks  
største madtalenter 7 (G) 
(49:56) 
Dan. madserie.

18.00 [=] Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 [=] Go' aften live

Dan. talkshow.
19.00 [=] Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 [=] Hvad Heinos fatter gør 

(6:6) 
Dan. livsstilsmagasin. 
Sidste stop på far-søn-turen er 
Slagelse. Bjarne er fra nabobyen 
Næstved, og hvis der er noget, 
han hader, så er det Slagelse. 

20.30 Kurs mod danske kyster  
(5:5) 
Dan. dok.-serie.

21.30 [=] Nyhederne
22.00 Regionale nyheder
22.12 [=] Sporten

22.25 Tjernobyl - ind i den lukkede 
zone
Eng. dokumentar fra 2021.
26. april 1986. Verden oplever 
den værste atomulykke nogen-
sinde, da reaktor 4 på atomkraft-
værket i Tjernobyl i Ukraine eks-
ploderer. 35 år efter rejser briti-
ske Ben Fogle til området for at 
undersøge, hvad ulykken betød 
dengang - og nu.

23.40 [=] Natholdet  
(G) (38) 
Dan. underholdning.

00.10 [=] Station 2:  
De kommunale svindlere  
(G)
Dan. kriminalmagasin.

00.50 [=] Størst
Dan. dok.-serie.

01.35 Verdens vildeste hoteller  
(G) (2) 
Am. dok.-serie.

02.20 Mystiske mordsager:  
Fejl på faldskærmen
Eng. dokumentar fra 2018.

03.05 Baywatch (12:242) 
Am. dramaserie.

04.00-06.00  Nyhederne  
og Vejret

12.00 [=] Nyhederne
12.40 [=] Beliggenhed,  

beliggenhed, beliggenhed (7) 
Dan. livsstilsmagasin.

13.35 [=] Sig det med bolig (2) 
Dan. boligmagasin.

14.10 [=] Sæt pris på dit hjem
Dan. livsstilsmagasin.

14.45 [=] Først til verdens ende (2) 
Dan. rejseserie.

15.35 Verdens vildeste hoteller (5) 
Am. dok.-serie.

16.25 [=] CPH Lufthavnen
Dan. dok.-serie.

17.00 [=] Nyhederne og Vejret
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live

Dan. talkshow.
17.55 Dit forårsvejr

06.00 Nyhederne
06.30 [=] Go' morgen Danmark

18.10 USA i farver - 1930'erne (2:5) 
Am. dok.-serie.

19.00 [=] En curlingmors  
bekendelser (G)
Dan. dokumentar.

20.00 Burma rundt med Simon  
Reeve (2:2) 
Eng. rejseserie. 
Burma (Myanmar) - et smukt, 
men uroligt land. Tidligere styret 
af militæret, men som nu har en 
demokratisk valgt regering - med 
den verdensberømte nobelpris-
tager Aung San Suu Kyi som le-
der. Denne gang rejser Simon Re-
eve i al hemmelighed til det 
nordlige Burma for at møde en 
stor oprørshær, som i årtier har 
kæmpet mod det burmesiske mi-
litærstyre.

21.00 Mysteriet om den forsvundne 
flykaprer
Eng. dokumentar fra 2020.
Det er den eneste uopklarede fly-
kapringssag i amerikansk histo-
rie. I november 1971 kaprer en 
mand, der kalder sig Dan Cooper, 
et jetfly. Han forlanger 200.000 
dollars og fire faldskærme i løse-
sum, så snart flyet lander i Se-
attle. Derefter forsvinder han. 
Hvad skete der med manden? 
Overlevede han - eller døde han? 
Der er fire mulige mistænkte i sa-
gen.

22.30 [=] Deadline
23.00 [=] Guru (G) (3:6) 

Dan. komedieserie.
23.30 [=] Fanget i Hitlers spil  

- danske sportsstjerners  
dilemma (G) (2:4) 
Dan. dok.-serie.

00.00 Fotografier, der forandrede 
verden (G) (2:6) 
Eng. dok.-serie.

00.45 [=] De jødiske børn  
i Windermere (G)
Eng. dokumentar fra 2020.

01.45-08.00  [=] Deadline Nat

12.10 [=] Historiequizzen:  
Den danske Jens (G) (7) 

12.40 USA i farver - 1920'erne (G) 
(1:5) 

13.30 [=] Danske drømme (7:10) 
14.30 [=] Jagten på den danske  

arbejder (G) (1:4) 
15.00 [=] Fremtidens drømmeboli-

ger i Norden: Mit opgraderede 
hjem (3:4) 

15.30 En insiders guide til Musée 
d'Orsay (2:8) 

16.25 [=] Indefra med Anders Agger 
- Aktiv dødshjælp

17.10 [=] Historiequizzen:  
Lørdag aften (8) 
Dan. quiz.

17.40 [=] Jagten på den danske  
arbejder (2:4) 
Dan. dok.-serie.

08.00 P2 Radioavis
08.05 [=] Morgenandagten på DR2
08.30 Når livet vender VII (2:8) 
09.00 Arkitektens hjem (2:6) 
09.30 [=] Indefra med Anders Agger 

- Svinebonde (G)
10.15 En insiders guide til  

Munch-museet (G) (1:8) 
Ty. dok.-serie.

11.10 [=] Fremtidens drømmeboli-
ger i Norden: Fantastiske  
fællesskaber (G) (2:4) 
Dan. reportageserie.

11.40 Arkitektens hjem  
- Sverige II (4:6) 
Sv. livsstilsmagasin.

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

Dan. talkshow.

20.00 [=] Den store premiere (6:6) 
Dan. underholdning.
Publikum sidder klar til den store 
premiere, og det giver de fire 
kendte aspiranter nerver uden på 
tøjet. Ikke mindst fordi at teater-
stykket er et, vi alle kender, og 
det er slottet, hvor det foregår, 
også.

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

Aktualitet.
22.00 Den tynde blå linje (9:10) 

Sv. krimiserie. 
Sara og Magnus kan begynde at 
planlægge en date. Nu er det 
eneste, som kan stå i vejen for 
deres lykke, dem selv. Jesse er 
konstant bekymret for Siri, og 
deres forhold er anspændt. Alt 
sættes på spidsen, da Jesse får 
alvorlig mistanke om, at Siri fak-
tisk er ude på et skråplan. Samti-
dig vokser presset på Leah - fra 
alle sider.

22.55 Den tynde blå linje  
(10:10) 
Sv. krimiserie.

23.55 Gift ved første blik USA V 
(1:19) 
Am. datingserie.

00.40 Mord med miss Fisher  
(G) (34) 
Aust. krimiserie.

01.30 Taggart: Mellem liv og død 
(75) 
Skotsk krimiserie.

02.45 [=] Bonderøven  
2014 (5) 
Dan. dok.-serie.

03.15 [=] Nak & Æd - en kanin på 
Fanø (G) (5:45) 
Dan. madserie.

03.40-04.35  [=] Kender du typen?
Dan. boligmagasin.

12.00 [=] TV-avisen
12.10 [=] Bonderøven 2014 (5) 

Dan. dok.-serie.
12.40 [=] Nak & Æd - en gås  

i Nationalpark Thy (6:45) 
Dan. madserie.

13.10 [=] I hus til halsen V (2:8) 
Dan. dok.-serie.

13.55 [=] Hammerslag 2017 (5) 
Dan. boligquiz.

14.40 [=] Kender du typen?
Dan. boligmagasin.

15.25 Sherlock Holmes (31) 
Eng. krimiserie.

16.15 Sherlock Holmes (32) 
Eng. krimiserie.

17.05 Jordemoderen (2:10) 
Eng. dramaserie.

17.55 [=] Skattejægerne
Dan. livsstilsmagasin.

05.10 Husdrømme (8:8) 
06.10 [=] Forsvundet - hvor er 

Mark? (G) (2:4) 
06.40 [=] Morgentræning: Maria 

Szighety - teenagetræning  
og træning for de unge

07.00 [=] TV-avisen
09.05 [=] Morgensang med  

Kaya og Ole
09.20 [=] Morgentræning: Maria 

Szighety - teenagetræning og 
træning for de unge

09.35 [=] Spiondyr på mission - de 
arktiske egne (4) 

10.30 [=] Skattejægerne (G)
11.00 Antikkrejlerne med kendisser 
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Rørt Vinterberg dedikerer 
Oscar-sejr til afdød datter

Foto: Chris Pizzello/Scanpix

Danmark side 5

Rekordoverskud  
hos Coop-butikker

Foto: Nikolai Linares/Scanpix

INSTRUKSSAG: Fem 
embedsmænd kan 
drages til ansvar for 
ikke at stoppe ulovlig 
adskillelse af asyl-
par, vurderer kom-
mission. Det vil Støj-
bergs advokat bruge 
i rigsretssag.

DANMARK: Rigsretten er 
snart klar til at behandle sa-
gen mod tidligere udlændin-
ge- og integrationsminister 
Inger Støjberg. 

Fra den 2. september og 
frem mod jul skal 38 retsmø-
der afklare Støjbergs ansvar 
for ulovlig adskillelse af asyl-
par, hvoraf den ene var min-
dreårig.

Selv nægter hun sig skyl-
dig. Og hun ventes at kæmpe 
hårdt for at blive frikendt og 
dermed skabe mulighed for 
igen at blive en fremtrædende 
politiker på Christiansborg.

Mandag fik Inger Støjberg 
måske en hjælpende hånd fra 
den selv samme kommission, 

som gav anledning til rigs-
retssagen.

I sin anden delrapport kon-
kluderer Instrukskommissi-
onen, at der er grundlag for 
at drage fem embedsmænd 
til ansvar i sagen. Flere af 
embedsmændene burde have 
sagt nej til at udføre den ulov-
lige administration, konklu-
derer kommissionen.

- Det er embedsværket, der 
besidder den fornødne faglig-
hed til at sætte grænserne, og 
det er en del af embedsvær-
kets pligter at advare og sige 
fra i de tilfælde, hvor det, som 
ministeren ønsker at gen-
nemføre, er klart ulovligt, 
fastslår Instrukskommissio-
nen i rapporten.

Med andre ord: Embeds-
mændene havde pligt til at 
sige nej til Støjberg, fordi 
hendes ønske var »klart ulov-
ligt«. Men det gjorde de ifølge 
kommissionen ikke.

Tværtimod får embeds-
mænd i både Udlændinge- og 
Integrationsministeriet og i 
Udlændingestyrelsen hård 
kritik for at gennemføre den 
ulovlige praksis.

Det underbygger Støjbergs 

forklaring og forsvar, mener 
advokat Jonas Christoffer-
sen, der skal forsvare Støj-
berg.

- Vi synes helt grundlæg-
gende, at rapporten viser, at 
Folketinget har truffet be-
slutningen om en rigsretssag 
med bind for øjnene. Man har 
været blind for embedsmæn-
denes rolle, siger Jonas Chri-
stoffersen.

- Embedsmændene mente, 
at ordningen var lovlig. Der 
siger kommissionen, at de tog 
fejl. Det får de meget alvorlig 
kritik for.

- Vi mener så ikke, at man 
kan kritisere Inger Støjberg 
for, at hun ikke er klogere end 
Slotsholmens kronjurister. 
For hvis de tog fejl, har deres 
rådgivning til hende været 
forkert. Og så kan man ikke 
kritisere hende for at følge de-
res råd, siger Jonas Christof-
fersen.

Kommissionen har dog i sin 
første rapport konkluderet, 
at Inger Støjberg var vidende 
og advaret om, at en adskillel-
se af alle asylpar ville være i 
strid med loven.

Det er dog ikke fundet be-

vist, at Inger Støjberg »direk-
te har udtalt en tjenestebefa-
ling om, at ministeriets em-
bedsfolk skulle iværksætte 
en administration i strid med 
loven«.

Ifølge kommissionen er det 
dog fundet, at Støjberg »klart 
tilkendegav«, at hun ville 
have en ordning uden undta-
gelser. Men det var et politisk 
signal i en pressemeddelelse 
- ikke en ordre til embeds-
mændene - lyder Støjbergs 
forsvar.

Ifølge kommissionen burde 
en af de fem embedsmænd 
have »presset yderligere på« 
for at forhindre tilblivelsen af 
instruksen.

En anden burde have næg-
tet at videregive ordren til 
Udlændingestyrelsen. Og i 
Udlændingestyrelsen burde 
to embedsmænd have sagt nej 
til at gennemføre instruksen.

De fem embedsmænd er 
uenige i Instrukskommissio-
nens konklusioner, oplyser de 
via deres bisiddere.
 /ritzau/

Danmark 
Side 4

Ny kritik af embedsmænd 
kan hjælpe Støjberg

 Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mor vidnede om 
sin datters død

Danmark side 6

Russisk opposition 
bliver stemplet 
som ekstremistisk

Verden side 9

 Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix
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SMITTETAL: Antallet 
af coronapatienter 
på danske sygehuse 
er mindre end en 
femtedel af i januar, 
hvor det stod værst 
til.

DANMARK: Der er det sene-
ste døgn registreret 704 nye 
smittetilfælde i Danmark. 
Det viser tal fra Statens Se-
rum Institut (SSI).

De nyeste smittetilfælde er 
fundet via 159.466 PCR-test 
foretaget i svælget. Det sva-
rer dermed til, at 0,44 pro-
cent af prøverne har været 
positive.

Det er nogenlunde på ni-
veau med, hvad det har lig-
get på i april, hvor dele af 
samfundet er genåbnet.

Antallet af indlagte med 
coronavirus er det seneste 
døgn faldet med fire til 177.

Det er tæt ved det laveste 
antal coronapatienter på de 
danske sygehuse i et halvt 
år.

Det er samtidig omkring 
mindre end en femtedel af 
de 964 coronapatienter, der 
var indlagt, da sygehusene 
var mest pressede i starten 
af januar.

Joachim Hoffmann-Pe-
tersen, som er overlæge og 
formand for intensiv- og 
anæstesilægerne på landets 
sygehuse, hæfter sig ved, at 
antallet af dagligt smittede 
med coronavirus er stabilt.

- Der er jo så små hop fra 
dag til dag. Der er ikke no-
gen sikker tendens, siger 
han.

Det er også det, der kan 

læses i indlæggelses- 
tallene, mener han.

- Det er jo nok det antal ind-
læggelser, som det nuværen-
de antal smittede giver, siger 
Joachim Hoffmann-Peter-
sen.

Ud over det seneste døgns 
PCR-test er der foretaget 
192.935 lyntest det seneste 
døgn, men de positive tilfæl-
de herfra indgår ikke i smit-
tetallene.

Det skyldes, at der er usik-
kerhed forbundet med test-
svarene. Man opfordres 
derfor til at få foretaget en 
PCR-test, hvis man er blevet 
testet positiv med lyntest.

Antallet af vaccinationer 
fortsætter frem, og status 
er mandag, at 1,22 millio-
ner - eller 20,9 procent af be-
folkningen - har fået mindst 
et stik. Knap halvdelen har 
fået begge stik.

Der er det seneste døgn 
registrerede to coronarela-
terede dødsfald i Danmark. 
Dermed er 2477 døde med vi-
russet siden marts 2020.
 /ritzau/

»  Det er jo nok det 
antal indlæggelser, som 
det nuværende antal 
smittede giver. 

Joachim Hoffmann-
Petersen, overlæge
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Kritikere starter selv
Slagelse: Bag ny mad-
spildsforening i Korsør 
står flere, der har rettet 
skarp kritik af »Stop Spild 
Lokalt«’s arbejde.

Sjællandsredaktionen

Mail: sj@sn.dk
Tine Fasmer tlf. 88420333
Tomas Revsbech tlf. 88420362
Anders Spanggaard tlf. 88420334
Lars Jørgensen tlf. 88420308

Præst raser over brev
Vordingborg: Den 24 åri-
ge menighedsrådsformand 
i Stege Kirke har modtaget 
et rascistisk brev uden 
afsender. 

Mest læste

KONTAKT: Sund-
hedsstyrelsen 
mener nu, at man 
kan ses med ti 
mennesker i stedet 
for fem mennesker 
regelmæssigt.

DANMARK: Sundhedsstyrel-
sen anbefaler, at man kan 
have en social boble bestå-
ende af ti mennesker i stedet 
for fem.

Det skriver styrelsen i en 
pressemeddelelse mandag.

Vicedirektør i styrelsen 
Helene Probst siger, at selv 
om det er vigtigt at holde 

fast i de gode råd, kan der nu 
lempes en smule for anbefa-
lingerne.

- Lige nu anbefaler vi, at 
man maksimalt ser ti, og 
hvis man inviterer venner 
og familie på besøg derhjem-
me, så skal man ikke samles 
mere end ti indendørs, siger 
hun i pressemeddelelsen.

Den opdaterede vejled-
ning er en anbefaling og 
ikke en regel. Det er altså 
ikke ulovligt at ses med flere 
end ti mennesker regelmæs-
sigt.

Og Helene Probst er åben 
for, at anbefalingen kan 
blive lempet yderligere i de 
kommende måneder.

- Vi har savnet at se vores 
vanlige omgangskreds, og 
vi vil i de kommende måne-
der gradvist kunne udvide, 
hvor mange vi ser, siger 
hun.

Anbefalingen gælder ikke 
dem, man bor sammen med, 
og heller ikke dem, man ser 
uden for arbejdspladsen, 
skolen og fritidsaktiviteter.

Tidligere var anbefalin-
gen, at man maksimalt så 
fem forskellige mennesker 
regelmæssigt.

Den 21. april genåbnede 
flere ting i samfundet.

Det blev igen muligt for 
barer og restauranter at in-
viterer gæster ind på mad og 

drikke - dog med forudsæt-
ning om, at indendørsgæ-
ster kunne fremvise coro-
napas og desuden havde 
reserveret bord 30 minutter 
inden ankomst.

Også en stor del af inden-
dørsidrætten kunne genop-
tages. I første omgang er det 
kun unge under 18 år og æl-
dre over 70 år, der kan kom-
me i gang. Alle i aldersgrup-
pen 18-70 skal indtil videre 
vente til 6. maj.

Fodboldfans fik lov at 
komme tilbage på lægterne 
til blandt andet superliga-
kampe, og dags- og senior-
højskoler fik også lov at gen-
åbne. /ritzau/

Sundhedsstyrelsen: Udvid  
social boble til 10 mennesker

704 nye danske 
smittetilfælde - 
færre indlagte 

PRODUKTION: 
Fra næste år skal 
der produceres 
covid-19-vacciner på 
dansk jord, mener 
statsminister Mette 
Frederiksen.

DANMARK: Statsminister 
Mette Frederiksen (S) øn-
sker, at der skal produce-
res vacciner mod covid-19 i 
Danmark fra næste år. Det 
skal ske gennem en såkaldt 
markedshøring og et udbud 
af opgaven.

Det siger statsministeren 
til flere medier, herunder 
Børsen og TV2.

- På baggrund af den dia-
log, vi har haft med life 
science-sektoren over den 
seneste tid, er det vores vur-
dering, at der er basis for at 
etablere produktion i Dan-
mark på kommercielle vil-
kår, siger hun til Børsen.

Statsministeren har tid-
ligere kaldt emnet om co-
vid-19-vacciner for et sik-
kerhedspolitisk spørgsmål. 

Det gentager hun over for 
Børsen.

Over for Børsen vil hun 
ikke specificere, om det er 
bestemte selskabers vacci-
ner, som skal produceres i 
Danmark.

Til TV2 siger hun dog, at 
vaccinerne skal være cen-
treret om mRNA-teknolo-
gien, der er grundlaget for 
eksempelvis Pfizer og Mo-
dernas covid-19-vacciner.

Hun ønsker ikke at sætte 

beløb på, hvor mange dan-
ske skattekroner projektet 
skal have i ryggen.

Men ifølge TV2 skal stats-
ministeren bruge Folketin-
gets accept af udbuddet, før 
det kan blive til virkelighed.

DR har også talt med stats-
ministeren om planerne, 
som bliver taget positivt 
imod af Lægemiddelindu-
striforeningen (LIF).

- Det er en fornuftig idé at 
afprøve, om markedet kan 

levere det, hvis man mener, 
det skal foregå her i Dan-
mark, siger koncernchef 
Ida Sofie Jensen fra LIF til 
DR om idéen om et udbud på 
dansk vaccineproduktion.

Ida Sofie Jensen bemærker 
dog, at det kommer til at tage 
lang tid at nå til et sted, hvor 
Danmark rent faktisk vil 
kunne producere vacciner.

- Set fra vores side så vir-
ker det ikke realistisk, at 
man allerede fra 2022 kunne 
etablere sådan noget, siger 
hun til DR.

Årsagen er, at co-
vid-19-vacciner er særligt 
komplekse at producere, 
forklarer koncernchefen fra 
LIF.

Indtil videre har mere end 
hver femte person i den dan-
ske befolkning fået som mi-
nimum det første af to vacci-
nestik mod covid-19.

Lige godt hver tiende har 
fået begge stik og er færdig-
vaccinerede.

Statsministeren kan i in-
terviewet med TV2 ikke af-
vise, at der på sigt kan blive 
brug for at revaccinere be-
folkningen. 
 /ritzau/

Statsministeren vil 
have coronavacciner 
lavet i Danmark i 2022

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil have en produktion af corona-
vacciner i Danmark fra 2022.  Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
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SJÆLLAND RUNDT

sektion 2

N O R D V E S T S J Æ L L A N D : 
Flere unge skal have en 
erhvervsuddannelse.

Sådan har budskabet 
efterhånden lydt i mange 
år fra mange forskellige 
afsendere. Og de unge i 
Nordvestsjælland har 
tilsyneladende taget bud-
skabet til sig.

For 20 procent flere ele-
ver end sidste år har søgt 
ind på en erhvervsuddan-
nelse på EUC Nordvest-
sjælland, der har afdelin-
ger i både Holbæk, Ods-
herred og Kalundborg 
Kommuner. I konkrete 
tal betyder det, at ansø-
gertallet til grundforløb 
1 og 2 samlet set er steget 
fra 282 elever i april sidste 

år til 337 elever i april i år. 
Det oplyser EUC Nord-
vestsjælland.

- Den store stigning, vi 
ser i år, kommer på trods 
af faldende ungdomsår-
gange i vores område og 
efter et år, hvor vi har 
været meget begrænse-
de i vores muligheder for 
at vise vores uddannel-
ser frem og lade de unge 
få praksiserfaringer i 
værksteder knyttet til 
vores erhvervsuddannel-
ser. Derfor er det ekstra 
glædeligt, at interessen 
for erhvervsuddannel-
serne fortsat ser ud til at 
stige, siger leder Steffen  
Lund. 

Erhvervsuddannelser hitter

HAVDRUP: Mandag formiddag skete der en alvorlig 
ulykke på Risbyholmvej ved Havdrup. En lastbil-
chauffør kørte direkte ind i et kæmpestort træ, som 
væltede ned over lastbilen. Chaufføren kom slemt til 
skade ved ulykken.

Chaufføren var ifølge politiet ukontaktbar, da han 
med akutlægehelikopter blev fløjet til Rigshospitalet.  

- Det er vores opfattelse, at sammenstødet er sket ved 
normal hastighed. På vejen må man køre 80 kilometer 
i timen. Hvad der er årsagen til ulykken, er vi nu ved 
at undersøge, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og 
Vestsjællands Politi.

Lastbilchaufføren er en mand i 50’erne, bosiddende i 
Roskilde Kommune.

Lastbil kørte ind i kæmpe træ

KØGE: Fristen for be-
talingen af de sam-
menlagt 65 millioner 
kroner, som Køge 
Kommune og pro-
jektudv ik ler v i rk-
somheden Agat Ejen-
domme skal betale 
til GVL Entreprise, 
udløb i gårg.

Derfor besluttede 
et enigt Køge Byråd 
mandag morgen at 
frigive en anlægs-
bevilling på 32,5 
millioner kroner og 
sende beløbet af sted 
til GVL Entreprise i 
kølvandet på en tabt vold-
giftssag i forbindelse med 
opførelsen af rehabilite-
ringscenteret ved Køge 
Station.

Den endelige fordeling 
af regningen er imidler-
tid ikke på plads endnu, 
da forhandlingerne mel-
lem Køge Kommunes ad-
vokater og Agat Ejendom-

mes advokater fortsæt-
ter, fortæller borgmester 
Marie Stærke (S ).

- Vi mener ikke, at stør-
stedelen ligger hos os, 
da det var dem, der var 
byggestyrer, siger Marie 
Stærke, som ikke kan gå 
ind i de nærmere detal-
jer, men understreger, 
at drøftelserne parterne 
imellem er konstruktive.

Hul i voldgiftssag bliver lukket
 Foto: Thomas Olsen

HØJE-TAASTRUP: Hele Høje-Taastrup Kommune er 
nu faretruende tæt på at måtte lukke ned i mindst syv 
dage. I skrivende stund er det seneste såkaldte testju-
sterede incidenstal for kommunen på 189, og kommer 
det over 200, bliver kommunen nedlukket. 

Det betyder automatisk lukning af alle skoler, fritids-
aktiviteter og foreningsaktiviteter, ligesom erhvervs-
ministeren kan tage initiativ til også at lukke blandt 
andet butikker, frisører og serveringsteder.

Og det er særligt den såkaldte britiske variant af 
coronavirus, som har ændret mønstret, lyder det fra 
borgmester Michael Ziegler (K). 

Nærmere total nedlukning

BRYSTKRÆFT: 
Region Sjælland 
vil afkorte lange 
ventetider på bryst-
kræft-screeninger 
med ny uddannelse 
til screening-assi-
stenter. Regionen vil 
desuden uddanne 
sine egne radiogra-
fer fra 2022. 

Af Tomas Revsbech

SJÆLLAND: Mangel på bryst-
kræft-detektiver har bety-
det, at Region Sjælland for 
nylig måtte fortælle 5671 
kvinder, at deres bryst-
kræftscreeninger er blevet 
udskudt. 

Men nu vil regionen ud-
danne sig til flere hænder, 
der kan sikre, at kvinderne 
får tilbudt screeninger in-
den for de maksimalt to år 
og tre måneder, som de nati-
onale retningslinjer lægger 
op til. 

Regionen vil oprette en 
screeningsassistent-uddan-
nelse i samarbejde med Pro-
fessionshøjskolen Absalon.  
Uddannelsen mangler end-
nu det formelle godkendel-
ses-stempel fra Sundheds-
styrelsen, men er så langt, at 
man er klar til slå dørene op 
efter sommerferien. 

- Vi har lige nu syv stillin-
ger, som er besat af vikarer. 
Det er et problem, som næ-

sten alle regionerne har, 
men vi er i særlig grad pres-
set lige nu. Får vi godkendel-
sen er det vores forventning, 
at vi kan have uddannet om-
kring 10 assistenter til jul, 
siger Heino Knudsen, regi-
onsrådsformand i Region 
Sjælland (S). 

Uddannelsen er en ef-
ter- og videreuddannelse 
af eksempelvis Social- og 
sundhedsassistenter og 
sygeplejersker, og går alt 
efter planen kan de første 
screeningsassistenter være 
uddannede til jul. 

Planerne, der blev god-
kendt af regionens forret-
ningsudvalg på et møde 
mandag, rækker dog endnu 
videre. 

Uddannelse i Næstved
For regionen kæmper også 
med at have nok radiografer, 
der blandt andet kan tage sig 
af de mere omfattende bryst-
kræft-undersøgelser i for-
bindelse med kræftpakker 
og konkrete mistanker om 
brystkræft. Også det pro-
blem vil regionen uddanne 
sig ud af. 

- Vi ønsker at få lov til at 
oprette vores egen radio-
graf-uddannelse sammen 
med Absalon, hvor vi kan få 
lov til at uddanne de radio-
grafer, som vi har behov for 
i vores sygehusvæsen, siger 
Heino Knudsen. 

Ifølge Daniel Bojsen, di-
rektør for sundhedsuddan-
nelserne på Professions-
højskolen Absalon, er det 
planen, at begge de nye ud-
dannelser skal ligge på pro-

fessionshøjskolens campus i 
Næstved. 

- Uddannelsen til 
screeningsassistent kom-
mer til at bestå af 10 uger 
på skolebænken og 10 uger 
i praktik, hvor de skal ar-
bejde med mammogra-
fi-screeninger i samarbej-
de med radiografer, læger, 
sygeplejersker og øvrige 
sundhedspersonale. Der er 
umiddelbart lagt op til, at vi 
kan oprette et hold, der skal 
uddanne 10 fra Region Sjæl-
land. Men uddannelsen op-
rettes i samarbejde med de 
fire andre regikoner. Så der 
kunne eksempelvis komme 
10 yderligere kursister fra 
de andre regioner, hvis der 
er interesse for det. Men det 
er noget, der stadig skal ses 
på, siger Daniel Bojsen. 

Tanken er også, at en frem-
tidig radiograf-uddannelse 
skal ligge på Absalons cam-
pus i Næstved. Her sender 
man dog først en ansøgning 
til Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet efter som-
merferien. Håbet er studie-
start i efteråret 2022. 

- Vores uddannelsessted 
i Næstved har i forvejen 
mange andre sundhedsud-
dannelser, så det giver god 
mening at lægge det i et i for-
vejen sundhedsfagligt miljø. 
Men derudover er der selv-
følgelig nogle specialkom-
petencer, som vi og regionen 
skal have hentet ind, siger 
Daniel Bojsen. 

Brystkræft: Ny uddannelse 
skal få ventetiden ned 

Region Sjælland har gennem de senere år kæmpet med at overholde ventetiderne på kræftområdet. Tidligere var det ventetiden på kræftpak-
kerne, det kneb med, og senest ventetiden på brystkræftscreeninger, som alle kvinder mellem 50 ogf 69 år tilbydes. Nu skal ny efteruddannel-
se til screeningsassistent og på sigt regionens egen radiograf-uddannelse få gjort noget ved ventetiderne.  Foto: Jens Wollesen 

FAKTA
■n Alle kvinder mellem 

50 og 69 år tilbydes 
brystkræftscreeeninger 
inden for et interval på 
maksimalt to år og tre 
måneder. 

■n Det tilbud tager cirka 
40.000 ud af 43.000 
kvinder i Region Sjæl-
land, der har fået tilbud-
det, imod hvert år. 

■n 5671 kvinder kunne 
imidlertid ikke nås in-
den for tidsfristen og 
har måttet vente i op til 
to et halvt år på deres 
screening, har vicedi-
rektør på SUH Jesper 
Gyllenborg tidligere 
fortalt her i avisen. 

■n Ifølge Kræftens Bekæm-
pelse finder man kræft 
hos omkring seks af 
1000 kvinder, der har 
fået foretaget bryst-
kræftscreeniningerne. 

■n Region Sjælland har 
gennem flere år kæm-
pet med at få hænder 
nok til brystkræft-om-
rådet. Regionen har lige 
nu syv stillinger som 
screeningsassistsassi-
stenter, der er ubesatte. 
De tager sig typisk at 
massescreeninger for 
brystkræft. 



SEK TION 2 DANMARK

RIGSRETSAG: Ifølge 
Jonas Christoffer-
sen underbygger 
Instrukskommis-
sionens kritik af 
embedsmænd Inger 
Støjbergs forsvar.

DANMARK: En beretning 
fra Instrukskommissionen 
mandag underbygger tidli-
gere integrations- og udlæn-
dingeminister Inger Støj-
bergs forsvar.

Det mener Jonas Christof-
fersen, der er en af de ad-

vokater, som skal forsvare 
Inger Støjberg ved en sag i 
rigsretten til efteråret.

I beretningen får fem em-
bedsmænd kritik for deres 
håndtering af en sag om ad-
skillelse af asylpar, hvoraf 
den ene var mindreårig.

Ifølge kommissionen blev 
der i 2016 udstedt en klart 
ulovlig instruks om at ad-
skille asylpar, og ifølge kom-
missionen er der grundlag 
for, at de fem embedsmænd 
kan blive mødt med sankti-
oner.

Da sagen rullede var den 
ansvarlige minister Inger 
Støjberg.

Advokat Jonas Christof-

fersen mener, at beretnin-
gen underbygger Inger Støj-
bergs forklaring og forsvar.

- Vi synes helt grundlæg-
gende, at den her rapport 
viser, at Folketinget har 
truffet beslutningen med 
bind for øjnene, fordi man 
har været blind for embeds-
mændenes rolle, siger Jonas 
Christoffersen. 

- Embedsmændene mente, 
at den ordning, der var, at 
den var lovlig.

- Der siger kommissionen, 
at de tog fejl. Det får de meget 
alvorlig kritik for. Vi mener 
så ikke, at man kan kritise-
re Inger Støjberg for, at hun 
ikke er klogere end Slotshol-

mens kronjurister.
- For hvis de tog fejl, har 

deres rådgivning til hende 
været forkert, og så kan man 
ikke kritisere hende for at 
følge deres råd. 

En af embedsmændene 
burde ifølge kommissionen 
have »presset yderligere 
på« for at forhindre den in-
struks, som kommissionen 
mener er klart ulovlig.

En anden burde have næg-
tet at videregive ordre til 
Udlændingestyrelsen, da 
hun burde have indset, at in-
struksen var ulovlig.
 
 

/ritzau/
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Støjberg-advokat ser  
beretning som et boost

INSTRUKS: Fordi 
de ikke længere er 
ansat i staten, slip-
per tre hovedper-
soner i asylsag for 
at få vurderet deres 
ansvar.

DANMARK: Tre af de mest 
centrale skikkelser i sagen 
fra 2016 om ulovlig adskil-
lelse af asylpar slipper for at 
blive ansvarsvurderet.

Det skyldes, at de ikke læn-
gere er ansat i den statslige 
forvaltning.

Det fremgår af en beret-
ning fra Instrukskommissi-
onen, der blev nedsat for at 
gennemgå sagen. Den har 
ført til, at daværende udlæn-
dingeminister Inger Støj-
berg skal for den blot sjette 
rigsretssag nogensinde.

Det drejer sig om daværen-
de departementschef Uffe 
Toudal Pedersen fra Udlæn-
dingeministeriet, tidligere 
direktør Henrik Grunnet 
fra Udlændingestyrelsen og 
den daværende særlige råd-
giver Mark Thorsen.

Instrukskommissionen 
har udtalt meget skarp kri-
tik af fem andre embeds-
mænd. Den konkluderer, 
at de kan drages til ansvar 
for deres rolle i sagen om de 
klart ulovlige adskillelser.

Departementschef Uffe 
Toudal Pedersen er en af 
sagens absolutte hovedper-
soner og var den øverste em-
bedsmand i ministeriet.

Men hans ansvar i sagen 
vil ikke blive belyst, fordi 
han er gået på pension.

Han gik i 2016 efter egen 
forklaring hårdt presset af 
Inger Støjberg med til at ud-
sende en pressemeddelelse, 
som var ulovlig.

Det skyldes, at de fjernede 
afgørende afsnit om, at der 
kunne være undtagelser ved 
adskillelsen af asylpar.

Den blev fulgt op af et tele-

fonopkald fra en afdelings-
chef og sammen førte det til, 
at instruksen om at adskille 
ulovligt blev gennemført. 

Departementschefen har 
fremhævet, at han over for 
ministeren slog fast, at der 
ville blive administreret 
lovligt trods den misvisende 
pressemeddelelse.

Han fremhævede også, 
at ministeren godkendte et 
meget omtalt notat om, at 
der skulle administreres 
lovligt.

Men Instrukskommissi-
onen har tilsidesat forkla-
ringen om notatet, som først 
blev offentligt kendt, da de-
partementschefen vidnede i 
kommissionen.

Andre embedsmænd har 
vidnet om, at de ikke tillagde 
notatet nogen værdi, fordi 
pressemeddelelsen blev ud-
sendt.

Støjberg har da også er-
kendt, at pressemeddelel-
sens ordlyd overhalede nota-
tet, som hun ikke har omtalt 
de fire år før, kommissionen 
blev nedsat.

Henrik Grunnet er som 
styrelsesdirektør en anden 
central skikkelse. Han var 
med på et centralt møde 10. 
februar 2016, hvor Støjberg 
blev advaret om, at det ville 
være ulovligt at adskille alle 
asylpar uden undtagelse. 

Alligevel lod han sin sty-
relse påbegynde adskillel-
serne men bad dog om yder-
ligere instrukser, hvilket 
aldrig kom.

Han fik, nogle uger før sa-
gen for alvor gik i gang, at 
vide, at han blev forflyttet 
uden at få en begrundelse. 
Tidligere i år skiftede han til 
et privat advokatfirma efter 
mange år i staten og får så-
ledes ikke sit ansvar belyst.

Mark Thorsen var Støj-
bergs særlige rådgiver, men 
er i dag ansat i Frederiks-
berg Kommune og slipper 
ligeledes for at få sit ansvar 
vurderet. /ritzau/

Tre centrale 
skikkelser  
slipper for 
eventuel straf

Der venter en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.  I ny rapport fra Instrukskommissionen får også 
embedsmændene hård kritik for deres rolle i sagen. Der er grundlag for at drage fem embedsmænd til ansvar i sagen, vurderer Instrukskom-
missionen.  Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

KØBENHAVN: Mandag har 
fem embedsmænd fået kri-
tik i en beretning fra In-
strukskommissionen i en 
sag om adskillelse af asyl-
par.

Kritikken bør ifølge fag-
forbundet Djøf, der repræ-
senterer flere forskellige 
faggrupper i embedsværket, 
udløse »kritisk selvrefleksi-
on« i hele embedsværket.

Det siger fagforbundets 
formand, Henning Thiesen, 
i en pressemeddelelse man-
dag efter beretningen er ble-
vet udsendt.

- Alene det, at Instruks-
kommissionen finder 
grundlag for at rette alvorlig 
kritik af fem embedsmænd 
kalder på kritisk selvreflek-
sion - både blandt de folke-
valgte politikere, men også 
blandt embedsmænd og der-
med Djøfs medlemmer.

- Der er brug for ekstra 
opmærksomhed på de klas-
siske embedsmandsdyder, 
som måske ikke altid bliver 
værdsat i en hektisk politisk 
hverdag, siger han.

Ifølge Djøf peger pilen alt-
så ikke kun på embedsvær-

ket men også på deres øver-
ste chefer - ministrene - og 
det politiske pres, der kom-
mer herfra.

- Man er nødt til at lytte til 
det ubelejlige synspunkt, si-
ger Henning Thiesen.

Sagen handler om en in-
struks om adskillelse af 
asylpar, hvor den ene part 
var mindreårig. I 2016 blev 
der 10. februar 2016 udsendt 
en instruks fra Udlændinge- 
og Integrationsministeriet 
om netop dette.

Instrukskommissionen 
har konkluderet, at den in-

struks var »klart ulovlig«.
Den beretning fra kom-

missionen, der er offentlig-
gjort mandag, handler om 
hvilket ansvar, embeds-
mændene havde i den sag.

Her fandt kommissionen, 
at der var grundlag for at 
sanktionere fem forskellige 
embedsmænd.

De havde på forskellige 
måder ikke gjort nok for at 
forhindre, at instruksen, 
som kommissionen mener, 
at de burde have indset var 
»klart ulovlig«, blev ført ud i 
livet. /ritzau/

Djøf-formand håber på kritisk  
selvrefleksion efter sag om asylpar

Forhenværende departementschef i Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriet Uffe Toudal Pedersen ankommer til Instrukskommis-
sionen i Retten på Frederiksberg.  
 Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
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REGNSKAB: Super-
markedskæden 
Coop kommer ud af 
2020 med et rekord-
overskud på 756 
millioner kroner, 
viser årsregnskab.

DANMARK: 2020 var et histo-
risk godt år for supermar-
kedskæden Coop, som kun-
ne holde sine butikker åbent 
hele året, mens andre dele af 
detailhandlen og restauran-
terne i perioder måtte holde 
lukket.

Salget steg sidste år med 
omkring to milliarder kro-
ner til 44,7 milliarder kro-
ner hos Coop. 

Koncernen står bag Kvick-
ly, Superbrugsen, Dag-
li’Brugsen, Fakta, Irma og 
Coop365. Samlet har Coop 
1069 butikker.

Det højere salg har med-
virket til, at Coops overskud 

er næsten fordoblet til 756 
millioner kroner, hvilket er 

det højeste i Coops historie.
Bestyrelsesformand Lasse 

Bolander lægger ikke skjul 
på, at resultatet er præget af 
coronaudbruddet. 

- Lukning af grænser har 
reduceret den store græn-
sehandel, og lukning af re-
stauranter har også øget sal-
get i vores butikker.

- Men det har samtidig 
været udfordrende, fordi 
det har medført store foran-
dringer i indkøbsmønstre 
og stillet mange nye krav til 
medarbejderne i butikkerne 
i forbindelse med sikkerhe-
den. Men samlet set er det et 
resultat, vi er meget tilfred-
se med, siger Lasse Bolan-
der i en pressemeddelelse.

Det er især Kvickly og der-
efter SuperBrugsen og Dag-
lig’Brugsen, som har sikret 
den store fremgang i indtje-
ningen.

For 2021 forventer Coop et 
lavere resultat end i 2020.

Det skyldes dels, at der 
ventes at blive åbnet for 
grænsehandlen, og dels at 

folk vil spise mere ude og 
derfor ikke købe helt lige så 
mange dagligvarer.

Til gengæld sætter Coop 
som målsætning at øge sin 
markedsandel i den danske 
dagligvarehandel.

De seneste år har Coop 
lukket butikker, der gav un-
derskud og på den måde tabt 
markedsandele, men nu går 
koncernen i offensiven og vil 
vokse mere end markedet, 
skriver virksomheden i års-
regnskabet.

Coop sidder på omkring 
en tredjedel af det danske 
dagligvaremarked, viser en 
rapport fra Retail Institute 
Scandinavia fra 2020.

Det er ikke kun Coop, som 
økonomisk har nydt godt af 
coronaudbruddet.

I sidste uge var der også et 
rekordregnskab fra Salling 
Group, der ejer Netto, Føtex 
og Bilka.

/ritzau/

Corona fører til rekordoverskud hos Coop

Salget hos supermarkedskæden Coop - der står bag Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Fakta, Irma og 
Coop365 - steg sidste år med omkring to milliarder kroner til 44,7 milliarder kroner.    
 Foto: Jens Berg Thomsen

DRABSSAG: I slut-
ningen af oktober 
sidste år forsvandt 
Maria From Jakob-
sen. Hendes mand 
er blevet tiltalt for 
drab.

FREDERKSSUND: En 44-årig 
præst fra Frederikssund 
er blevet tiltalt for at have 
dræbt sin hustru, som for-
svandt i oktober fra famili-
ens hjem.

Det oplyser anklager An-
ne-Mette Wedell Seerup fra 
Nordsjællands Politi.

Præsten - Thomas Got-
thard - har været varetægts-
fængslet og sigtet for drab 
siden midten af november. 
Han har hidtil nægtet sig 
skyldig.

Liget efter hans hustru er 
ikke fundet. Alligevel har 
anklagemyndigheden altså 
fundet mistanken om drab 
stærk nok til at rejse tiltale.

- Det bygger på en vurde-
ring af de beviser, der er 
kommet frem under efter-
forskningen.

- I den forbindelse har jeg 
fundet, at der er tilstrække-
ligt grundlag til at bede ret-
ten om at tage stilling til, om 
han er skyldig i drab, siger 
Anne Mette Wedell Serup 
til Ritzau mandag eftermid-
dag.

Retssagen begynder 25. ok-
tober.

Der er afsat 16 dage til sa-
gen ved Retten i Hillerød.

I begyndelsen af forløbet 

var Thomas Gotthard, der 
var ansat som præst i Hede-
husene vest for København, 
beskyttet af et navneforbud.

Men det ophævede retten i 
december.

Det skete efter ønske fra 
politiet og anklagemyndig-
heden, fordi efterforskerne 
havde brug for offentlighe-
dens hjælp til at opklare sa-
gen.

Flere gange er hans vare-
tægtsfængsling blevet for-
længet.

Under sagen er det kom-
met frem, at Thomas Got-
thard skal have foretaget in-
ternetsøgninger på ord som 
»havdybde«, »olietønder« og 
»selvmord« forud for hans 
hustru - Maria From Jakob-
sens - forsvinden.

Derudover har politiet 

fundet kaustisk soda og salt-
syre hos manden.

Begge kemikalier er 
stærkt ætsende.

43-årige Maria From Ja-
kobsen var ansat som psy-
kolog ved Holbæk Sygehus 
og mor til to børn. Hun blev 
sidst set 26. oktober og blev 
derefter meldt savnet hos 
politiet.

Blandt andet er parrets 

hjem i Frederikssund og de-
res sommerhus i Nykøbing 
Sjælland blevet undersøgt, 
men hendes lig er altså ikke 
fundet.

En blå fodertønde har haft 
en central plads i politiets ef-
terforskning.

Overvågningsvideoer har 
således vist, at Thomas Got-
thard den 6. november sidste 
år - 11 dage efter at Maria 

From Jakobsen forsvandt - 
skilte sig af med en blå foder-
tønde på en genbrugsplads i 
Frederikssund.

Ud over den blå fodertønde 
bortskaffede præsten en grå 
sækkevogn.

Udstyret kan have været 
brugt i forbindelse med det 
formodede drab.

Retsmøderne under Tho-
mas Gotthards varetægts-
fængsling er blevet holdt for 
lukkede døre af hensyn til 
efterforskningen, men fle-
re medier har fået indblik i 
efterforskningen via retsbø-
gerne i sagen.  /ritzau/

Præst tiltales for drab på sin hustru
Maria From Jakobsen forsvandt 
fra sit hjem i Frederikssund sidste 
efterår. Hun blev sidst set 26. 
oktober. Hjemmet og familiens 
sommerhus er blevet undersøgt 
af politiet.  
Foto: Tobias Kobborg/Scanpix
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DØDSULYKKE: En 
mor så 28. okto-
ber sin datter blive 
dræbt af en flugt-
bilist lige foran 
sig. Mandag skulle 
moren vidne i Ret-
ten på Frederiks-
berg, hvor bilisten 
er tiltalt.

FREDERIKSBERG: De stod et 
øjeblik og overvejede, om de 
skulle cykle eller gå det sid-
ste stykke hjem.

Moren havde hentet sin 
femårige datter i børnehave, 
da de ved 16-tiden den 28. ok-
tober sidste år befandt sig på 
fortovet på Peter Bangs Vej 
i Valby.

Men pludselig gassede en 
sort Passat op fra en side-
vej og kørte hen over Peter 
Bangs Vej. Den ramte mo-
ren og datteren på fortovet, 
inden den bragede ind i en 
husmur.

Pigen blev dræbt på ste-
det. Den 21-årige bilist, der 
førte bilen, sidder nu tiltalt 
i Retten på Frederiksberg, 
og moren vidnede mandag 
med tårer i øjnene og sin bi-
standsadvokat ved sin side.

- Jeg ser den komme imod 
os, og jeg kan ikke nå at gøre 
noget. Den bremser ikke el-
ler forsøger at undvige os, 
sagde moren om den tragi-

ske ulykke.
Hun væltede selv ind i mu-

ren men kom op at stå. Datte-
rens liv stod ikke til at redde. 

Den 21-årige bilist kom 
hurtigt ud af bilen.

- Jeg ser ham, lige da jeg 
står op, fortalte moren.

Men så forsvandt han.
Flugtbilisten blev anholdt 

dagen efter og er varetægts-
fængslet. Under morens for-
klaring sad han i et andet 
lokale, så hun ikke skulle se 

ham.
Han fik dog lov til at blive 

siddende, da andre vidner 
fortalte, hvad de så. Imens 
sad den 21-årige stille og kig-
gede lige frem for sig eller 
ned i bordet.

Flere fortalte, at de hørte 
en »voldsom« acceleration 
før ulykken.

Den 21-årige mand har 
fortalt, at han kørte ud fra 
sidevejen og skulle til ven-
stre i T-krydset. Han kørte 

dog lige over Peter Bangs 
Vej og ind i muren, da han 
ville undvige biler fra begge 
sider, har han fortalt.

Derfor spurgte anklager 
Kristian Kirk flere af vid-
nerne, om de havde set bili-
sten forsøge at undvige. Det 
havde ingen.

Anklageren påstår, at den 
unge bilist kørte påvirket af 
både kokain og lattergas.

Tidligere på den fatale dag 
havde den 21-årige inhaleret 

600 gram lattergas, men han 
nægter, at han var påvirket 
under kørslen.

Da han blev anholdt dagen 
efter, havde han kokain i 
blodet, men det tog han efter 

ulykken, har han forklaret.
Der ventes et krav om fire 

års fængsel eller mere i sa-
gen, der fortsætter 14. maj.
 /ritzau/

Mor så flugtbilist brage ind i sin datter

Den 21-årige mand er 
tiltalt for i alt 35 forhold. 
De mest alvorlige er: 

n Uagtsomt manddrab 
under særligt skærpen-
de omstændigheder ved 
som påvirket af kokain 
og lattergas at have på-
kørt og dræbt en femårig 
pige 28. oktober 2020.  

n At have udsat pigens 
mors liv eller førlighed 
for fare i forbindelse med 
ulykken.  

n At have efterladt mor 
og datter i hjælpeløs til-
stand.  

n Uagtsom legemsbe-
skadigelse og at have 
forvoldt fare for andres 
liv eller førlighed, da han 
påvirket af spiritus kørte 
ind i en anden bil på Ve-

sterbro 19. januar 2019. 
To personer blev alvor-
ligt kvæstet.  

n At have været i besid-
delse af 51 falske tusind-
kronesedler.  

n Som hvidt bud at have 
leveret mindst 215 gram 
kokain til kunder i Kø-
benhavn.  

n At have været i besid-
delse af halvandet kilo 
hash med henblik på vi-
dereoverdragelse.  

n Et tyveri fra Circle K 
på Strandvejen i Helle-
rup 11. juni 2019, som ud-
viklede sig til røveri, da 
han skubbede en ansat to 
gange i brystet og slynge-
de om sig med trusler.

Kilde: Anklageskriftet

Det er dødsbilisten 
tiltalt for

Folk lagde blomster på ulykkesstedet på Peter Bangs Vej i Valby, efter at en femårige pige 28. oktober sid-
ste år mistede livet, da hun blev påkørt af en bil. Bilisten var både påvirket af kokain og lattergas, mener 
anklagemyndigheden.  Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

RETSSAG: I juni 2019 
kastede en 24-årig 
kvinde vand på to 
togkontrollører. Hun 
blev dømt for vold i 
både by- og lands-
retten. Mandag 
startede ankesagen 
i Højesteret.

DANMARK: En afgift for en 
manglende togbillet fik i 
juni 2019 en ung kvinde til at 
kaste vand på to togkontrol-
lører på perronen på Køben-
havns Hovedbanegård.

Nu skal Højesteret afgøre, 
om der var tale om vold.

I både by- og landsretten 
blev kvinden - der i dag er 25 
år - dømt for både vold, hån 
og skældsord mod en person 
i offentligt hverv.

Det var primært den ene af 
togkontrollørerne, som blev 
ramt af vandet.

Kvindens forsvarer, Bo 
Vestergaard, mener dog, at 
hun kun kan dømmes for 
hån og skældsord - og altså 
ikke for vold - da mængden 
af vand, som blev kastet, 

ifølge forsvareren var meget 
begrænset.

Advokaten henviste ved et 
retsmøde mandag i Højeste-
ret til en video, som blev vist 
i retten.

- Når man ser på videoen, 
udtrykker den forurette-
de ikke frygt eller voldsom 
overraskelse. Hun undrer 
sig over, hvad der har ramt 
hende. Ikke andet.

Omvendt mente specialan-
klager Jakob Nielsen, at 
mængden af vand har været 
betydelig, da de to togkon-

trollørers hvide skjorter 
blev gennemsigtige.

- Det er svært at argumen-
tere imod, at det at kaste en 
mængde vand på en person 
indebærer en krænkelse af 
denne persons legeme, siger 
han.

Under sagens bevisførel-
se afspillede Jakob Nielsen 
overvågningsvideoen fra 
perronen, hvor man ser 
kvinden kaste vand mod de 
to togkontrollører.

Kvinden har i både byret-
ten og landsretten forklaret, 
at hun var vred og frustre-
ret og kastede en lille smule 
vand, da hun passerede de to 
kontrollører på vej væk fra 
perronen.

Sagen om vand mod de to 
togkontrollører er én ud af 
to sager, som er slået sam-

men i Højesteret, da begge 
sager omhandler vand ka-
stet mod en person i offent-
ligt hverv.

Men kvinden, som er til-
talt i den anden sag, var ved 
retsmødets begyndelse syg. 

Derfor bad hendes forsva-
rer, Esben Roslev, om, at 
forelæggelsen af hendes sag 
blev rykket til en anden dag.

Dette valgte retten at imø-
dekomme. Kvinden er tiltalt 
for at kaste vand mod en 

fængselsbetjent. Hendes sag 
udsættes til mandag den 3. 
maj.

Dommen i sagerne offent-
liggøres 5. maj klokken 12. 

/ritzau/

Højesteret afgør om vandkast kan være vold

Ved byretten blev kvinden idømt 
40 dages betinget fængsel, og i 
landsretten forhøjede man straf-
fen til 60 dages betinget fængsel. 
Nu er sagen nået til Højesteret.
 Foto: Philip Davali/
 Ritzau Scanpix

»  Når man ser på 
videoen, udtrykker den 
forurettede ikke frygt 
eller voldsom overra-
skelse. Hun undrer sig 
over, hvad der har ramt 
hende. Ikke andet.

Bo Vestergaard
forsvarer for tiltalte
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DANMARK: Flere kom-
muner er fortsat med at 
vie udlændinge, selvom 
det under corona-pande-
mien er det ikke et aner-
kendelsesværdigt formål 
at krydse grænsen for at 
blive gift. 

Blandt andet har gifte-
fogederne i København 
viet 96 par i årets første 
tre måneder, og på Stevns 
er 79 udenlandske par 
viet siden nytår, det skri-
ver DR Sjælland.

Stevns borgmester 
Anette Mortensen mener 

ikke, det er kommunens 
ansvar at kontrollere, om 
brudeparrene er lovligt i 
landet.

- Det er ikke vores opga-
ve, det er politiets opgave, 
siger hun.

Et af dem er et ghane-
sisk par der bor i Tysk-
land, og som ønsker at 
være anonyme.

- Vi er udelukkende 
kommet til Danmark for 
at blive viet, og så kører 
vi hjem til Tyskland igen, 
fortæller brudgommen.

Par viet i Danmark trods forbud

DANMARK: Danske Bank 
sænker grænsen for, hvor 
mange penge man kan 
have stående på sin konto 
i banken uden at skulle 
betale for det.

Fra 1. juli vil man skul-
le betale en negativ rente 
på 0,6 procent om året af 
beløb over 100.000 kroner. 
Tidligere var grænsen 
250.000 kroner. Det oply-
ser banken i en presse-

meddelelse.
Hvis man for eksempel 

har 200.000 kroner ståen-
de, vil man for fremtiden 
skulle betale 600 kroner 
årligt til Danske Bank.

Danske Banks begrun-
delse er, at renterne gene-
relt set er negative, hvil-
ket betyder, at det koster 
penge for banken at have 
kundernes opsparinger 
stående. /ritzau/

Negativ rente fra 100.000 kr.

 Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters

ZOO: Endnu en gang 
har København Zoo 
kastet håndklædet i 
ringen, hvad angår 
parringen af de to 
pandaer, som den 
zoologiske have har 
lånt af Kina.

DANMARK: Endnu en gang 
er København Zoo nødt til at 
kaste håndklædet i ringen, 
hvad angår parringen af de 
to pandaer, som den zoolo-
giske have har lånt af Kina, 
Xing Er og Mao Sun.

Hunnen, Mao Sun, bød sig 
ellers rigeligt til ved Xing 
Er, men han var mere inte-
resseret i at spise bambus.

Mandag eftermiddag er 
hunnens brunst begyndt at 
klinge af, og derfor har dyr-
lægerne adskilt pandaerne.

Der bliver dermed heller 
ingen pandaparring i 2021, 
oplyser den zoologiske ha-
ves zoologiske direktør, 
Mads Bertelsen.

- Nu er de gået hver til sit, 
og der vil de ligesom ude 
i naturen holde sig for sig 
selv, siger han.

Pandaer er notorisk svære 
at få til at parre sig - vinduet 
for en parring er kun en lille 
håndfuld dage om året, når 
dagene begynder at blive 
mere solrige.

- Det her famøse korte 
åbne vindue, hvor hunnen 
er i brunst, er lige lukket her 

for et par timer siden, siger 
Mads Bertelsen mandag ef-
termiddag.

Derfor må København Zoo 
nu vente endnu et år, før dyr-
lægerne forsøger at få pan-
daerne til at parre sig på ny. 
Og der er ingen garanti for, 
at den zoologiske have har 
heldet med sig næste år.

Pandaerne er så svære at 
parre, at man flere steder i 
verden benytter sig af kun-
stig befrugtning for at gøre 
hunnen drægtig.

Det er København Zoo 
heller afvisende over for at 
overveje med tiden. Det er 
dog stadig for tidligt, mener 
Mads Bertelsen.

- Foreløbig er begge dyr 
ganske unge. Hunnen (Mao 

Sun, red.) er seks år gam-
mel, og hannen (Xing Er, 
red.) er syv år gammel, og 
det er kun anden gang, at de 
forsøger sig med det her, si-
ger han og tilføjer:

- Det er nok ikke så uven-
tet, at det er gået, som det er 
gået.

De to pandaer har det iføl-
ge Mads Bertelsen godt, om 
end de er lidt trætte efter et 
par udmattende dage med 
parringsforsøget.

- Pandaer har ikke det sto-
re aktivitetsniveau, fordi 
de har så lidt energi fra det, 
som de spiser, siger han.

- Men alt er godt, og de har 
ikke lidt nogen skade.

/ritzau/

København Zoo opgiver 
pandaparring for i år

København Zoo har opgivet at få de to lånte pandaer til at parre sig i år. Hanpandaen, Xing Er, var mere optaget af at spise bambus end at for-
plante sig, siger zoologisk direktør ved København Zoo Mads Bertelsen.  Foto: Thibault Savary/ Scanpix

AARHUS: En patruljevogn fra Østjyllands Politi kørte 
mandag eftermiddag sammen med letbanen i Aarhus, 
oplyste politiet på Twitter.

Ingen kom alvorligt til skade, men en betjent blev 
kørt til skadestuen for at blive tjekket.

Aarhus Stiftstidende skriver, at patruljevognen var 
under udrykning, da uheldet skete. Det vil vagtchefen 
hos politiet hverken be- eller afkræfte.

Et øjenvidne siger til Aarhus Stiftstidende, at toget 
ramte ind i siden på patruljevognen, som blev skubbet 
til side.

Direktør hos Aarhus Letbane Michael Borre oplyste 
mandag eftermiddag, at der efter uheldet ikke kørte 
tog mellem Aarhus H-Universitetshospitalet ligesom 
Aarhus H-Lystrup gennem Risskov var indstillet.

/ritzau/

Politi og letbane i sammenstød

RØDEKRO: En person har mistet livet, og en anden er 
kommet alvorligt til skade ved en trafikulykke i Søn-
derjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.
Ulykken skete på Oksevejen ved Rødekro ved Aaben-

raa.
- Der er tale om en soloulykke, men jeg ved endnu 

ikke, hvad der er sket, siger politiets vagtchef midt på 
eftermiddagen.

Den tilskadekomne er fløjet med helikopter til Oden-
se Universitetshospital. Hans tilstand betegnes man-
dag aften fortsat som kritisk.

De pårørende til de to mænd er blevet underrettet om 
ulykken. /ritzau/

En dræbt og en kvæstet i ulykke

KOPI: En tyrkisk 
instruktør mener, 
at Elvira Linds 
kortfilm »The Let-
ter Room« kopierer 
plottet fra hans egen 
film.

KØBENHAVN: Den tyrkiske 
filminstruktør Serhat Ka-
raaslan har sendt sine advo-
kater efter den danske film-
instruktør Elvira Lind med 
et krav om kompensation.

Instruktøren er overbe-
vist om, at Linds film »The 
Letter Room«, der natten til 
mandag var nomineret til 
en Oscar for Bedste Kort-
film, har plagieret plottet 
fra hans egen spillefilm fra 
2019, der hedder »Passed by 
Censor«.

Det skriver filmmediet In-

dieWire ifølge avisen Politi-
ken.

Serhat Karaaslan skriver 
til Politiken, at hans hold 
lige nu overvejer de juri-
diske muligheder i sagen, 
efter at han blev gjort op-

mærksom på sagen gennem 
de sociale medier og gennem 
filmkritikere.

Ifølge Politiken har repræ-
sentanter for Elvira Lind 
fastholdt over for IndieWire, 
at ingen involverede i »The 

Letter Room« havde set el-
ler været opmærksomme 
på den tyrkiske film, før de 
tyrkiske advokater bad om 
kompensation.

»The Letter Room« var 
natten til mandag nomine-
ret til en Oscar for Bedste 
Kortfilm, men Elvira Lind 
og resten af holdet bag fil-
men måtte se sig slået af 
filmen »Two Distant Stran-
gers«.

Begge film  - »Passed By 
Censor« og »The Letter 
Room« - følger en fængsels-
betjent, der har til opgave 
at læse brevene, der bliver 
udvekslet mellem fængslets 
indsatte og deres pårørende.

Elvira Lind var ikke den 
eneste dansker, der natten 
til mandag var nomineret til 
en Oscar.

Læs mere om Oscar-udde-
lingen på side 13. 
 /ritzau/

Oscarnomineret dansker 
beskyldes for plagiat

Elvira Lind instruerede kortfilmen »The Letter Room«, som hendes 
mand, Oscar Isaac, spillede hovedrollen i.  
 Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix
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REKORD: For første 
gang nogensinde er 
et par sneakers ble-
vet solgt for over en 
million dollar, oply-
ser auktionshus.

NEW YORK: Et par sneakers 
båret af den amerikanske 
rapper Kanye West har sat 
salgsrekord.

Det oplyser auktionshuset 
Sotheby’s mandag.

Der er tale om et par Nike 
Air Yeezy 1, som er blevet 
solgt for 1,8 millioner dollar. 
Det svarer til godt 11 millio-
ner kroner.

- Salget markerer den høje-
ste registrerede pris for sne-
akers nogensinde.

- Salget er også første gang 
nogensinde, at et par snea-
kers bliver solgt for over en 
million dollar, oplyser So-
theby’s i en meddelelse. 

Den tidligere rekord for 
salg af sko på auktion var 
615.000 dollar.

Den rekord blev sat i 
august 2020, hvor et par Nike 
Air Jordan 1 blev solgt via 
auktionshuset Christie’s.

De rekorddyre sneakers 
blev båret af Kanye West, da 
han i 2008 optrådte ved udde-
lingen af Grammy Awards, 
som er en musikpris.

Her optrådte han med 
numrene »Hey Mama« og 
»Stronger«.

De dyrt solgte sneakers, 
som var del af et samarbejde 
mellem Nike og Kanye West, 
var prototyper for en sene-
re på populær model. Den 
endelige model baseret på 
prototypen kom først i salg i 
april 2009.

Skoene blev på auktionen 
købt af Rares, som er en 
markedsplads for investe-
ring i sneakers. Markeds-
pladsen gør det muligt for 
brugere at investere i sjæl-
dent fodtøj.

Således kan brugere inve-
stere i andele i sko, på sam-
me måde som investorer 
kan købe aktier i et selskab.

Markedspladsen købte 
skoene af den private samler 
Ryan Chang. 

Ifølge Brahm Wachter, 
chef for streetwear ved Sho-
theby’s, afspejler salgspri-
sen, at Kanye West er »en af 
de største designere af snea-
kers i vor tid«. 

Før Nike begyndte at sam-
arbejde med West, havde de 
udelukkende opkaldt sko til 
ære for berømte atleter så-
som basketballstjernen Mi-
chael Jordan.

Nike Air Yeezy 1 udkom 
i begrænset oplag i 2009. I 
2012 fulgte modellen Air 
Yeezy 2.

De fleste Air Yeezy 1 bliver 
i dag solgt for mellem 12.000 
og 25.000 kroner alt afhæn-
gig af modellen.
 
 /ritzau/AFP

Kanye West- 
sneakers solgt 
for 11 millioner 
kroner  
på auktion

De rekorddyre sneakers blev båret af Kanye West, da han i 2008 op-
trådte ved uddelingen af Grammy Awards, som er en musikpris.  
 Foto: Joyce Zhou/Scanpix

Europæiske borgere er meget optaget af, at Kina ikke bygger flere kulkraftværker, og at de eksisterende bør lukkes. Det viser undersøgelse i 
seks europæiske lande, og her mener borgerne, at klimaet bør være topprioritet i dialogen med det store lande i Asien.  Foto: Muyu Xu/Scanpix

KLIMAFORANDRING: 
Klima er klart vigti-
gere end handel og 
menneskerettighe-
der, når europæerne 
skal prioritere for-
holdet til Kina.

BRUXELLES: Klima og foran-
dringer af klimaet bør være 
topprioritet i Europas relati-
on med Kina, mener borge-
re i seks europæiske lande, 
herunder Danmark. 

Undersøgelsen kommer, 
mens EU-Kommissionen 
for nylig har afsluttet en 
stor rapport om forholdet til 
Kina. Tonen over for det sto-
re asiatiske land er skærpet 
betydeligt i rapporten.

I EU er man meget optaget 
af eksempelvis Kinas opkøb 
af virksomheder i EU. Også 
krænkelser af menneske-
rettigheder i Kina har fyldt 
meget i Europa.

Borgere i Danmark, 
Frankrig, Tyskland, Polen, 
Italien og Storbritannien 
mener imidlertid, at klimaet 
bør være Europas primære 
fokus i dialogen med ver-
dens mest folkerige land.

Det viser en undersøgelse 
fra YouGov, som er foretaget 
på vegne af tænketanken 
E3G. E3G arbejder med kli-
maspørgsmål.

72 procent af borgerne i de 
seks lande mener, at klimaet 
bør være en meget høj eller 
ret høj prioritet i forhold til 
Kina.

Det fremgår også af under-

søgelsen, at spørger man til, 
hvad der skal have »meget 
høj prioritet«, ligger klima 
på 40 procent. Handel, der 
traditionelt står højt på de 
europæiske landes agenda, 
ligger på blot 18 procent.

Svarene fra Danmark lig-
ger i hovedtræk på linje med 
de øvrige lande. Flere end 
80 procent af de adspurgte i 
Danmark mener, at det bør 
have »meget høj eller ret 
høj prioritet« at stoppe kul-
kraftværker i Kina.

Samme høje prioritet bør 
det ifølge borgerne have, at 
de europæiske lande forsø-
ger at stoppe støtte til nye 
kulkraftværker og fortsat 
fældning af skov. 

En talsmand for EU’s 
udenrigschef bekræftede i 
sidste uge, at rapporten var 

færdig. Den er sendt til EU’s 
medlemslande. Den er dog 
ikke offentlig.

I rapporten udtrykkes stor 
bekymring over den kinesi-
ske præsident Xi Jinpings 
»autoritære skift«, når det 
gælder handel. 

Kina åbner ikke sine mar-
keder op, som EU ønsker. 
Og der gives ifølge EU alt for 
meget statsstøtte til virk-
somheder i Kina.

Det samme er en bekym-
ring i forhold til kinesiske 
opkøb i EU. Det er et spørgs-
mål, som EU-kommissær 
Margrethe Vestager ventes 
at imødegå med et lovforslag 
i næste uge. Det handler om 
fremmede investeringer i 
EU. 
 
 /ritzau/

Klimaet skal toppe 
agendaen over for Kina

WASHINGTON D.C.: USA vil 
give 60 millioner doser coro-
navaccine fra AstraZeneca 
til andre lande.

Det skriver Andy Slavitt, 
seniorrådgiver om Covid-19 
for den amerikanske rege-
ring, på Twitter.

USA vil give vaccinedoser-
ne videre, »når de er tilgæn-
gelige«, tilføjer han.

- Til alle der forståeligt nok 
siger: »på tide« eller »hvad 
ventede de på«, så er der på 

nuværende tidspunkt stadig 
ganske få tilgængelige. Der-
for er ingen tid blevet tabt, 
skriver han.

Andy Slavitt uddyber ikke, 
hvad der skal til, før doserne 
er tilgængelige.

Men Det Hvide Hus oply-
ser, at den amerikanske læ-
gemiddelstyrelse, FDA, skal 
bekræfte, at doserne lever 
op til kvalitetsstandarder, 
før doserne bliver sendt vi-
dere. Det amerikanske ny-

hedsbureau AP rapporterer, 
at doserne bliver givet til 
andre lande de kommende 
måneder, efter at de er blevet 
sikkerhedsgodkendt.

Det uddybes ikke, hvilke 
lande der er først i køen til at 
få vaccinerne.

Ifølge Det Hvide Hus får 
USA ikke brug for AstraZe-
necas vacciner over de næ-
ste par måneder. 

USA er selv godt med i for-
hold til vaccineindsatsen.

Mandag var status, at der 
er givet over 230 millioner 
doser coronavacciner til de 
amerikanske borgere. Over 
95 millioner er færdigvacci-
nerede. Landet har cirka 328 
millioner indbyggere.

Landet har ikke vaccineret 
med AstraZenecas vaccine. 
Det har brugt vacciner fra 
Moderna, Pfizer/BioNTech 
og Johnson & Johnson.
 
 /ritzau/

USA lover 60 millioner vaccine-
doser væk til andre lande
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FORBUD: Rusland er 
på vej til at stemple 
Navalnyjs netværk 
som ekstremistisk. 
Det er et forsøg på 
at udrydde den pri-
mære opposition 
inden valget, mener 
ekspert.

MOSKVA: Rusland har man-
dag indledt et kraftfuldt 
forsøg på at kvæle den mod-
stand mod præsident Vladi-
mir Putins styre, som den 
fængslede oppositionsleder 
Aleksej Navalnyj står i spid-
sen for.

Russiske anklagere har 
beordret Navalnyjs hoved-
kontor til at indstille sine 
aktiviteter.

Det betyder, at hans støt-
ter ikke længere kan holde 
demonstrationer, lægge ma-
teriale på nettet eller deltage 
i valg. Det viser retsdoku-
menter ifølge det russiske 
nyhedsbureau Tass.

- Det er det sidste stød mod 
Navalnyj, de forsøger nu, 
siger seniorforsker Flem-
ming Splidsboel Hansen fra 
Dansk Institut for Internati-
onale Studier (Diis).

Det er nu »umuligt at ar-
bejde i vores hidtidige for-
mat«, skriver Navalnyjs 
kontor i Sankt Petersborg på 
beskedtjenesten Telegram.

- Det er ikke sikkert for vo-
res ansatte og tilhængere, 
lyder det videre ifølge ny-
hedsbureauet Reuters.

Imens har en domstol i 
Moskva mandag taget hul 
på høringer om, hvorvidt 
Navalnyjs organisationer 
skal stemples som »ekstre-
mistiske« og forbydes.

Det drejer sig om politiske 
kampagnekontorer i landet, 
en borgerretsorganisation 
og Fonden til Bekæmpelse af 
Korruption (FBK).

Navalnyj og FBK har læn-
ge været en torn i øjet på 

Putin. De har flere gange 
rettet anklager mod Putin 
om korruption og fornær-
met en række personer i 
Ruslands politiske top.

Navalnyj er i dag fængslet 
for anklager, som han selv 
og uafhængige iagttagere 
betegner som politisk moti-
verede.

Russiske analytikere ser 
det som meget usandsyn-
ligt, at han kommer ud af 
fængslet, så længe Putin er 
præsident.

- Han vil langsomt ryge ud 
i glemslen. Fra styrets side 
vil man forsøge at ignorere 
ham. Samtidig vil det forsø-
ge at få kvalt den underskov, 
der er under ham, og som 
han selv har været med til 
at dyrke, siger Flemming 
Splidsboel Hansen.

- For mig at se er det helt 
klart et forsøg på at få kvalt 

den primære opposition in-
den valget i september. 

Seniorforskeren forventer, 
at den domstol, der skal tage 
stilling til, om Navalnyjs or-
ganisationer skal stemples 
som ekstremistiske og der-
med forbydes, følger ankla-
gerens anmodning.

- Retssikkerheden i Rus-
land er så svag efterhånden, 
at når først det når dertil, 
forventer alle, at det går 
igennem. Manuskriptet er 
færdigt. Og de kan ikke gå 
imod det, siger Flemming 
Splidsboel Hansen.

Han drager en parallel til 
Jehovas Vidner. De er også 
stemplet som en ekstremi-
stisk organisation i Rus-
land. Det betød, at danske-
ren Dennis Christensen blev 
idømt seks år i en russisk 
straffelejr for sin tro.

- Det har store konsekven-

ser for de organisationer, 
der bliver stemplet som 
ekstremistiske. Og det kan 
få store konsekvenser for 
enhver, der går på gaden for 
Navalnyj, siger Flemming 
Splidsboel Hansen.

Fra international side har 
der lydt massiv kritik af 
fængslingen af den russiske 
oppositionsleder.

Mandag retter Tyskland 
en fornyet kritik mod Rus-
lands seneste skridt.

- At bruge de værktøjer, 
man bekæmper terror med, 
mod politisk uønskede hold-
ninger er ikke foreneligt 
med principperne i en rets-
stat, meddeler forbunds-
kansler Angela Merkels 
talsmand, Steffen Seibert.

/ritzau/

Rusland vil kvæle 
Navalnyjs bevægelse

Den russiske oppositionsleder under et retsmøde i februar, hvor en domstol i Moskva besluttede at sende 
ham to og et halvt år i straffelejr. Nu kræver den russiske anklagemyndighed, at hans organisationer be-
tegnes som ekstremistiske og forbydes.  Foto: Maxim Shemetov/Scanpix

På hospitaler i flere store byer i Indien er der opstået mangel på 
iltapparater.  Foto: Sajjad Hussain/Scanpix

n Den 44-årige Aleksej Navalnyj reg-
nes som præsident Vladimir Putins 
mest seriøse politiske udfordrer.

n Han offentliggjorde i 2016 sit kan-
didatur til præsidentvalget i Rus-
land i 2018, men fik aldrig lov til at 
stille op. Begrundelsen er, at han er 
dømt for bedrageri.

n Navalnyj er flere gange blevet an-
holdt og fængslet - blandt andet med 
påstande om underslæb og for at ar-
rangere ulovlige offentlige begiven-
heder.

n Han siger selv, at dommene mod 
ham er politisk motiverede, og at 
Putin ønsker en seriøs udfordrer af 
vejen.

n I august sidste år blev han ramt af 
en livstruende forgiftning, som han 
beskylder Putin-styret for at stå bag.

n Efter flere måneders behandling 
på et tysk hospital vendte han hjem 
til Moskva i januar.

n I februar blev Navalnyj idømt 
fængsel og sendt til straffelejren i 

Prokov øst for Moskva. Her afsoner 
han to og et halvt år.

n For knap en måned siden indledte 
han en sultestrejke i protest mod for-
holdene i fængslet.

n Det fik i sidste uge hans læger til 
at advare om, at han risikerede at dø.

n Fredag meddelte Navalnyj, at han 
indstiller sin sultestrejke.

/ritzau/

Navalnyj - Putins mest højrøstede kritiker

BRUXELLES: EU-Kom-
missionen har indledt 
en retssag mod den 
svensk-britiske medici-
nalvirksomhed Astra-
Zeneca. I sagsanlægget 
beskyldes AstraZeneca 
for at have svigtet af-
taler om leveringer af 
covid-19-vaccinedoser. 
Samtidig beskyldes fir-
maet for ikke at have haft 
nogen troværdig plan for 
leveringer inden for en 
acceptabel tidsplan.

Ifølge kontrakten havde 
medicinalvirksomheden 
forpligtet sig til at levere 
180 millioner vaccinedo-
ser til EU i andet kvartal 
i år for i alt 300 millioner 
euro.

AstraZeneca har haft 
store forsyningsproble-
mer og har flere gange 
varslet forsinkelser i 
vacci nelever i nger ne. 
AstraZeneca mener selv 
at have levet op til sine 
forpligtelser. ritzau/AFP

EU starter sag mod AstraZeneca

NEW DELHI: Indiens over 
300.000 nye smittetilfæl-
de dagligt er kommet helt 
bag på befolkningen og 
myndighederne.

Det fortæller Danmarks 
ambassadør i Indien, 
Freddy Svane, fra hoved-
staden, New Delhi.

Han kalder udviklingen 
det værste mareridt, hvor 
man troede, at coronaen 
var besejret, indtil epide-
mien kom tilbage for fuld 
styrke.

På hospitaler i flere sto-
re byer er der mangel på 
iltapparater til patienter-
ne. Indien har bedt om 
hjælp, og både USA og EU 
har tilbudt sig.

De høje smittetal skal 
dog ses i lyset af Indiens 
cirka 1,4 milliarder ind-
byggere.

I forhold til antallet af 
smittetilfælde per 100.000 
indbyggere er smitten i 
Indien dobbelt så høj som 
i Danmark. /ritzau/

Corona har ramt som tsunami

ROM: Mandag slog det flere gange under coronaepide-
mien hårdt ramte Italien dørene op til en gradvis gen-
åbning på barer, restauranter, biografer og koncertsa-
le. I første omgang er der tale om udeservering i visse 
regioner.

Tre fjerdedele af Italiens regioner er fra og med 
mandag klassificeret som »gule« i landets advarsels-
system. Det betyder, at barer og restauranter kan ser-
vere udenfor og for første gang i seks måneder holde 
åbent en del af aftenerne.

Udgangsforbuddet fra klokken 22.00 står dog fast.
Premierminister Mario Draghi har været under 

massivt pres for at genåbne, da Italien kæmper med 
landets værste økonomi siden Anden Verdenskrig.

/ritzau/AFP

Italien er klar til genåbning

TIRANA: Albaniens regerende socialister vandt sønda-
gens parlamentsvalg med opbakning fra 49,4 procent 
af vælgerne. Det viste et foreløbigt valgresultat man-
dag med 30 procent af stemmerne optalt.

Oppositionspartiet Det Demokratiske Parti lå på an-
denpladsen med omkring 38,8 procent af vælgerne.

Det endelige valgresultat ventes offentliggjort tirs-
dag. Premierminister Edi Rama og hans socialister 
står dermed til at vinde en tredje periode i regerings-
kontorerne i Tirana, den albanske hovedstad.

Albanien fik i 2014 status som kandidat til at blive 
EU-land, men der har ikke været mange fremskridt i 
de reformer, der skal gøre landet klar til EU.

/ritzau/Reuters

Socialister står til ny valgsejr
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De senere dage er det væltet ned over os med eksempler 
på dansk politiks skyggesider. Temaer, der retfærdiggør 
spørgsmålet, om vi befinder os i en krisetilstand mellem 
vælgere og folkevalgte:
 
Aldrig tidligere er så mange politikere på så kort tid rendt 
af pladsen, stukket af fra mandatet og har skiftet parti i for-
hold til dér, hvor vælgerne stemte dem ind ved sidste valg. 
Det rejser i stigende grad spørgsmålet: kan vi stole på dem, 
vi stemmer på? Samtidig har partierne etableret et sandt 
virvar af kreative klubber og indsamlingskanaler, hvis ene-
ste formål er at omgå ånden i loven om åbenhed om partier-
nes økonomi. Politikerne har beviseligt meget travlt med at 
lægge et røgslør gennem behændig udnyttelse af de huller i 
loven, som de selv har konstrueret.

 
Den tidligere politiske redaktør på TV2, Anders Langballe, 
har i en ny bog på skræmmende vis kastet lys over det usun-
de arbejdsmiljø og den ufrugtbare symbiose mellem presse 
og politikere, der lever i bedste velgående på Christians-
borg. Og bedre blev omdømmet og respekten heller ikke af, 
at VK-partierne ud af det blå fandt på at støtte en rigsretssag 
mod statsminister Mette Frederiksen (S) i mink-sagen. Kra-
vet om dette ultimative våben faldt i samme moment som 
nedsættelsen af en foreløbig kommission, der over de kom-
mende mange måneder skal kaste lys over sagens faktiske 
forhold. Opbakning til en tiltale ved rigsretten forekommer 
utidigt.

 Eksemplerne er i deres indhold og natur vidt forskellige, 
men har alligevel en fællesnævner: Sender vælgerne og po-
litikerne overhovedet på samme frekvens?

Virkeligheden er desværre, at det indre politiske liv og 
den politiske formidling og journalistik, som den opleves af 

vælgerne, foregår i to parallelle verdener. Hastigheden er så 
høj, at vi aldrig når at diskutere noget færdigt, før en ny sag 
er oppe. Den kollektive hukommelse bliver stadig svagere og 
det er ofte sportsmetaforer, der bruges for at skøjte hen over 
komplicerede sammenhænge, som havde fortjent bedre.
 
Alt for meget handler om hurtig omtale, billige point og nye 
fix til de altid hungrende nyhedsjunkies på begge sider af 
hegnet. Måtte corona-pausen have sænket tempoet, manet 
til eftertanke og tændt det lidt længere lys, hvor vi kan folde 
dagsordenerne lidt bredere ud. Vi taber for meget på gulvet.

Det er hverken nemt at være folkevalgt eller vælger – og 
det skal det heller ikke være. Men vi skylder hinanden at 
tage opgaven så alvorligt, at dansk politik bliver andet og 
mere end jagten på de kvikke bemærkninger og de lette ka-
lorier. Dem kan vi i længden ikke bruge til så meget.
 
 faurholdt
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Danmark fraråder alle udlandsrejser - undtagen dem til Damaskus.

Vanvidsbilisme

Af Lene Frank,
politidirektør i Sydsjællands 
og Lolland-Falsters Politi

En 11-årig pige på tur med 
familien kørt ihjel af spiri-
tusbilist. Jeg kan næsten 
ikke bære det, og fra reakti-
onerne på Facebook kan jeg 
se, at det er en reaktion, som 
jeg deler med mange.

Og samtidig føler vi os 
måske magtesløse, da det 
desværre ikke er en enkelt-
stående tragedie. Vi ser 
disse forfærdelige følger 
af vanvidskørsel den ene 
gang efter den anden. Med 
de nye skærpede reaktioner 
over for de bilister, som med 
deres kørsel groft tilside-
sætter hensynet til andre i 
trafikken, kan vi håbe på, at 
disse ulykkelige sager bliver 
sjældnere og helst slet ikke 
forekommer. 

Men jeg synes også, at sa-
ger af denne karakter bør 
give os alle anledning til 
at se på os selv i trafikken. 
Mange bilister har øjen-
synligt den opfattelse, at 
færdselsloven ikke gælder 

for dem, da de er bedre til at 
køre bil end alle andre. Den-
ne overvurdering af egne 
evner i forhold til næsten 
alle andre er desværre også 
altovervejende helt uden 
hold i virkeligheden. Langt 
hovedparten af disse bilister 
kører ikke vanvidskørsel, 
men har et afslappet forhold 
til f.eks. brug af mobiltele-
fon under kørslen og ikke 
mindst til hastighedsgræn-
serne. I den almindelige 
samtale borgene imellem er 
det udbredt at opleve en fæl-
les overbærende holdning 
til dette, og mange finder 
det helt naturligt, at vi kø-
rer med trafikalarmer, som 
advarer mod fartkontroller 
samt at vi advarer hinan-
den på de sociale medier om 
sådanne kontroller - ikke 
for at værne om den fælles 
færdselssikkerhed, men for 
at undgå den individuelle 
bøde. 

Omkring 200 mennesker 
bliver dræbt hvert år i tra-
fikken i Danmark, og ca. 10 
gange flere kommer alvor-
ligt til skade i forbindelse 
med trafikulykker. Kun en 
mindre del er ofre for van-
vidsbilister. Uopmærksom-
hed f.eks. ved brug af mo-
biltelefon og for høj fart er 
skyld i de fleste af ulykker-
ne. Hvis vi alle greb i egen 
barm og stedse overholdt 
færdselsreglerne, så ville vi 
redde mange menneskeliv 
og spare lige så mange fami-
lier for at skulle leve videre 
med tragedien. Samtidig vil-
le vanvidsbilisterne stå helt 
tydeligt frem i trafikken, og 
politiet kunne koncentrere 
kræfterne mod dem. 

Så når vi fuldt berettiget 
og helt forståeligt fordøm-
mer vanvidsbilisterne, må 
vi gerne samtidig tage vores 
egen opførsel i trafikken op 
til overvejelse. Så er vi nem-
lig ikke helt magtesløse, da 
vi hver især kan yde vores 
bidrag til at reducere risiko-
en for at blive dræbt i trafik-
ken. 

Det er ikke  
til at bære

»  Mange bilister har 
øjensynligt den opfattel-
se, at færdselsloven ikke 
gælder for dem, da de er 
bedre til at køre bil end 
alle andre.

Fagforeninger

Af Lennart Damsbo- 
Andersen, 
MF (S), arbejdsmiljøordfører

Valg eller fravalg af fagfor-
ening er meget sjældent år-
sag til mobning på arbejds-
pladsen. Det viser en ny 
undersøgelse fra VIVE. Blot 
0,3% af lønmodtagerne har 
oplevet, at de bliver mobbet 
på grund af deres valg af fag-
forening, eller fordi de ikke 
er medlem af en. Al mobning 
er naturligvis helt uaccepta-
bel, og det skal tages alvor-
ligt. 

Men det er glædeligt, at 
problemet i forhold til fag-
foreningsvalg ikke er stør-

re. Især set i lyset af, at flere 
borgerlige politikere havde 
stærke holdninger til en en-
keltstående sag fra Køben-
havns Lufthavn i 2019.   Her 
blev en vikar truet, fordi 
han ikke var medlem af 3F. 
Jeg vil gerne slå fast, at sa-
gen var og er uacceptabel. 
Det var også meldingen fra 
netop 3F selv og den lokale 
klub, som tog afstand. Men 
borgerlige politikere gik 
i selvsving og fremturede 
med udokumenterede på-
stande om trusler og mob-
ning, som hverdagskost på 
alle danske arbejdspladser - 
påstande der tydeligvis ikke 
er belæg for. Og Berlingskes 
påstand om en »rådden kul-
tur« i 3F er også blevet gjort 
til skamme. 

Som arbejdsmiljøordfører 
er jeg rigtig glad for, at pro-
blematikken er blevet godt 
belyst, så vi kan komme til 
bunds i problemets omfang. 
Nu hvor det er tydeligt, at 
problemet er yderst begræn-
set, ser jeg frem til, at vi en 
gang for alle får lukket ned 
for de evindelige borgerlige 
angreb på fagbevægelsen. 
Der er tværtimod brug for 
opbakning til fagbevægel-
sen, hvis vores gode unikke 
danske model fortsat skal 
bevare sin styrke. Det går de 
borgerlige vel trods alt sta-
dig ind for? Og skal vi så se at 
komme i gang med de reelle 
problemer med mobning og 
chikane pga. køn, alder og 
herkomst?

Få problemer med mobning

Er dansk politik virkelig i krise?
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BEVIDST INDSATS: 
Innovation er en for-
udsætning for frem-
gang og velstand 
i det danske sam-
fund. Men innovati-
on kommer ikke af 
sig selv, det kræver 
en bevidst indsats 
at få den til at blom-
stre. 

Af Anders Bjarklev, 
rektor på Danmarks  
Tekniske Universitet

Hvis Danmark skal klare sig 
i den globale konkurrence, 
og vi skal kunne opretholde 
vores høje levestandard, er 
innovation en absolut nød-
vendighed. Virksomheder 
må være innovative for at 
overleve, de er nødt til hele 
tiden at udvikle produkter 
og processer, der er bedre 
end de løsninger, man kan 

tilbyde, fx i lande med lavere 
lønninger. 

Virksomhederne har brug 
for innovative medarbej-
dere, og derfor er det helt 
vitalt, at unge mennesker 
allerede under deres uddan-
nelse lærer at tænke krea-
tivt og omsætte deres viden 
til brugbare idéer - og ikke 
mindst opmuntres til at føre 
idéerne videre ud i det virke-
lige liv, enten i allerede eksi-
sterende virksomheder eller 
i nye startups. 

Derfor føler DTU også et 
særligt ansvar for at skabe 
og understøtte et innovativt 
mindset, først og fremmest 
hos de ingeniører, vi uddan-
ner til det danske samfund, 
men selvfølgelig også hos de 
etablerede forskere. 

Studenterinnovation
I 2013 skabte DTU som det 
første danske universitet et 
miljø dedikeret til studen-
terinnovation, og det viste 
hurtigt sit enorme potentia-
le. De studerende strømme-
de til den værkstedshal, som 
blev ombygget til formålet. 
Og allerede året efter åbne-
de DTU Skylab i et større 
hus med flere laboratorier, 
værksteder og indbydende 
mødesteder. 

Nøgleordene var fra star-
ten åbenhed og brugersty-
ring. Der skulle være højt til 
loftet, både fysisk og i over-
ført betydning, med plads til 
at afprøve vilde idéer, rum 
for ambitioner og rammer 
for samarbejder, både in-
ternt og med omverdenen. 

Mantraet har hele vejen 
igennem været: Skylab er 
brugernes hus - de skal være 
med til at definere indholdet 
og dermed skabe de bedste 
rammer for innovation.

Den rigtige cocktail
Og det har vist sig at være 
den helt rigtige cocktail. 
Huset og ånden indbyder til 
kreativitet og samarbejde på 
tværs af fagligheder. De stu-
derende har et væld af idéer, 
de mange laboratorie- og 
værkstedsfaciliteter gør det 
muligt at udvikle på dem, og 
med startup-coaching, inno-
vationskurser, pitch-events 
og hackathons, hvor stude-
rende løser udfordringer 
stillet af virksomheder, når 

en stor del af idéerne også ud 
over universitetets dørtær-
skel og frem til brugere i det 
omgivende samfund. 

Successen var så stor, at 
der hurtigt blev brug for 
mere plads. Og i 2020 blev 
det takket være en generøs 
bevilling fra den A.P. Møl-
lerske Støttefond muligt at 
udvide med en ny bygning, 
så der nu er hele 5.000 kva-
dratmeter at boltre sig på for 
innovative sjæle.  

Dermed har man i endnu 
højere grad også kunnet 
invitere forskere ind i det 
innovative miljø. Og samar-
bejdet udadtil har samtidig 
kunnet styrkes yderligere. 
Blandt andet får små og mel-
lemstore virksomheder og 
startups de kommende tre 
år tilbud om at blive en del af 
samarbejdsprojektet Skylab 
Pilots, som skal understøtte 
partnerskaber og accelerere 
den teknologiske udvikling i 
virksomhederne.

Som teknisk eliteuniver-
sitet er DTU forpligtet til 
at fremme innovationen og 
motivere både studerende 
og forskere til at udvikle nye 
løsninger og teknologi, der 
bidrager til en bæredygtig 
udvikling af vores samfund. 
DTU Skylab har vist sig at 
være en fremragende fysisk 
ramme herfor, og som ledel-
se understøtter vi arbejdet 
yderligere ved at signalere, 
at det ikke bare er i orden, 
men simpelthen nødvendigt 
at bruge tid på at afprøve 
sine idéer og bidrage til in-
novationen i samfundet.

Innovation er velfærds- 
samfundets livsnerve

Synspunkt

Nøgleordene for DTU Skylab var fra starten åbenhed og brugerstyring. Der skulle være højt til loftet, både fysisk og i overført betydning, med 
plads til at afprøve vilde idéer, rum for ambitioner og rammer for samarbejder, både internt og med omverdenen.  Foto: Niels Nygaard

»  Virksomhederne 
har brug for innovative 
medarbejdere, og derfor 
er det helt vitalt, at unge 
mennesker allerede 
under deres uddannelse 
lærer at tænke kreativt 
og omsætte deres viden 
til brugbare idéer - og 
ikke mindst opmuntres 
til at føre idéerne videre 
ud i det virkelige liv.

» KANIT & MONVED                                           «

NYE TIDER: Det danske landskab har 
ændret sig siden Jeppe Aakjærs tid.

Mel. Jeg lægger mig i læet her

Jeg lægger mig i læet her 
ved storbondens mark.

Hvor før hans rugmark stod, 
står nu en solcellepark, 

og den musik, der lyder her, 
er af en anden slags 

end vindens fine fingerspil 
på rugens gule aks.

Ak, hvor er lærken blevet af
og vibernes skrig? 

De store møller snurrer 
med en anden melodi, 

en summelyd, en brummelyd, 
en støj, der varer ved.

Bag motorvejen knejser de 
på række og geled. 

Jeg ved jo godt, at sol og vind 
er tidens refræn, 
og Aakjærs poesi 

har år for år tabt terræn.
Hans landskab og hans fugleliv, 

hans hede og hans vang, 
de lever kun hos gamle folk, 

der bryder ud i sang.

Lars Kanit
Tegning: Henrik Monved

Efter Aakjær

  » Der sker en metamorfose, når man bliver  
bedstemor. For mig faldt alle brikker på plads. Jeg 
kunne se, at grunden til, at alting havde været, som 
det havde været, var, fordi der skulle komme sådan 
nogle størrelser. Og de kunne kun være så vidunder-
lige, fordi alt det andet var sket først.

Birthe Neumann, 
skuespiller, i Femina

  DAGENS CITAT
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SJÆLLANDSKE NAVNE 
Dania 38, 4700 Næstved 
Tlf. 8842 0348 . Fax 5761 0717 
Mail: navne@sn.dk  
Dødsannoncer og lignende:  
7245 1100 (Næstved) - 8888 4211 (Slagelse) 
naestved.salg@sn.dk - slagelse.salg@sn.dk

NAVNESTOF TIL SJÆLLANDSKE: 
Rund fødselsdag, »skæv« fødselsdag, børnefødselsdag, jubilæum, nyt job, udnæv-
nelse, nekrolog mv. omtales gratis under Sjællandske Navne. Mærkedage bringes 
op til tre dage før begivenheden fejres. Sidste frist for indlevering af navnestof til 
mandagsavisen er fredag kl. 14.00. Personlige hilsner medtages ikke.   
- Husk afsender og telefonnummer.  
Ønsker du IKKE din mærkedag omtalt, skal vi have oplyst begivenhedens 
art, dato, navn og adresse. 

Vores kære far,
svigerfar, farfar, morfar og oldefar

Jens Hjerrild
Præstø

* 17. august 1937

er stille sovet ind den 22. april 2021

Niels-Erik, Claus, Jesper og Pernille
med familie

Begravelsen finder sted fra Præstø Kirke
torsdag den 29. april kl. 11.00

 

Vores kære mor
svigermor, mormor og oldemor

Kirsten Marion Nielsen
* 22. maj 1951

er stille sovet ind den 17. april 2021
efter kort tids sygdom

På familiens vegne

Maja og Karina
Bisættelsen har fundet sted

Tak for venlig deltagelse, og de mange
smukke blomster

En stor tak til hjemmeplejen

Døde

75 ÅR: Sangeren 
Allan Mortensen fyl-
der 75 år. Han har 
i over 50 år levet 
af spille teater og 
musik i stort set alle 
musikalske genrer 
og uden fine for-
nemmelser.

Sanger, skuespiller og kom-
ponist Allan Mortensen fik 
sit store gennembrud som 
Judas i rockmusicalen »Je-
sus Christ Superstar« i 1972.

Musicalen plaskede grun-
digt op i den musikalske 
danske andedam. Og Mor-
tensens store stemme blev 
bemærket sammen med 
hans fordelagtige ydre og 
tilhørende proptrække-
rafro.

Grunden var lagt til en nu 
over 50 år lang karriere. Her 
har Allan Mortensen, der 
fylder 75 år i dag 27. april, 
boltret sig fordomsfrit i 
usædvanligt mange forskel-
lige genrer.

Vi kan lige så godt med 
det samme afsløre, at den 
velsiddende proptrækker-

frisure, der nu som før er 
en vigtig del af Allan Mor-
tensens image, ikke er ægte 
men skyldes jævnlig perma-
nent.

Stemmen derimod er helt 
ægte. Med den som trumf 
har han kastet sig ud i alt fra 
rock, soul, funk, jazz til klas-
sisk og dansktop - og ikke at 
forglemme musical, som 
han har medvirket i masser 
af gange siden Judas-rollen.

I sine helt unge dage var 
han i fødebyen Aarhus for-

sanger i Holger Laumanns 
band »Tears«. Siden udfol-
dede han stemmen i Køben-
havn i rockbandet »Mid-
night Sun«, som optrådte 
på den allerførste Roskilde 
Festival.

Så kom Jesus-musicalen 
og satte skub i efterspørgs-
len efter flotte Allan med 
den rå stemme. Sit allerstør-
ste hit gennem karrieren fik 
han i 1974 med »Musikalske 
Venner«, som blev en sand 
landeplage.

Den musikalske  
ven med krøllerne

Der var nok at lave med 
musicals, soloplader, shows, 
tv og radio. På tv markerede 
han sig i Wikke og Rasmus-
sens »Sonny Souffle Chok 
Show« i 1986 med kulthittet 
»Voldsom Volvo«.

Undervejs fik han sågar 
kontrakt med et tysk gram-
mofonselskab. Men endte 
dog med at takke pænt ’nein’ 
til en karriere som tysk dis-
costjerne.

I stedet deltog han tre år i 
træk fra 1979 til 1981 i melo-
digrandprix bl.a. som med-
lem af gruppen »Hans Mo-
sters Vovse«.

I det nye årtusinde fortsat-
te Allan Mortensen med at 
optræde rundt i landet. Solo 
såvel som med blandt andre 
Jens Jefsens jazztrio samt 
på tv som gæstesolist i pro-
grammer som »Hit Med San-
gen« og »Top Charlie«.

I 60-års alderen fik han 
konstateret tinnitus. Men 
han har lært at leve med 
såvel det såvel som med et 
følsomt gemyt, som i nogle 
perioder sætter ham lidt ud 
af spillet.

Han optræder fortsat ufor-
trødent og var med i genop-
sætningen af succesmusica-
len »Midt om natten« bygget 
på Kim Larsens musik. Ind-
til coronaen satte musikken 
på midlertidig pause.

Allan Mortensen er far til 
jazzsangerinden Veronica 
Mortensen, som han af og til 
har optrådt sammen med.

/ritzau/

Allan Mortensen dannede sit første danseband som 15-årig og har 
siden kørt en karriere i sit eget tempo. I dag 27. april fylder han 75 år. 
 Foto: Jens Wollesen

Bisættelser og begravelser

Onsdag den 28. april

n Vordingborg Kirke, kl. 11.00: Steen Anker Petersen

n Raklev Kirke, kl. 13.00: Carl Henrik Villumsen

90 år

HØNG: Lørdag 1. maj: Tidl. indehaver af Ørslev Autoværk-
sted, Arthur Hansen, Kærvej 6, Høng. 

Arthur Hansen er kendt i lokalområdet og fejrer fødselsda-
gen hjemme, men har ikke arrangeret noget egentligt trak-
tement i forbindelse med den runde dag. Døren er dog åben, i 
tilfælde af at bekendte vil en tur forbi og ønske tillykke.

80 år

KISSENDRUP: I dag 27. april: 
Lærer, pastor emeritus Fre-
de Tramm, Kissendrup, 
Faxe Ladeplads.

Frede Tramm er køb-
mandssøn fra Sønderjyl-
land og er oprindelig uddan-
net lærer fra seminariet i 
Haderslev. Linjefagene var 
dansk og musik, men han 
blev grebet af de teologiske 

spørgsmål, og læste ved si-
den af hos Regin Prenter, 
professor i dogmatik i Aar-
hus, og derefter blev han 
opfordret til at blive præst i 
Etiopien. Efter ophold på en-
gelsk college og ordination i 
Brødremenigheden i Chri-
stiansfeld drog han af sted 
til det fattige land, hvor han 
tilbragte seks år.

Senere læste han teologi 
på Københavns Universitet, 
mens han sideløbende arbej-
dede på halvtid som lærer i 
Smørum. Dernæst kom han 
til Jakobskirken i Roskilde, 
hvor han var i 18 år, inden 
han kom til Faxe og Roholte 
Kirker som sognepræst.

Her blev det til knap 14 
år i embedet, indtil Frede 
Tramm som 67-årig beslut-
tede at gå på pension. Siden 
har han bl.a. været vikar-
præst i Danmarks største 
sogn, Frederikskirken, der 
ligger i Sydney, Australien. 

Han er pt. konstitueret 
sognepræst Ørslev, Magle-
by, Hosteinborg Pastorat.

Frede Tramm

81 - ikke 80 år

SÆBY: I dag 27. april fylder Birgit Enkebølle, Skolevej 3, 
Sæby, Høng, 81 år.

I en tidligere omtale var der ellers blevet oplyst, at fødse-
laren rundede de 80 år, men den milepæl er altså allerede 
passeret. 

Skæv fødselsdag

AGERUP: I dag 27. april: Tidl. halinspektør og illustrator Mi-
kael Nielsen, Agerup, Næstved, 59 år.

NÆSTVED: I dag 27. april: Autoelektriker, våbenmekaniker, 
merkonom, datanom, formand, Jesper Korsgaard Hansen, 
Næstved, 59 år.

NÆSTVED: I dag 27. april: Designer Christer Holmgren, 
Næstved, 88 år.

I bestyrelsen

SLAGELSE: Den 53-åri-
ge direktør Morten Bach 
Gaardboe fra Slagelse er 
nyt medlem af bestyrelsen i 
Spar Nord Fonden, der er en 
landsdækkende erhvervs-
drivende fond med base i 
Aalborg.

Morten Bach Gaardboe er 
oprindelig bankuddannet 
og har i en årrække været 
medlem af bankrådet i Spar 
Nords bankområde Slagel-
se. Bankområdet omfatter 
Spar Nord Slagelse (etable-
ret i 2007) og Spar Nord Kor-
sør, som er etableret i år. 

I 2016 blev Morten Bach 
Gaardbo valgt til bestyrel-
sen i Spar Nord Bank A/S – 
og ved årets generalforsam-
ling og efterfølgende konsti-
tuering også til bestyrelsen 
for Spar Nord Fonden. 

Morten Bach Gaardbo er 
faktisk født i Frederikshavn 
og har tilbragt stort set alle 
ferier i Vendsyssel – og til-
knytningen til egnen fort-
sætter. Familien fra Slagel-
se, der udover Morten Bach 
Gaardbo tæller hustruen 
Tine og parrets tre børn, har 
nemlig overtaget familie-
sommerhuset, som er belig-
gende mellem Sæby og Fre-
derikshavn. 

Morten Bach Gaardbo 

Nyt job

SORØ: Sorø Erhverv har ansat 54-årige Niklas Pandell som 
ny erhvervskonsulent. Han kommer fra en stilling i det pri-
vate erhvervsliv, hvor han bl.a. har været salgschef og adm. 
direktør i en produktionsvirksomhed. 
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HISTORIE: Mikkel 
E.G. Nielsen er den 
første dansker til at 
modtage en Oscar 
for Bedste Klipning.

LOS ANGELES: Den danske 
filmklipper Mikkel E.G. 
Nielsen har modtaget prisen 
for Bedste Klipning i filmen 
»Sound of Metal« ved årets 
oscaruddeling.

Han er den første danske 
klipper nogensinde til at få 
den prestigefyldte hæder.

Mikkel E.G. Nielsen mod-
tager prisen foran klippere 
af filmene »The Father«, 
»Nomadland«, »Promising 
Young Woman« og »The Tri-
al of the Chicago 7«.

I sin takketale takkede den 
danske filmklipper en lang 
række personer bag filmen:

- Det har været som at følge 
en regnbue, og i dag fandt vi 
guldet.

»Sound of Metal« handler 
om trommeslageren Ruben, 
spillet af Riz Ahmed, der 
er trommeslager i et heavy 

metal-band, men som un-
dervejs i filmen begynder at 
miste hørelsen.

Derfor takkede den danske 
filmklipper i sin tale også 
døvesamfundet for at have 
lukket ham ind forud for 
filmen, så han bedre kunne 
forstå opgaven.

- Jeg vil også gerne tak-
ke mine venner, familie og 
mine forældre. Dem må jeg 
ikke glemme, tilføjede dan-
skeren i talen.

Han fik overrakt prisen af 
den amerikanske stjerne-
skuespiller Harrison Ford.

Mikkel E.G. Nielsen, der 
er søn af Gnags-forsanger 
Peter A.G. Nielsen, er ud-
dannet filmklipper fra Den 
Danske Filmskole i 2001.

Han har de seneste 20 år 
været en del af produkti-
onen som klipper på flere 
danske biografsucceser. 
Blandt andet »Kongekaba-
le« fra 2004 og »En kongelig 
affære« fra 2012.

Mikkel E.G. Nielsen mod-
tog en Robert i 2005 for sit 
klippearbejde med »Konge-
kabale«. /ritzau/

Dansk klipper 
modtager Oscar

SEJR: Nomad-
land-instruktør 
Chloé Zhao mod-
tager en Oscar for 
Bedste Instruktør 
foran danske Tho-
mas Vinterberg.

LOS ANGELES: Den danske 
film »Druk«, der er instru-
eret af Thomas Vinterberg, 
modtager prisen for Bedste 
Internationale Film ved 
oscaruddelingen natten til 
mandag dansk tid.

Thomas Vinterberg, der 
er til stede ved oscarudde-
lingen, som ofte regnes som 
filmverdens vigtigste pris-
uddeling, i Los Angeles, er 
meget beæret over prisen.

Det siger han i sin takketa-
le ved uddelingen.

- Det her er større end alt, 
jeg kunne forestille mig, ud 
over at jeg altid har forestil-
let mig det her.

- Siden jeg var fem år gam-
mel, har jeg forberedt taler 
på togstationer, skolen eller 
toilettet, og her er jeg, og det 
er virkeligt. Det er fanta-
stisk, siger Thomas Vinter-
berg.

Han takker sin hustru, 
sine børn og en lang række 

aktører bag filmen, herun-
der skuespillerne.

En stor del af takketalen 
handler også om Vinter-

bergs datter Ida, der i en al-
der af 19 år døde få dage inde 
i optagelserne til filmen. Fil-
men og statuetten er dedi-

keret til hende, fortæller en 
tydeligt rørt Vinterberg i sin 
takketale.

- Vi endte med at lave den-

ne film for hende som et mo-
nument.

- Så Ida, dette er et mirakel, 
som netop er sket, og du er en 

del af dette mirakel. Måske 
har du trukket i nogle tråde 
på en eller anden måde. Den-
ne her er for dig, siger han.

Det er Danmarks første 
statuette i kategorien siden 
2011, hvor Susanne Biers 
film »Hævnen« vandt.

De øvrige nominerede i ka-
tegorien Bedste Internatio-
nale Film var »Better Days« 
fra Hong Kong, »Collective« 
fra Rumænien, »The Man 
Who Sold His Skin« fra 
Tunesien og »Quo Vadis, 
Aida?« fra Bosnien-Herce- 
govina.

Thomas Vinterberg kom 
dog ikke på scenen for anden 
gang under uddelingen.

Det stod klart, efter at in-
struktøren af filmen »No-
madland«, Chloé Zhao, 
modtog prisen for Bedste In-
struktør. Hun er den første 
kvinde fra Kina til at modta-
ge statuetten.

Vinterberg var også nomi-
neret i kategorien.

»Druk« er flere gange tid-
ligere blevet hædret inter-
nationalt. Således blev det 
til hele fire statuetter ved 
European Film Awards, det 
europæiske svar på oscar- 
uddelingen.

I marts modtog filmen den 
britiske Bafta-pirs for Bed-
ste Ikke-engelsksprogede 
Film. /ritzau/

Druk modtager en Oscar  
for Bedste Internationale Film

Her er et billede af Vinterberg på en skærm hos Zentropa i Filmbyen i Hvidovre, hvor holdet bag filmen så Oscar-prisoverrækkelse.   
 Foto: Ida Maria Odgaard/Scanpix

Mikkel E.G. Nielsen har som den første dansker nogensinde modta-
get en Oscar for Bedste Klipning med filmen Sound of Metal.   
 Foto: Chris Pizzello/Scanpix

LOS ANGELES: Det er ikke 
kun instruktøren Thomas 
Vinterberg og holdet bag 
filmen »Druk«, der kan 
juble over, at filmen natten 
til mandag blev tildelt en 
Oscar.

Det kan nemlig komme 
hele den danske filmindu-
stri til gavn, når der høstes 
store priser. Det fortæller 
Claus Ladegaard, der er ad-
ministrerende direktør for 
Det Danske Filminstitut.

- Det er vigtigt for dansk 
film at vinde de helt store 
priser - og der hører Oscar 
jo til på den absolut øverste 
hylde.

- Det er vigtigt, fordi det 
gør os attraktive for uden-
landske investeringer i 
dansk film - altså udenland-
ske samarbejder, som også 
betaler en del af dansk film, 
siger han.

Han fortæller, at det typisk 
er mellem 20 og 25 procent af 
den samlede finansiering af 
danske film, som kommer 
fra udlandet.

- Samtidig er det også vig-
tigt, fordi vi kan indgå sam-
arbejder med andre, fordi 
vi bliver en attraktiv film-
nation at arbejde sammen 
med, lyder det fra Claus La-
degaard.

Vinterberg var ikke den 
eneste dansker, som natten 
til mandag havde succes ved 
oscaruddelingen.

Som den første dansker 
nogensinde blev Mikkel E.G. 
Nielsen tildelt statuetten 
for Bedste Klipning i filmen 
»Sound of Metal«.

- Det beviser, at danske 
filmfolk også kan rejse ud i 
verden og præstere det yp-
perste, mener Claus Lade-
gaard. /ritzau/

Oscar-succes 
gør danske 
film attraktive 
for udlandet
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Af Signe Schrøder

Jeg bliver indimellem 
spurgt, om det overhovedet 
kan betale sig at dyrke køk-
kenhave selv. Gulerødder og 
kartofler er jo så billige, ly-
der argumentet, at det ikke 
kan betale sig at gøre det 
selv. Nu får jeg jo ikke løn 
for de timer, jeg ville have 
til overs på ikke at dyrke 
min køkkenhave, så hele 
argumentationen er noget 
sludder. Men sludder eller ej. 
Gulerødder er billige, også 
de økologiske af slagsen. 
Blomster, derimod, er en 
anden sag. Dem kan det vir-
kelig betale sig at dyrke selv. 
På flere måder.

Fyldt med pesticidrester
Blomsterbuketter er en luk-
susvare. En omsorg, vi viser 
hinanden på mors dag, fars 
dag og valentinsdag, ved 
sygdom og begravelse, ved 
fødselsdag og fest. Det er 
imidlertid en tvivlsom om-
sorg, når man ser nærmere 
på sådan en dusk, for den 
kan hurtigt indeholde 10 for-
skellige slags pesticider i ret 
høje mængder, som smitter 
af i hænderne på den glade 
modtager, men også på de 
mange blomsterbønder, der 
arbejder med at dyrke blom-
sterne. 

Blomsterne dyrkes typisk 
i Afrika og Latinamerika, 
hvor kæmpestore arealer 
ryddes og reserveres til 
blomster. Det fugtige kli-
ma giver gode betingelser 
for svamp og sygdomme og 
grænseværdierne for bru-
gen af pesticider er løselige. 
Så der er brug for og bliver 
brugt mange! 

Blomsterne plukkes og 
transporteres med fly til 
Holland og sælges på auk-
tion, hvorefter de flyves til 

Danmark og køres ud til 
blomsterhandlerne, hvor de 
havner i hænderne på blom-
sterbinderen i Danmark. 

De er smukke - eller er de?
Taler vi om sprøjtegifte og 
CO2-aftryk, så er blomster 
knap så smukke. Medmin-
dre man køber dem økolo-
gisk eller dyrker dem selv, 
selvfølgelig. Og det kan 
jeg godt anbefale. At dyrke 
blomster er en kreativ og 
farverig fest. En hverdags-
luksus til en selv, en gave 
til bier og insekter og en 
fryd for øjet og ganen. For 

utroligt mange blomster er 
faktisk spiselige - hvis man 
dyrker dem selv altså.  

Inspiration året rundt
Samtidig får man også en 
god fornemmelse af, hvil-
ke blomster der er i sæson. 
Det virker helt mærkeligt, 
at man kan købe roser i de-
cember, når man nu ved, 
at de først blomster her i 
Danmark i juli-august. Til 
gengæld er de smukke, duf-
tende og overdådige her. Og 
er man lidt kreativ, kan man 
plukke smukke buketter 
herhjemme hele året rundt. 

På Instagram følger jeg 
med fornøjelse #projektbu-
ket2021, som @Planteliv har 
sat i værk. Her kan man bli-
ve inspireret til selv at pluk-
ke smukke buketter året 
rundt af det, som haver og 
grøftekanter har at byde på. 

Og står man og skal sende 
omsorg og blomster til én, 
man har kær, så er der hel-
digvis flere og flere økologi-
ske blomsterbønder, der kan 
hjælpe til. 

Det minder mig om - jeg 
har en veninde, der trænger 
til en smuk økologisk blom-
sterbuket. 

Når blomster bliver en tvivlsom gave

Af Aja Andersen

Der kan være mange år-
sager til, at du har ondt i dine 
led og/eller muskler. Denne 
gang giver vi dig eksempler 
på led- og muskelsmerter, og 
vi fortæller om, hvad årsa-
gen kan være. 

Ledsmerter
Alle led består af knogler, 
brusk og en omgivende led-
kapsel. Inde i alle leddene er 
der væske, og omkring led-
dene er der ledbånd, sener 
og muskler. Alle disse struk-
turer kan give smerter ved 
sygdom. Smerter kan blandt 
andet medføre: Hævelser | 
varme led | reduceret bevæ-
gelighed | rødme.

Der kan være mange år-
sager til, at du har ondt i 
dine led. Det kan blandt an-
det være brud, betændelse, 

gigt, bakterier eller gene-
relle smertetilstande med 
mere.

Muskelsmerter
Langt de fleste ømheder/
smerter i musklerne skyl-
des, at du har brugt dem. Du 
har måske trænet mere, end 
du plejer, eller du har gjort 
nogle bevægelser, som er 
uvante for dig. Den ømhed 
kaldes trænings ømhed/-
smerter. Smerter i muskler-
ne kan også skyldes, at du 
har en sygdom, der giver dig 
smerterne. 

De muskelsmerter, som du 
ikke kender årsagen til, sæt-
ter sig ofte i nakke, skuldre, 
underarme og hofter. 

Træningssmerter i musk-
lerne kommer ofte, hvis du 
ikke varmer ordentligt op 
og/eller strækker ordentligt 
ud efter træning, eller fordi 

du har øget belastningen for 
hurtigt. Hvis du får ondt ef-
ter træning, bør du nedsæt-
te den belastning, som gav 
dig smerterne i musklerne. 

Mange kender det, at nu 
skal vi i gang med at træne, 

og vi for alvor går til den. 
Når vi så får smerterne, 
taber vi interessen og stop-
per hurtigt med at træne 
igen, og tænker: »Næh, det 
der træning kan ikke være 
sundt - det er ikke godt for 
mig«. Den rigtige måde er en 
langsom opstart og en trin-
vis øgning af tempo/vægt. 

Slidgigt
Aut. fysioterapeut Ditte Eg-
gerts siger: »Når dine smer-
ter kommer fra ryg, knæ 
eller hofter, kan det være 
slidgigt. Symptomerne på 
slidgigt kan være ledsmer-
ter, ømme og stive led samt 
knasen og skurren i ledde-
ne. Slidgigt rammer oftest: 
Tommelfinger, storetå, 
hofte, knæ og ryg, men kan 
ramme alle kroppens led. 

Slidgigt kan ikke helbre-
des, men der findes gen-

nemtestede træningspro-
grammer, som for eksempel 
GLA:D, der er baseret på 
nyeste viden inden for om-
råderne. En grundig under-
søgelse kan være med til at 
klarlægge, om et sådant træ-
ningshold er noget for dig.

Træningen er hjælp til 
selvhjælp. Mange af øvel-
serne kan du efterfølgende 
udføre hjemme hos dig selv, 
eller du kan fortsætte på et 
hofte-/knæhold eller ryg-
hold. Det er vigtigt, at du 
kommer på holdet hver gang 
i de syv uger, det forløber, 
idet træningen er væsentlig 
i forhold til forbedring af 

symptomer og livskvalitet. 
Du får det simpelthen bed-
re, og du får færre smerter, 
hvilket giver en bedre livs-
kvalitet, og du bliver mere 
glad.

Ud over træningen bliver 
du klogere på slidgigt og 
på, hvordan du lærer at leve 
med sygdommen. Når træ-
ningsforløbet er afsluttet, 
bliver du igen undersøgt, 
så vi kan se, hvordan det er 
gået«. 

Smerter i led og muskler

Er man lidt kreativ, kan man plukke smukke buketter herhjemme  
året rundt.

n Signe Schrøder er formand for Landsforeningen 
Praktisk Økologi og selvstændig Vild-have-konsu-
lent. 

n Hun og hendes mand og deres tre børn bor på Bjer-
regaarden - en 10 hk økologisk æbleplantage syd for 
Hvalsø. Her er hun selvforsynende med grøntsager, 
høns og ænder. 

n Kontakt: Instagram: @signeschroeder_prak- 
tiskoekolog og www.bjerregaarden.dk.

Signe Schrøder

Næstved rygcenter skriver om temaer som 
slidgigt, spædbørnskolik, 
inkontinens, hjerne- 
rystelse og Covid-19  
senfølger. I dag med  
fysioterapeut Ditte Eggerts.

FÅ GODE RÅD OM KROPPEN 

»  Hvis du får ondt 
efter træning, bør du 
nedsætte den belast-
ning, som gav dig smer-
terne i musklerne.

Fysioterapeut 
Ditte Eggerts
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KONFLIKT: Det er 
ofte de samme situ-
ationer, der fører til 
gnidninger i par-
forholdet. Men der 
skal ikke meget til 
at gøre hverdagen 
lettere.

Nu har din partner igen ef-
terladt sin beskidte morgen-
madstallerken på bordet, og 
der ligger et lille lag af skæg-
stubbe spredt over vasken. 
Det syder indeni, for det er 

jo nærmest en provokation, 
når du har sagt det så mange 
gange.

Scenariet, hvor den ene 
part føler sig trådt over tæ-
erne, kan få de fleste parfor-
hold til at gå i hårdknude.

Her er fem vaner, der kan 
sætte parforholdet på prøve.

1) Du vader ind 
i din partners 
tulipanbed
Det er næsten dømt til at 
gå galt, hvis du »vader ind i 
din partners tulipanbed«, 
som parterapeut Katrine 
Axholm udtrykker det.

Hvis det ord, du bruger 
mest i kommunikationen, er 
»du«, så er den nok gal.

- I stedet for at holde fokus 
på, hvad den anden sagde 

eller gjorde, så bliv hjemme 
hos dig selv, råder hun.

Det betyder ikke, at du skal 
gå i en bue uden om de ste-
der, hvor skoen trykker. Det 
handler bare om at blive ved 
dine egne følelser:

- Så kan du sige: »Jeg har 
sagt det med skægstubbene 
mange gange, jeg kender dig 
og ved, at du ikke gør det for 
at genere mig. Men det ge-
nerer mig, hver gang jeg ser 
dem, og det ville gøre mig 
glad, hvis du ville skænke 
mig en tanke om morgenen 
og lige fjerne dem«, foreslår 
hun.

2) Du tror,  
din partner  
skal levere  
kærligheden
Du er opdraget gennem film 
og bøger til at tro, at din 
partner skal komme ridende 
på den hvide hest og levere 
uendelig kærlighed til dig.

Men sådan fungerer det 
altså ikke i virkeligheden, 
slår Katrine Axholm fast.

- Vi har mere fokus på, 
hvad den anden skal give, 
end hvad vi selv bidrager 
med. Vi får gjort os selv af-
hængige af, at den anden 
skal levere kærligheden på 
en bestemt måde, for at vi fø-
ler os elskede. Og det slider 
kærligheden op.

- I stedet skal vi arbejde på 
at elske os selv, siger parte-
rapeuten.

3) Du glemmer 
at være bevidst
Når hverdagen går sin gang, 

så kan nysgerrigheden på 
hinanden godt gå i glemme-
bogen, siger psykoterapeut 
med speciale i parterapi 
Kasper T. Larsen.

- Alle kan brokke sig, 
jamre eller plapre. Men det 
kræver bevidsthed at være 
til stede og stille nogle gode 
spørgsmål til sin partner, si-
ger han.

4) Du tror,  
din partner 
læser tanker
Du og din partner kender 
sandsynligvis hinanden 
bedre end nogen andre. Men 
det er ikke ensbetydende 

med, at man kan gætte alt, 
hvad der foregår i den an-
dens hoved.

- Du skal i højere grad mel-
de ud, hvis du er lidt kortlun-
tet i dag eller er presset på 
arbejde. Du skal ikke tænke, 
»han må kunne se på mig, 
at jeg trænger til en kram-
mer«.

- Det er dine behov og dit 
ansvar at sætte ord på, siger 
Katrine Axholm.

5) Du ser ikke 
dine egne  
mønstre
Da du mødte din partner, 
var du ikke et tomt stykke 

papir. I kom hver især med 
en hel bog af tidligere histo-
rie.

Men hvis ikke I er bevidste 
om de svigt og traumer, I har 
med jer, så ser I ikke jeres 
egne mønstre.

- Hvis vi ikke får øje på 
dem, kan vi ikke reparere de 
svigt. Det kan være tilbage 
fra barndommen.

- Vi kommer til at tage 
straffen for hinandens histo-
rie, siger Katrine Axholm.

Ved at tage ansvar og for-
klare din partner dine reak-
tionsmønstre kan du også få 
chancen for at hele dem.

/ritzau fokus/

Fem vaner slider på dit parforhold

HAVEN: Du burde 
allerede indlede 
kampen mod ukrudt 
i haven i efteråret, 
men det er også 
muligt at snyde 
ukrudtet nu, inden 
du planter og sår.

Tiden til at få jord under 
neglene i køkkenhaven nær-
mer sig, men det samme gør 
kampen mod ukrudt.

Vil du forebygge fremkom-
sten af de uønskede små-
planter, kan du med fordel 
kultivere jorden med en kul-
tivator eller en rive, inden 
du skal så og plante, fortæl-
ler Ulla Jakobsen, sagsbe-
handler ved Miljøstyrelsen.

- Lad derefter jorden ligge 
i to-tre uger. På den måde la-
ver man et falsk såbed, hvor 
man lader, som om man har 
gjort jorden klar til plant-

ning, og så vil ukrudtet spi-
re frem.

- Derefter skal man kul-
tivere igen, samtidig med 
at man planter og sår sine 
grøntsager. Ukrudtet har 
dermed opbrugt nogle af 
sine kræfter, inden man 
planter og sår, forklarer 
hun.

Plant i rækker
Desuden er det en rigtig god 
idé at plante i rækker, for så 

har du bedre overblik over 
ukrudtet, forklarer hun.

Samme anbefaling lyder 
fra Anja Kelvin, anlægs-
gartner i Haveselskabet, 
som siger, at rækkerne også 
gør det nemmere at genken-
de ukrudtet.

Ifølge Anja Kelvin begynd-
te forebyggelsen af ukrudt 
faktisk allerede sidste år.

- Hvis man vil undgå 
ukrudt i sine bede, så skal 
man hvert efterår lægge cir-

ka tre centimeter kompost 
ud over sin jord, efter at man 
har høstet de sidste afgrø-
der. Det lukker af for spiring 
af nye ukrudtsfrø, forklarer 
hun.

Anja Kelvin selv bruger 
sit eget og naboens græs- og 
haveafklip, ligesom hun 
klipper sine bregner i små 
stykker og spreder dem ud i 
et fint lag mellem bedene.

Har du højbede, skal du 
også være opmærksom på 

den kompostjord, du bruger, 
pointerer Ulla Jakobsen.

- Har man lavet det selv, 
kan der være ukrudtsfrø i. 
Henter man det fra kommu-
nens genbrugsplads, vil det 
ofte være varmebehandlet 
og derfor ikke indeholde 
særlig mange ukrudtsfrø.

- Alternativt kan man købe 
spagnum på planteskoler og 
i havecentre, for der er som 
regel heller ikke ukrudtsfrø 
i.

Ukrudtsduge kan godt 
bruges, siger Ulla Jakobsen, 
men de egner sig bedst til de 
steder i haven, hvor de skal 
blive liggende længe, for ek-
sempel under fliser, i et ro-
senbed eller under småsten.

Ned på knæ
Uanset hvor meget du fore-
bygger, er det svært at undgå 
en smule ukrudt. Da kemisk 
ukrudtsbekæmpelse ikke er 
vejen at gå, er der ifølge Ulla 
Jakobsen primært én ting at 
gøre.

- Man må ned på knæ og 
luge. Gør det midt på dagen, 
hvor der er masser af sol-
skin, for så visner planterne 
hurtigere.

- Afgrøderne vil på et tids-
punkt nå en størrelse, hvor 
det skygger for ukrudtet. 
Men jo mere man roder i jor-
den, jo flere chancer giver 
man ukrudtet for at spire 
frem på ny, så i begyndelsen 
skal man se efter ukrudt fle-
re gange om ugen, lyder det.

/ritzau fokus/

Sådan kommer du ukrudt i haven i forkøbet

Hvis du har brug for et kram, så gør dig selv og din partner den tjeneste at sige det højt. Ingen kan læse 
tanker, siger parterapeut Katrine Axholm.  Foto: Celina Dahl/Scanpix

n Vi bliver typisk uenige 
med vores partner om 
ting, der bunder i vores 
forskelligheder. Ironisk 
nok er det de samme for-
skelligheder, der sand-
synligvis fik dig til at for-
elske dig.

n Når I skændes, handler 
det med stor sandsynlig-
hed for jer begge om at 
få ret. Men det betyder 
også, at den ene går ud 
som vinder, og den anden 
går ud som taber. Og det 

er ikke noget, der er værd 
at stræbe efter.

n I stedet bør I stræbe ef-
ter at forstå, hvorfor den 
anden ser det, som de gør. 
I skænderier og uenighe-
der ligger der nemlig mu-
ligheden for at komme 
tættere på hinanden og 
forstå sider af din part-
ner, du ikke kender fra 
dig selv.

Kilde: parterapeut 
Katrine Axholm

Når diskussionerne 
går skævt

n Det er vigtigt at vide, om 
ukrudtsplanterne er fler-
årige og breder sig gennem 
jord, eller om de er enårige 
og frøsåede planter.

n De bedst kendte flerårige 
ukrudtsplanter er kvik-
græs, agertidsel, mælke-
bøtte, brændenælde, pad-
derokke og skvalderkål.

n Har flerårigt ukrudt 
taget over i et bed, vil det 
mest effektive være at 
overdække jorden helt 
med eksempelvis tyk sort 
plast eller materialer af 
tykt pap.

n Overdækningen skal 
ligge minimum et halvt år, 
før man kan regne med, 

at alt ukrudt er dødt. Tæt 
plast må dog tages af i pe-
rioder, så jorden kan få luft 
og vand.

n Derefter renses bedet for 
planterester og rødder, før 
det er klar til brug igen.

n Etårigt ukrudt forme-
rer sig udelukkende med 

frø og vil altid kunne finde 
et sted at spire, men er re-
lativt nemt at holde nede. 
De bedst kendte former er 
hanekro, sort natskygge, 
liden nælde og fuglegræs.

Kilde: Miljøstyrelsen

Typer af ukrudt kræver forskellige strategier
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» Jeg skulle til at læg-
ge en aflevering, da jeg 
blev ramt på overkrop-
pen. Jeg blev presset 
forover, men mit ben 
blev stående på jorden, 
og så gav det et vrid i 
knæet.

Julius Madsen
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ONSDAG
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Danmarksserien
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Vordingborg
Serie 2
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2. division
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CYKLING: Jonas Vingegaard 
skal til sommer forsøge at 
hjælpe Primoz Roglic et 
skridt længere op på podiet 
i Tour de France.

Mandag er den danske 
cykelrytter blevet udtaget 
til Jumbo-Vismas hold i det 
franske cykelløb.

Det skriver det hollandske 
mandskab på Twitter.

- Jeg er meget glad. Det er 
en drøm, der går i opfyldel-
se for mig. Det er noget, jeg 
altid har set på tv, så det er 
rigtig fedt at blive udvalgt til 
at køre det, siger danskeren 
i en video.

Vingegaard har fået lidt 
af et gennembrud i foråret, 
hvor det er blevet til en del 
sejre og flotte placeringer.

I februar vandt han en 
etape i World Tour-løbet 
UAE Tour, og i slutningen af 
marts vandt han både to eta-
per og tog den samlede sejr 
i det italienske løb Coppi e 
Bartali.

Tidligere i april endte Vin-
gegaard på en samlet anden-
plads i World Tour-løbet Ba-
skerlandet Rundt.

Primoz Roglic er igen ud-
set rollen som kaptajn for 
Jumbo-Visma i Tour de 
France. Sloveneren førte 
sidste år løbet frem til næst-
sidste etape, hvor Tadej Po-
gacar rev den gule førertrø-
je af sin landsmand på en 
enkeltstart og endte med at 
køre til Paris som vinder.

Jonas Vingegaard bliver 
en del af et på papiret stærkt 
mandskab i Touren, der 
også tæller profiler som Ste-
ven Kruijswijk og Wout van 
Aert.

Årets Tour de France be-
gynder i Brest lørdag 26. 
juni og slutter i Paris søndag 
18. juli. /ritzau/

Formstærk 
dansker får 
debut i Touren

FODBOLD: Julius 
Madsen fra Næstved 
Boldklub håber, at 
en undersøgelse hos 
en knæspecialist 
kan give godt nyt, 
men er indstillet på, 
at sæsonen er slut.

Af Claus Rasmussen

Kun 17-årige Julius Madsen 
måtte nøjes med at se på, da 
Næstveds 2. divisionshold 
søndag vandt udekampen 
mod Avarta med 2-0.

Og den »grønne« teenager 
kommer formentlig også til 
at nøjes med tilskuerrollen 
i den resterende del af sæso-
nen.

Torsdag kom han til skade 
med knæet under træning, 
og nu humper han rundt på 
krykker.

- Selv hvis det ikke er så 
slemt, så tager det nok et 
par måneder at komme over 
med genoptræning og det 
hele. Og der er jo kun en må-
ned tilbage af sæsonen, siger 
Julius Madsen.

Næstved spiller sidste 
kamp 5. juni, og meget tyder 
altså på, at de kommende 
seks kampe bliver uden den 

talentfulde midtbanespiller.
- Jeg skulle til at lægge en 

aflevering, da jeg blev ramt 
på overkroppen. Jeg blev 
presset forover, men mit ben 
blev stående på jorden, og så 
gav det et vrid i knæet, siger 
Julius Madsen, der måtte 
forlade træningen i store 
smerter.

Siden er han blevet tjekket 
af fysioterapeuter og læger, 
og tirsdag blev knæet rønt-
genfotograferet for at un-
dersøge, om der var brud på 
knæskallen. Og nu venter 
han så på pinebænken.

- Jeg skal til en special-
læge, og så bliver jeg forhå-
bentlig sendt til en MR-scan-

ning, siger Julius Madsen.
- Knæet er ikke hævet, og 

det er positivt, for så er det 
nemmere at få det scannet. 
Jeg kan også godt strække 
og bøje benet, men jeg kan 
ikke lægge vægt på det uden 
smerter. Så jeg kan ikke gå 
uden krykker, siger han.

Ærgerligt tidspunkt
Hvor lang tid, der går, før Ju-
lius Madsen igen kan stikke 
i fodboldstøvlerne, tør han 
ikke give noget bud på, men 
utålmodigheden har alle-
rede meldt sig hos den unge 
sydsjællænder.

- Jeg bliver rastløs, når 
jeg ikke kan lave noget som 

helst. Hvis der er alvorligt, 
så vil jeg jo gerne i gang 
med at træne det rigtigt op 
så hurtigt som muligt, siger 
Julius Madsen, der er godt 
træt af at blive bremset i sin 
udvikling.

- Det lignede, at jeg kunne 
få noget mere stilletid nu, så 
skaden kunne ikke komme i 
en værre periode. Når man 
er ung, gælder det jo bare om 
at spille, siger han.

- Nu håber jeg bare, at jeg 
kan starte op på lige fod med 
de andre efter sommerferi-
en.

Julius Madsen har kon-
trakt med Næstved Bold-
klub to et halvt år endnu.

Grøn teenager på pinebænken

- Det var dejligt med en sejr i 
Avarta, siger knæskadede  
Julius Madsen, der dog ærgrer 
sig over, at han måtte nøjes med 
at se på, da holdkammeraterne  
fra Næstved hentede tre point i 
søndagens 2. divisionskamp.  
Foto: Simon Ydesen

Af Niels Nedergaard 
Sportsjournalist 
Sjællandske Medier

KOMMENTAR: Ventetiden 
er overstået. Nu kan hung-
rende fodboldfans igen stå 
i lange køer ude på stadi-
on, mens de venter på at få 
fadøllene skænket og dufte 
kullet fra grillen, hvor der 
bliver langet et hav af sta-
dionplatter ud på rillerne.

For første gang i uende-
ligt lang tid var der nemlig 
igen i weekenden tilskuere 
på stadion til kampe i 2. di-
vision, og tilskuernes til-
stedeværelse kunne både 
mærkes og ses fra første 
fløjt. 

I forvejen havde man alle-
rede tyvstartet lidt i midt-
ugen i Superligaen, da der 

var fuld spillerunde i lan-
dets bedste række, og hvor 
man igen kunne høre høj-
lydte jubelbrøl til trods for, 
at jeg selv måtte nyde kam-
pene foran tv-skærmen.

Lad mig bare slå det fast 
med syvtommersøm. Til-
skuerne er kommet for at 
blive - også selvom vi fort-
sat har gang i corona-pan-
demien, som stadig hærger 
over det danske landskab. 

Jeg skal hverken gøre 
mig til corona-ekspert eller 
noget, men når man fær-
des ude på stadion blandt 
et par hundrede fans, kan 
man sagtens fornemme, at 
folk har respekt for corona- 
situationen. Folk opfører 
sig pænt og respekterer re-
striktionerne og forholde-
ne til kampene.

Det er i hvert fald mit ind-

tryk. Jeg så eksempelvis 
ingen fans stå og kramme 
hinanden, når de jublede 
over en scoring i weeken-
dens løb. 

Jeg har selv stået mange 
gange på tribunen før coro-
na og jublet, når bolden 
blev puttet i kassen, så jeg 
ved om nogen, at det kan 
være utroligt fristende at 
udløse sit jubelbrøl med et 
kram til sine nærmeste, 
som man deler oplevelsen 
med.

Derfor synes jeg også, 
det er på sin plads at rose 
de fans, der var mødt op 
på stadion til kampene i 2. 
division. Så ved jeg godt, at 
der er langt færre tilskuere 
på lægterne i landets tred-
jebedste fodboldrække end 
i Superligaen, men vilkå-
rene er de samme. Det kan 

samtidig ikke understre-
ges nok gange, hvor stor 
en betydning fans har for 
fodbold.

Spillerne kan mærke op-
bakningen på banen, og det 
smittede også af, når man 
talte med aktørerne efter 
kampene. Alle har savnet 
fans på stadion. 

Hvem har ikke savnet 
den trofaste tilhænger 
gennem 20-25 år, der altid 
står på lægterne og råber 
af spillerne, når de laver 
en skidt aflevering, eller 
jubler med stor decibel, når 
heltene scorer eller vinder 
en fodboldkamp?

Tilskuere er med andre 
ord en del af rammen om 
en fodboldkamp. De er med 
til at gøre fodbolden til en 
charmerende sportsgren, 
for det er med stemningen 

på stadion, at man virke-
lig kan fornemme det fæl-
lesskab, som der hersker i 
sporten. 

Fodbold er følelser, siger 
mange, og jeg kan kun til-
slutte mig det kor. Fodbold 
er nemlig på både godt og 
ondt. Derfor hører tilsku-
erne også med i pakken, 
når der skal afvikles kam-
pe rundt omkring i landet. 

Forestil jer et scenarie, 
hvor der blev lukket per-
manent og for evigt for til-
skuere på de gamle, slidte 
plastiksæder eller på de 
gamle stenbelagte tribuner 
med et rækværk stående på 
sig. Det ville ikke være det 
samme, vel?

Med andre ord. Tilskuer-
ne er igen kommet for at bli-
ve på stadion. For fodbold 
og fans hører sammen!

Tilskuerne er kommet tilbage for at blive
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FODBOLD: Forårets 
tredje spillerunde i 
den lokale serie 2- 
pulje bød på 47 mål 
i seks kampe, og FK 
Sydsjælland stod for 
hele 10 af scoringer-
ne i hjemmekampen 
mod B. 73.

Af Claus Rasmussen

Det var lidt af en målfest, da 
de lokale serie 2-spillere tog 
hul på forårets kampe i for-
rige weekend. 37 scoringer 
blev det til i seks kampe, og 
så skulle man jo næsten tro, 
at det ikke kunne blive fest-
ligere.

I midtugens spillerunde 
blev det da også »kun« til 26 
mål, men i weekenden stak 
festen helt af med, og med 
47 scoringer nåede gennem-
snittet op på næsten otte mål 
pr. kamp.

FK Sydsjællands åbnede 
det første - og største - skyde- 
telt på hjemmebanen ved 
Fladsåhallen, da de tog imod 
B. 73 fra Slagelse fredag af-
ten.

- Det endte med en histo-
risk sejr for FK Sydsjælland, 
da vi vandt vores største sejr 
nogensinde i serie 2 og opef-
ter, siger sydsjællændernes 

træner Martin Andersen.
10-0 endte det ulige opgør 

mellem rækkens nummer to 
og det gæstende bundhold.

Allerede i det ottende mi-
nut bragte Simon Nygaard 
planmæssigt værterne for-
an 1-0.

- Derfra vidste begge hold 
nok, hvor sejren ville ende, 
men næppe med de cifre, 

siger Martin Andersen, der 
kunne se næsten hele sit 
hold komme på måltavlen.

Hele otte forskellige mål-
scorere blev det til.

Kevin Fobian gjorde det 
til 2-0 med hovedet efter et 
fantastisk oplæg af Frederik 
Hansen, og Mads Buchwald 
Jensen øgede til pausestil-
lingen 3-0, da Simon Ny-

gaards forarbejde gav ham 
et tomt mål at score i.

Kort før pausen kunne det 
være blevet 4-0, hvis ikke     
Daniel Tander fra B. 73 hav-
de kastet sig og reddet en 
afslutning helt inde på mål-
stregen.

- På mirakuløs vis skubbe-
de han bolden  rundt om stol-
pen med brystet. Dommeren 

dømmer først straffe og er 
på vej i baglommen, men 
sunder sig ganske kort - og 
laver det om til hjørnespark. 
Den helt rigtige kendelse og 
flot coolness fra en dommer, 
der egentlig havde fat i kor-
tet, siger Martin Andersen.

Stor respekt for B. 73
I anden halvleg fortsatte FK 

Sydsjælland dominansen, 
og den blev større og stør-
re i takt med, at B. 73’ernes 
kræfter ebbede ud.

Frederik Damgaard, Jo-
hannes Trøster, Sebastian 
Nielsen, Johannes Trøster 
igen, Tobias Kruse, Kevin 
Fobian og Markus Cartey 
gjorde klubrekorden til en 
realitet med syv mål i de sid-
ste 45 minutter.

Den rekordstore sejr var 
Martin Andersen naturlig-
vis godt tilfreds med, men 
FK Sydsjællands træner 
havde også roser til mod-
standerne efter kampen..

- Jeg har sjældent oplevet 
et hold med så god og ærlig 
en attitude. En flok gutter, 
der ikke lader sig frustrere 
af de store nederlag og bare 
gør det bedste de kan Det 
havde været meget nemme-
re for dem, at trække sig fra 
kampene end at bruge fre-
dag aften på at tabe 10-0 på 
udebane. Men de kører tro-
ligt videre og samler dem de 
behøver for at kunne afvikle 
kampene. Det er en loyali-
tet mod hinanden og andre 
klubber, som efterhånden 
mest hører fortiden til, siger 
Martin Andersen.

- B. 73 fortjener et anerken-
dende nik i deres retning for 
at omfavne begrebet »Fair 
Play« og på allerfineste vis 
respektere dets betydning. 
Respekt.

Tocifret klubrekord på måltavlen

FK Sydsjælland havde fået ny sponsorog nye træningsdragter til kampen mod B. 73, og drengene gjorde deres ypperste for, at vise deres tak-
nemmelighed, mente træner Martin Andersen efter 10-0 sejren.  Privatfoto

Ørslev - Skælskør: 7-2 (4-0)
- Min lillebror Jeppe var skadet, så jeg blev flyttet lidt længe-
re frem på midtbanen, og jeg sagde til de unge drenge, at de 
kunne tage det roligt i dag, for jeg ville lave tre mål.  Hvorfor 
jeg sagde det, aner jeg ikke, for det er sjældent jeg laver tre 
til træning, siger Ørslevs assistenttræner Sonni Ørregaard.

Men som sagt så gjort. Allerede efter 26 minutter af hjem-
mekampen mod Skælskør var hattricket en realitet, og da 
Mathias Eriksen også kom på måltavlen i første halvleg, 
kunne topholdet fra Ørslev gå til pause foran 4-0.

Lasse Edelskov øgede til 5-0 efter en lille time, men så sva-
rede Skælskør igen med to hurtige scoringer af Johan Kri-
stoffersen og 18-årige Emil Tomczyk. Sidstnævnte fik debut 
sammen med sin tvillingebror Mikkel Tomczyk.

Skælskørs reduceringer skabte lidt panik hos Ørslev, og 
der var flere tilbud til vestsjællænderne, inden Nicklas Kjær 
og Kevin Kinsella fik genskabt roen hos værterne.

- Nicklas Kjær var pludselig alene med målmanden. I ste-
det for at lukke øjnene og skyde ham i maven, som han plejer, 
så sendte han den på tværs til Kevin Kinsella, som kunne 
sætte den i det tomme net, siger Sonni Ørregaard om scorin-
gen til 6-2.

Kinsella sørgede også for kampens sidste mål efter 1-2-spil 
med Sonni Ørregaard, og så kunne assistenten gøre status.

- En dejlig dag i Mosen, men træerne gror ikke ind i him-
len, for fredag venter Lynge-Broby der er rigtig formstærke, 
og som vi havde nogle problemer med i efteråret, siger Sonni 
Ørregaard, mens Skælskørs træner Jacob Lindemose ikke 
kunne gøre meget andet end anerkende resultatet.

- Vi møder et hold, som kender hinanden ud og ind. De har 
dygtige spillere på alle pladser, så jeg forstår uden proble-
mer at de fører rækken og er sikker på at de kan gøre sig hø-
jere oppe. Hvis vi skal kigge på os selv, så er det dagen hvor 

vores rutinerede folk svigter og ikke helt er, hvor de skal 
være. Vi har 11 afbud, og det skal vi have ændret på nu, siger 
Jacob Lindemose. cras

Holmegaard - Gørslev: 3-2 (3-0)
For første gang i 14 måneder var Kasper Marland i aktion for 
Holmegaard, og han sørgede for den ene af sydsjællænder-
nes scoringer i 3-2 sejren over Gørslev. De to andre mål stod 
der Rasmus Larsen på.

- Vi spiller koncentreret og disciplineret, og der var hele 
kampen igennem god tænding og gejst, siger Holmegaards 
træner Caper Guldbrandt.

Holmegaard var foran 3-0 ved pausen, men det skyldtes 
langt fra kun de to målscorere. I målet stod Andreas Mad-
sen nemlig en brandkamp og keeperen blev fortjent kåret 
som »man of the match«.

Midt i anden halvleg meldte trætheden sig hos hjemmehol-
det, der endda hjalp Gørslev tilbage i kampen på et selvmål.

20 minutter før tid reducerede gæsterne yderligere, og i 
den hektiske slutfase, havde de flere chancer for at udligne.

- Det var en  forløsning at få point på kontoen og virkelig 
godt for moralen og troen på tingene. Alle gør det fremra-
gende i dag, og vi arbejder som et hold, så jeg er meget til-
freds i dag , siger Casper Guldbrandt. 

Trods sejren er Holmegaard stadig under nedryknings-
stregen, men har nu kun tre point op til Haslev på den rigti-
ge side, efter at haslevitterne tabte 6-1 i Ringsted. cras

FC Storebælt - Lynge-Broby: 1-6 (0-1)
- Hvis drengene skal have en karakter, så er det et 12-tal for 
at følge oplægget fuldstændig. Det gjorde FC Storebælt totalt 
harmløse igennem det meste af kampen, siger Lynge-Bro-
bys træner Jan Andreasen efter lørdagens 6-1 sejr i Korsør.

Jonas Thorsfelt sørgede for gæsternes enlige scoring før 
pausen, mens Mathias Nielsen, Mikkel Bjørn Frederiksen, 
Anton Stokholm og debutanten Rasmus Enøe Møller med to 
mål sørgede for resten efter sidebyttet.

- Det er fantastisk at vi nu i tre kampe har lavet 13 mål i an-
den halvleg. Det vidner om at vi er i en form, ligesom vi har 

folk på bænken, som kommer ind og laver de fire af målene, 
siger Jan Andreasen.

Omvendt havde FC Storebælts træner Nicklas Paulsen 
ikke helt så meget at være tilfreds med - udover Anas Kha-
led Moussas reducering til 1-2.

- Jeg synes egentlig, at det er en meget lige kamp de før-
ste 60 minutter, da vi så kommer bagud 1-3 går vi desværre 
helt i opløsning, og det bliver lidt pinligt til sidst.. Vi skal 
arbejdet videre med indstillingen, og så fik vi set at vi også 
kan tabe. Det var måske meget sundt for drengene efter seks 
træningskampe og to turneringskampe uden nederlag, si-
ger Nicklas Paulsen. cras

Høng-Karrebæk 7-2 (2-0)
Karrebæk mistede endnu et skridt i toppen, da sydsjællæn-
derne lørdag tabte med hele 7-2 ude mod midterholdet Høng. 
Det var Karrebæks tredje nederlag i  træk og holdet har end-
nu ikke har fået point i foråret, 

Simon Eriksen og Søren Bruun sørgede for Høngs 2-0 fø-
ring ved pausen, men det var først i anden halvleg, vestsjæl-
lænderne for alvor foldede sig ud. Per Petersen gjorde det til 
både 3-0 og 4-0, inden Simon Eriksen øgede til 5-0.

Karrebæk fik reduceret til 5-1 ved Michael Brogaard på 
straffespark, men Chris Jensen og Kasper Lauge gjorde 
glæden kort for gæsterne med mål til 6-1 og 7-1. I overtiden 
fik Michael Brogaard pyntet på tingene på endnu et straffe.

- Vi spiller en virkelig flot kamp. Det er noget af det flotteste 
fodbold, jeg har set blive spillet i Høng i rigtig lang tid. Kæm-
pe fornøjelse at se drengene levere på det her niveau over en 
hel kamp. Jeg er meget imponeret over holdets præstation, 
siger Høngs træner Thomas Carlsen.

Karrebæks træner Glenn Darlie var til gengæld ikke im-
poneret af sit hold.

- Det må være en kamp til glemmebogen, og så skal vi op på 
hesten igen allerede onsdag. Der skal vi vise en helt anden 
attitude, gejst og vilje. Hvis vi gerne vil spille med i toppen 
af rækken hvor det er sjovt, så er det nu, vi skal vise, vi godt 
kan være med, ellers havner vi hurtigt i et vakum, hvor vi 
ikke kan nå det ene eller andet, siger Glenn Darlie.  cras

Assistenttræner forudså sit eget hattrick
LOKAL FODBOLD
SERIE2  
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BADMINTON: Danmark har i 
mere end et par årtier siddet 
tungt på tronen i europæisk 
badminton. Derfor plejer 
det individuelle EM også at 
være en dansk medaljefest.

Tirsdag går det løs med 
EM 2021 i Kiev, og danske 
medaljer skal der nok kom-
me. Men siden seneste EM i 
2018 har karrierestop ban-
ket Danmarks doublekon-
stellationer en del tilbage.

I damesingle har en skade 
tvunget det stærkeste kort, 
Mia Blichfeldt, til afbud. Til 
gengæld er der stadig ingen 
nationer på kontinentet, 
som kan måle sig med de 
danske herresingler.

Derfor lægger sportsche-
fen i Badminton Danmark, 
Jens Meibom, heller ikke 
skjul på, at forventningerne 
er skruet helt op til landets 
herresinglespillere i Ukra-
ines hovedstad.

- Resultater og forvent-
ninger går hånd i hånd, og 
når vores herresingler er så 
gode, som de er, så vil alle jo 
være skuffede, hvis ikke de 
klarer sig godt til EM. Det 

gælder for både spillerne 
selv, trænerne, mig, fans og 
medier, siger han.

Sammen med Team Dan-
mark har badmintonfor-
bundet sat en målsætning 
for EM, som lyder på, at man 
sigter mod 12 medaljepoint, 
mens 10 point vil være ac-
ceptabelt.

Til det regnestykke giver 
en guldmedalje tre point, 
sølv giver to og bronze et en-
kelt point.

Herresingler skal levere
Herresinglerne meget gerne 
levere mindst halvdelen af 
de 10 medaljepoint, som er 
den acceptable målsætning.

- De fire første seedninger 
er vores. Det kan jo virke 
som lidt urimelige krav, 
men vi forventer, at vi kom-
mer til at dominere herre-
singlekategorien, lyder det 
fra Jens Meibom.

- Sågar så meget, at hvis 
ikke det bliver en rent dansk 
finale, så kommer vi nok 
endda til at være en smule 
skuffede. Men det anser vi 
som et privilegium.

Viktor Axelsen er top-
seedet, mens Anders An-
tonsen, Rasmus Gemke og 
Hans-Kristian Vittinghus 
i nævnte rækkefølge sidder 
på de følgende seedninger.

I de fire øvrige kategorier 
har Anders Skaarup og Kim 

Astrup en andenseedning 
i herredouble, mens Sara 
Thygesen og Maiken Fruer-
gaard er seedet til en bronze-
medalje i damedouble.

Derudover har Danmark 
med Blichfeldts afbud ikke 
andre medaljeseedninger 

ved EM, så på papiret skal 
der leveres overraskelser 
for at nå de 10-12 medalje-
point.

Fremgang i doublerne
Men Meibom har set frem-
gang hos både nogle af de 

mere rutinerede doublekon-
stellationer og nogle af de 
unge på vej frem på det se-
neste.

Det kan godt kaste EM-me-
daljer af sig, eksempelvis i 
herredouble, hvor Danmark 
i mange år har været helt 
fremme med flere par, som 
dog nu er stoppet. Vejen til 
den absolutte verdenstop er 
dog stadig forholdsvis lang 
for herredoublerne på trods 
af stort potentiale.

- Der er nogle bump på 
vejen, blandet andet har 
der været en del skader i 
gruppen, men det, vi ser til 
træning, er positivt, siger 
sportschefen.

- Men der kommer til at gå 
nogle år. Det er vi nødt til at 
være ærlige omkring. Det 
bliver ikke lige på den anden 
side af sommeren, at de unge 
spillere slår igennem på 
højeste niveau. Det kræver 
mere tid.

EM i Ukraine spilles fra 
tirsdag og frem til og med 
søndag, hvor der både er me-
daljer og point til OL-kvali-
fikationen på spil. /ritzau/

Danske herresingler skal trække stort læs

Viktor Axelsen (i rødt) mødte Anders Antonsen (i hvidt) i semifinalen ved All England. Ved denne uges EM 
er de seedet som henholdsvis nummer ét og to.  Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

BADMINTON: Mette 
Poulsen indrømmer, 
at det skaber stress 
og påvirker hele 
EM-truppen, at en 
af holdets spillere 
lørdag testede posi-
tiv for corona.

Af Niels Nedergaard

Danmark har fået en uhel-
dig optakt til EM i badmin-
ton, der begynder tirsdag i 
ukrainske Kiev. Få døgn før 
den prestigefyldte turnerin-
gen har herredouble-spille-
ren Joel Eipe testet positivt 
for covid-19. Dermed må den 
24-årige badmintonspiller 
sammen med makkeren 
Rasmus Kjær se i øjnene, at 
de ikke kommer i aktion.

Allerede på åbningsdagen 
skal lokale Mette Poulsen 
fra Næstved i aktion, og den 
27-årige sydsjællænder ind-
rømmer, at den positive test 
i truppen både skaber stor 
frygt og giver anledning til 
stress.

- Det har fået den betyd-
ning, at Badminton Dan-
mark og landstrænerne 
har skærpet tingene endnu 
mere for os. Vi har fået fa-
ste træningsgrupper, hvor 
vi skal stå på side med den 
samme person under hele 
træningen. Jeg har fået Ale-
xandra (Alexandra Bøje, 
red) og Julie Dawall, da jeg 
bor og spiller sammen med 
Alex, og jeg har Julie som 

nærkontakt, da vi har siddet 
sammen på flyene hertil. Så 
har vi også ladet være med 
at besøge hinanden på kryds 
og tværs, og for vores egen 
skyld har det resulteret i, at 
vi skal testes endnu engang 
i morgen tidlig, siger Mette 
Poulsen.

Stressende optakt 
Det er ikke første gang, at 
den tidligere dobbelte dan-
marksmester i damesingle 
er en del af Danmarks trup, 
hvor et corona-tilfælde ram-

mer. I marts var Mette Poul-
sen nemlig med til All Eng-
land, hvor assistenttræner 
Thomas Stavngaard kort 
før turneringen blev testet 
positiv.

Den uheldige optakt har 
dog alligevel haft en ind-
virkning på hele stemnin-
gen i truppen, og Mette Poul-
sen indrømmer da også, at 
det har sat mentale spor.

- Det er megastressende, at 
vi igen løber ind i sådan en 
situation. Der er tre andre 
spillere, som har været i 

mere nærkontakt med ham, 
som ikke har været en del 
af vores træninger de sid-
ste par dage. Det er svært at 
slappe af og være rolig, når 
de her situationer opstår. 
Fokusset bliver på alt andet, 
end det vi er her for, og det 
påvirker os alle sammen, 
siger den nuværende Skovs-
hoved-spiller, der tidligere 
har optrådt for Skælskør.

I forvejen er badminton- 
spillerne, der deltager ved 
EM, pålagt strenge restrik-
tioner og skal indordne sig 

efter en masse regler, og net-
op dette kan være hårdt, når 
man er afsted over en længe-
re periode.

- Generelt kan alene det at 
være afsted så længe være 
hårdt. Vi er i forvejen isole-
ret med, hvad vi kan og må, 
og når der så sker et coro-
na-tilfælde iblandt os, så 
rammer det bare mentalt. 
Jeg spiller i klub med både 
Joel (Joel Eipe, red) og Ras-
mus (Rasmus Kjær), men 
det er lige meget, hvem det 
rammer. Man føler med dem 

uanset hvad. Når panikken 
rammer andre, er det svært 
ikke at tvivle selv, siger Met-
te Poulsen.

Uændret målsætning 
Ambitionerne for Mette 
Poulsen og makkeren Ale-
xandra Bøje har dog ikke 
ændret sig. Målet er stadig 
at kunne hænge metal om 
halsen, når turneringen af-
sluttes 2. maj. 

Mette Poulsen føler sig 
også ovenpå til trods for 
den stressende optakt, og 
derfor forventer hun, at der 
kommer lidt mere ro på i de 
næste dage, hvor fokus kan 
være 100 procent rettet mod 
spillet på banen.

- Jeg føler mig sund og 
rask. I princippet har vi kla-
ret vores tests, da vi alle fik 
en lyntest i morges (mandag, 
red). Så nu skal vi bare have 
klaret den i morgen tidlig. 
Vi har trænet siden i går, så 
vi har haft okay forberedel-
ser. Forventningerne er de 
samme, men Alexandra og 
jeg snakkede om i går, at vi 
er glade, hvis vi bare kom-
mer i kamp. Når alle forhå-
bentlig klarer testen, er jeg 
sikker på, at der kommer 
mere ro på i truppen, så vi 
virkelig kan begynde at for-
berede os på det, vi er her for, 
lyder det fra den lokale bad-
mintonspiller fra Næstved.

Mette Poulsen og Alexan-
dra Bøje er sjetteseedet ved 
EM. Parret skal første gang 
i aktion tirsdag, hvor de står 
over for Anastasiya Cherni-
avskaya og Alesia Zaitsava 
fra Hviderusland.

Corona-tilfælde påvirker mentalt

Mette Poulsen (til venstre) og Alexadra Bøje har haft en stresset optakt til EM i denne uge.  Foto: Badmintonphoto/Badminton Danmark
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FODBOLD: Fifa skal 
øge presset på Qatar 
for at sikre bedre  
arbejdsforhold og 
overholdelse af 
menneskerettighe-
derne, mener DBU.

Dansk Boldspil-Union vil 
øge presset på VM-vært-
slandet Qatar for at få ør-
kenstaten til at overholde 
menneskerettighederne og 
blandt andet forbedre vil-
kårene for de migrantarbej-
dere, der er med til at stable 
næste års VM-slutrunde på 
benene.

Derfor har DBU i fredags 
sendt et brev til Det Inter-
nationale Fodboldforbunds 
(Fifa) præsident, Gianni In-
fantino, og generalsekretær, 
Fatma Samoura, med en 
række opfordringer og øn-
sker til, hvad Fifa bør gøre 
for at øge presset på Qatar.

Af brevet fremgår det, at 
DBU vil have sikkerhed for, 
at menneskerettighederne 
bliver overholdt både før, 

under og efter VM-slutrun-
den, og at arbejdsforholdene 
hvad angår løn, sikkerhed 
og lignende er i orden.

Det gælder ikke kun på 
infrastrukturelle byggepro-
jekter eller stadionbyggeri-
er, men også på de hoteller, 
restauranter og andre fa-
ciliteter, som de forskellige 
landshold vil benytte under 
VM-slutrunden.

Samtidig ønsker DBU, at 
Fifa går i gang med at under-
søge og finder en forklaring 
på, hvordan flere tusinde 
migrantarbejdere har mi-
stet livet i forbindelse med 
VM-byggerier.

The Guardian er via ind-
sigtsfulde kilder kommet 
frem til, at mindst 6.500 mi-
grantarbejdere har mistet 
livet i Qatar, siden landet 
blev tildelt VM-værtskabet 
i 2010.

DBU’s administrerende 
direktør, Jakob Jensen, 
mener, at Fifa allerede har 
bidraget til bedre arbejds-
forhold for migrantarbej-
dere i Qatar, men at der sta-
dig er behov et øget pres på 
VM-værtslandet.

Derfor er brevet til Fifa 
oplagt i en tid, hvor debatten 
omkring Qatar har momen-
tum, siger han.

- Det er Fifa, som har et 
arrangement i Qatar, det er 
ikke DBU eller andre fod-
boldforbund. Derfor må Fifa 
være den organisation, som 
tager det allermest alvorligt 
og må udøve det maksimale 
pres for at få forbedret situa-
tionen dernede.

- Jeg synes ikke, at Fifa har 
været usynlige, men jeg sy-
nes, at der er et behov for, at 
Fifa stepper yderligere op, 
så vi har sikkerhed for, at 
forholdene i Qatar forbedrer 
sig, siger Jakob Jensen.

Spørgsmål: Skal det her 
brev forstås som nogle krav, 
I har til Fifa, for at I kan se 
jer selv deltage ved et VM i 
Qatar, eller er det her opfor-
dringer mere end et egentlig 
krav?

- Vi stiller jo nogle krav 
i brevet, men vi skriver jo 
ikke, at hvis de ikke opfylder 
de krav, så deltager vi ikke 
ved VM. Det er ikke nogen 
hemmelighed, at vi gerne 
vil spille VM, for vi er en 

fodboldorganisation, og vi 
elsker fodbold, og det fineste 
sted vi kan spille fodbold, det 
er ved et VM.

- Men vi giver et klart sig-
nal om, at hvis VM skal af-
vikles i Qatar som planlagt, 
så er man nødt til at få for-
bedret menneskerettigheds-
situationen, få implemente-
ret ny lovgivning, få under-
søgt de ting der er sket, og 
få fremmet de frihedsrettig-
heder, der er afgørende for 
mennesker.

- Det er tanken med brevet, 
siger Jakob Jensen.

Spørgsmål: Hvis Fifa ikke 
kan efterkomme jeres øn-
sker eller give jer de svar, I 
håber på, hvad er så næste 
træk for DBU?

- Det tager vi ikke stilling 
til endnu. Nu har vi sendt et 
brev til Fifa, og så må vi se, 
hvad de svarer os. Jeg håber, 
at de kan se, hvor tydeligt vi 
taler i det brev, siger Jakob 
Jensen.

VM i Qatar afvikles i no-
vember og december 2022.

/ritzau/

DBU sender brev til Fifa 
for at øge pres på Qatar

Jakob Jensen tiltrådte som ny direktør i DBU i starten af 2020.  Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Fodbold
Mesterskabsspil (32)

FC Nordsjælland-FC Midtjylland  .  .  .  .  . 3-2 (1-1)
1-0 Frank Onyeka (29./selvmål), 1-1 Sory 
Kaba (45.), 1-2 Pione Sisto (54.), 2-2 Ka-
mal-Deen Sulemana (66./str.), 3-2 Simon 
Adingra (90.)
Tilskuere: 1.793

FC Midtjylland . . . . . . . .27 16 5 6 46-25 53
Brøndby . . . . . . . . . . . . . .27 16 4 7 48-30 52
FC København . . . . . . . .27 13 6 8 49-44 45
AGF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 11 9 7 41-32 42
FC Nordsjælland . . . . . .27 10 9 8 46-40 39
Randers FC  . . . . . . . . . . .27 9 6 12 35-31 33

Serie 4, p 12 (22)
Toksværd/O-Fuglebj ./S/T  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2-11

Herlufsholm . . . . . . . . . . 14 12 0 2 53-11 36
Møns . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 11 0 3 50-13 33
Fuglebj./S/T . . . . . . . . . . 14 9 2 3 45-19 29
Suså IF . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8 2 4 29-19 26
Faxe Ladepl . . . . . . . . . . . 14 7 2 5 26-20 23
Ørslev . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6 3 5 23-20 21
Østmøn  . . . . . . . . . . . . . . 13 6 1 6 24-24 19
Faxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 0 8 20-39 15
Karrebæk . . . . . . . . . . . . . 14 3 5 6 18-29 14
Mern . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 2 8 16-36 8
Næst FC77 . . . . . . . . . . . . 13 2 1 10 10-40 7
Toksværd/O . . . . . . . . . . 15 1 2 12 13-57 5

Serie 5, p 7 (10)
Kalundborg-Ruds Vedby   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-1

Sørby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 0 0 14-7 9
RVIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 0 0 9-4 9
TIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 7-2 6
Ørslev-Bje . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 9-5 6
Gørlev . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0 1 10-7 6
Ruds Vedby . . . . . . . . . . . . 2 1 1 0 4-1 4
Kalundborg  . . . . . . . . . . . 3 1 1 1 5-5 4
Høng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 3 7-12 0
Vemmelev . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 3 4-9 0
Skælskør Bo  . . . . . . . . . . . 3 0 0 3 4-11 0
Hvidebæk . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 3 1-11 0

Serie 5, p 9 (10)
Terslev-Haslev  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-1

FK Sydsj.05. . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 9-5 6
Terslev  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0 1 16-10 6
Haslev . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0 1 8-4 6
St. Heddinge . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 4-0 6
Karise IK . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 1 11-14 4
Sct.Jørgen (2) . . . . . . . . . . 3 1 1 1 5-8 4
Lellinge (2) . . . . . . . . . . . . . 3 1 0 2 6-6 3
Førslev . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 0 2 8-10 3
Gørslev (2) . . . . . . . . . . . . . 3 1 0 2 9-10 3
Mern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0 1 2-4 3
Hårlev BK . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 3 4-11 0

U16 Drenge Øst 2 (9)
Raklev-Sundby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .hvuk

Vordingborg. . . . . . . . . . . 3 2 1 0 5-2 7
Raklev . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 6-0 6
Elite Bornholm . . . . . . . . . 3 2 0 1 8-6 6
Haslev FC . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0 1 3-1 6
Fremad A . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 1 5-4 4
Sundby . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 1 3-5 4
FB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0 1 3-2 3
Brønd.Str . . . . . . . . . . . . . . 3 1 0 2 3-6 3
B73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 2 2-5 1
Virum-S. . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 3 1-8 0

U16 Drenge 3, p 3 (6)
Fcn-Tingsted  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2-4

Tingsted . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 0 0 16-7 9
AIK 65 Strøby  . . . . . . . . . . 1 1 0 0 3-0 3
B. Frem . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0 1 9-8 3
Fcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0 1 5-5 3
Faxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 1 1-3 0
Vetterslev/Høm . . . . . . . . 2 0 0 2 4-9 0
B73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 1 2-8 0

U15 Drenge 3, p 3 (9)
Kværkeby-Præstø  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1-4

Præstø  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 0 9-4 7
Rønnede  . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 0 8-3 4
Maribo . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 0 4-1 4
Nykøbing FC . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 3-0 3
Store Heddinge . . . . . . . . 2 1 0 1 5-3 3
Væggerløse  . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 3-1 3
Toksværd/O. . . . . . . . . . . . 2 0 1 1 1-4 1
Møns FK . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 1 1-3 0
Kværkeby . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 2 1-8 0
Ringsted. . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 2 1-9 0

Kvindeserie 1, p 2 (9)
FC Storebælt-Skibby   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1-3

Ringsted. . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 6-3 6
Roskilde . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 4-0 3
Greve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 2-1 3
Vallensbæk . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 3-0 3
Skibby . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0 1 4-3 3
Herlufsholm . . . . . . . . . . . 2 1 0 1 5-7 3
Borup  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 1 1 7-8 1
Nykøb. FC/Vord. . . . . . . . 2 0 1 1 5-8 1
B.1973 Herlev . . . . . . . . . . 1 0 0 1 3-5 0
FC Storebælt . . . . . . . . . . . 2 0 0 2 2-6 0

Serie A (38)
Torino-Napoli  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0-2

Inter . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 24 7 2 72-29 79
Atalanta . . . . . . . . . . . . . .33 20 8 5 78-39 68
Napoli (P) . . . . . . . . . . . . .33 21 3 9 73-37 66
Juventus (M) . . . . . . . . . .33 19 9 5 65-30 66
Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .32 20 6 6 60-38 66
Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 18 4 9 53-46 58
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . .33 16 7 10 58-51 55
Sassuolo . . . . . . . . . . . . . .33 14 10 9 55-50 52
Sampdoria  . . . . . . . . . . .33 12 6 15 43-47 42
Verona  . . . . . . . . . . . . . . .33 11 8 14 40-41 41
Udinese . . . . . . . . . . . . . .33 10 9 14 38-44 39
Bologna . . . . . . . . . . . . . .33 10 8 15 44-53 38
Genoa . . . . . . . . . . . . . . . .33 8 12 13 37-48 36
Fiorentina . . . . . . . . . . . .33 8 10 15 42-54 34
Spezia (O) . . . . . . . . . . . . .33 8 9 16 42-62 33
Torino . . . . . . . . . . . . . . . .32 6 13 13 46-56 31
Benevento (O) . . . . . . . .33 7 10 16 37-66 31

Cagliari . . . . . . . . . . . . . . .33 8 7 18 39-56 31
Parma . . . . . . . . . . . . . . . .33 3 11 19 36-70 20
Crotone (O) . . . . . . . . . . .33 5 3 25 42-83 18

Allsvenskan (30)
IFK Göteborg-Degerfors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2-3
Elfsborg-Mjällby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1-0

Djurgården . . . . . . . . . . . . 3 3 0 0 6-1 9
Kalmar FF . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 0 2-0 7
Sirius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 0 4-2 7
Malmö FF (M) . . . . . . . . . . 3 2 1 0 6-4 7
AIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0 1 4-2 6
Elfsborg . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0 1 4-3 6
Östersund . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 0 6-1 5
IFK Göteborg (P)  . . . . . . . 3 1 1 1 4-3 4
Norrköping . . . . . . . . . . . . 3 1 1 1 3-3 4
Hammarby . . . . . . . . . . . . 3 1 0 2 4-5 3
Halmstad (O)  . . . . . . . . . . 3 1 0 2 2-3 3
Degerfors (O) . . . . . . . . . . 3 1 0 2 3-5 3
Mjällby . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 2 0-3 1
Varberg  . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 2 2-6 1
Örebro  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 2 0-6 1
Häcken . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0 3 2-5 0

Basketball
DM-semifinale, mænd, 2. kamp
Randers-Horsens IC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100-92
Svendborg-Bakken Bears  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101-119

Bordtennis
DM-semifinale, 1. kamp, mænd
Virum-Roskilde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0-5

FODBOLD: hvis Superliga-
ens mesterskabskamp ikke 
var spændende i forvejen, 
blev den det i den grad man-
dag aften.

Her stak FC Nordsjælland 
nemlig en kæp i hjulet på 
førerholdet FC Midtjylland 
ved at vinde 3-2 på kunst-
græsset i Farum, hvilket er 
en stor hjælp til Brøndby.

Med nederlaget er FCM 

nemlig blot et enkelt point 
foran Brøndby med fem ner-
vepirrende kampe tilbage af 
mesterskabsspillet.

Selv om det var gæsterne, 
der svingede taktstokken 
spillemæssigt, skabte hjem-
meholdet de største chancer.

Først bankede finske 
Oliver Antman bolden på 
træværket i det 18. minut, 
inden FCN godt ti minutter 

senere fremprovokerede et 
selvmål fra FCM’s Frank 
Onyeka til 1-0.

Mod slutningen af halvle-
gen fik FCN gang i spillet, 
og så var det ganske symp-
tomatisk FCM, der scorede. 
Angriberen Sory Kaba var 
hurtigst over en løs bold og 
lynede lige før pausen.

Anden halvleg var blot ti 
minutter gammel, da Pione 

Sisto scorede til 2-1, og så var 
FCM pludselig på sejrskurs.

Føringen fik dog kun lov at 
holde ti minutter, for efter en 
lang VAR-pause scorede Ka-
maldeen Sulemana til 2-2 på 
straffespark.

I det 90. minut sikrede FCN 
sig sejren, da indskiftede 
Simon Adingra lukkede og 
slukkede til 3-2 efter en vel-
udført omstilling. /ritzau/

FCN slår FCM i dramatisk kamp

HÅNDBOLD: Det mandlige 
danske håndboldlandshold 
må undvære træner Niko-
laj Jacobsen på sidelinjen, 
når holdet onsdag møder 
Schweiz på udebane i EM- 
kvalifikationen.

Landstræneren blev ope-
reret i sit ene knæ for 17 
dage siden og er endnu ikke 
i stand til en længere rejse.

- Knæet er ikke klar til en 
lang rejsedag med flyvetur 

og så videre, så jeg tager den 
hjemme fra Danmark, siger 
Nikolaj Jacobsen på et pres-
semøde.

- Det går egentlig okay. 
Knæet er lidt tykt og varmt, 
og jeg har krykker, men el-
lers går det okay, siger han.

Efter turen til Schweiz mø-
der Danmark på hjemmeba-
ne Finland 2. maj i den sidste 
kamp i EM-kvalifikationen.

/ritzau/

Landstræner 
bliver hjemme
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HAGBARD

HJALMAR

TUNDRA

GARFIELD

Den dømte skulle henrettes 
i den elektriske stol.

- Tidspunktet for din hen-

rettelse er blevet fastsat, 
sagde præsen: - Du skal dø 
på mandag morgen kl. 8. 
Har du noget at sige til det?

- Ja, fader. Det er sgu en ke-
delig måde at begynde en ny 
uge på! 

***

Dagens  frokostpause

Se dagens løsninger på siden med vejret
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 » Bizarre nyheder

SMIL

ASJKHABAD: Søndag fejrede indbyggerne i den tidligere sov-
jetrepublik Turkmenistan for første gang en ny helligdag, 
som landets præsident har indført.

Det er en hyldest til hunderacen turkmensk alabai, som 
ses som en del af landets nationale arv.

Det er ikke første gang, at Turkmenistan hylder ala-
bai-hunden.

Sidste år blev der rejst en gylden statue til ære for den turk-
menske hyrdehund i hovedstaden Asjkhabad.

Præsident Kurbanguly Berdymukhamedov har selv skre-
vet en hyldestbog til alabai-hunden.

Den fejres samme dag, som Turkmenistan i forvejen fejrer 
hesteracen Akhal-Teke. Den ses ligeledes som en del af lan-
dets nationale arv.

Også hesten er fejret med en gylden statue i hovedstaden ? 
denne med præsident Berdymukhamedov på ryggen.

Præsidenten er genstand for en massiv personkult i det 
centralasiatiske land, der regnes som et af de mest under-
trykkende styrer i verden. /ritzau/Reuters

Hylder hund med ny helligdag

LONDON: Til maj skal London vælge borgmester. En af kan-
didaterne kalder sig selv en greve, men »Count Binface« er 
måske ikke det, som de fleste vil forbinde med adelige.

Greven er komikeren Jon Harvey i kostume. Selv om det er 
Harvey bag masken, er det »Count Binface«, som vælgerne 
kan stemme på.

»Count Binface« har proklameret, at han er mere kvalifi-
ceret til at styre byen end alle de andre kandidater, inklusiv 
Londons nuværende borgmester, Sadiq Khan.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.
Sidste år startede »Count Binface« en fundraiser på 

GoFundMe-hjemmesiden. Han opfordrede alle støtter af 
»nogenlunde fornuftig politik« til at støtte sig.

Hvis fundraiseren når over sit mål, går overskuddet til en 
velgørende organisation i Storbritannien. Organisationen 
støtter hjemløse i London. /ritzau/

Greve vil være London-borgmester


