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Flere plejere går på fuldtid
ÆLDREPLEJE:
Helsingør går mod
strømmen med stor
vækst i antallet af
fuldtidsansatte
i ældreplejen.
Af Jesper Sabroe
Trods ihærdige indsatser
for at få flere varme hænder i ældreplejen kniber det
landet over stadig med at få
flere ansatte plejere til at gå
på fuld tid.
Både i 2015 og 2019 var det

på landsplan kun hver tiende - henholdsvis 9,9 og 10,4
procent - af de ansatte i ældreplejen, der var på fuld tid.
I samme periode har Helsingør dog øget antallet af fuldtidsansatte fra 23,8 til 29,6
procent.
Kun to kommuner, Samsø
og Rødovre, havde i 2019 en
større andel plejere end Helsingør Kommune, der arbejder 37 timer om ugen.
- Hvis vi skal give vores
ældre medborgere den bedst
mulige omsorg i hverdagen,
er det helt afgørende, at der
er hænder nok til at løfte opgaven. Og da der er rift om

medarbejderne, har det stor
betydning for ældreplejen,
at så mange af vores dygtige
medarbejdere bidrager så
mange timer som muligt til
glæde for vores ældre. Jeg
er glad for, at det sker i vores
kommune, siger borgmester
Benedikte Kiær (K).
Helsingør Kommune tilbød sidst i 2017 alle ansatte i
ældreplejen muligheden for
at få øget arbejdstid. Kommunen har også i de seneste
år brugt finanslovsmidler
målrettet bemandingen på
ældreområdet.
Men det kan være svært at
få flere til at vælge fuld tid i

Helsingør og på landsplan.
Og det skyldes ikke blot, at
nogle vælger nedsat tid for
at få familielivet til at gå
op, mener Lene Lindberg,
formand for FOA i Nordsjælland, og medlem af Helsingør Byråds Sundheds- og
Omsorgsudvalg.
- Jeg kan se på de lønsedler, vi får ind, at mange af vores medlemmer i realiteten
arbejder fuldtid. De er ansat
på deltid i én kommune og
er så tilknyttet som vikarer
i andre kommuner. Nogle
vælger også bevidst at gå på
deltid og så arbejde ved siden af i psykiatrien eller på

et hospital for at få et bredere cv. Dybest set handler det
om størst mulig indflydelse
på tilrettelæggelsen af eget
arbejdsliv, når man vælger den løsning, siger Lene
Lindberg, der dog mener, at
Helsingør-tallene er flotte.
- Der gøres en stor indsats
for at beholde elever efter
endt uddannelse, og det
betyder noget, at vi har en
sosu-skole i Helsingør. Af
et hold på 12 har de 11 netop
fået ansættelse i Helsingør,
siger hun.
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En glad Lille Palle Andersen har
modtaget en kasse fra et lille bryggeri
på Thurø - med en helt særlig øl. Øllen er opkaldt efter Lille Palle, og den
kendte musiker håber, at han på den
måde også kan forblive en del af folks
bevidsthed.
- Det er en påmindelse om, at jeg findes endnu. Jeg eksisterer altså stadig,
og jeg spiller stadig musik og har fuld
knald på, siger han.
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Caféer skal have lov at brede sig
UDESERVERING: Restauranter og caféer i Hillerød
kan få mere plads til udeservering i coronatiden.

Af Anna Törnqvist Jensen
Flere udendørs siddepladser til spisende gæster kan være på vej i Hil-

lerøds gader. Kommunens økonomiudvalg har bakket op om et forslag
fra Venstre, der vil dispensere midlertidigt for reglerne om udeservering og give byens spisesteder mere
udendørs plads at boltre sig på, når
de i coronatiden skal leve op til øgede afstandskrav.
- Den afstand, som restauranterne
skal sikre, kommer til at påvirke det
økonomiske grundlag for de restauranter og caféer, der nu langt om

længe kommer til at åbne, rigtig meget, siger Thomas Elong (V), som er
idémand bag forslaget.
Han fik idéen, da han gik forbi nogle af byens restauranter.
- Jeg kiggede på det område, de har
udenfor og tænkte, at det simpelthen
ikke kunne lade sig gøre at have det
antal borde, hvis de samtidig skulle
leve op til afstandskravene. Derfor
tænkte jeg, at vi kunne prøve at skabe en ramme, så vores caféer og re-

stauranter har en bedre chance for
at overleve, fortæller Thomas Elong.
Idéen vækker begejstring hos burgerrestauranten Halifax, der har
adresse på Torvet.
- Det er rigtig vigtigt at få lidt ekstra siddepladser, nu hvor afstanden
skal være, som den skal være, siger
Ulrich Bøving Dehler, der er ejer af
Halifax i Hillerød.
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Flere er
kommet på
fuld tid i
Helsingørs
ældrepleje
BENCHMARKING:
Helsingør Kommune er blandt de
bedste kommuner i
Danmark til at sikre medarbejderne i
ældreplejen job på
fuld tid. Det viser
en ny undersøgelse, som Social- og
Indenrigsministeriet står bag.

FAKTA
Fuldtidsansatte i
ældreplejen i 2019
(2015)
■■Allerød: 4,9 (6,4)
■■Egedal: 10 (5,1)
■■Fredensborg: 5,8 (5,3)
■■Frederikssund: 7,2
(4,2)
■■Furesø: 16,5 (10,9)

Af Jesper Sabroe

■■Gribskov: 8,3 (5,0)

NORDSJÆLLAND: Mens det
på landsplan kun er hver
tiende (10,4 procent) af de
ansatte i ældreplejen, der
arbejder på fuld tid, så er det
i Helsingør Kommune knap
hver tredje medarbejder
(29,6 procent), der er oppe
på fuld tid. Det viser en ny
bechmarkingsrapport fra
Social- og Indenrigsministeriet.
Siden 2015 er antallet af
fuldtidsmedarbejdere i kommunens ældrepleje steget
fra 23,8 procent, altså fem
hele procentpoint.
Kun to kommuner, Samsø
og Rødovre, havde i 2019 en
større andel plejere end Helsingør Kommune, der arbejder 37 timer om ugen.
Landet over er der mangel
på arbejdskraft i ældreplejen, derfor kan det have stor
betydning for vagtskemaer
og arbejdspres, at mange
medarbejdere arbejder 37
timer om ugen. Derfor har
Helsingør Kommune også
i flere år arbejdet tæt sammen med de ansatte om at få
flere til at vælge fuld tid.
- Hvis vi skal give vores
ældre medborgere den bedst

■■Halsnæs: 10,1 (7,9)
■■Helsingør: 29,6 (23,8)
■■Hillerød: 7,6 (5,5)
■■Hørsholm: 10,5 (10,2)
■■Rudersdal: 9,0 (10,0)
■■Landsgennemsnit:
10,4 (9,9)

Kilde: Social og Indenrigsministeriet

mulige omsorg i hverdagen
er det helt afgørende, at der
er hænder nok til at løfte opgaven. Og da der er rift om
medarbejderne, har det stor
betydning for ældreplejen,
at så mange af vores dygtige
medarbejdere bidrager så
mange timer som muligt til
glæde for vores ældre. Jeg
er glad for, at det sker i vores
kommune, siger borgmester
Benedikte Kiær (K).
Helsingør Kommune tilbød sidst i 2017 alle ansatte i
ældreplejen muligheden for
at få øget arbejdstid. Center
for Sundhed og Omsorg er

Mest læste

Undersøgelsen fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed sammenligner arbejdstiden blandt social- og sundhedspersonalet
på det kommunale ældreområde.
hele tiden opmærksomme
på ønsker fra medarbejdere
om øget arbejdstid. Desuden
har kommunen i 2018 og 2019
anvendt finsanslovsmidler,
der var målrettet bedre bemanding på ældreområdet,
til at tilbyde både ansatte og
nyansatte fuldtidsstillinger.
En Rekrutterings Task
Force i Center for Sundhed
og Omsorg er nedsat for hele
ældreområdet, og de har
hele tiden været fokus på så
stor fleksibilitet i forhold til
arbejdstidstilrettelæggelse
som muligt i forhold til opgaverne, hvilket også indebærer tilbud om øget arbejdstid.
Helsingørs sundheds- og
omsorgsudvalgs formand,
Johannes Hecht-Nielsen (V)
er glad for udviklingen:
- Det er glædeligt, at den
strategi vi har haft i flere år
om, at sikre flere fuldtidsansatte i ældreplejen ser ud til
at lykkes. Det er ikke alene
med til at sikre flere hænder
i ældreplejen, men det hæver også det faglige niveau,
når flere medarbejdere arbejder i flere sammenhængende timer, siger Johannes
Hecht-Nielsen.
Fællestillidsrepræsentant

»

Det er glædeligt, at
den strategi vi har haft i
flere år om, at sikre flere
fuldtidsansatte i ældreplejen ser ud til at lykkes.
Det er ikke alene med
til at sikre flere hænder
i ældreplejen, men det
hæver også det faglige
niveau, når flere medarbejdere arbejder i flere
sammenhængende
timer
Johannes Hecht- Nielsen

på Sundhed og Omsorg Margit Koch, FOA, glæder sig
over, at de kollegaer, der har
ønsket at gå op i tid, også har
fået muligheden for det.
- Vi har en fælles interesse i, at der er så få ubesatte

stillinger i ældreplejen som
muligt. Det er vigtigt, at vi
er sammen om at rekruttere og fastholde faguddannet
personale. Det viser vores
strategiarbejde i Task Force
gruppen. Når det er lykkedes at hæve antallet af fuldtidsansatte, skyldes det ikke
mindst, at der har været et
tæt dialog mellem ledelse og
medarbejdere i ældreplejen.
Blandt andet er alle medarbejdere blevet spurgt til, om
de gik med et ønske om at gå
op i tid. Og de der var, har
alle fået ønsket opfyldt, siger
Margit Koch.
Et typisk eksempel kan
være, hvis en ansat natte- eller aftenvagt ønsker at gå på
fuld tid, kan det ske ved at få
en til to dagvagter oveni.
- Jeg kan se, at vi får flere
ansøgere til stillinger, som
gerne vil på fuld tid. Gennem det sidste års tid - og
især her under covid-krisen
er der kommet stor fokus
på vore faglighed. Vi høster
anerkendelse ude i samfundet for den opgave vi løser.
Og jeg ser folk, som måskee
har været ude i andre brancher, nu vender tilbage til
deres gamle fag, siger Margit Kock.

FAKTA
Blandt SOSU-medarbejdere arbejder 29,6
procent i 2019 på fuld tid
i Helsingør Kommune.
På landsplan er gennemsnittet på 10,4 procent.
I 2015 var tallet i Helsingør Kommune 23,8
procent, mens landsgennemsnittet var 9,9.

■■Ser man på medarbejdere inden for
hjemmeplejen, er
43 procent af SOSU-medarbejderne i
Helsingør Kommune
på fuld tid (landsgennemsnit 13,0
procent). Blandt medarbejdere på plejeboliger arbejder 17,0
procent i Helsingør
Kommune på fuld tid
(landsgennemsnit 8,2
procent).

Kilde: Social og
Indenrigsministeriet

Kan føre til karantæne

Otte pige blev væk

Nordsjælland

Helsingør: Et stigende antal
Covid-19-smittede ansatte og
borgere på Helsingørs plejehjem
og genoptræningscenter kan
føre til massekarantæne for
kommunens plejepersonale,
som er bosat i Sverige.

Hillerød: En otteårig pige fra
Hillerød var onsdag eftermiddag blevet væk fra sin søster.
Hun blev fundet af en 21-årig
mand fra Helsingør, som kontaktede politiet.

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

VI FEJRER FØDSELSDAG

Vi fejrer

3 VILDE DAGE!

45 år!

Spar 40% - 50%

GÆLDER KUN FREDAG DEN 15. - SØNDAG DEN 17. MAJ
Spar

BETAL OVER 60 MÅNEDER RENTE 0,- & GEBYR 0,-

Spar

50%
Brilliant kontinentalseng

Kun

Håndbygget seng med én stor madras for bedre
komfort. Topmadrassen er temperaturregulerende
med latexkerne og Coolplus betræk. Inkl. “France”
gavl og firkantede 12 cm. høje ben i eg.
Str. 180x200 cm. Fås i flere str.

23.448,-

Normalpris 46.896,-

40%

Crown elevationsseng

Eksklusiv elevationsseng med 5 komfortzoner
og pocketfjedre i madrassen samt topmadras
med 7 cm. talalay naturlatex, der er allergivenligt.
Inkl. 200x120 cm sort Magna gavl og ben.
Str. 180x200 cm. Fås i flere str.

Pris pr md. 391,- i 60 måneder

Kun

49.999,-

Normalpris 83.996,-

Pris pr md. 834,- i 60 måneder

Spar

Spar

50%

40%
planseng

Kun

12.999,-

MasterBed Lux Air60 elevationsseng

Unikka planbund i grå samt trykaflastende
watergel madras for bedre støtte og
ventilation. - En rigtig god seng til prisen!
Ekskl. gavl og ben.
Str. 180x200 cm. Fås i flere str.

Normalpris 21.996,-

Fast multipocket fjedermadras med 5 komfortzoner,
samt 6 cm. allergivenlig latex topmadras
med 3D åndbart betræk. Inkl. runde cocktail
aluminiumsben. Ekskl. gavl
Str. 180x200 cm. Fås i flere str.

Pris pr md. 217,- i 60 måneder

Kun

19.999,-

Normalpris 40.592,-

Pris pr md. 334,- i 60 måneder

Senge der får dig i Drømmeland
Gælder til og med 31. maj
Spar

Spar

30%
Kun

50%

Kun

38.999,-

Kun

21.449,-

Normalpris 55.998,-

Svane Motion 5000 Zonic elevationsseng

Spar

40%

6.999,-

Normalpris 35.748,-

Harmony elevationsseng

Normalpris 13.998,-

MasterBed Standard kontinentalseng

• 3 cm IntelliGel® giver ekstra aflastning og støtte
• To fastheder i samme seng
• Ekskl. ben og gavl
• Str. 180x200 cm. Fås i flere str.

• 5 komfortzoner giver ergonomisk støtte
• Ventilerende CoolPlus topmadras
• Ekskl. ben og gavl
• Str. 180x200 cm. Fås i flere str.

• 5 komfortzoner for optimal komfort
• 4 cm. latex topmadras
• Inkl. runde metalben. Ekskl. gavl
• Str. 180x200 cm. Fås i flere str.

Pris pr md. 650,- i 60 måneder

Pris pr md. 357,- i 60 måneder

Pris pr md. 117,- i 60 måneder

Hillerød • Helsingør • Hørsholm
Tilbuddene kan ikke kombineres med andre tilbud.
Forbehold for trykfejl.

Se mere på drømmeland.dk

Gratis levering
på alle senge

60 dages
prisgaranti

60 dages
komfortgaranti

Gode
drømme
starter
Gode
drømme
starterher
her
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Indlæggelser
med Covid-19
flader fortsat
SMITTE: Antallet af
coronarelaterede
dødsfald er steget
med fire. Antallet af
indlæggelser er faldet med 17 til 147.
DANMARK: Antallet af indlagte med coronavirus i
Danmark er faldet med 17
personer til 147. Det oplyser
Statens Serum Institut.
Yderligere fire personer
med coronavirus er døde.
Der er dermed samlet set 533
danskere, der er registreret
døde, senest 30 dage efter de
har fået påvist coronavirus.
Ud af de 147 indlagte er 35
på intensiv. Af dem er 28 i respirator.
Det er et fald på henholdsvis to og fire fra 37 på intensiv og 32 i respirator.
Dermed fortsætter den
jævnt aftagende kurve over
indlagte coronapatienter.
Siden onsdag er der registreret 46 flere personer i
Danmark, som er smittet
med coronavirus, hvilket
bringer det samlede antal op
på 10.713.
Selv om antallet af smittede fortsat stiger, bliver der
registreret færre nye smittede end tidligere.
Det lavere antal positive
test skal også ses i lyset af,
at der i forhold til starten af
epidemien bliver testet langt
flere end tidligere.
Omvendt er der registret
yderligere 142, der har overstået en infektion med coronavirus. I alt er registreret

8805 raskmeldte.
Sundhedsstyrelsen
har
torsdag offentliggjort en
række nye retningslinjer
samt en pjece om, hvordan
man skal gøre, hvis man er
smittet med coronavirus, eller hvis man har været i kontakt med en smittet.
Bliver man bekræftet
smittet, skal man først og
fremmest isolere sig og dernæst kontakte personer,
man har været i nær kontakt med.
Alle nære kontakter, fra
48 timer før symptomerne
startede, og indtil 48 timer
efter at symptomerne er ophørt, skal kontaktes og henvises til en test.
Nære kontakter er blandt
andet personer, man bor
sammen med, og personer,
som man har haft direkte fysisk kontakt med for eksempel et kram.
Epidemien har i Danmark
udviklet sig mindre omfangsrigt end frygtet. Antallet af coronapatienter på
sygehusene er langt under,
hvad der er kapacitet til.
Det har ført til en gradvis
genåbning af samfundet,
der for store deles vedkommende har været lukket siden midten af marts.
Mandag i denne uge genåbnede stormagasiner og
shoppingcentre, og mandag
18. maj kommer turen til eksempelvis restauranter.
Derudover skal skolernes
ældste elever samt elever på
efterskolerne tilbage på skolebænken.


/ritzau/

Der er stille
på Louisiana i denne
tid.
Pressefoto

Fond hjælper kulturen
midt i corona-lukningerne
KULTUR: Louisiana
og M/S Museet for
Søfart er nogle af
modtagerne af ny
donation fra Aage
og Johanne Louis-Hansens Fond.
NORDSJÆLLAND: . Nu er der
hjælp på vej til den hårdt
pressede danske kulturbranche, der har lidt under

nedlukning og manglende
entréindtægter som følge af
Covid-19 siden marts. Den
erhvervsdrivende fond Aage
og Johanne Louis-Hansens
Fond har doneret 25 millioner kroner til 27 udvalgte
kulturinstitutioner,
som
fonden har langvarige relationer til.
Modtagerne tæller blandt
andet Louisiana, M/S Museet for Søfart, Randers
Kunstmuseum, Strandings-

museum St. George i Vestjylland og Kunstforeningen
GL Strand i København.
- Fondenes donationer til
museerne, ikke mindst til
Louisiana, er altafgørende
for realiseringen af de store kulturelle begivenheder,
som med stor kvalitet når
mange mennesker. En ansøgning om støtte er normalt rimeligvis en lang og
kompliceret proces, og så
meget mere befriende er det,

at Louis-Hansen Fonden i
den nuværende situation
har valgt at genbekræfte sine engagementer i en
række kulturinstitutioner
med hurtig og ukompliceret
hjælp – i Louisianas tilfælde
med 2,5 mio.kr til at sikre
en af efterårets store udstillinger, siger Louisianas direktør Poul Erik Tøjner om
støtten.

Regionen sætter
turbo på forbedringer
GRØNT: Regionsrådet fremrykker
blandt andet bæredygtig modernisering af hospitalerne
for 200 millioner
kroner.
Af Jesper Sabroe
HOVEDSTADEN: Region Hovedstaden sætter skub i en
række allerede planlagte
grønne forbedringer og
renoveringer på hovedstadens hospitaler for at give
en økonomisk saltvandsindsprøjtning til virksomheder
i byggebranchen, som er
pressede på grund af coronakrisen.
Regeringen har i forbin-

delse med indsatsen for at
afhjælpe de økonomiske
konsekvenser af coronakrisen godkendt, at regionerne overskrider det aftalte
loft for, hvor mange penge
der må bruges på modernisering og renovering. Den
mulighed har politikerne i
Region Hovedstaden grebet
og sætter gang i 11 større
projekter for i alt 200 millioner kroner.
- Først og fremmest er det
her vigtige moderniseringer, som både gør opholdet på hospitalet bedre for
patienterne og fremmer
bæredygtigheden, siger regionsrådsformand Sophie
Hæstorp Andersen (S), der
forklarer, at regionen med
moderniseringerne gerne
vil give en hjælpende hånd
til en trængt bygge- og anlægsbranche.

- Coronakrisen har været
hård, også ved bygge- og
anlægsbranchen. Derfor er
jeg glad for, at vi her fra Region Hovedstadens side kan
være med til at holde hjulene i gang og sætte nogle projekter i søen, som kan skabe
noget indtægt og opretholde
nogle arbejdspladser hos de
trængte virksomheder, siger hun.
De 11 tiltag er:
n Renovering og forstærkning af loft over miljøgård,
Rigshospitalet
n Etablering af ny logistik
på Hvidovre Hospital
n Opbygning af regnvandshåndtering og parkeringsareal på Herlev Hospital
n Opgradering af elforsyning på Rigshospitalet og
Hvidovre Hospital
n Udbygning af køleforsyning og fremføring af

kølerør fra ATES-anlæg,
Rigshospitalet, Hvidovre og
Bispebjerg
n Fremføring og udbygning
af gasser på Hvidovre Hospital
n Skiltning, teknisk overvågning, inventar mv. på
Herlev Hospital
n Renovering af tag på Rigshospitalet
n Reetablering af grønne
arealer på Bispebjerg
n Etablering af bedre mobildækning på en række hospitaler
n Renovering og forstærkning af loft over på Rigshospitalet
Der er flertal i forrentingsudvalget for frigivelsen af
midlerne, men regionsrådet
træffer formelt den endelige
afgørelse på sit møde den 19.
maj.

WEEKENDTILBUD
FREDAG DEN 15. MAJ - SØNDAG DEN 17. MAJ

SPAR 20

EKSTRA NEDSAT

SPAR 25

PÅ UDVALGTE ABER FRA
KAY BOJESEN

PÅ ALLE* VARER FRA

EKSTRA NEDSAT

SPAR 25

PÅ 2-PAK KRUS FRA
ROYAL COPENHAGEN

EKSTRA NEDSAT

SPAR 25

PÅ CONTRAST KRUS FRA
ROYAL COPENHAGEN

Tilbuddene gælder fra fredag den 15. maj - søndag til den 17. maj 2020. Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.
*Gælder IKKE i forvejen nedsatte varer, 2. sorteringsvarer, bestillingsvarer, SUPERPRIS, varer med mængderabatter samt Kay Bojesen mini fanebærer med tekstilflag.
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Mistede forsikringer
kan koste ledige dyrt
Skolen Bifrost, der er en ny skole for begavede børn, får til huse i bygning 24 i Universitetsparken med RUC, som nærmeste nabo.

Foto: Skolen Bifrost

Begavede
børn skal gå i
skole ved RUC
NY SKOLE: Skolen
Bifrost, der er en ny
skole for højbegavede børn, får til huse
i Universitetsparken. Skolen åbner til
august, og indmeldingerne går godt.

Af Britt Nielsen
TREKRONER: Intet mindre
end en drømmeplacering.
Flere måneders søgen efter
egnede lokaler til Skolen
Bifrost er nu endt med, at
skolen får til huse i bygning
24 i udkanten af Roskilde
Universitet.
Skolen Bifrost kunne tilbage i december fortælle, at
en bestyrelse i samarbejde
med skoleleder Helle Brejnholt Neiiendam var begyndt
arbejdet med at etablere skolen, der er for højtbegavede
børn. Nu er de sikre på at
kunne åbne onsdag den 12.
august.
- Vi møder folk, der er så
positive overfor os. Der er så
meget god karma omkring
alt det her, siger formand for
skolens bestyrelse Caroline
Stokholm Clemmensen og
forklarer, at det viser, at der
er et behov for skolen.
De højt begavede børn har
en IQ, der er 130 eller derover på ét eller flere centrale
punkter. Et universitet som
nærmeste nabo kan give
flere fordele for Skolens Bifrosts undervisning.
- Alt det RUC vil samarbejde med os, er vi med på.
Når det bliver muligt, skal vi
stikke hovederne sammen
med prorektoren, fortæller
Caroline Stokholm Clemmensen.

47 børn er optaget

Skolen Bifrost har samtidig
fået forlejeret til nabobygningen.
Caroline Stokholm Clemmensen vurderer, at de to
bygninger vil passe fint, når

Skolen Bifrost når sit mål
om 200 elever.
Eleverne skal gennem test
bevise, at de passer ind på
skolen. Derudover er der
optagelsessamtaler, som i
denne corona-tid har været
holdt via videoopkald.
Foreløbig er 47 børn optaget på skolen.
- Og flere venter på samtale, fortæller Caroline Stokholm Clemmensen og oplyser, at bestyrelsen sammen
med Helle Brejnholt Neiiendam også holder ansættelsessamtaler for at få ansatte
i øjeblikket.
Eleverne vil komme fra et
stort område af Sjælland, og
derfor har det været vigtigt
med en placering, hvor der
er en sikker skolevej fra offentlige transportmidler.
Her er bygningen på Universitetsvej perfekt, da
børnene har bare otte minutters gang fra Trekroner
Station og desuden kun skal
passere én vej på turen fra
stationen og til skolen.

Istandsættelse

Bygningen er på 1200 kvadratmeter, og Caroline Stokholm Clemmensen oplyser,
at den er i rigtig fin stand.
Da bygningen tidligere
har været brugt til undervisning af voksne, er der
en masse små grupperum
og kontorer. Den største
istandsættelse består derfor
i at vælte gipsvægge og sætte nye op, så der bliver nogle
gode klasselokaler. Derudover skal der ske en opdatering af ventilationsanlægget, og der skal males.
Foran bygningen har Skolen Bifrost råderet over en
stor græsplane, hvor der vil
blive etableret legeplads og
skolegård. Om hjørnet ligger parkering, multibane
og udendørs opholdsmøbler.
Der er også både sø og naturområde tæt på.
Bifrost har lavet flere arbejdsgrupper, som nu går i
gang med de praktiske opgaver for at få lokaler, udearealer og eksemvis inventar
klar til skolestart.

PRIVATØKONOMI:
Mange nye ledige
er ikke opmærksomme på, at de ud
over deres job også
står til at miste forsikringer mod tabt
arbejdsfortjeneste,
sygdom og død,
advarer forsikringsselskab og Forbrugerrådet.

Af Tomas Revsbech
SJÆLLAND: Det går ofte
hårdt ud over pengepungen,
når man mister sit job. Men
de økonomiske konsekvenser kan faktisk vise sig at
være endnu større på den
lange bane.
Mange ledige er nemlig
ikke opmærksomme på, at
de ud over deres job, også
står til at miste deres arbejdsgiverbetalte pensionsordning og de tilhørende
forsikringer, der dækker
ved kritisk sygdom, tabt arbejdsevne og død.
Det fortæller Carsten Holdum, forbrugerøkonom i
landets største pensionsselskab PFA:
- Når indbetalingerne
stopper, så gør vi klar til at
nedlægge forsikringerne,
mens pensionen bliver til en
opsparing. I mange tilfælde
er det ikke noget problem,
fordi folk har fået nyt job og
dermed ny pensionsordning
og forsikring. Men i de tilfælde, hvor folk er blevet fyret, står de potentielt uden
de her forsikringer mod tab
af arbejdsevne eller død. Og

det er især vigtigt at overveje for dem, der har boliggæld
og hjemmeboende børn, forklarer Carsten Holdum.
Når indbetalingerne stopper sender PFA typisk gerne et brev ud til folk og forklarer, at deres forsikring
ophører efter tre måneder.
Men ofte bliver brevene ikke
læst.
- Det kan være svært at
forholde sig til, når man lige
har mistet sit job, og måske
endda har mistet på grund
af begyndende sygdom. Men
netop derfor er det vigtigt at
få læst og taget stilling. For
når først forsikringerne ophører, er der ingen vej tilbage, siger han.
Det er Jacob Steenstrup,
seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk enig i.
Han kender til eksempler
på, at folk er blevet arbejdsløse og derefter er afgået ved
døden, hvorefter de efterladte pludselig har fundet ud af,
at der ikke var nogen forsik-

ring, der dækkede længere.
- Derfor er det også vigtigt,
at pensions- og forsikringsselskaberne kommunikerer
meget klart og tydeligt, hvad
konsekvensen er, ved at indbetalingerne stopper. For
mange vil det nemlig være
rigtig relevant at beholde
de her forsikringer. Og hvis
man så alligevel ikke har
brig for dækningen, så skal
man i hvert fald have overvejet tingene på et oplyst
grundlag, så man kan tage
ordentligt stilling til tingene, siger Jacob Steenstrup.
I PFA’s tilfælde dækker
forsikringerne i tre måneder efter indbetalingerne er
stoppet. Herefter kan man
fortsætte med at betale ind
til forsikringen af egen lomme. Står man dårligt økonomisk, kan man blandt andet
lade ens pensionsopsparing
betale for forsikringen i op
til seks måneder.
- Det betyder selvfølgelig,
at man udhuler sin pensi-

Antallet af nye ledige er steget 37,6 procent på Sjælland under coronakrisen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR). 

Foto: Lars Christensen

FAKTA
Gode råd om
forsikringer ved
arbejdsløshed
■■Hvis du mister dit job og
ikke har et nyt ved hånden, skal du være opmærksom på, hvornår
forsikringerne udløber.
■■Hold øje med din
e-boks, hvor der typisk
vil dumpe et brev ind fra
dit pensions- og forsikringsselskab.
■■Heri fremgår det,
hvordan man får fat i
sit selskab. Brug den
mulighed til at tage
kontakt og hør, hvilke
muligheder du har.

Kilder: PFA og
Forbrugerrådet Tænk

onsopsparing. Men man er
sikret på den korte bane, siger PFA’s Carsten Holdum.
Ifølge Jacob Steenstrup
er der andre pensions- og
forsikrings-selskaber, hvor
forsikringerne dækker i
længere tid. I enkelte selskaber fortsætter dækningen i
et helt år.
- Det giver lidt mere tid til
at overveje situationen. Herefter vil det typisk være muligt at fortsætte med private
indbetalinger i et eller andet omfang. Men perioden,
hvor forsikringerne stadig
dækker, åbner også op for,
at man får mulighed for at se
på, om der er andre selskaber, der opfylder ens behov
bedre, siger han.

Minister vil undersøge
mulighed for studenterfejring
DANMARK: I lyset af den positive udvikling i coronaepidemien vil børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil (S) have
undersøgt, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at
studenter afslutter gymnasiet med en vogntur.
- Regeringen øjner en mulighed for, at det kan blive
lidt mere festligt at afslutte
både 9. klasse, svendeprøver
og studentereksaminer, end
vi havde frygtet, siger ministeren.
Ministeren understreger,
at der ikke er taget stilling
til, hvorvidt vognkørsel vil

kunne lade sig gøre.
Hun har bedt sundhedsmyndighederne
vurdere
forskellige scenarier for,
hvordan
studenter,
erhvervsskoleelever og skoleelever kan få en normal
afslutning på deres skoletid.
- Hvor langt vil det være
forsvarligt at gå smittesituationen taget betragtning,
hvor det jo har udviklet sig
langt mere positivt, end
nogen havde turde håbe
på, siger Pernille Rosenkrantz-Theil om den opgave,
hun har sat sundhedsmyndighederne på.
Så med andre ord åbner du

nu for, at studenterkørsel kan
blive en realitet?
- Vi aner jo ikke, om hestevognskørslen kan lade sig
gøre, men jo mere der kan
lade sig gøre, jo gladere bliver vi. Jeg tror de fleste af os
godt kan huske, hvordan det
var at være unge, og det er jo
en kæmpe begivenhed, når
man afslutter sin uddannelse, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.
Det her er formentlig en
melding, der kommer til at
skabe en del håb hos de unge.
Er det farligt at glæde sig for
tidligt?
- Vi skal jo have sundheds-

myndighederne til at vurdere det. Men jeg vil sige det
sådan, at de smittevurderinger, der har været over
de sidste dage, er jo virkelig
positive, siger ministeren.
- Derfor får jeg også lyst til
at rette en direkte tak til de
unge. De har båret en kæmpe byrde under coronaepidemien.
Pernille
Rosenkrantz-Theil har ikke fået
besked om, hvornår sundhedsmyndighederne
kan
have vurderingerne færdige.
/ritzau/
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Partier vil lade
danskerne holde
bryllupper og
konfirmationer
FESTER: I øjeblikket
er store fester ikke
muligt, fordi det
ikke er tilladt, at
flere end 10 personer samler sig.

Frontfigurerne for Folketingets partier var torsdag aften samlet på Statens Museum for Kunst i København til en tv-debat.

Foto: Philip Davali/Scanpix

Mette F. åbner for at
turister kan komme
over grænsen
PARTILEDERDEBAT:
Statsministeren
kommer med en forsigtig melding om,
at den ellers lukkede grænse kan blive
åbnet for turister.
DANMARK:
Statsminister
Mette Frederiksen (S) er
enig med flere partier i, at
det kan være en mulighed at
lade turister med et lejebevis få adgang til Danmark.
Det siger hun under en
tv-debat torsdag aften.
Det skal dog først diskuteres i politiske forhandlinger,
pointerer hun.

- Vi taler os i retning af noget, der er klogt, sagde Mette
Frederiksen under partilederdebattens del om grænserne.
- At nogen mener, at vi bare
skal åbne grænserne op og
være ligeglade med, om flere tusind mennesker rejser
rundt og smitter hinanden,
forstår jeg simpelthen ikke.
- Hvis vi taler om en model, hvor det handler om
mennesker, der kommer til
Danmark som turister, hvor
det kan hjælpe lokalsamfundene, så er det noget andet,
siger Mette Frederiksen.
Hun advarer dog fortsat
om smitterisikoen:
- Det er dejligt at modtage

en tysk familie, der ikke har
corona. Det er noget anderledes, hvis det er en tysk familie, der er smittet og kommer til Danmark og smitter
videre, siger Mette Frederiksen.
Det vækker glæde hos De
Radikales politiske leder,
Morten Østergaard:
- Jeg er glad for, at statsministeren er i bevægelse på
spørgsmålet om grænserne.
Men jeg synes, det går lidt
vel langsomt, siger han.
Også Dansk Folkeparti,
som sjældent er enig med De
Radikale på spørgsmål om
grænsen, vil åbne for turister.
Grænserne blev lukket 14.

marts for alle, der ikke har
et
anerkendelsesværdigt
formål i Danmark.
DF-formand Kristian Thulesen Dahl taler for, at man
udvider listen over, hvad
der er et anerkendelsesværdigt formål, så eksempelvis
norske og tyske turister kan
komme over grænsen.
Tyskland meldte i går ud,
at man allerede fra fredag
var klar til at åbne grænsen
til Danmark.
Mette Frederiksen afviste, da hun ankom til tv-debatten på Statens Museum
for Kunst, at man ville åbne
grænsen allerede fredag.
/ritzau/

Partier vil oprette flere studiepladser for at undgå afslag
DANMARK: Et politisk flertal
uden om regeringen ønsker
at oprette flere studiepladser på de videregående uddannelser.
Det sker, efter at flere fagfolk indtil for nylig har vurderet, at coronakrisen vil
give flere afslag end normalt
til unge ansøgere. Det skriver Politiken.
Vurderingen er blandt
andet baseret på erfaringer

fra finanskrisen i 2008, hvor
antallet af afvisninger steg
kraftigt.
Det skyldes, at unge i krisetider søger mere mod de
videregående uddannelser,
hvorfor kampen om pladserne også bliver hårdere.
For at undgå at mange
unge ender med at få et afslag, opfordrer et politisk
flertal nu til drøftelser om at
oprette flere studiepladser.

Det er Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, De
Venstre og Liberal Alliance,
der opfordrer uddannelsesog forskningsminister Ane
Halsboe-Jørgensen (S) til at
indkalde til drøftelserne.
- Ministeren må ikke sidde
på hænderne nu, for der er
tusindvis af unge, som har
drømme om deres fremtid.
- Deres drømme riskerer
at drukne i coronasnak og

manglende muligheder. Det
må ikke ske, siger Venstres
uddannelsespolitiske ordfører, Ulla Tørnæs, til Politiken.
Partierne vil se på dimensioneringen af de videregående uddannelser fra 2014,
som begrænser antallet af
pladser på bestemte uddannelsesområder med høj ledighed.

/ritzau/

KØBENHAVN: Flere partiledere taler under en tv-debat
om coronakrisen for, at danskerne skal have lov til at
holde familiefester, konfirmationer og bryllupper.
Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen
Dahl, tilkendegiver klart, at
danskerne skal have lov at
holde fest igen.
Det samme mener Venstre
og regeringens støtteparti
De Radikale.
- Det, vi gør, skal give mening for danskerne, hvis de
fortsat skal overholde retningslinjerne. Ellers mister
vi vores stærkeste våben i
kampen mod corona, siger
Morten Østergaard, politisk
leder for De Radikale, under
debatten.
Flere partier peger på risikoen for, at danskerne
mister respekten i genåb-

ningsfasen, hvis ikke de kan
forstå, hvorfor politikerne
fortsat holder nogle områder lukket.
I øjeblikket er store familiefester ikke en mulighed,
fordi det ikke er tilladt, at
flere end ti personer samler
sig. Det gælder både indendørs og udendørs.
Forsamlingsforbuddet er
officielt forlænget til 8. juni.
Det fremgår af en bekendtgørelse fra Sundheds- og
Ældreministeriet offentliggjort søndag aften.
Regeringen og Folketingets partier indgik sidste
torsdag en aftale om genåbningens fase 3. I aftalen står,
at
forsamlingsforbuddet
kan blive hævet til mellem
30 og 50 personer.
Statsminister Mette Frederiksen (S) har torsdag et
par timer før tv-debatten
indkaldt partierne til et
møde i næste uge, hvor en
yderligere åbning af Danmark skal drøftes.
Det har hun gjort, fordi en
rapport fra Statens Serum
Institut har slået fast, at
smitten er i Danmark er under kontrol.

/ritzau/

Sænk momsen
resten af året,
foreslår Jakob
Ellemann- Jensen. Foto: Philip
Davali/Ritzau
Scanpix

Lille åbning til V’s
forslag om moms
DANMARK: Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har torsdag foreslået, at
der skal ske en halvering af
momsen i resten af 2020, som
et middel til at genoprette
dansk økonomi, som har
været hårdt ramt af coronakrisen.
Statsminister Mette Frederiksen (S) er ikke helt afvisende overfor Venstres
forslag og mener, at det kan
være en mulighed i genopretningen af Danmark.
Det kan dog ikke stå alene,
slår statsministeren fast på i
tv-debatten.
- Min klare anbefaling vil
være, at man ikke leder efter

ét værktøj eller to, men at vi
kigger hele vejen rundt, siger Mette Frederiksen i debatten med de andre partier.
- Vores opgave er at få de
50.000 personer, der har mistet deres job i coronakrisen, hurtigst muligt tilbage
på arbejdsmarkedet, siger
statsministeren.
Hun påpeger samtidig, at
det er vigtigt at få mange
sektorer i gang for at få den
danske økonomi på ret køl
igen efter coronakrisen.
- Vi skal tænke bredt, siger
Mette Frederiksen.

/ritzau/
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Minister: Naturligt
med løsere skoleregler
Udbetalingskravet på 10 procent vil ifølge Mybanker få store konsekvenser for især Sjællands førstegangskøbere.  Foto: Peter Andersen

Nyt krav til
boligkøbere
rammer hårdt
UDBETALINGSKRAV:
Det nye krav fra
Realkredit Danmark
om 10 procents
udbetaling rammer
de yngre boligkunder udenfor Hovedstaden hårdt. Især
førstegangskøbere i
Region Sjælland vil
blive udfordret af de
nye regler, viser tal
fra Mybanker.
SJÆLLAND: Siden Realkredit
Danmark i midten af april
ændrede sit krav til, hvor
mange penge boligkøbere
selv skal stille med, har der
været bekymringer at spore
blandt danskerne. Kravet
om at kunne stille med 10
procent af boligens værdi fik
flere eksperter til at frygte
et forøget pres på boligmarkedet, og nu viser tal fra Mybanker, at boligkøbere i Region Sjælland bliver hårdt
ramt af det nye krav.
Det nye krav om 10 procents udbetaling fra Realkredit Danmark rammer
især de yngre kunder udenfor Hovedstaden, viser nye
tal fra Mybanker.
Tallene er baseret på data
fra flere end 16000 boligkøbere. Her viser det sig, at
især
førstegangskøberne
udenfor Hovedstaden vil blive hårdt ramt af kravet om
at kunne lægge 10 procent i
udbetaling. I Region Sjælland er det kun 29 procent af
alle førstegangskøbere, der
har et rådighedsbeløb på 10
procent eller derover.
Det nye krav kan altså
få store konsekvenser for
de danskere, der ønsker at
købe en bolig.

En halvering

- Helt konkret vil det betyde, at det beløb, der kan købes bolig for, halveres. En
person, der i dag har en opsparing på 200.000 kroner,
vil før det nye krav være
godkendt til at købe en bolig
til fire millioner kroner, da

opsparingen svarer til fem
procent af købsprisen. Når
udbetalingskravet stiger til
10 procent, kan den samme
person kun godkendes til at
købe en bolig til to millioner
kroner, fortæller Nete Sørensen, der er boligekspert
hos Mybanker.
Det øgede krav til udbetaling kommer især til at
kunne mærkes blandt de
yngre førstegangskøbere.
Blandt de 18-29-årige er det
således kun 32 procent, der
vil have 10 procent til rådighed. Faktisk skal vi blandt
førstegangskøberne helt op
i aldersgruppen 60+, før et
flertal af køberne vil have
mulighed for at indfri kravet.

Rammer hele markedet

Når
førstegangskøberne
ikke kan komme ind på markedet, får det ifølge Nete Sørensen også betydning for
andre boligejere.
- Når færre kan godkendes til at købe bolig, vil det
forventeligt også påvirke efterspørgslen, og det vil få en
negativ konsekvens for liggetider og prisniveau. Derfor vil et 10 procent krav til
udbetaling også ramme de
købere, som allerede har en
ejerbolig i forvejen, og som
skal ud at købe en ny. De boligejere vil risikere at få en
lavere pris end før tiltaget,
ligesom det kan forventes, at
det vil tage længere tid at få
solgt den nuværende bolig,
siger Nete Sørensen.
Udbetalingskravet
på
10 procent er indtil nu begrænset til kun at gælde for
Danske Bank. Hos andre realkreditinstitutter, som for
eksempel Jyske Realkredit,
gælder den sædvanlige regel
om fem procent udbetaling
stadig. Og forskellen på realkreditinstitutternes krav
kan også mærkes i trafikken
hos Mybanker, hvor brugerne kan sammenligne priser
og få hjælp til at skifte bank.
- En stor del af den øgede
trafik, vi i øjeblikket mærker på vores skift bank-service, kommer fra boligkøbere, oplyser Nete Sørensen.

SKOLEÅBNINGER:
Skolelederne føler til
gengæld, at de hænger på et alt for stort
sundhedsmæssigt
ansvar, når de skal
tilrettelægge undervisningen igen for
de store elever.
DANMARK: Når skolerne
fra på mandag åbner for de
ældste elever i 6. til 10. klasse, er der er ikke behov for
samme stramme retningslinjer, som da de små elever
startede igen. Sådan lyder
det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), efter
at hun ellers har fået kritik
af de nye retningslinjer fra
blandt andre skolelederne.
De mener, at for meget
sundhedsfagligt
ansvar
overlades til den enkelte institution.
- Det er løsere nu, fordi der
ikke er behov for samme
stramme regime som under
fase 1, så derfor er det løsnet
op, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.
Ministeren påpeger, at det
er Sundhedsstyrelsen, der
laver retningslinjerne. Og
at Danmark står i en anden
situation i forhold til fase 1 af
genåbningen.

- Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er behov for
mindre stramme retningslinjer, fordi smittetrykket er
mindre. Det er også et tegn
på, at vi bevæger os mod en
mere normal tid, siger ministeren.
Af retningslinjerne fremgår det, at det vil bero på en
lokal beslutning, hvornår
og hvordan skoler og uddannelser kan åbne for de
elever, der er en del af genåbningens anden fase.
Derfor forventes alle ikke
at være klar til at åbne på
samme tid og i samme form.
Nogle vil holde sig til kravet
om minimum fem ugentlige
undervisningstimer, mens
andre arbejder på planer om
betydeligt mere.
Men åbningen vil ske løbende fra mandag 18. maj
ifølge en pressemeddelelse
fra ministeriet.
Det er dermed i høj grad op
til skolerne at finde den rette
balance mellem hverdag og
regler.
Det er Thomas Medom
(SF), rådmand for børn og
unge i Aarhus Kommune,
godt tilfreds med. Han siger
til Ritzau, at kommunen
stort set kan sikre alle elever undervisning i deres
vante skole.
Med det nye afstandskrav
på en meter i stedet for de
tidligere to er det kun ni ud

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
(S) siger, at den mere afslappede
indkøring igen af de store skoleelever er tegn på mere normale
tider. 

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/
Scanpix
af kommunens 46 skoler,
der mangler lokaler. Den
manglende plads har skoler
ne lånt sig til, blandt andet i
sognegårde og i en spejderhytte.
Særligt fokus vil der være
på fællesskabet og på at sikre 9. og 10. klasserne en god

afslutning.
- Nu skal de have lov til at
være unge sammen, for det
har de savnet. Mange er
selvfølgelig også optaget af,
hvordan vi får arrangeret
deres sidste skoledag, siger
Thomas Medom.
Claus Hjortdal, formand
for Skolelederforeningen, er
kritisk over for retningslinjerne.
- Vi synes, det er meget begrænset, hvad vi har fået af
retningslinjer, Vi har fået
alt for meget ansvar i forhold
til, hvad vi har brug for, siger Claus Hjortdal.
Han uddyber, at med retningslinjerne skal den enkelte skoleleder tolke og vurdere
Sundhedsstyrelsens
anvisninger til skolerne.
- Vi har travlt nok med at
drive skole, og nu skal vi lige
pludselig også til at vurdere
sundhedsmæssigt. Det har
vi ikke brug for, siger Claus
Hjortdal.
Pernille
RosenkrantzTheil pointerer, at hun havde regnet med, at der ville
opstå mange spørgsmål fra
de enkelte institutioner i
forbindelse med retningslinjerne.
- Vi lader telefonerne stå
åbne, og vi har medarbejdere på i døgndrift simpelthen for at kunne svare på
spørgsmål, siger hun.
/ritzau/

Tøjeksperten er i knibe
Af Anders Spanggaard
DANMARK: Tøjkæden Tøjeksperten kollapser, hvis
kreditorerne stemmer nej
til den rekonstruktionsplan, der i morgen fredag
bliver præsenteret ved skifteretten i Aalborg, skriver
Børsen.
En af kreditorerne er undertøjsproducenten JBS, og
her er man endnu ikke overbevist om, at planen skal
godkendes.
- Hvis vi skal sige ja til at
køre videre indtil begyndelsen af juni, vil vi vide noget
mere om, hvad der ligger
i det. Det er jo ikke nogen
hemmelighed, at rekonstruktørerne har en interesse i, at så mange som muligt
siger ja til rekonstruktionsplanen, siger Michael Alstrup, administrerende direktør i JBS til Børsen.
Med dette udsagn henviser
han til, at rekonstruktørerne i en meddelelse til kreditorerne har skrevet, man
forventer at kunne præsentere en mere detaljeret plan i
begyndelsen af juni, hvis de

Tøjeksperten risikerer lukning, fordi deres ejer PWT-Group er i store problemer.  Foto: Christian Mikkelsen
fredag får kreditorernes ja
til at kunne arbejde videre.
PWT Group, som kapitalfonden Polaris ejer, driver
kæderne Tøjeksperten og
Wagner. Den 17. april var
kassen i virksomheden tom,
og selskabet blev derfor
tvunget ud i rekonstruktion.
Børsen oplyser, at det i re-

konstruktionsplanen blandt
andet foreslås, at butikskonceptet Lindbergh bliver lukket, ligesom man er i dialog
med banken om en yderligere kredit på 100 millioner
kroner.
Men Michael Alstrup savner flere konkrete svar fra
PWT-Group om, hvordan
de fremover vil samarbejde

med JBS, der primært leverer til Tøjeksperten.
- De kunne jo komme og
sige, at de skal have en større rabat, end de får i dag,
eller andet, som vi ikke kan
acceptere, siger Michael Alstrup til Børsen.
PWT-Group har gæld for
ialt 534 millioner kroner.

Sjællands største
erhvervspakke
Hvis du som erhvervsannoncør kun fokuserer på beslutningstagere i København, behøver du ikke at læse videre.
Men hvis du ønsker en effektiv kontakt til virksomheder på hele Sjælland, så lancerer vi nu den største
erhvervsannoncepakke øst for Storebælt: Business Sjælland.
Business Sjælland består af de tre erhvervsaviser ERHVERV Sjælland, ERHVERV Nordsjælland og ERHVERV Vestegnen & Sydkysten.
Med én indrykning kommer din annonce ud i et samlet oplag på mere end 72.000 eksemplarer.
Business Sjælland giver dig en unik og effektiv kontakt til de sjællandske beslutningstagere, rådgivere og politikere.
Det er nemt at annoncere. Ring på 57 61 25 00 eller mail til erhverv.salg@sn.dk og hør mere.

ERHVERVSjælland

ERHVERV

VESTEGNEN & SYDKYSTEN

ERHVERV Sjælland udkommer med DAGBLADET Ringsted, Roskilde og Køge, Nordvestnyt Holbæk og Kalundborg og Sjællandske Sydsjælland og Vestsjælland. ERHVERV Nordsjælland udkommer med
Frederiksborg Amts Avis samt i et ekstra oplag, som distribueres direkte til udvalgte virksomheder. ERHVERV Vestegnen & Sydkysten distribueres direkte til en række udvalgte virksomheder.
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Minister:
Togpassagerer
skal se i samme
retning for at
undgå smitte
CORONA: Nye retningslinjer åbner
for, at flere kan rejse med bus og tog,
så længe de ikke
sidder over for hinanden.
DANMARK: Den offentlige
transport får som et led i
fase 2 af Danmarks genåbning under coronakrisen
mulighed for at køre med flere passagerer.
Det fremgår af nye retningslinjer fra Transportministeriet.
Som udgangspunkt skal
der holdes en meters afstand
mellem rejsende.
Men hvis man undgår direkte ansigtskontakt og bruger håndsprit, kan det være
i orden at sidde tættere på
hinanden end en meter.
Og så kan det overvejes
igen at tillade indstigning
ad fordøren i busserne.
Transportminister Benny Engelbrecht (S) siger, at
mens man har ligget på 1020 procent af den normale
kapacitet, når der har været
færrest under coronakrisen, forventer man i genåbningen at komme op på 60-70
procent.
- Når det har været værst,
har man nærmest kørt alene, når man har taget en
bus. Det kommer vi ikke til
at se.
- Det er stadig ikke muligt
at sidde over for hinanden i
eksempelvis S-toget. Men
man kan godt sidde ved siden af hinanden, også med
en afstand på mindre end en
meter. Man skal bare ikke
sidde ansigt til ansigt, siger
Benny Engelbrecht.
Retningslinjerne bygger

»

Det er stadig ikke
muligt at sidde over for
hinanden i eksempelvis
S-toget. Men man kan
godt sidde ved siden af
hinanden, også med en
afstand på mindre end
en meter.
Benny Engelbrecht (S)

på
Sundhedsstyrelsens
nye anbefalinger. De siger
blandt andet, at en meters
afstand i stedet for to i langt
de fleste tilfælde er nok, når
det handler om at undgå
smitte med coronavirus.
En række andre anbefalinger om at følge hygiejnen
gælder fortsat. Man bør gå
eller tage cyklen ved kortere
ture og så vidt muligt undgå
myldretiden.
Føler man sig syg, skal
man ikke stige på en bus eller et tog.
Det er også vigtigt, at arbejdspladser i hele landet
fortsat bidrager til at sprede trafikken over dagen
gennem fleksible møde- og
gåtider, lyder det fra Benny
Engelbrecht.
Offentlig transport var
et af de første steder, myndighederne satte ind under
coronakrisen for at mindske
spredning af smitte.
Allerede 10. marts blev
danskerne opfordret til at
undgå tog og bus i myldretiden og lade være med at
stige på, hvis der var mange
mennesker. 
/ritzau/

Transportminister Benny Engelbrecht (S) anbefaler at slække en smule på kravene i den offentlige transport, men opfordrer til, at man viser hensyn og undgår myldretid under coronakrisen. 

Foto: Henning Bagger/Scanpix

Erhvervsministeriet har udarbejdet et sæt nye retningslinjer med sundhedsmyndighederne og branchen. Heri står der, at restauranter og
caféer skal sikre to kvadratmeter per gæst, og at de skal lukke senest midnat. 
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix

Krav: To kvadratmeter
per gæst på restauranter
RETNINGSLINJER:
Restauranter skal
sørge for to kvadratmeter per person
ifølge retningslinjer.
De skal lukke inden
midnat.

DANMARK:
Restauranter
og caféer skal have to kvadratmeter per person, viser
retningslinjer fra Erhvervsministeriet. Hvis kunderne
»i væsentlighed« står op,
fordobles kravet til fire kvadratmeter per person.
Det skyldes, at der er større sandsynlighed for at pas-

sere andre gæster, end hvis
man sidder ned på en restaurant.
Siden Sundhedsstyrelsen
tidligere på ugen ændrede
sin anbefaling om afstand
fra to meter til én meter, så
har der været krav om, at
blandt andet storcentre og
butikker skal sikre fire kvadratmeter per person.
- Det er vigtigt, at vi har
smittetrykket under kontrol. Når man går på restaurant eller café, så sidder man
ned ved borde og spiser, så
derfor har vi i fællesskab sat
arealkravet på to kvadratmeter, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).
- Det gør det muligt at drive en økonomisk fornuftig
forretning og samtidig passe

på hinanden og holde styr på
smittetrykket.
Erhvervsministeriets nye
retningslinjer viser også, at
alle serveringssteder, der
serverer mad, drikkevarer
eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat.
Restauranter,
caféer,
værtshuse og lignende må
heller ikke gennemføre aktiviteter, der kan få dem til at
minde om en natklub eller et
diskotek. Der må for eksempel ikke laves dansegulv,
hvor afstanden på mindst en
meter mellem selskaberne
ikke kan opretholdes.
- Vi har ønsket at åbne
for restauranter og caféer,
mens nattelivet skal vente
med at åbne. Derfor har vi
fundet den løsning, at man

skal stoppe klokken 24, siger
Simon Kollerup.
- Der er forskel på at danse rundt på et diskotek hele
natten og så sidde og spise en
god middag med sin ægtefælle eller en god ven, og det
har vi forsøgt at afspejle i de
her retningslinjer.
Restauranter og caféer
skal fortsat respektere forsamlingsforbuddet.
De må derfor ikke servere
for et selskab, som er større
end 10 personer. Et selskab
bør kun bestå af personer,
som i forvejen har tæt kontakt. Restauranter og caféer
kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes
afstand mellem dem.


/ritzau/

Wammen fastholder: Danmarks
økonomi er sund trods pres
DANMARK: Regeringen har
tegnet et optimistisk billede
af, hvordan Danmark står
rustet økonomisk til at komme igennem coronakrisen.
Men i virkeligheden kan det
blive svært at få råd til fremtidens velfærd.
Det mener flere partier,
som torsdag derfor havde finansminister Nicolai Wammen (S) i samråd i Folketingets Finansudvalg.
- Det er ikke så længe siden, at der var folketingsvalg (5. juni sidste år, red.),
og der var jo mange valgløfte, siger Dansk Folkepartis
finansordfører, René Christensen.
- Store velfærdsønsker og
løfter om tidligere pension

og minimumsnormeringer.
Tidligere i maj udtrykte
Nicolai Wammen sig optimistisk om fremtiden, da han
kommenterede Danmarks
konvergensprogram for i år.
Programmet er en oversigt
over landets økonomiske udvikling, som Danmark sender til EU.
På grund af coronakrisen
er konvergensprogrammet i
år udkommet i en reduceret
udgave, hvor Finansministeriet opstiller tre forskellige scenarier for Danmarks
økonomi.
I det værste scenarie står
Danmark i år til at få et underskud på de offentlige
finanser på hele 197 milliarder kroner. Det er mere end

under finanskrisen for cirka
10 år siden.
Finansministeriet
vurderer, at Danmarks bruttonationalprodukt (bnp) kan
falde med mellem tre og seks
procent i år, og at ledigheden
kan stige fra 105.000 personer sidste år til mellem
130.000 og 150.000 personer
i år.
Nicolai Wammen erkender, at dansk økonomi er
presset i øjeblikket. Men
han mener, at økonomien
overordnet set har det godt.
- Det er det, der gør, at vi
har de økonomiske muskler
til at agere, som vi gør i en situation, hvor det er nødvendigt. Uden at det sår tvivl om
holdbarheden af de offentli-

ge finanser.
- Derfor ser vi også hjælpepakkerne som en investering, der er med til at sikre,
at vi hurtigt kan få økonomien på fode igen, siger han.
Folketingets partier har
under coronakrisen lavet
hjælpepakker for i omegnen
af 400 milliarder kroner.
Nicolai Wammen anerkender ikke nogle partiers
præmis om, at ordningen
med lønkompensation ikke
er fleksibel.
Han siger dog, at regeringen er klar til at se på ændringer, når tre topøkonomer er kommet med deres
anbefalinger for, hvordan
man bedst kan udfase hjælpepakkerne.
/ritzau/
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Interne mails belaster
Inger Støjberg i asylsag
KOMMISSION:
På førstedagen i
Instrukskommissionens arbejde kom
det frem, at Inger
Støjberg blev advaret om, at hendes
instruks omkring
asylpar kunne være
ulovlig.
FREDERIKSBERG: I fire år var
Inger Støjberg (V) offentligt
kendt som en udlændingeog
integrationsminister,
der var villig til at gå lige til
grænsen, som hun selv har
sagt igen og igen.
Torsdag indledte Instrukskommissionen sit arbejde,
der om halvandet år skal
forsøge at svare på, hvorvidt
Inger Støjberg har givet sit
embedsværk bevidst ordre
om at gå over grænsen.
En række mails blev på
førstedagen offentliggjort,
som udfordrer Støjbergs
hidtidige forklaringer i sagen om den daværende ministers ulovlige instruks om
at adskille asylpar, hvoraf
den ene var mindreårig.
Ifølge flere mails skulle
ministeren være blevet advaret om, at det kunne være
ulovligt at adskille alle asylpar, hvis der ikke blev lavet
en individuel vurdering. For
eksempel skal der tages hensyn til fælles børn.
Ifølge en intern mail i Udlændingestyrelsen, der har
karakter af et referat, skulle
Støjbergs holdning have været klar på et møde 10. februar 2016.
Ifølge en ukendt afsender
skulle hun på mødet højlydt
have udbrudt; »den risiko
tager jeg gerne«.
En af ministeriets topjurister skulle på mødet have
advaret om, at instruksen

Mails hævder
Støjberg blev advaret
En af de mails, som kommissionen torsdag har
offentliggjort:
Afsender: Udlændingestyrelsen (personen kendes ikke).
Modtager: Udlændingestyrelsen (mailen er altså
intern).
Afsendt: 10. februar
2016.
- Der er meget stor risiko for brud på børnekonventionen, eksempelvis
hvis vi hindrer en 15-årig

kunne være ulovlig, hvis
den var uden forbehold.
Til det skulle Støjberg
have sagt, at »I åbenbart
godt vil ha’ barnebrude«.
- Så var der krig. Hun skaber splid. Uffe (Toudal Pedersen departementschef,
red.) og Lykke (Sørensen
ministeriets topjurist, red.)
kæmper mod hende, står der
videre i mailen.
Den lægger sig op ad andre
mails, der indgik på førstedagen, eller som tidligere er
blevet lækket til pressen, og
som udfordrer den tidligere
ministers forklaring.
Det vurderer to professorer.
- Når en jurist siger, at der
er »meget stor risiko« for, at
det bryder loven, så er det i
mine ører en klar advarsel.
Det kan næsten ikke siges
klarere for en jurist, siger
professor i forvaltningsret
ved Københavns Universitet Michael Gøtze.
Sten Bønsing, professor i
forvaltningsret ved Aalborg
Universitet, mener, at mailen lægger sig i rækken af

i at bo sammen med en
24-årig ægtefælle, med
hvem hun har et barn.
- Det oplyste Lykke (Sørensen, daværende afdelingschef i ministeriet,
red.) på koncerndirektionsmødet på baggrund
af vurdering fra Justitsministeriet, og Støjberg
skulle have udbrudt, højlydt: Den risiko tager jeg
gerne!
Kilde:
Instrukskommissionen

indicier.
- Der er ingen, der forventer, at nogen har en båndoptagelse fra mødet, eller at
der ligger en e-mail fra hende. Men det er heller ikke
nødvendigt.
- Det er et spørgsmål om
at stykke nok momenter og
troværdige
forklaringer
sammen til, at det opfylder
et beviskrav, siger han.
Hidtil har den juridiske
vurdering fra Justitsministeriet i februar 2016 om instruksens lovlighed været
hemmeligholdt, men det kan
være, at kommissionen offentliggør den.
Søren Pind (V) var daværende
justitsminister
og Støjbergs partifælle,
men har siden forladt politik. Han skriver torsdag på
Twitter, at Støjbergs ministerium blev advaret.
- For mit eget vedkommende kan jeg blot sige, at beskeden dengang fra Justitsministeriet var klokkeklar:
Man kunne ikke bare generelt skille mand og kone ad
- hvert enkelt tilfælde skulle

vurderes konkret, skriver
han.
En anden mail viste, at
Statsministeriet mindre end
en måned efter den ulovlige
instruks blev informeret
om, at ministeren var på
kant med loven.
Støjberg selv skal vidne
for kommissionen og afviste
torsdag at stille op til interview.
- Jeg tager gerne en tur i
barnebrudskommissionen i
min kamp for at beskytte de
mindreårige piger, som var
blevet gift med ældre mænd.
- Det står vist klart for enhver, at jeg gjorde alt, hvad
jeg kunne for at beskytte pigerne, skriver hun i en kommentar uden at forholde sig
til anklagerne.
Siden sagen startede er et
syrisk asylpar blevet tildelt
erstatning, fordi de blev adskilt ved tvang i 2016.
23 par blev adskilt på
grund af instruksen ifølge Ombudsmanden. Otte
af dem valgte selv at flytte
sammen igen.
/ritzau/
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Svindel udløser 3,5 års fængsel
VIBORG: Seks personer blev torsdag ved Retten i Viborg dømt for omfattende bedragerier. Straffen til hovedmanden lyder på fængsel i tre et halvt år, skriver
Skive Folkeblad. 54-årige Kenneth Hasselstrøm går
igen i sagens seks hovedforhold om bedrageri. De er
foregået i regi af fem forskellige selskaber og i hans
eget navn fra 2015 til 2018. 150 firmaer - blandt dem
byggemarkeder, benzinselskaber, dagligvareforretninger og andre virksomheder - var ofre for svindlen.
Hasselstrøm begyndte i 2017 at købe på kredit i eget
navn. Men kreditorerne så aldrig deres penge. Alt i alt
er der sket omkring 500 handler.
Hasselstrøm er tidligere dømt for bedrageri.

/ritzau/

Buschauffører vil have plexiglas
DANMARK: Genåbningen
af landet betyder, at der
nu skrues op for passagertallet i busserne og
åbnes for brug af bussens
fordøre. Det er uforsvarligt, at der ikke er krav
om afskærmning af buschaufførerne, mener både chaufførerne og fagforbundet 3F. Det skriver
Fagbladet 3F.
- En chauffør på de travleste ruter vil dagligt
kunne have op til 1000
passagerer igennem fordøren - og tæt på. Men
mens kassedamer og

andet personale i frontlinjen har fået plexiglasskærme og håndsprit, så
er chaufførerne stadig
totalt ubeskyttet, siger
Kim Poder, forhandlingssekretær i 3F Transport.
I Dansk PersonTransport, brancheforeningen
for bus- og taxivognmænd
i Danmark, siger sektorchef Lasse Repsholt,
at de er 100 procent opmærksom på utryghed og
smitterisiko, og at plexiglasløsningen ikke er
udelukket.

Restaurant Jægerhytten, Bakkevej 85 i Birkerød, udlejes med
overtagelse efter aftale.

Rudersdal kommune søger ny lejer til Restaurant Jægerhytten.
Restauranten har til huse i de historiske bygninger opført af Dronning
Caroline Mathilde.
Det er kommunens ønske, at restaurant Jægerhytten skal være
familieorienteret cafe og restaurant med fokus på friske råvarer, et
enkelt koncept og høj kvalitet. Restauranten fremstår i fin stand med
flot funktionelt køkken fra 2017. Lejen er omsætningsbestemt og
udgør 8% af den årlige bruttoomsætning, dog med en minimumsleje
på kr. 150.000 kr. årligt. Lejen reguleres årligt efter nettoprisindekset
dog min. 2 %.
Fremvisningsforspørgelser og ansøgninger om overtagelse af
lejemålet, skal sendes til Butikskompagniet til Simon Ravnløkke sr@butikskompagniet.dk , mobil 40 60 25 39
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Rudersdal
Ejendomme, Helle Hjorting Damberg på hdam@rudersdal.dk,
mobil 72 68 22 16.
Fristen for ansøgning er den 01.06.2020. kl 12.00.

Instrukskommissionen har torsdag indledt sit arbejde med at undsøge en ulovlig instruks fra daværende
udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). 
Foto: Sara Gangsted/Scanpix

Rudersdal kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de
indkomne forslag.
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Uro i Israel
forud for
indsættelse
af ny regering
ANGREB: Ny enhedsregering, som skulle
have været indsat
torsdag, bliver først
taget i ed søndag.
JERUSALEM: En israelsk soldat skød og dræbte torsdag
en palæstinenser, som kørte
mod en gruppe soldater med
høj hastighed. Angrebet
skete på den israelsk besatte
Vestbred. En soldat blev såret, oplyser militæret.
Hændelsen sker efter en
uge med tiltagende vold og
kort før indsættelsen af en
ny enhedsregering under
ledelse af premierminister
Benjamin Netanyahu.
Den nye regering vil blive
indsat søndag efter flere udsættelser.
Netanyahu og den nye regerings øvrige medlemmer
indsættes, efter at Netanyahu og hans højreorienterede
Likudblok har indgået en
aftale med centrum-højrepolitikeren Benny Gantz og
dennes parti Blå og Hvid.
Aftalen indebærer, at
Netanyahu og Gantz på skift
indtager premierministerposten. Netanyahu tager
den første periode på 18 måneder.
Israel har haft tre valg på
mindre end et år, men ingen

af dem gav nogen af fløjene
et klart mandat.
Heller ikke ved det seneste
valg 2. marts formåede hverken Blå og Hvid eller Likud
at sikre sig et flertal i parlamentet.
Derfor kom det til langstrakte forhandlinger om
den nye regering, og både
Gantz og Netanyahu var under pres for at samles og give
landet en sjælden periode
med politisk ro, mens coronaudbruddet raser.
Netanyahu er allerede i
dag Israels længst siddende
premierminister med sammenlagt mere end 14 år på
posten.
Gantz, der tidligere var
øverste chef i Israels hær,
har kun været i politik siden december 2018, hvor han
grundlagde midterpartiet
Blå og Hvid. Partiet er senere blevet delt i to på grund af
uenighed om Gantz’ alliance med Netanyahu og hans
nationalkonservative Likud.
Den 70-årige Netanyahu
står foran en retssag om korruption. Han er tiltalt for at
have fået gaver og positiv
presseomtale af israelske
mediechefer. Til gengæld
skulle han angiveligt have
tilgodeset deres forretningsinteresser.
/ritzau/Reuters

Israel får søndag en ny enhedsregering under ledelse af premierminister Benjamin Netanyahu, som afløses af midterpolitikeren Benny
Gantz om 18 måneder. 
Foto: Scanpix

Generaldirektør for global
handelsorganisation stopper
GENÈVE: Generaldirektøren
for
Verdenshandelsorganisationen WTO, Roberto
Azevedo, meddeler, at han
træder tilbage af personlige grunde. Han forlader sin
post den 31. august og dermed et år før tid. Den 62-årige brasilianer siger, at han
går af hensyn til sin familie.

- Det er en personlig beslutning af hensyn til min familie. Det er ikke et spørgsmål
om helbred, og jeg har ingen
politiske mål med det, siger
han og understreger, at det
ikke har været en let beslutning for ham.
/ritzau/AFP

Nicola Sturgeon, leder af den skotske autonomi-regering, er blevet mere populær for sin håndtering af coronakrisen. Hun er formand for det
nationalitiske parti SNP, der går ind for løsrivelse fra Storbritannien. 
Foto: Pool New/Scanpix

Skotland går efter
sine egne coronaregler
UENIGHED: Spændingerne og uenigheden mellem Edinburgh og London
har det med at blusse op engang imellem. Coronakrisen
har igen sat spot på,
at der er kurrer på
tråden.
EDINBURGH: Først var det
løsrivelse. Så var det brexit.
Nu er det coronakrisen,
der får bølgerne til at gå højt
mellem den britiske regering i London og den skotske
autonomi-regering i Edinburgh.
I begyndelsen af krisen
gik alle i takt og fulgte retningslinjerne, som premierminister Boris Johnsons
regering udstedte fra hovedstaden.
De dage er forbi. I Edinburgh afviser Nicola Sturgeon, førsteminister i Skotland, at følge Johnsons planer for en genåbning af Storbritannien og Nordirland.
Premierministerens planer trådte i kraft i onsdags,
så nu er udgangsreglerne
lempet.
Men Sturgeon har erklæret, at det bringer liv i fare,
hvis reglerne om udgang
lempes for hurtigt.
Hun stiller også spørgsmål
ved Boris Johnsons påstand
om, at virusudbruddet er
standset med succes, når flere end 33.000 smittede briter

Boris Johnsons
genåbning
n Den britiske premier-

minister, Boris Johnson,
har indført en række
lempelser af reglerne for
nedlukning på grund af
coronavirus. Reglerne
trådte i kraft onsdag og
indebærer blandt andet:
n Tidligere måtte man
gå ud for for at motionere
én gang om dagen. Nu må
man gøre det hele dagen.

er døde, og når tallet stiger
dagligt.
Dødstallet i Skotland er
omkring 2000.
Tilsyneladende er skotterne tilfredse med deres regeringsleder. 71 procent mener
ifølge en YouGov-måling,
at hun træffer de rigtige beslutninger.
Målingen siger, at kun 40
procent regner Boris Johnsons beslutninger for de rigtige.
Johnson
præsenterede
sin plan i en tv-tale i sidste
weekend, og siden er uenigheden blevet mere synlig.
Han har blandt andet ændret slagordet »Bliv hjemme« til »Vær årvågen«.
Og så har han tilladt briterne at gå mere ud. Folk,
der ikke kan arbejde hjem-

n Man på tage ud og besø-

ge venner i det offentlige
rum og eksempelvis gå i
de populære havecentre.
n Arbejdstagere, der
ikke kan arbejde hjemme, tilskyndes at gå på
arbejde.
n Regler om at holde to
meters afstand opretholdes.
Kilde: AFP

me, opfordres til at tage på
job.
- Jeg ved ikke, hvad »vær
årvågen« betyder, siger
Sturgeon.
- Hvis jeg siger til dig, at
nu er min besked, at du skal
»være årvågen«, og du så siger, betyder det, at jeg skal
blive hjemme? Så kan jeg
ikke give dig et klart svar. Så
svigter jeg min pligt, som er,
at jeg i klare vendinger skal
sige, hvad du skal.
Hun siger, at der stadig er
meget smitte i Skotland, så
her beholdes restriktionerne.
- Lad mig være meget åben
om, hvad der vil ske, hvis vi
ikke holder restriktionerne.
Så vil folk dø uden grund.
Hun er ikke alene om at
være uenig med Johnson.

Autonomi-regeringerne
i
Wales og Nordirland er på
hendes hold, så det er kun
England, det største af de
fire lande i Det Forenede
Kongerige (UK), der har
lempet restriktionerne.
Men i Skotland er der mere
i uenigheden end corona.
For Sturgeon presser på
for en ny folkeafstemning
om selvstændighed.
Skotterne havde også en
folkeafstemning i 2014, da 55
procent stemte for at blive i
Storbritannien.
Siden har Storbritannien
stemt sig ud af EU, men ved
brexit-afstemningen i 2016
var skotterne blandt dem,
der stemte for at holde Storbritannien i EU.
Det har ifølge Sturgeon
skabt grundlag for en ny folkeafstemning om selvstændighed.
Chris Deerin, kommentator for Skotland i magasinet
New Statesman, siger, at
Sturgeon på grund af håndteringen af coronakrisen
nu nyder større tillid blandt
skotterne.
Hun har optrådt apolitisk
og behandlet vælgerne som
»voksne«.
Men måske er det alligevel
ikke nok til at skabe et flertal for at gøre Skotland selvstændigt. For den økonomiske krise kan blive lang og
dyr.
- Og så er folk måske forsigtige med at klø på med uafhængighed, siger han.
/ritzau/AFP
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USA: Kina prøver at
stjæle coronadata
CORONA: Amerikanske efterretningstjenester beskylder
Kina for at prøve at
hacke sig frem til
amerikanske data
om behandling af
Covid-19 og vaccineforskning.

WASHINGTON:
Kinesiske
hackere forsøger at trænge
ind i amerikanske compu
tersystemer og fiske efter
den data, som ligger i USA
om behandling af Covid-19
og forskning i en vaccine.
Det siger det amerikanske

forbundspoliti, FBI, og Kon
toret for Cybersikkerhed og
Infrastruktur (Cisa).
Ifølge organisationerne er
virksomheder, der forsker i
Covid-19, mål for angrebet
fra hackerne.
Covid-19 er navnet på syg
dommen, som udløses af det
coronavirus, der har ført til
en pandemi.
Ifølge FBI og Cisa er det
grupper under Kinas rege
ring, som prøver at få »vær
difuld intellektuel ejendom
og offentlige sundhedsdata i
forbindelse med vaccine, be
handling og test«.
- Kinas bestræbelser på at
gå efter disse sektorer er en
betydelig trussel mod vort
nationale svar på Covid-19,
advarer organisationerne,

der ikke har offentliggjort
konkrete eksempler.
Advarslen er en ny front
i den strid, som er brudt ud
mellem de to supermagter i
forbindelse med coronavi
russet.
Virusset opstod i Kina i
2019.
Siden har det bredt sig
globalt. Mindst 293.000 per
soner, der var smittet med
virusset, er døde.
Flere end 83.000 af dødsfal
dene er sket i USA.
Donald Trump, den ame
rikanske præsident, beskyl
der Kina for at lægge slør
over virussets oprindelse.
Han har beskyldt kine
serne for at have været alt
for langsomme til at advare
omverdenen. De har ikke

Coronakrisen har forværret forholdet mellem USA og Kina. Her er de to landes ledere, da de mødtes til
G20-topmøde i Osaka i Japan i fjor. USA’s præsident, Donald Trump (tv.), og Kinas præsident, Xi Jinping. 

Foto: Kevin Lamarque/Scanpix

samarbejdet om at inddæm
me smitten, lyder Trumps
kritik.
I mandags var der rappor
ter om, at Kina måske prøve
de at hacke USA, og da blev
Trump spurgt om det:
- Hvad er der ellers nyt fra
Kina? Jeg er ikke glad for
det, svarede han.
Det er ikke første gang, at
USA beskylder Kina for at
sende hackere afsted for at
stjæle amerikanske data.
USA mener, at Kina over
en bred front forsøger at få
fat på kommercielle og tek
nologiske data fra USA.
Det skal hjælpe med at re
alisere Kinas præsident Xi
Jinpings forsøg på at gøre
Kina til verdens førende tek
nologiske magt.
I februar sigtede justitsmi
nisteriet i USA fire ansatte
i Kinas militær for at hacke
sig ind Equifax, et kredit
vurderingsselskab.
Det skal have givet kine
serne data om 145 millioner
amerikanere.
I mandags meddelte ju
stitsministeriet, at det har
anholdt professor Simon
Saw-Teong Ang fra Arkans
as University.
Han skal have fortiet for
bindelser til den kinesiske
regering og kinesiske uni
versiteter, mens han arbej
dede på projekter fra Nasa,
den amerikanske rumfarts
administration.
Sigtelsen siger, at Ang er
med i et kinesisk program,
der kaldes De Tusind Ta
lenters program. Ifølge USA
har dette program til formål
at indsamle forskning fra
udlandet.


/ritzau/AFP

LGBTI-miljø oplever vold
WARSZAWA: - Vi lever i en
verden, hvor vi skal gemme
os og etablere falske relatio
ner til alle, vi kender.
Sådan lyder den triste be
skrivelse af hverdagen for
en homoseksuel italiensk
mand på 27 år.
Han udtaler sig i en ny
rapport fra EU’s agentur for
grundlæggende rettigheder,
FRA.
Rapporten ser på forhol
dene for seksuelle og køns
mæssige mindretal i EU
under
LGBTI-paraplyen:
homoseksuelle kvinder og
mænd samt biseksuelle og
trans- og interkønnede.
Næsten 140.000 EU-borge
re, der identificerer sig med
de kategorier, deltog i en
rundspørge sidste år.
Og mens deres svar vid

ner om fremskridt på visse
områder, er der andre med
tilbagegang. Trods forbed
ringer er der stadig mange
skræmmende tal.
- Alt for mange LG
BTI-mennesker bor fortsat
i skyggerne af frygt for at
blive latterliggjort, diskri
mineret imod eller endda
angrebet, siger Michael
O’Flaherty, chef for FRA,
om rapporten.
For eksempel svarer mere
end seks ud af 10, at de ofte
eller altid undgår at holde
hænder med en partner af
samme køn i offentligheden.
Frygt for chikane eller
vold får dem til at lade være,
især i østeuropæiske lande
som Polen, Ungarn og Ru
mænien. Men også i for ek
sempel Belgien og Frankrig

gælder det to tredjedele af de
adspurgte.
- På gaden, med min mand,
holder vi aldrig hænder, for
vi har nok internaliseret
andres potentielle homofo
biske blikke. Og vi kysser al
drig offentligt, fortæller en
46-årig franskmand.
En tredjedel af de adspurg
te undgår bestemte steder af
frygt for overfald, trusler el
ler andre ubehageligheder.
- Jeg ville bare ønske, jeg
ikke blev nødt til at tænke
over, hvilken rute der er
sikker, når jeg går hånd i
hånd med min kæreste, og
at jeg ikke kunne mærke de
misbilligende blikke hele ti
den, siger en 21-årige lesbisk
kvinde fra Estland i rappor
ten.
Agenturet gennemførte en

lignende rundspørge i 2012.
Siden dengang er flere LG
BTI-folk blevet åbne om de
res seksuelle identitet. Både
i samfundet generelt og i
skolealderen.
Der er også færre, der føler
sig diskrimineret imod, når
de søger arbejde.
Til gengæld oplever flere
diskrimination på deres
arbejdsplads, på caféer og i
nattelivet - især transkøn
nede.
Adspurgt direkte, om de
res overordnede forhold er
blevet bedre i de seneste fem
år, svarer cirka lige mange
»ja« som »nej«. Fremskridt
i lande som Irland, Malta
og Finland er opvejet af til
bagegang i for eksempel
Frankrig og Polen.
/ritzau/
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17. maj bliver typisk fejret i stor stil og markerer, at Norge fik sin
egen grundlov i 1814. 
Foto: Scanpix

Norge må fejre nationaldag
OSLO: Det plejer ikke at
gå stille for sig, når nord
mændene fejrer 17. maj,
Norges nationaldag.
Men skulle det gå lidt
over gevind i forhold
til regeringens corona
påbud på søndag, vil det
næppe få politiet til at
bruge magt. Det skriver
den norske avis VG.
- Vi har ikke mandskab
til det. Vi har ikke hjem
mel til det. Og vi ønsker
heller ikke den hjemmel.
Vi vil ikke være sådan

et politi, der går ind med
magt for at få folk til at
følge
myndighedernes
råd, siger politidirektør
Benedicte Bjørnland til
VG.
I stedet vil store forsam
linger blive mødt med en
»venlig henstilling«.
Avisen skriver, at rege
ringen generelt har åbnet
for private forsamlinger
på op til 20 personer. Ved
større arrangementer åb
nes der for op til 50 perso
ner.
/ritzau/

69 coronadøde i Sverige
STOCKHOLM: Sverige registrerede torsdag 69 døde
med coronavirus det seneste døgn.
Det oplyste landets sundhedsstyrelse, Folkhälso
myndigheten. Det er færre end registreret i det foregå
ende døgn, da tallet var 147.
3529 personer smittet med coronavirus har nu mistet
livet i Sverige. Det svarer til 34,5 dødsfald per 100.000
indbyggere. Til sammenligning har Danmark be
kræftet 537 coronarelaterede dødsfald. Det svarer til
9,3 dødsfald per 100.000 indbyggere.
Den svenske statsminister, Stefan Löfven, sagde
torsdag, at antallet af test i Sverige skal øges.
- Vi skal have antallet af test op. Jeg deler frustratio
nen om, at det er gået for langsomt, sagde han./ritzau/

Vaccine måske klar om et år
HAAG: I det mest optimistiske scenarie kan en
vaccine mod Covid-19,
sygdommen forårsaget af
coronavirus, være god
kendt om et års tid.
Sådan lyder vurderin
gen fra Det Europæiske
Lægem iddelagentu r
(EMA), skriver Reuters
og AFP. Vurderingen hvi
ler på data fra de forsøg,
som er i gang.
EMA’s chef for vacciner,
Marco Cavaleri, er skep

tisk over for påstande om,
at en vaccine kan være
klar allerede i september.
En vaccine skal udvik
les fra bunden. Men »hvis
alt går efter planen«, kan
en vaccine være klar til
godkendelse om et års tid.
- Dette er forudsigelser,
baseret på, hvad vi ser.
Men igen er jeg nødt til at
understrege, at dette er
det bedst tænkelige sce
narie, siger Cavaleri.
/ritzau/

Tre millioner meldte sig ledige
WASHINGTON: Knap tre millioner amerikanere meld
te sig ledige i sidste uge, oplyser USA’s beskæftigelses
ministerium. Helt præcist var det 2.981.000.
Det er et fald fra ugen før, hvor tallet var knap 3,2 mil
lioner. Men det er samtidig markant flere end ventet.
Ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News var
der blandt økonomer ventet 2,5 millioner nye ledige,
skriver Ritzau Finans. Dermed har i alt godt 36 millio
ner meldt sig ledige i løbet af de seneste otte uger, hvor
udbruddet af coronavirus har ramt USA og ført til en
stribe restriktioner.
/ritzau/
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Mere normale tilstande
Frederiksborg Amts Avis mener
Det trækker kun i én retning nu - mere normale tilstande.
Spørgsmålet er alene, hvor hurtigt dette skal gå, og hvem
der bliver de næste til at åbne. Torsdag aften debatterede
partilederne på Christiansborg den politiske håndtering af
coronakrisen og blandt andet også nye skridt. Skal der åbnes for familiefester, 1. og 2. g’ere, for turister - og i hvilken
rækkefølge? Onsdag i næste uge er der mere konkrete politiske forhandlinger, der kan føre til en yderligere åbning.
Der er pres på fra de tilbageværende dele af samfundet, der
stadig er sat på stand by. Forståeligt nok.
Statsminister Mette Frederiksen (S) hælder selv til, at der
kan åbnes for »en stor del af dansk kulturliv tidligere end
først planlagt«. Hvad dette helt præcist indebærer vides

ikke, men budskabet er sendt til de øvrige partiledere i invitationen til forhandlingerne i næste uge, og torsdag aften
gentog hun, at hun tror på en udvidet fase 2 for en meget stor
del af kulturlivet.
Vi håber, hun har ret, og vi har meget svært ved at forestille os, at der ikke kommer noget ud af dette signal. Hvorfor
skulle statsministeren ellers vove at sige det højt?
Men det er måske ikke i alle tilfælde nødvendigt at stræbe
efter at vende tilbage til »normale tilstande«. Under coronakrisen har rekordmange danskere arbejdet hjemmefra.
Det har vist sig at være ganske effektivt - hvis de hjemmearbejdende altså ikke sideløbende har skullet passe egne små
børn eller deltage i undervisningen af de større.
Men har man kunnet passe sit arbejde uforstyrret, så har
det vist sig at være ganske effektivt at arbejde hjemmefra
- i nogle tilfælde har det endda været mere effektivt, fordi
der ikke har været småsludrende kollegaer til at forstyrre.

Hjemmearbejdspladser har dertil den fordel, at færre har
brug for at bevæge sig ud i trafikken i myldretiden, og det
giver mere plads til de mange, der ikke kan arbejde hjemmefra. Det er to klare fordele.
Vi siger ikke, at alle, der kan udføre deres eget job fra
hjemmekontoret, skal gøre dette 100 procent. Der er meget
store fordele ved være tæt på sine kollegaer. Man har nogen,
man umiddelbart kan spørge til råds, problemer løses også
hurtigt i fællesskaber, og der er samtidig et stærkt socialt
element ved at have et arbejdsfællesskab med andre.
Men det er bare ikke alt, der behøver at være som før coronakrisen. Også en del møder kan klares virtuelt eller som
telefonmøder - også dette vil spare mange mennesker for tid
på landevejen. Og klimaet for i hvert fald nogen belastning.
Så blot fordi vi er på vej mod mere normale tider, behøver
ikke alt at være helt som før.
HØJ
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Tænk nyt - det haster!
Kulturliv
Af Kjell Nilsson, pensionist
Helgesvej 6, Frederikssund
Det grå guld er rygraden i kulturlivet i vores lille land. Koncerter, teater, museumsog biografbesøg domineres rent visuelt af
masser af os mennesker med gråt hår. Vi
bakker også op om støtte til kulturlivet. Men

vi hører til den største risikogruppe for viruspandemien. Hvad gøres der for at støtte kulturlivet, hvis vi, det grå guld, bliver
hjemme?
Støttemidler til tomme forestillinger kan
ende med at blive tom symbolpolitik, hvis
kulturlivet glemmer sin målgruppe i sit
blinde fokus på regnskabsresultater og støttemidler.
Her skal nytænkes - og det haster! Metaltræthed er farligt for kulturlivet.

»Coronapoliti« på spil
Overvågning
Af T. Christoffersen
Søgårdsvej 28A, Gentofte
Netto, Gentoftegade, tirsdag
12. maj ved 13-tiden, hvor en
ældre kvinde ikke kunne
afstå fra irriteret at skulle
irettesætte min hustru for
at have undladt at påføre sig

plastichandsker ved indgangen (hun havde netop haft
hænderne sprittet af forinden) – og endog fulgte hende
rundt i butikken for at observere, hvad der blev rørt
ved og ikke rørt ved - og med
dertil hørende kommentarer.
Det skal i parentes bemærkes, at min hustru er (mørklødet) brasilianer og handi-

kappet, hvilket givetvis har
været udslagsgivende for, at
det netop blev hende, pågældende kvinde følte trang til
at udse sig som (let) offer for
sin udskamning - og ikke de
mange fjantede skoletøser,
der færdedes rundt i butikken uden hensyntagen til
hverken afspritning, handsker eller fysisk afstand.
Skam dig!

Efter syv uger med lukkede
butikker kan de genbrugsfrivillige i Folkekirkens
Nødhjælp nu endelig stå bag
kassen igen. Det vækker
stor begejstring hos de frivillige, der har lidt afsavn.
Samtidig gør det en forskel
for verdens fattigste.
Det var både en nem og en
svær beslutning, da vi for
syv uger siden meddelte alle
genbrugsfrivillige, at butikkerne måtte lukke midlertidigt på grund af corona-krisen.
Det var en let beslutning,
fordi vi skal tage situationen
alvorligt og passe på de mange frivillige, som knokler
i vores 116 butikker landet
over, og hvor mange er i risikogruppen.
På den anden side var det
en svær beslutning. Nedlukningen af genbrugsbutikkerne har kostet Folkekirkens Nødhjælp 1-1,5 millioner kroner om ugen. Et tab,
der får konsekvenser for vores arbejde i verdens brændpunkter. Derfor håber vi på,
at regeringens hjælpepakker også kan komme verdens fattigste til gavn.

Sociale konsekvenser

Men nedlukningen har ikke
kun haft økonomiske konsekvenser. Det har også haft
sociale konsekvenser for
vores næsten 4000 frivillige,
som har savnet fællesskabet.

Danskerne har haft
god tid til at rydde op i
gemmerne, så det bugner med gode varer. Kig
forbi, gør et kup og støt
verdens fattigste. Det vil
glæde vores hårdtarbejdende frivillige.

En genbrugsbutik er ikke
kun et sted, hvor kunder
gør et godt loppefund. Det er
også et sted, hvor fællesskabet er værdifuldt for både
frivillige og kunder. Relationerne er lange, båndene tætte og omsorgen skyhøj - der
er altid plads til en mere.
Hver gang jeg besøger en
af vores genbrugsbutikker,
bliver jeg stolt og rørt over
de frivilliges engagement
og sammenhold. Det er et
mangfoldigt
fællesskab,
hvor der er en hylde til alle uanset om du er ekspedient,
chauffør, dekoratør, handyman eller regnskabsfører.

Nem beslutning

Efter syv ugers nedlukning
har vi besluttet langsomt
at åbne igen. Det er en nem
beslutning. De frivillige har
presset på og ser frem til et
glædeligt gensyn med genbrugslivet. Det bliver til en
lidt anden hverdag end før
corona. Vi tager alle forholdsregler. Der er plexiglas ved disken, håndsprit og
handsker ved indgangen, og
vi beder alle om at holde afstand.
Danskerne har haft god tid
til at rydde op i gemmerne,
så det bugner med gode varer. Kig forbi, gør et kup og
støt verdens fattigste. Det vil
glæde vores hårdtarbejdende frivillige.
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Jeg ved ikke, om det er forbudt at sige, at jeg
ikke nødvendigvis glæder mig til, at landet genåbner. For jeg ved da godt, at krisen har store konsekvenser for Danmark. Landet skal i gang igen, og
butikkerne skal åbne. Jeg ved godt, at vi skal ud at
forbruge løs. Det tror jeg, at folk er kæmpeklar til.
Men coronakrisen har også været god for miljøet.
Så jeg har det tvedelt og synes ikke, at det hele har
været dårligt.

Pyt med
borgerlige
brokkerier

Klara Lilja, 31 år, studerende på Det Kongelige Danske
Kunstakademi, til Politiken.

Socialdemokratiets
trafikale valgbluff
Trafik

Af Hans Andersen, MF (V)
Valgt i Nordsjælland
Der er brug for investeringer i den trafikale infrastruktur. Det er nødvendigt
for virksomhederne, pendlerne og økonomien. Selv
Socialdemokratiet var enige
i dette inden valget og istemte sig de blå partiers infrastrukturplan. Men sådan
spiller klaveret desværre
ikke længere.
I sidste uge satte jeg transportministeren i stævne
til en forespørgselsdebat i
Folketingssalen om den socialdemokratiske regerings
nedprioritering af investeringer i infrastrukturen.
Svaret fra ministeren var
nedslående, da han fortsat
afviser at indkalde til forhandlinger. Hans begrundelse bunder i håndteringen
af den aktuelle coronakrise
og prioritering af en klimahandlingsplan, inden man
overhovedet kan påbegynde forhandlinger om infrastruktur.
Nu er der næsten gået et
år, siden regeringen tiltrådte, og deres trafikale tiltag
glimter ved deres fravær.
Danskerne har længe nok
holdt i kø, og det er på tide at
smøge ærmerne op og komme i gang med arbejdet. I
Nordsjælland har det længe været hverdag at holde i
kilometerlange køer, som
både øger risikoen for uheld,
sammenbrud i planlægningen af familielivet, og virksomheder mister penge på
spildtid.
En gennemsnitlig bilpendler i nordsjællandske kommuner som Gribskov, Halsnæs og Frederikssund tilbringer mere end svimlende

»

En gennemsnitlig
bilpendler i nordsjællandske kommuner som
Gribskov, Halsnæs og
Frederikssund tilbringer
mere end svimlende 150
timer pr. år på at holde i
kø. Det er hovedrystende.

150 timer pr. år på at holde i
kø. Det er hovedrystende.
Tiden kunne være brugt på
mange andre produktive
ting. Og lige netop produktiviteten er især vigtig i denne tid med corona. Vi har et
arbejdsmarked, der skriger
på hjælp grundet de mange
ledige og virksomheder, der
er i krise. Nu skal vi i gang
med de trafikale investeringer, som kan bidrage både
til bedre mobilitet på vejene
og til at holde hånden under
vores virksomheder og arbejdspladser.

Kæmper fortsat

Jeg kæmper derfor fortsat
indædt for 3. etape af Frederikssundmotorvejen helt til
Frederikssund og en udvidelse af Hillerødmotorvejen
helt til Hillerød. Eksempelvis viser en beregning fra
Vejdirektoratet viser, at det
samfundsmæssige økonomiske tab lyder på hele 650
mio. kr., hvis man udskyder
motorvejen helt til Frederikssund til 2030.
Og
Hillerødmotorvejen
er den mest trafikerede
statsvej, der ikke er en motorvej. Næste skridt er nu,
at de blå partier presser ministeren med et beslutningsforslag, om at fremrykke
investeringer i den trafikale
infrastruktur og presser på
for en overordnet plan for
fremtidige trafikale investeringer. Der skal gøres noget
nu - tålmodigheden er opbrugt i Nordsjælland, og vores fælles økonomi har brug
for hjælp.

Jakob Ellemann-Jensen kan tage de borgerlige brokkerier med knusende ro. Pyt med dem. Selv kritikere indrømmer, at han er den oplagte
alternative statsminister, skriver Bertel Haarder.
Foto: Scanpix

POLITIK: Det gøres til et
stort problem, at Lars
Løkke Rasmussen skriver
artikler i et formiddagsblad. Jeg kan ikke se problemet og har spurgt andre
kerne-Venstrefolk, som
heller ikke kan se noget
problem.

Af Bertel Haarder, MF (V)
Det er kommet på mode blandt borgerlige debattører og konfliktsøgende
kommentatorer at finde sprækker i
blå blok og give Venstres nye formand
skylden.
Det forstærkes af de mindre borgerlige partiers forsøg på at tage stemmer
fra Venstre. De har tilsyneladende opgivet at tage stemmer fra Socialdemokratiet og Radikale Venstre.
Et populært eksempel på Venstres
borgerlige svigt er V-forslaget om, at
virksomheder, der får mere end 60 mio.
kr. i corona-støtte, må betale pengene
tilbage, hvis de mener, de har råd til
at udbetale udbytte. Det er ellers sund
borgerlig tankegang, at man ikke skal
bruge skatteydernes penge på at hjælpe nogen, der kan hjælpe sig selv. Men
det anfægter ikke kritikerne, som
tværtimod ser Enhedslistens støtte
til forslaget som bevis på Venstres
borgerlige svigt. Men skal det virkelig
være sådan, at alt, hvad Enhedslisten
støtter, bliver »haram« (»forbudt«, red.)
i den borgerlige lejr. Hvis de er for, skal
vi så altid være imod! Er det ikke for
barnligt?

Det gøres til et stort problem, at Lars
Løkke Rasmussen skriver artikler i et
formiddagsblad. Jeg kan ikke se problemet og har spurgt andre kerne-Venstrefolk, som heller ikke kan se noget
problem. Lars Løkke ved virkelig noget om sundhedspolitik. Han har et
overblik over situationen og debatten,
som gør ham interessant at læse. Og for
Venstre er det da kun godt, at den detroniserede formand henter sig agtelse og respekt ved at deltage i debatten
på en kvalificeret måde. Han sender
prøveballoner op, men har jo ikke angrebet Venstres kurs endsige Venstres
formand, som han hele vejen igennem
har støttet. Han påstår endog, at Jakob
Ellemann-Jensen er hans egen opfindelse. Jeg mener, han var min opfindelse, men deler gerne æren med andre!
Jakob Ellemann-Jensen kan tage de
borgerlige brokkerier med knusende
ro. Pyt med dem. Selv kritikere indrømmer, at han er den oplagte alternative statsminister. Hans parti er lige så
stort som de andre borgerlige partier
tilsammen. Han er lige tiltrådt og kan
i værste fald tåle at tabe det første valg.
Han har med sin stil og sin hensyntagen til hele den borgerlige familie fået
repareret noget af den skade, der skete under V-LA-K-regeringens interne
trakasserier og Dansk Folkepartis
ulyksalige flirten med socialdemokratierne. Desuden er han et politisk naturtalent. Han kan lægge en linje og
holde fast i den, og han er en troværdig
samarbejdspartner, sådan som en oppositionsleder og statsminister netop
skal være.

Storsindet over for støtter

En klog statsmand sagde engang: Der
er ingen ende på, hvad man kan få igennem, hvis man er klar til at give andre
æren for det. Et ledende oppositionsparti og et statsministerparti skal ikke
være selvhævdende, men storsindet
over for støttepartier.
I Poul Schlüters velmagtsdage havde han en enestående evne til at være
samlende figur ved at gøre plads til
støttepartierne og rose dem ved enhver
lejlighed. Jo mere, han roste Venstre,
jo flere af vore stemmer huggede han!
Det er der mange, der kunne lære af i
den blå lejr.
Hvad gør vi så ved Mette Frederik-

»

Det dummeste, vi kan gøre,
er at lede efter hår i suppen ved
enhver lejlighed. Vi skal være kritiske, men også konstruktive og klar
til at slå en handel af.
sen? Det dummeste, vi kan gøre, er at
lede efter hår i suppen ved enhver lejlighed. Vi skal være kritiske, men også
konstruktive og klar til at slå en handel af. Venstre er smukkest i arbejdstøjet, og overbud klæder os ikke.
Mange mennesker spørger med rette: Hvordan får vi betalt de gigantiske
regninger, vi udskriver i øjeblikket?
Til dem er svaret: Takket være 20 års
borgerlig politik (som Thorning og Corydon i deres fire år blev tvunget til at
følge) har Danmark en af verdens stærkeste og mest kreditværdige økonomier.
Når Socialdemokratiet nu kan dele
hundreder af milliarder ud, skyldes
det, at de i sin tid blev forhindret i at
føre deres politik. Det har beskæftigelsesministeren tilmed indrømmet, idet
han dog tilføjer, at Thornings forslag
om, at vi alle skulle arbejde 12 minutter mere, også ville have reddet økonomien. Men det kunne hans parti jo ikke
få igennem over for vennerne i fagbevægelsen.
Alting får en ende. Mette Frederiksens regering er toppet for tidligt. Nedturen begynder, når borgerne bliver
trætte af kostbare restriktioner, der
er vanskelige at forklare, og som har
tvivlsom effekt. Hvorfor må den ene
åbne og ikke den anden?
Det er set før, at regeringer efter en
krise skiftes ud: Efter Første Verdenskrigs rationeringer og reguleringer
opstod der en vælgertræthed, som gav
Venstre magten i 1920. Det samme skete efter Anden Verdenskrig, hvor selveste Churchill faldt, og statsminister
Hans Hedtoft (S) »gled i smørret«, dvs.
blev væltet og afløst af en VK-regering,
fordi han ikke ville ophæve smør-rationeringen. Der bliver meget, Mette
Frederiksen kan glide i!
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Churchill: Det gælder om at balancere
BESÆTTELSEN: Jørgen Bro henviste i
sin kronik 11. maj
til den fatale pacifisme, som Socialdemokratiet og De
Radikale stod for.
Men Venstre holdt
sig nu ikke tilbage.
De iværksatte forsvarsforliget i 1922
og deltog i forliget i
1932, som medførte en halvering af
hæren.

Af Henning Tjørnehøj
Ellebakken 29, Birkerød
Et netop udkommet større
værk om den 9. april 1940,
hvor Nazi-Tyskland overfaldt Danmark, inspirerede den 11. maj Jørn Bro
til en kronik om denne
»voldsomt traumatiske begivenhed«. På den nævnte
dato mødte verdens på det
tidspunkt stærkeste militærmagt frem ved grænsen
i Sønderjylland med to infanteridivisioner på hver
15.000 mand, en motoriseret
brigade på knapt 5000 mand,
to artilleriafdelinger, 70
kampvogne, tre pansertog,

mens Kbh. blev truet med
bombning fra 30 fly.
Det danske militær havde
7000 - yderst beskedent bevæbnede - mand opstillet
i Jylland og på Fyn, og man
havde syv militærfly af en
lidt nyere årgang på den
militære lufthavn i Værløse. Et enkelt blev sendt i
luften for at orientere sig
om situationen ved grænsen. Det blev skudt ned,
hvad der kostede to mand
livet. Flyene i Værløse blev
ødelagt fra luften. Den
ulige kamp ved grænsen i
Sønderjylland kostede 11
soldater og tre grænsegendarmer livet.
I sin kronik ser Jørn Bro
det som udtryk for »storslået inkompetence … at det
tyske overfald kom overraskende for vore beslutningstagere … De havde alle
de
underretninger, man
kunne forlange«. De havde i hvert fald en del - om
end på et så sent tidspunkt,
at der ikke var mulighed
for at sætte en oprustning i
gang. Men Hitlers oprustning havde åbenlyst været
i gang siden 1935. Derfor
havde der været et par år
til forberedelse.

Holdt sig ikke tilbage

Jørgen Bro henviste i sin
kronik til den fatale pacifisme, som Socialdemokratiet og De Radikale stod for.
Men Venstre holdt sig nu
ikke tilbage. De iværksatte forsvarsforliget i 1922 og
deltog i forliget i 1932, som
medførte en halvering af
hæren. I sin bog »Danmarks
udenrigspolitik 1933-1940«
(1966) fastslår historikeren Viggo Sjøqvist, at der

Tænk, hvis det skulle komme for en dag, at selv Churchill (billedet) støttede S-R-regeringen StauningMunchs balance - eller forhandlingspolitik - som i løbet af 1970’erne på foranledning af venstrefløjen skiftede betegnelse til samarbejdspolitikken, skriver Henning Tjørhehøj.
med de gennemførte militære nedskæringsforslag i
1922 og 1932 blev tale om »en
nedrustning, som stærkt
nærmede sig en afrustning
af det danske forsvar«. Jørn
Bro nøjes med denne bemærkning: »Pacifismen …
nåede også ind i Venstre«.
Mildest talt!
Ikke desto mindre betingede V sig i forbindelse med
forhandlingerne om dannelsen af en S-V-K-R-samlingsregering umiddelbart
efter Hitler-overfaldet den
9. april 1940, at S-R-partierne påtog sig hele skylden for den militærpolitiske udvikling op til dette
overfald. Det forsvarsforlig, som S-R-regeringen
Stauning-Munch afslutte-

de i 1937 - som V hverken
stemte for eller imod - var
det eneste af de tre mellemkrigs-forlig, som rummede
en vis oprustning. Den var
imidlertid beskeden. Men
hvor meget burde Danmark
have oprustet i slutningen
af 1930’erne? Og hvor meget skulle der være oprustet
for at få Nazi-Tyskland til
at overveje undladelsen af
en besættelse?
Den eneste chance for at
kunne yde det i Hitlerperioden topoprustede tyske militær en vis modstand var,
at det kunne ske i samarbejde med England. Ved et
par lejligheder søgte S-R-regeringen derfor at opnå engelsk militær bistand, bl.a.
da den engelske udenrigs-

minister Anthony Eden i
1934 besøgte København,
og da Stauning i 1937 mødtes med Eden i London.
Ved begge lejligheder blev
det imidlertid gjort klart
fra engelsk side, at man
ikke så sig i stand til at yde
Danmark militær bistand.
Vi stod ligeså alene som i
1864.

Ikke angrebspagt

I forsøget på at undgå en
Hitler-indmarch
i Danmark enedes S-R-regeringen i maj 1939 med modvillige V-K’ere om at indgå
en ikke-angrebspagt med
Tyskland.
Aftalen blev
underskrevet den 31. maj.
Kommunisternes formand
Aksel Larsen protesterede

intenst i Folketinget. Men
kun fire måneder senere
den, 23. august 1939, måtte
han se sig indrulleret i en
pagt, som Hitler afsluttede
med sin dødsfjende Stalin.
Også fra norsk og svensk
side lød der kritik af den
dansk-tyske ikke-angrebspagt.
Men den 2. februar 1940
mødtes Churchill som marineminister - tre måneder
før han blev premierminister - med en gruppe skandinaviske journalister i
London. Det gav ham bl.a.
anledning til at fremsætte
denne forstående bemærkning vedrørende ikke-angrebspagten mellem Danmark og Tyskland: »Jeg
kan ikke bebrejde Danmark
noget. Norge og Sverige
har dog en grav, over hvilken de kan fordre »Tigeren«
(og »et godt forsvarsterræn« med Jørn Bros ord.)
Men Danmark ligger så
frygteligt nær Tyskland, at
det vil være umuligt at bringe hjælp. Jeg vil i hvert fald
ikke påtage mig at garantere Danmark. Det gælder for
Danmark om at balancere«.
Denne Churchill-konklusion er aldrig rigtigt slået
igennem i den ellers så intenst og i mange år førte
debat om besættelsestiden.
Tænk, hvis det skulle komme for en dag, at selv Churchill på denne måde støttede S-R-regeringen Stauning-Munchs balance - eller
forhandlingspolitik - som
i løbet af 1970’erne på foranledning af venstrefløjen
skiftede betegnelse til samarbejdspolitikken (jf. Frederiksborg Amts Avis den 6.
maj).

Omstændighederne til forskel
Besættelsen

Af Preben Etwil
Birkevej 32 B, Birkerød
Pensioneret politimester Jørn Bro
anbefaler i nærværende avis 11/5
Steen Andersens bog om 9. april:
»Der er intet foruroligende for
Danmark«.
Det er der meget god grund til, da
den både er god og informativ.
Men hvordan Jørn Bro så kan
bruge lige præcis denne bog til et
udsagn om, at hvis Danmark havde opbygget en stående hær, som
under Første Verdenskrig, havde
Danmark med større sandsynlig-

hed kommet mere ærefuldt ud af
den tyske besættelse end tilfældet
blev. En ære, der først blev opnået
med modstandsbevægelsens indtog i historien
Tilbage i 1938-39, hvor Tyskland
i høj grad var begyndt at afsløre
sine meget aggressive territorialkrænkelser mod nabolandene, diskuterede man i Danmark, om det
overhovedet gav mening, at Danmark skulle opbygge et eksistensforsvar, eller om man alene skulle
kunne forsvare sig mod neutralitetskrænkelser. Både landets
økonomi, topografi og geografiske
placering gjorde det i realiteten
umuligt at forestille sig det første,
som da også alene blev støttet af De
Konservative, der legede med ilden
ved at tale om eksistensforsvar - og
dermed indgød befolkningen en
tro på, at landet kunne forsvares
militært, hvilket dybest set var
politisk galimatias, der kunne føre
til ufatteligt mange tab af menneskeliv og økonomisk kaos til følge.
Danmark kunne hverken i 1914
eller i 1940 forsvares militært.
Ingen vidste det bedre end de fire

mænd, der sad med ansvaret både
i 1914 og 1940: Kong Christian X, P.
Munch, T. Stauning og E. Scavenius. I begge krige var Danmark så
at sige reelt uden geografisk og
strategisk betydning for stormagterne.

Militærstrategisk stridspunkt

Forskellene mellem 1914 og 1940
var, at Norge (især Narvik) var
blevet et militærstrategisk stridspunkt i 1940, da de kunne udvikle
tungt vand til opbygning af en
atombombe. Danmark var så at
sige blevet en trædesten for Tyskland for at kunne nå Norge.
Om så alle mænd og kvinder i
Danmark var blevet mobiliseret
og bevæbnet, var de blevet bombet
til død og murbrokker i løbet af formiddagen d. 9. april.
En anden forskel var også, at under Første Verdenskrig accepterede England en dansk minering af
de danske bælter, hvilket ikke var
tilfældet i 1940.
Graden af forsvar mod neutralitetskrænkelser var et ømtåleligt tema. På den ene side var det

vigtigt, at Tyskland ikke følte sig
krænket, og på den anden side ønskede Storbritannien i det hele taget, at de neutrale lande tog aktiv
stilling til stormagtskonflikten og
valgte side.
Dilemmaet voksede, da Hitler
i april 1939 »tilbød« en ikke-angrebspagt med de skandinaviske
lande. Kun Danmark hoppede på
den limpind, og landet gjorde det
bl.a. af frygt for, at Tyskland alternativt kunne finde på at kræve en
revision af grænsedragningen fra
1920, som Tyskland dengang ikke
havde accepteret.
Englænderne var åbenlyst imod
ikke-angrebspagten, og det selvom
de tidligere i forløbet havde meddelt Danmark, at de ikke kunne,
eller ville komme Danmark til
undsætning ved en evt. tysk militær krænkelse af dansk neutralitet. Derudover frygtede briterne,
at en dansk-tysk ikke-angrebspagt
skulle påføre Danmark begrænsninger i forhold til, hvem og hvad
der måtte handles med i tilfælde af
krig.
Først helt fremme ved afstem-

ningen i Folketinget d. 31. maj 1939
accepterede De Konservative aftalen, der for øvrigt var blevet udvidet med en tillægsprotokol, der
slog fast, hvad Danmarks merkantile handlerum var. For Danmarks
vedkommende var det en absolut
betingelse, at man kunne opretholde handlen over Nordsøen.

Vanskelig neutralitet

Da krigen mellem Tyskland,
Frankrig og England brød ud i
september 1939 som følge af Tysklands militære overfald på Polen,
blev det yderst vanskeligt at fastholde dansk neutralitet, da både
Tyskland og England krænkede
dansk luft- og søterritorium – uden
at Danmark i realiteten kunne
stille noget op. Danmark frygtede
at håndhæve sine neutralitetsforpligtelser, for ikke at tirre sine
naboer. Dermed blev regeringens
neutralitets-kurs i realiteten en
åben invitation til, at stormagterne kunne blæse på den.
Og det skete så d. 9. april 1940.
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85 år
n Fredag d. 15. maj: Oberst
Klaus Bæk, Vedbæk.

75 år
n Fredag d. 15. maj: Fhv.

Wassim Hallal fylder fredag 15.
maj 40 år. I løbet af karrieren er
bl.a. Molskroen i Ebeltoft blevet
kåret som Årets Restaurant. Den
samme ære er tilfaldt Restaurant
Frederikshøj, som også kan bryste sig en af en michelinstjerne.
Foto: Henning Bagger/Scanpix

Michelinkokken
nægter at lægge sig ned
40 ÅR: Wassim Hallals madlavning på
Restaurant Frederikshøj i Aarhus
får anmeldere og
gæster til at gå
jublende hjem.
- Det er lidt svært at fylde
rundt i de her tider.
Sådan lyder det fra den
dansk-libanesiske
michelinkok og restaurantejer
Wassim Hallal om fejringen
af 40-års fødselsdagen fredag 15. maj. Det er dog ikke
kun Wassim Hallals fødsels-

dagsfejring, som er ramt af
coronavirusset.
Hans aarhusianske michelinrestaurant, Restaurant
Frederikshøj, er lukket som
følge af udbruddet.
- Når der ikke kommer nogen indtægter i kassen, er
det ikke skide nemt, siger
han med henvisning til, at
konceptet bag er svært at
drive på en alternativ måde.
Selv om coronakrisen har
budt på uventede udfordringer for restauranten, følger
han sin vante opskrift på
succes: Arbejd for det, du
brænder for og lad være med
at have ondt af dig selv. Vend

dig kun om, når du er i mål.
- Man skal ikke lægge sig
ned og gå i fosterstilling.
Det kommer man ikke op ad
bakken med, siger han.
Den opskrift har da også
bragt ham stor succes, og
anmelderne har gang på
gang været ovenud begejstrede for hans madlavning.
I 2006 blev Molskroen i
Ebeltoft under Wassim Hallals ledelse hædret med titlen som »Årets Restaurant«.
Godt gik det også for Restaurant Frederikshøj, som
han overtog i 2009.
Ikke nok med, at den i 2012
blev kåret som »Årets Re-

staurant«, så fik Frederikshøj tre år senere sin første
michelinstjerne.
Wassim Hallal var desuden med til at åbne smørrebrøds-delien F- Høj, der ligeledes ligger i Aarhus.
Han vil da også hurtigst
muligt i gang med at genåbne begge steder.
- Vi er optimistiske på Frederikshøj. Vi har nogle penge på kistebunden som gør,
at vi kan komme langsomt i
gang igen, siger han.
Fødselsdagen har Wassim
Hallal planlagt at fejre med
sin nærmeste familie over et
»godt måltid mad«. /ritzau/

rigsstatistiker Jan Plovsing,
Nivå.
Jan Plovsing gik på pension 1. august 2013 efter
18 år som rigsstatistiker i
Danmarks Statistik og seks
år som direktør for Socialforskningsinstituttet
(nu
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd).
Jan Plovsing er uddannet
mag.scient. soc. med bifag i
nationaløkonomi fra Københavns Universitet 1972. Han
blev herefter ansat i Socialforskningsinstituttet som
forsker og blev 1989 forskningsleder og direktør. I perioden var han desuden ekstern lektor ved Økonomisk
Institut. Han blev udnævnt
til rigsstatistiker i 1995. Som
rigsstatistiker lagde han afgørende vægt på at forbedre
vigtige statistikker om bl.a.
offentligt forsørgede, indvandrere, beskæftigelsen,
arbejdsløshed og globaliseringen. Han sikrede 2001
den gratis adgang via internettet til alle Danmarks
Statistiks tal om samfundsudviklingen. Samtidig fik
forskerne adgang til data fra
deres egen arbejdsplads via
internettet.
Han har været formand eller medlem af en lang række
udvalg i EU, OECD og FN.
Herudover har han deltaget
i Danmarks Statistiks internationale rådgivning til
statistikinstitutioner i bl.a.
Armenien, Kroatien, Bosnien, Uganda og Mozambique.
På hjemmefronten går tiden
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med hans store interesse for
historie, at spille skak, lære
spansk, læse skønlitteratur
samt havearbejde. Turen
går ofte til ferieboligen i
Spanien sammen med hustruen, fhv. direktør i Fredensborg Kommune, Mette
Plovsing, datter, børnebørn,
familie og gode venner.

Nyt job
n Pr. 1. juni tiltræder Søren
Brixen i KMD som Advisory
Director med fokus på Sustainability and Health.
52-årige Søren Brixen er
uddannet i statskundskab
og kommer fra en stilling
som adm. direktør i DGI
gennem 12 år.
Hos KMD skal Søren
Brixen i tæt dialog med kunderne fremme anvendelsen
af ny teknologi i bæredygtige løsninger.

Søren Brixen

Døde

I krig med Morten Olsen
Fornemme fodboldkarrierer på det hollandske landshold og i storklubber som FC
Barcelona og Ajax Amsterdam.
Brødrene Frank og Ronald
de Boer er eksempler på, at
gode fodboldkvaliteter kan
gemme sig i generne.
Tvillingparret, der fredag
15. maj fylder 50 år, er i en
årrække blevet tiljublet for
deres præstationer på banen
fra fans verden over.
Men brødrene har nok
ikke den største plads i den
tidligere danske landstræner Morten Olsens hjerte.
I en bog fra 2009 indrømmer Ronald de Boer, at han
sammen med sin bror løj om
sit syn på Olsen, da danskeren var træner i Ajax, fordi brødrene var utilfredse
med, at klubben bremsede
deres skifte til FC Barcelona.

Frank (til højre) og Ronald de Boer skiftede begge fra Ajax til FC Barcelona i 1998. De har desuden begge spillet for Rangers og på det
hollandske landshold. 
Foto: Gustau Nacarino/Scanpix
Det var blandt andet med
til at få den danske træner
fyret i klubben i 1998.
- Det er min sande opfattelse, at Morten Olsen er en god
gentleman. Som person kan

man ikke sætte en finger på
ham. I sådanne sager er der
altid nogle uskyldige ofre, og
i denne sag var det desværre
Morten Olsen, skrev Ronald
de Boer i bogen.

Brødreparret
skiftede
kort efter til den spanske
storklub. Her fik Frank de
Boer størst succes og blev i
klubben i fem sæsoner med
214 optrædener for catalonierne.
Han spillede 112 landskampe for Holland over 15
år. Her var han i 10 af årene
holdkammerat med broren,
der nåede 67 kampe i nationaldragten.
Efter den aktive karriere
har Frank de Boer skabt den
største karriere af de to inden for fodboldverdenen.
Han har blandt andet været assistenttræner for det
hollandske landshold og
cheftræner i Ajax, Inter og
Crystal Palace. I dag er han
træner for Atlanta United i
den bedste nordamerikanske liga, MSL.
/ritzau/

Min elskede kone
Vores kære mor, svigermor og farmor

Lis Termark
*

24. januar 1947

†

12. maj 2020

er stille sovet ind på Rigshospitalet efter kort tids sygdom
På familiens vegne
Bjørn
Bisættelsen finder sted fra Asminderød Kirke
fredag den 22. maj kl. 13.00
Grundet Covid-19 kan kun inviterede deltage i kirken

Vores kære mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor

Ellen Margrethe Beier
* 8. september 1928
er stille sovet ind den 7. maj 2020
Elsket og savnet
Leif og Tina, Lene og Kurt
børnebørn og oldebørn
Bisættelsen finder sted fra Gerlev Kirke
onsdag den 20. maj kl. 11.00
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Louisiana
melder klar
til at åbne
så hurtigt
som muligt
GENÅBNING: Kunstmuseet Louisiana
vil kunne åbne med
det samme, hvis
kulturlivet får lov at
komme i gang tidligere.
Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæk i
Nordsjælland vil være klar
til at åbne med det samme,
hvis genåbningen af kulturlivet bliver fremrykket.
Det siger Poul Erik Tøjner,
direktør for Louisiana.
- Vi er klar anytime.
- Vi har brugt tiden til at
forberede os på de logistiske
udfordringer, som vi tror
kommer, siger han.
Han understreger, at museet ikke kender til reglerne for genåbningen, da man
endnu ikke har modtaget
instrukser.
Efter planen må kulturinstitutioner åbne 8. juni,
hvor fase 3 af genåbningen
begynder. Men statsminister Mette Frederiksen (S)
lægger op til, at en stor del af
kulturlivet måske kan åbne
tidligere end planlagt.
Derfor har hun indkaldt
Folketingets partier til et
møde i næste uge, hvor en
udvidelse af genåbningens
fase 2 skal diskuteres.
Og for Louisiana er der
stor appetit på at åbne hurtigst muligt.
- Vi kan ikke leve af at hol-

de lukket, siger Poul Erik
Tøjner.
- Derfor gør det en kæmpe
forskel at være åben.
For at kunne tage imod så
mange gæster som muligt
vil Louisiana Museum of
Modern Art udvide åbningstiderne fra 58 timer til 93
timer om ugen, når museet
må åbne igen.
Det betyder, at museet fra
mandag til lørdag vil holde
åbent fra klokken ni til klokken 23. Desuden vil der også
være åbent i et kortere tidsrum søndag.
Poul Erik Tøjner mener, at
det har været svært at gennemskue kriterierne for,
hvem der må åbne hvornår i
genåbningen.
- Når det er sagt, har jeg
ikke lyst til at diskutere kulturpolitik på et bagtæppe af
sundhedspolitik.
Han uddyber, at nedlukningen af samfundet har
vist, at kultur er et meget
væsentligt bud på, hvad folkesundhed er.
Både Konservative og De
Radikale har opfordret til,
at regeringen træffer en
hurtigere beslutning om at
lade kulturlivet åbne i forbindelse med Kristi Himmelfartsferien i næste uge.
- Jeg kan ikke forstå, at
museer skal holde lukket i
Kristi himmelfartsferien,
når vi kan se på et scenarie,
der viser, at vi virkelig har
fået kontrol med smitten, siger Morten Østergaard.
/ritzau/

Louisiana Museum of Modern Art vil være klar til at åbne øjeblikkeligt, hvis genåbningsdatoen bliver rykket frem.

Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix

Striden mellem Anne Black og Netto drejer sig om tre produkter - en cylinderformet vase, en hængepotte og en lågkrukke. Her ses de originale
produkter fra Anne Black samt de lignende, der blev solgt i Netto. 
Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix

Brian Mikkelsen blev
vidne i keramik-strid
OPHAVSRET: Anne
Black kræver erstatning for krænket
ophavsret, da Netto solgte lignende
keramik. Dansk
Erhvervs Brian
Mikkelsen indtog
torsdag vidnestolen
i Østre Landsret.
Det var en uvant situation
for direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen, da
han torsdag skulle vidne i
Østre Landsret.
I sagen står keramiker
Anne Black på den ene side
og Salling Group samt firmaet Ronald A/S på den anden.
Sø- og Handelsretten fastslog sidste år, at ophavsretten blev krænket, da Netto,
der hører under Salling
Group, for fire år siden solgte en vase, en hængepotte og
en lågkrukke, der lignede
Anne Blacks.
Salling Group og Ronald
A/S skulle betale 1,5 millioner kroner. Men sagen blev
anket til landsretten.
Og her har Dansk Erhverv
valgt at gå ind i sagen til
støtte for Salling Group.
Ifølge Brian Mikkelsen kan
sagen få betydning for konkurrencekraften.
- Vi kæmper for et højt beskyttelsesniveau, men det
skal også være muligt at
skabe nogle nye produkter,
sagde Brian Mikkelsen torsdag.
Retssagen drejer sig også

Tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen står i spidsen for Dansk Erhverv, der støtter Salling Group i sag mod keramikeren Anne Black,
der mener, at hendes ophavsret er blevet krænket. 

Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Retssag om
design og marked
n I januar 2015 lancerede

Anne Black en hængepotte og en lågkrukke.
Tidligere havde hun også
sendt en vase på markedet.
n I marts 2016 solgte Netto en hængepotte, en lågkrukke og en vase, som
ifølge Sø- og Handelsretten er »nærgående
efterligninger« af Anne
Blacks varer. Firmaet
Ronald havde fået dem

fremstillet i Kina.
n Sø- og Handelsretten
dømte Salling Group og
levarandøren
Ronald
A/S til at betale vederlag
og erstatning på 1,5 millioner kroner samt 289.000
kroner i sagsomkostninger.
n Sagen blev anket til
Østre Landsret, som afsiger dom 11. juni.
Kilde: Dom afsagt af
Sø- og Handelsretten

om Nettos markedsføring.
Men det er kun den del om
ophavsret, som Dansk Erhverv er gået ind i.
På den anden side får keramikeren opbakning fra
blandt andre Forbundet af
Arkitekter og Designere.
I retssalen torsdag stod
fire borde fyldt med keramik.
Cylinderformede
vaser, krukker med låg og
potter med snore. Noget er
Anne Blacks, mens andet er
eksempler på anden keramik på markedet.
Salling Groups advokat,
Claus Barrett Christiansen,
medgiver, at keramikken i
Netto ligner Anne Blacks.
Men det betyder ikke, at ophavsretten blev krænket,
lyder det.
- De ligner hinanden meget, men de ligner ikke Anne
Blacks produkter mere end
alle mulige andre produkter, sagde han.
Anne Blacks advokat, Johan Løje, mener, at hun er
beskyttet af ophavsretten.
- Man kan godt have ophavsret til noget, hvor elementer af værket er set før.
En kombination af elementer kan godt være beskyttet,
sagde Johan Løje.
Han pegede desuden på, de
keramikken i Netto havde
stor økonomisk betydning
for Anne Black.
Netto solgte de tre produkter som spotvarer til 39 kroner per styk. Vasen solgte
Anne Black derimod til 250
kroner. Nettos leverandør
var Ronald A/S, og firmaet
nægter også at have krænket ophavsretten. /ritzau/
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Peter Parker slipper ikke for at iføre sig Spider-Man-kostumet i »Spider-Man: Far From Home«. 

Viaplay

Courtney Whitmore bliver til superhelten Stargirl i den nye serie. 

HBO Nordic

Det kan du se i den kommende tid
Steve Carell spiller generalen,
der får til opgave at etablere den
sjette arm af det amerikanske
forsvar, Space Force. 
Foto: Aaron Epstein/Netflix

Af Søren Køhler
Her kan du læse om nogle
af de film og serier, som får
premiere på streamingtjenesterne i uge 21 og 22.

SPIDER-MAN:
FAR
FROM HOME (FILM):
Peter Parker drømmer om
at lade sit alter ego, Spider-Man, blive hjemme i
New York, mens han nyder
en fredelig klassetur til
Europa. Men skæbnen og en
ny, interdimensionel trussel
vil det anderledes. Streamingpremiere 15. maj på Viaplay.
STARGIRL (NY SERIE):
En anden ung, men noget
mindre kendt superhelt huserer på HBO Nordic. Stargirl alias gymnasieeleven
Courtney Whitmore samler
en gruppe af unge helte for
at kæmpe mod superskurke
fra fortiden i denne nye serie, der har premiere 19. maj
på HBO Nordic.
SWEET
MAGNOLIAS
(NY SERIE): Romantisk
dramaserie, der følger tre
veninder fra de amerikanske sydstater, der hjælper
hinanden gennem problemer med kærlighed, familie
og karriere. Baseret på romanserien af samme navn.
Premiere 19. maj på Netflix.
THE LOVEBIRDS (NY
FILM): Et ungt par får deres forhold sat på prøve, da
de ufrivilligt bliver indblandet i et mordmysterium og
må kæmpe for at bevise deres uskyld. Den amerikanske komedie har premiere
22. maj på Netflix.

en om en gruppe utilpassede helte, der alle har været
ude for ulykker, som har
forkrøblet dem, men samtidig givet den superkræfter.
Premiere 29. maj på HBO
Nordic.
SPACE FORCE (NY SERIE): Komikeren Steve Carell står i spidsen for denne
komedieserie om den nyoprettede sjette arm af det
amerikanske forsvar, Space
Force, der får til opgave hurtigst muligt at etablere dominans i rummet. Premiere
29. maj på Netflix.
PERFECT
HARMONY
(NY SERIE): Bradley Whitford
fra
»Præsidentens
mænd« spiller den deprimerede musiklærer Arthur,
der finder ny mening med
livet som instruktør for et
talentløst, lokalt kirkekor.
Premiere 22. maj på Xee.
HOMECOMING (NY SÆSON): Julia Roberts spillede
hovedrollen i første sæson
af denne spændingsserie
om et lyssky behandlingscenter for krigsveteraner. I
anden sæson flytter fokus til
en ny hovedperson, spillet
af Janelle Monáe, men også
denne gang spiller hukommelsestab en vigtig rolle.
Premiere 22. maj på Amazon
Prime Video.

KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV 2 (FILM):
Hvad laver kæledyrene, når
mennesker er på arbejde eller i skole? Det får du endnu
flere svar på i denne animerede opfølger til hittet fra
2016. Både etteren og toeren
kan streames fra 22. maj på
Viaplay.
MASKINERIET (NY SERIE): Svensk-norsk krimiserie om familiefaren Olle,
der efter en konference vågner op på en bilfærge med
en elefanthue, en pistol og
en pose med penge ved siden
af sig. Han ved ikke, hvad
der er sket, men snart haler
både politiet og fortiden ind
på ham. Premiere 24. maj på
Viaplay.

CENTRAL PARK (NY
SERIE): Animeret musical-komedieserie om parkbestyreren Owen Tillerman
og hans familie, der bor i
New Yorks Central Park og
konstant må kæmpe imod
hotelmagnaten Bits Brandenham, som vil bygge dyre
lejligheder i parken. Premiere 29. maj på Apple TV+.

Action og spænding i den nye svensk-norske serie »Maskineriet«.

Foto: Viaplay
FREAKISH (NY SERIE):
Amerikansk gyserserie om
en gruppe unge, der bliver
fanget på gymnasiet, da et
udslip fra den lokale kemikaliefabrik skaber en hær

af dødsensfarlige mutanter.
Begge sæsoner af serien kan
ses fra 25. maj på Viaplay.
DOOM PATROL (NY SÆSON): Anden sæson af seri-

READY OR NOT (FILM):
Forældreløse Grace tror,
at hendes lykke er gjort, da
hun bliver gift med den rige
Alex, men i stedet bliver hun
centrum for sin nye svigerfamilies bizarre og blodige
selskabslege. Gyserkomedien har streamingpremiere
29. maj på Viaplay.
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Der kan komme
superligabold til jul
FODBOLD: Næste sæson i
landets bedste fodboldrække bliver påvirket kraftigt
af den igangværende coronakrise, hvilket kan betyde,
at der skal spilles kampe i
Superligaen hen over julen.
Det fortæller turneringschef i Divisionsforeningen,
Peter Ebbesen, til bold.dk.
- Selvfølgelig har vi så muligheden for at kunne spille
midtugerunder.
- Men vi kommer ikke
udenom, at vi skal spille fodbold langt ind i december og
måske endda over julen og
så starte igen i slutningen
af januar, hvilket giver en
vinterpause på blot tre-fire
uger, siger turneringschefen til hjemmesiden.
Næste sæson i Superligaen
skulle efter planen starte op

19. juli, men det bliver umuligt, da coronapandemien i
øjeblikket har sat fodbolden
på flere måneders pause.
Divisionsforeningen sigter ifølge Peter Ebbesen i
stedet mod en sæsonopstart
23. august, alternativt en
uge senere.
I planlægningen skal der
blandt andet tages højde for,
at de danske klubber spiller
kvalifikationskampe til de
europæiske klubturneringer.
Derudover byder efteråret
også på landsholdsterminer.
Det er samtidig ikke muligt at skubbe sæsonafslutningen i 2021, da EM starter
op 11. juni. EM er flyttet fra
sommeren 2020 og et år frem
på grund af coronapandemien./ritzau/

Skjern-profil skifter til bænken
HÅNDBOLD: Den mangeårige Skjern-profil Kasper Søndergaard får i næste sæson en ny rolle i den danske håndboldklub.
Her skal 38-årige Søndergaard være assistent for cheftræner Claus Hansen.
- Jeg brænder for at komme i gang. Det bliver en helt ny
verden og et nyt kapitel for mig, som jeg er enormt spændt på
at tage hul på, siger Kasper Søndergaard til Skjerns hjemmeside.
Han har optrådt for klubben siden 2011 og spillet mere end
350 kampe.
- Jeg håber og tror på, at jeg kan bidrage med ting gennem
min erfaring og karriere, der kan supplere Claus Hansen på
bedste vis i træning og kamp, siger Søndergaard.
Bagspilleren har været i aktion for sidste gang i den bedste
danske håndboldrække, der er afblæst på grund af coronapandemien.
/ritzau/

USA tvinger stjerner i karantæne
GOLF: Flere af verdens bedste golfspillere skal i to ugers karantæne i USA, hvis de vil deltage, når den nordamerikanske PGA Tour genåbner.
Efter en længere nedlukning som følge af coronapandemien starter PGA Touren op igen 11. juni med turneringen
Charles Schwab Challenge i Fort Worth i Texas. Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle spillere og caddier, der er
bosat uden for USA’s grænser, gå i to ugers påtvungen karantæne i USA for at minimere en potentiel udbredelse af
coronavirus.
Omkring 25 spillere risikerer at blive påvirket af den amerikanske foranstaltning, hvis de vælger at stille til start.
/ritzau/AFP

Kører-kabalen ruller i Formel 1
MOTORSPORT: Den spanske racerkører Carlos Sainz skal
fra 2021 køre for Ferrari i Formel 1, oplyste det italienske
team i går, hvor der blev annonceret flere holdskift blandt
kørerne i motorsportens kongeklasse.
Den 25-årige spanier er i øjeblikket på kontrakt hos McLaren, men tidligere på torsdagen meddelte det britiske hold,
at Sainz fra næste sæson bliver afløst af Renault-køreren
Daniel Ricciardo.
Carlos Sainz har kørt 102 grandprixer i Formel 1, men blot
kørt på podiet en enkelt gang. Det var i sidste sæson, hvor
det blev til en tredjeplads i sæsonens næstsidste grandprix
i Brasilien. 2020-sæsonen er endnu ikke kommet i gang på
grund af coronapandemien.
/ritzau/Reuters

Superligaklubben AC Horsens træner til genopstart af Superligasæsonen. En forsker mener, at spillerne gør sig bedre klar til genstarten af professionel fodbold ved at træne, end de gør ved at spille testkampe. 
(Arkivfoto)

Superligaen kan klare
sig uden testkampe
FODBOLD: Fysisk
kan testkampe ikke
svare sig, men de
kan gavne andre
aspekter af en
fodboldopstart.
Af Rasmus Schaal Linneberg
To måneder efter Superligaen blev suspenderet på
grund af coronavirus, er
klubberne i gang med at forberede sig til en genstart af
kampprogrammet.
Og efter den lange pause
uden fodbold er det kutyme
med intense træningspas og
testkampe.
Men netop testkampene
kan vise sig at være en større udfordring end umiddelbart ventet, fordi de skal
afvikles under samme sundhedsmæssige forholdsregler
som turneringskampe.
Det betyder konstant afsprittede bolde, flere bolddrenge og så videre.
Så er testkampene egentlig
besværet værd?
Ikke i et fysiologisk perspektiv
mener
Jesper
Løvind Andersen, seniorforsker i muskelfysiologi
ved Bispebjerg Hospital.
- Det der med at man kan
spille sig i form, er noget
sludder.
- Fodbold består af så mange delelementer, som man
ikke træner, når man spiller, siger Jesper Løvind Andersen.
Han henviser til, at fodbold
har udviklet sig til at være

mere intenst og fysisk krævende end tidligere. Og træning til at være rustet til den
påvirkning foregår bedre
uden for en kampsituation.
- Man foretager for lidt
eksplosive øvelser i kamp.
Hvis man kan systematisere det uden for kampen, er
det bedre, forklarer han.
Cheftræner i AC Horsens
Bo Henriksen mener dog, at
testkampene grundlæggende er et brugbart redskab,
når man skal i gang med sæsonen.
- Fodbold handler jo om
mere end bare fysik, og
grunden, til at man spiller

træningskampe, er jo, at
man træner til rigtige kampe om point.
- Det handler om at være
mentalt skarp. Det handler
om at træffe de rigtige beslutninger under højt pres
og i et højt tempo, siger Bo
Henriksen.
Men naturligvis er det
nemmere at træffe de rigtige beslutninger, hvis man er
godt med fysisk, medgiver
den 45-årige fodboldtræner.
Også for AaB’s offensive
midtbanemand Lucas Andersen giver testkampene
god værdi på trods af besværet, omend han medgiver,

FAKTA
Strenge krav til klubber ved træningskampe
■■Kravene til afvikling af træningskampe blandt superligaklubberne er lige nu de samme som til afvikling af
turneringskampe. Det sker af hensyn til smittefaren under coronapandemien og indebærer blandt andet:
■■Alle ansatte - herunder spillere, trænere og stab - opfordres til at transportere sig alene og direkte til og fra stadion og helst i egen bil. Ansatte bør ankomme forskudt.
■■Der opfordres til, at alle faciliteter desinficeres, inden de
bliver brugt af personale.
■■Hjemmeholdet skal lave procedure for adgang til stadion, en plan for opdeling af stadion med afgrænsede
områder til eksempelvis opvarmning, bænke, behandling og pausesnak.
■■Alle bolde skal sprittes af hver gang de sendes i spil, og
håndklæder må ikke genbruges.
■■Bolddrenge skal bære handsker, holde bolden på jorden og aflevere bolden til spillerne med fødderne.

at der nok er mere effektive
måder at blive en bedre fodboldspiller på rent fysiologisk.
- Man bliver lidt mere klar
til rigtige kampe. Alle ved
jo, hvordan hinanden spiller
i AaB, og det gør træningerne lidt mere opstillede, siger
Lucas Andersen.
En testkamp giver også
spillerne mulighed for at
vænne sig til at spille sammen og for at opbygge selvtillid.
- Det er rart at spille mod
nogen, som også spiller på
det højeste niveau, siger
Lucas Andersen.
Men hvis man gerne vil
blive en bedre fodboldspiller, så er kamptræning altså
ikke nødvendigvis den bedste vej frem, mener Jesper
Løvind Andersen.
Ud over at mange af de
egenskaber, man skal have
på en fodboldbane, trænes
bedst uden for banen, er fakta ifølge seniorforskeren, at
jo færre spillere, der spiller
med, desto højere puls får
man. Og jo mere får man ud
af træningen.
Bo Henriksen medgiver, at
det ikke ville være en katastrofe at genstarte superligasæsonen uden testkampe
først.
- Selv om jeg selvfølgelig
foretrækker at spille nogle
testkampe inden, synes jeg
ikke, det ville være uforsvarligt at starte op igen
uden, siger Horsens-træneren.
Superligaen
genstartes
den 28. maj, når AGF tager
imod Randers FC. /ritzau/
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En skelsættende pokaltitel
FODBOLD: Det er 10
år siden, FC Nordsjælland tog et stort
skridt ud af skyggen
ved at vinde sin første titel - pokalfinalesejren over FC
Midtjylland i 2010.

FC Nordsjælland løfter pokalen tilbage i 2010 - klubbens
første titel.
Foto: Lars Skov

Tobias Mikkelsen
Helsingør-drengen spillede sin første sæson i FCN i
2009/2010 og peakede i klubben i mesterskabssæsonen
to år senere. Kom siden til
Bundesligaen og norskel Rosenborg, inden han blev hentet tilbage til FC Nordsjælland og spillede fire sæsoner
mere. Har senest spillet to
sæsoner i australsk fodbold
og i svenske Helsingborg,
men stoppede karrieren for
et par måneder siden som
33-årig.

Af Rudi Dalsgaard
Mesterskab,
Champions
League-deltagelse, stadion
med kunstgræs, et talentakademi i Afrika og spillersalg for hundredvis af millioner.
Det er den nyere historie
om FC Nordsjælland. Men
de tanker lå de fleste meget,
meget fjernt tilbage i sæsonen 2009/2010 på græsset i
Farum, hvor Superligaklubben trænede dengang.
Men torsdag den 13. maj
2010 skulle vise sig at blive
en afgørende dag i FC Nordsjællands historie. En milepæl, der siden blev flyttet
endnu længere. Men på dét
tidspunkt var det epokegørende for de rød-gule fra Farum.
I Parken vandt FC Nordsjælland 2-0 i pokalfinalen
over FC Midtjylland på to
mål i den forlængede spilletid. Først af anfører Nicolai
Stokholm og siden af klubmanden Bajram Fetai. På
bænken jublede cheftræner
Morten Wieghorst med assistenterne Kasper Hjulmand
og John Bredal lige bag sig,
og det endte med at være en
titel, der gav både trænere, spillere og klubben som
helhed tro og håb på endnu
mere.
De skulle bare havde vidst,
hvad der skete siden...
Frederiksborg Amts Avis
kigger her tilbage på pokalfinalen 2010 og ser på, hvad
der blev af FCN-aktørerne
på banen, hvor af mange
fortsatte og blev en del af det
senere mesterhold.

Jesper Hansen

I dag sætter ingen spørgsmålstegn ved målmand Jesper Hansen, der fortsatte i
FC Nordsjælland og blev
dansk mester med holdet to
år senere. Han kom videre
til fransk fodbold og spiller
nu i FC Midtjylland, der har
udsigt til endnu et mesterskab. Men i 2009 lå Jesper
Hansen i baghjul af serbiske
Nenad Novakovic i målet.
Serberen tabte dog sin plads
i efteråret, og siden så Jesper Hansen sig ikke tilbage
i FCN-regi.

Henrik Kildentoft

Højrebacken kom FCN fra
Brøndby i 2007/2008 og holdt
højt niveau i flere sæsoner blandt andet i pokalfinalen
2010. Han fortsatte i klubben

Sibusiso Zuma

og var også med til at vinde
mesterskabet to år senere,
men måtte i højere grad se
sig i en reserverolle. Kom senere til norsk fodbold, inden
han spillede sine sidste sæsoner i Vendsyssel og Næstved. Stoppede karrieren i
2017 som 32-årig.

og siden Brentford, inden
han for godt to år siden vendte hjem til FC København.
Her er han stadig aktiv, men
også plaget af skader, som
han desværre har været flere over længere perioder.

Pierre Bengtsson

Den svenske forsvarer med
rødder i Etiopien spillede to
sæsoner i FC Nordsjælland,
hvor 2009/2010 var den sidste, inden han blev solgt til
FC Luzern i Schweiz. Kom
kort tilbage til Superligaen
i sæsonen 2012/2013 for FC
Midtjylland. Stoppede i 2013
sin karriere i en alder af 31
år.

Den svenske venstreback
blev hurtigt en succes i FC
Nordsjælland, der fandt
ham i AIK Stockholm efter
et tip til cheftræner Morten
Wiegorst fra en tidligere
holdkammerat i skotske Celtic. Drog til FC København
i vinteren 2011 og spillede
der i fire sæsoner, inden han
blev solgt til tyske Mainz.
Er i dag tilbage i FC København og stadig aktiv.

Andreas Bjelland

Nicolai Stokholm

Benjamin Kibebe

»Generalen« kom til fra
Lyngby i 2009 og fik straks
en ledende rolle i det nordsjællandske forsvar og var
en vigtig del af mesterholdet
i 2011/2012. Derefter gik turen til FC Twente i Holland

Blev efter sejren citeret for
at sige, at spillerne skulle
huske at nyde det - for det var
ikke sikkert, der kom noget »magen til indenfor den
nærmeste fremtid«. Her tog
han i den grad fejl. Blev selv

målscorer og pokalfighter i
finalen i 2010, men var siden
med til både mesterskab og
Champions League-deltagelsen. Blev ved med at spille frem til og med sæsonen
2013/2014, hvor han stoppede karrieren i en alder af 38
år.

Matti Lund Nielsen

Kom til FCN ved sæsonstart
og blev til og med mesterskabssæsonen, inden midtbanespilleren tog på eventyr
i italiensk fodbold, hvor han
har været i Pescara, Verona
og Perugia. Vendte hjem til
fynske OB i 2015/2016, inden
han igen tog ud til norske
Sarpsborg. Er i dag stadig
aktiv i Reggina i Italiens Serie C.

Michael Parkhurst

Den amerikanske altmuligmand var egentlig midterforsvarer, men blev smidt
ind på midtbanen i pokalfinalen og fik så også 120
minutter. Så han var godt

træt efter sejren. Blev siden
omskolet til højreback og
spillede den plads, da han
blev mester med FC Nordsjælland to år senere. Prøvede lykken i tyske Augsburg
uden den store succes, inden
han i 2014 vendte hjem til
USA, hvor han spillede for
Colombus Crew og Atlanta
United. Stoppede karrieren
i 2019 som 35-årig.

Bajram Fetai

Scorede målet til 2-0 med 13
minutter tilbage af den forlængede spilletid, hvilket
hjalp på humøret efter en
svær sæson for offensivspilleren, der havde haft sine
bedste kampe i FCN-trøjen i
sæsonerne op til. Skiftede til
Lyngby og siden til tyrkisk
fodbold, inden han sluttede
karrieren i FC Roskilde. Er i
dag ansat i FC Nordsjælland
som træner i klubbens akademi.

Nicki Bille

Bulderbassen i angrebet
scorede otte mål i sæsonen
2009/2010 og blev solgt til
spanske Villarreal. Resten
af historien om Nicki Bille
er lang og kompliceret, men
han nåede forbi flere spanske klubber og siden norske
Rosenborg, franske Evian.
Esbjerg, polske Lech Poznan og græske Panionios.
Hjemsøgt af problemer uden
for banen, der endte med at
koste ham jobbet i Lyngby i
2018. Er i dag 32 år gammel.

18.856 tilskuere var på plads i
Parken til pokalfinalen i 2010,
hvor FCN-fansene havde det
sjovest over for FC Midtjyllands
tilhængere. De blev da også
vidne til en afgørende titel i FC
Nordsjællands historie.
Foto: Lars Skov

Kom på banen i finalen efter
en times spil og fik en pokaltitel med i sin eneste sæson
i FC Nordsjælland. Er primært kendt som superangriber i FC København og
for saksesparksmålet i Parken i 2001, som sikrede FCK
mesterskabet. Tog efterfølgende hjem til Sydafrika og
spillede indtil 2015, hvor han
stoppede sin karriere som
39-årig.

Andreas Granskov

Spillede sin første sæson i
FCN i 2009/2010 efter at have
været et lovende AB-talent,
der havde været i tyske Werder Bremen. Fik aldrig det
store gennembrud i FCN
og
mesterskabssæsonen
2011/2012 blev hans sidste i
Farum. Skiftede til belgisk
fodbold, men kom hurtigt
hjem igen og har spillet i
Lyngby, Brønshøj, Fremad
Amager, Rishøj/Køge Nord
FC og er senest taget til Holbæk i 2. division. Kom på
banen efter 99 minutter i pokalfinalen.

Andreas Laudrup

Kom på banen efter 66 minutter i pokalfinalen. Havde sin bedste sæsoner i FC
Nordsjælland og var i klubben i alle »de gyldne år« med
to pokaltitler, et mesterskab
og sølvmedaljer og endte
med 104 kampe og 11 scoringer i FCN-trøjen. Blev i
sin sidste sæson lejet ud til
franske St. Etienne, inden
han skiftede til AGF. Måtte
dog indstille sin karriere i
2015 som 24-årig på grund af
en kronisk ledbetændelsessygdom.

Andre

Ud over de nævnte spillede
også midtbanespillerne Søren Christensen og Patrice
Bernier fast i FC Nordsjælland i sæsonen. Begge var
dog skadede, da pokalfinalen skulle spilles og kunne
derfor ikke deltage.
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VEJRET DE KOMMENDE DAGE
Fredag aften og natten til lørdag: Lidt eller nogen sol, og især i
Nordjylland enkelte byger, men om natten mest skyet og stedvis
lidt regn eller byger. Temp. ned mellem 5 og 8 grader, og jævn til
hård vind omkring vest, i de nordlige egne ved kysterne stedvis op
til kuling.
Lørdag: Lidt eller stedvis nogen sol, men i perioder mere skyet
med regn eller byger flere steder. Dagtemp. mellem 9 og 13 grader
køligst i de nordvestlige egne. Ret blæsende med jævn til hård vind
omkring vest, stedvis op til kuling. Om natten til dels klart vejr i de
sydøstlige egne ellers noget skyet med stedvis regn eller byger.
Temp ned mellem 5 og 8 grader. Fortsat noget blæsende fra vest.
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landes
ESC-biddrag.
Showet
bliver sendtfra
live2006.
fra Holland,
der
vandt Eurovision Song Contest 2019. 23.10 Vera: Blinde punkter. Eng. krimiserie.
TV2 Mordene i Brokenwood (G) (2:4). Newz. krimiserie. 02.15 Hercule Poirot
00.40
Poirot
(G) (38).05.40
Eng. krimiserie.
03.55
(G)
(37).Pingu.
Eng. krimiserie.
05.30
(4749181) 03.00
05.35Hercule
Kaninus.
(42448617)
Oisteins blyant.
[=] Fra yt til06.00
nyt (G).
Dan.
[=]
Hammerslag
– 25Hands.
år (G).
Dan. dok.-serie.
(86804228)
05.45
(13797591)
05.50 04.40
Mouk. (3687821)
Bernard.
underholdning.
(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
Lær2at tegne. (84531) 07.10 Tom & Jerry Kids Show. (1828901) 07.35 CJ the DJ.
TV
(2767937)
07.50 Diegoog
Oasis.
(5044227)
08.00
Ninjago.og
(51289)
Bølle-Bob
[=] Nyhederne
Vejret.
07.00 [=]
Nyhederne
Vejret.08.25
08.00
[=] Go'
06.00
(3:8). (88252192)
09.00[=]
(TTV)
Go’ morgen
Danmark.
(72401192) 12.00
Nyhederne.
12.30
[=] Sommerdrømme
(1:8).NyheDan.
morgen
Danmark. 12.00
derne.
(92598)
12.10
(TTV)
Årgang
0
år
13
(G).
(5411376)
12.55
(TTV)
Ung
med
livsstilsmagasin. 13.20 [=] Sommerdrømme (2:8). Dan. livsstilsmagasin. 14.05
de
gamle
(G).
(620685)
13.25
(TTV)
Liebhaverne
(G).
(8278956)
14.00
SuperMat[=] Danmarks dejligste badehoteller. Dan. dok.-serie. 14.40 [=] Hjemme i Danchen:(1).
Final4
(m),
SuperMatchen:
mark
Dan.- Skanderborg-Århus
underholdning. 15.30
[=]direkte.
Hjemme(6051956)
i Danmark14.55
(2). Dan.
underholdFinal416.15
- Skanderborg-Århus
(m), direkte.
(8157005)
16.00 SuperMatchen:
Final4
ning.
[=] Først til verdens
ende (1).
Dan. dok.-serie.
17.05 [=] Først
til
-verdens
Aalborg-Skjern
(m),
direkte.
(5385821)
16.55
SuperMatchen:
Final4
-Aalborgende (2). Dan. dok.-serie. 17.55 [=] Dit forårsvejr. 18.00 [=] Nyhederne.
Skjern
(m),
direkte.
(2144685)
18.00
(TTV)
Nyhederne
og
Sporten.
(70173)
18.10
18.15 Regionale nyheder. 18.25 [=] Gutterne på kutterne (2:7). Dan. dok.-serie.
Regionale
nyheder. (5575111)
18.20 (TTV) Alarm
112 (G).
(85685) 18.50
[=] Nyhederne.
19.35 Regionalprogram.
19.55
[=] Badehotellet
(1).Vejret.
Dan.
19.00
(5587956) 19.00
Nyhederne.Dan.
(8550)
19.30 Regionale
og iUnder
20.55(TTV)
[=] Klipfiskerne.
underholdning.
21.55nyheder
En flænge
himdramaserie.
overfladen.
(97227)
19.45
LørdagsSporten.
(340145)
20.00
((S))
Wedding
len. Am. drama fra 2014 med Shailene Woodley og Ansel Elgort. Den kvikke 16-åriCrashers.
Amerikansk
komedieerfrasyg
2005.
(Wedding
Medvirkende:
ge
pige Hazel
Grace Lancaster
af kræft,
og måCrashers)
altid slæbe
rundt på enJohn
iltBeckwith:
Owen
Wilson,
Jeremy Grey:støder
Vince Vaughn
William
Cleary: Christopher
flaske.
Til et
møde
i en støttegruppe
hun indog
i Gus,
der mistede
sit ene ben
Walken.
(2134956)
22.10
((S))
The
Devil
Wears
Prada.
Amerikansk
komedie
fra
pga. sygdommen, men nu er erklæret rask. Et venskab og en forelskelse spirer frem
2006. (The
Devil
Prada)
Medvirkende:
Miranda
Priestly:
Streep,
Andrea
mellem
Hazel
ogWears
Gus, der
er fælles
om en skarp
humor
og enMeryl
foragt
for det
konSachs: Anne De
Hathaway
ogfor
Emily:
Emily
(7344043)
00.00
((S))
Patrioternes
ventionelle.
sætter sig
at rejse
tilBlunt.
Holland
for at møde
Hazels
yndlingsforfatspil.inden
Amerikansk
actionthriller
fraOut
1992.
Games)
Medvirkende:
JackDenzel
Ryan:
ter
det er for
sent. 00.05
of (Patriot
Time. Am.
thriller
fra 2003 med
Harrison Ford,
Muller Ryan:
Archermere
og Kevin
O’Donnell:
Patrickfra
Bergin.
02.00Anne
[=] Aldrig
i morgen.
Dan. drama
2017
Washington
og Cathy
Eva Mendes.
(3814870)
01.55 og
((S))
dramaGot
fraTalent
2006.- (Invincible)
03.35 America's
vindere fra
med
Erik Clausen
BrittInvincible.
Bendixen.Amerikansk
(43104338)
03.45
Blue
Bloods
(34).
(7474951)
04.30-05.30
Hope
&
Faith
(54).
hele verden (G) (1). Am. underholdning. 05.10 [=] Liebhaverne.
(2276593)

DR P1

05.00 Tal
Radioavis
tomandshånd
meddigfodboldspiller
William
KvistVerden
06.00
06.03
til mig –05.03
Præst:PåOm
overgangen fra
selv til de andre
(G) 07.03
Radioavis
06.03
Krause
på tværs 07.00
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ifølge
Gram
08.00
P1 Morgen
10.03
Bagklog
ifølge
Gram:
Indiens
coronasucces
kosterRadioavis
dyrt (G) 08.05
Radioavis
08.07
P1 Morgen
09.00
Radioavis
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P1påMorgen,
fortsatYAHYA
09.53– KoRadioavisen
12.15
Shitstorm
13.03
Klog
Sprog 14.03
det
på
P1 12.00
plevssagt
køkken
- et causeri
om mad.–10.00
Radioavis
på P1 11.00
14.30
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med Ib
Michael10.03
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Filmland: Virkeligheden
blev
Radioavis
11.03
Mennesker
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12.00
Radioavis
12.15
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13.00
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14.00 Radioavis
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Tiden vi13.30
aldrig Alle
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17.05 Orientering
Week(G)
14.03
P1 Business
15.00
Radioavis
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P1 Dokumentar
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Shitstorm
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Radioavis
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Radioavis
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Politisk
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08.05 Morgenandagten Præludium: Per Skriver: Frydeligt med jubelkor. Davids05.00 Radioavis
05.03
Grammofon
06.00
Radioavis
06.03
Grammofon,
fortsat
salme:
28, 6-9.
Salme:
721 "Frydeligt
med
jubelkor".
Fra det
N.T.: Romerbrevet
07.00
Radioavis
07.03 P2 Morgenmusik
08.00
Radioavis
08.07
Morgenandagten
8,
24-28.
Trosbekendelsen.
Salme: 371 "Du
fylder
mig med
glæde".
Postludium:
Præludium:
Per Printemps.08.25
Günther: Helligånd,
de frommes
glæde. Davidssalme:
5, 2-4 og
Klassisk
formiddagsradio
12.00 Radioavisen
Jean
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At
danse
14.03
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16.03
Dagdrømmer
18.03
Bravo
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– Eugen
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med
Lotte Heise
Günther:
Helligånd,
du slukke.
08.25Onegin
P2 Morgenmusik,
fortsat 09.00
iRadioavis
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09.07
fortsat
10.00 Radioavis
10.03
P2 Puls 11.00
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Radioavis
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Natsværmeren
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til
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- med Lotte
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P3 Sporten
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Sport
3’eren 18.03 P3 med Sara Frost 20.03 Lågsus 00.05-05.00 Natradio
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P4påKØBENHAVN
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Danmark holder sammen 15.03 FONK! Det er lørdag 18.03 P4 Aften
05.00 P4
Radioavis
05.03P4
P4Natradio
Natradio 06.03 Morgenstund 07.03 P4 Weekend 10.03
21.03
Aften 00.05
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
DR
P4 SJÆLLAND
P4 Aften
22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften, fortsat 01.03-05.00 P4 Natradio
06.03 Morgenklubben 07.03 P4 Weekend 09.05 Mads & Monopolet 12.00 Radioavisen
12.15
Danmark holder sammen 15.03 FONK! Det er lørdag Gør klar til en
DR P4 SJÆLLAND
lørdag festaften, med masser af Funk og Disco. Advarsel: Du kan risikere at blive
05.00
Radioavis
05.03 P4 Natradio
Morgenstund
07.03
P4 og
Weekend
10.03
afsindig glad i låget.18.03
P4 Aften06.03
Vi sætter
musik til din
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Mig og afMonica
12.00
Radioavis
Danmark
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14.03 levende
Det’ Minder
om
bedste
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hits.12.15
P4 Aften
er Danmarks
jukebox
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16.03
Eldorado
18.03
P4
Aften
19.03
Radiosporten
19.05
P4
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fortsat
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22.03
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23.05for
P4 at
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fortsat
P4 Natradio
21,
hvor
du har mulighed
få opfyldt
dit01.03-05.00
musikønske.21.03
P4 Aften 00.05 P4
Natradio

Dagens
løsning

VEJRET I
DAG

705
VINTERTØJ
BOLIGBLOK

Tirsdag: Tørt med nogen eller en del sol. Dagtemp. op mellem 12
og 17 grader og om natten mellem 5 og 10 grader. Vinden aftager
og bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest.
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Gårsdagens
løsninger Nem
SOLEN OG MÅNEN
Solen i dag: Op: 05:00 og ned: 21:13. I morgen: 04:59 og 21:15
Dagens længde: 16:13 timer. Dagen tiltaget: 09:22 timer
Månen i dag: Op: 03:32og ned: 12:39. I morgen: 03:47 og 13:52

VEJRET I OG OMKRING EUROPA

Målt i går kl. 11

Ankara 24 skyfrit
Athen 28 skyfrit
Bergen 4
Bruxelles 9 halvskyet
Cagliari 23
Casablanca 16 skyet
Catania 23 skyfrit
Constanta 17 skyet

Praha 10 halvskyet
Reykjavik 7 finregn
Rhodos 27 skyfrit
Rom 28
Scoresbysund 0
Stockholm 7
Tasiilaq -3 tåge
Torshavn 7 skyfrit

Egedesminde 0 skyfrit
Helsinki 9 skyfrit
Kerkyra/Korfu 27 letskyet
Kreta 24 skyfrit
København 10 letskyet
Las Palmas 21 skyet
Lissabon 14
Madeira 17

S

K A R R E

Sjælland: Lidt eller nogen sol, men i perioder
mest skyet vejr med
byger. Temp. op mellem
9 og 12 grader, og let til
frisk vind fra vest, ved
kysterne efterhånden
stedvis op til hård vind.

Søndag: Mest skyet med byger mange steder og dagtemp.
mellem 10 og 14 grader. Jævn til hård vind fra vest. Til aften færre
byger og først på natten til dels kart vejr, men ud på natten skyer
og regn vestfra. Temp ned mellem 5 og 10 grader. Vinden aftager
og bliver svag til frisk mest omkring vest.
Mandag: Mest skyet og regn mange steder, men om aftenen og
natten begynder det at klare op nordfra. Dagtemp. mellem 8 og 13
grader, om natten mellem 3 og 8 grader. Svag til frisk vind fra vest
senere nordnordvest og nord.

RÅB
BUFFET

Malta 27 letskyet
Moskva 14 skyet
Narvik 1
Nice 19
Nuuk 1 tåge
Oslo 7 letskyet
Palermo 31 skyfrit
Paris 11

Svær
Trondheim 4
Tunis 27 overskyet
Venezia 20 skyfrit
Verona 20 skyet
Warszawa 12 halvskyet

SEK TION 1

Frederiksborg Amts Avis

øvrige Tv

07.00 gurli gris ii. 07.10 (g) Simon.
07.15 (g) Quizdyrene – Undulaterne
Cookie og Snefnug. 07.30 didrik
drage (35). 07.40 godmorgen ramasjang. 07.45 Onkel rejes Heavyband
(10). 08.00 Tib & Tumtum. 08.15
Pax' jordiske eventyr iii (3:10).
08.30 Sprinter galore (9). 08.45 (g)
Pyjamasheltene (17). 08.55 (g) Tv
avisen for dyr – aber aber efter? (2).
09.05 (g) Flaskepost fra Stillehavet
ii (13). 09.20 (g) vitello – skal have
en papfar (9). 09.27 (g) Hunden ib
– hjælper en and. 09.30 Busters verden (6:6). 09.50 Mig og mine to hjem
– anemone (1). 09.55 (g) Stop!.
10.05 ramajetterne ii. 10.20 (g)
Kiwi & Strit (5). 10.25 Min oldefars
historier – Fisketuren. 10.35 Skæg
med bogstaver – W. 11.00 Kaj og
andrea og "Fyrtøjet". 11.25 Mashas
eventyr (20). 11.35 Bamses Billedbog. 12.00 ramasjang rally. 12.30
(g) Hr. Skægs hotel – den uheldige
dame (2). 12.45 (g) Kika og Bob.
13.00 Junglebogen. 13.10 Lille
Nørd. 13.40 Sikker & Søn vi (2).
13.50 Skæg med tal. 14.10 Oda Omvendt (10:10). 14.20 (g) Byttebiksen
(1). 14.40 (g) dora udforskeren.
15.05 gurli gris vii. 15.15 (g) Simon. 15.25 gry og regnbueriget.
15.50 vidundervovsen vaffel (46).
16.00 (g) ræv og Hare. 16.10 gå din
vej, enhjørning. 16.25 alvin og de
frække jordegern. 16.35 Paw Patrol.
17.00 vilde vidunderlige dyr: egernet
dkogtesnyder en nøddetyv?. 17.05 Motor
lige Mille og Børnebanden (8). 17.30
– Sæbekassebils-race. 17.35
poli- Stop!
(g) Luk op Luk i – misundelig. 17.55
F for får v (18). 18.00 Leon. 18.05
(g) Leon. 18.10 (g) Kasper og Sofie
ii (17). 18.25 robin Hood – spilopper
i Sherwood-skoven (18). 18.35 Pyjamasheltene (20). 18.50 Wild
Kratts. 19.15 Zorro. 19.35 (g) Svampebob Firkant vii (19). 20.00 Mads
og Mikkel 2. am. tegnefilm fra 2007
med Signe Svendsen og grethe Mogensen.

07.10 Han, hun og haven. 07.40 Huset, haven og den store forvandling.
09.25 Hjemlig nemlig. 11.10 Bolighjælp på vej. 12.50 den store newzealandske bagedyst. 14.00 den
store britiske bagedyst – i bryllupshumør. 15.10 Location, Location, Location (8+1:7). 16.55 Property
Brothers – købt og solgt. 18.35 Krejlerkongen (5+6). 19.45 (g) Sæt pris
på dit hjem (22). 20.10 Sæt pris på
dit hjem (22). 20.45 (g) Sæt pris på
dit hjem. Mads, Michael og Louise er
taget til espergærde, hvor de skal
sætte pris på hele to huse på den
samme villavej. 21.45 Marie Krøyer.
dan.-sv. drama fra 2012 med Birgitte
Hjort Sørensen og Søren Sætter-Lassen. 23.30 Luksus til låns. 01.20
Havemagasinet. 02.20 Location,
Location, Location (8+1:7). 04.05
Franske loppefund.

07.15 (g) dawsons Creek (29:128).
08.05 dawsons Creek (30:128).
08.55 (g) Beverly Hills 90210 (81+
82:294). 10.35 Beverly Hills 90210
(83+84:294). 12.20 (g) desperate
Housewives (27:180). 13.05 desperate Housewives (28:180). 13.55 (g)
Baywatch (118:244). 14.45 Baywatch
(119+120:244). 16.10 e-sport: eSL
One road to rio. 16.30 e-sport: eSL
One road to rio. 17.40 e-sport: eSL
One road to rio. 18.50 e-sport: eSL
One road to rio. 19.55 e-sport: eSL
One road to rio. 21.05 e-sport: eSL
One road to rio. 22.15 e-sport: eSL
One road to rio. 23.00 date mig
nøgen. 00.35 Nat-tv

07.45 Fodbold: inter-Milan. 09.35
Fodbold: Serie a 1988 - JuventusNapoli. 11.25 Fodbold: Serie a 1990
- Napoli-roma. 13.15 Fodbold: Serie
a 1990 - Milan-inter. 15.00 Fodbold:
Serie a 1992 - Milan-Napoli. 16.45
Fodbold: Serie a 1992 - FiorentinaJuventus. 18.30 Fodbold: Serie a
1988 - Juventus-Napoli. 20.25 Fodbold: Serie a 1990 - Napoli-roma.
22.15 Fodbold: Serie a 1990 - Milaninter.

n
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09.45 Maze runner 2: infernoet. am.
sci-fi-film fra 2015. 11.55 The Box.
am. thriller fra 2009. 13.50 i Love
Kitty. am. dramakomedie fra 2004
med Max Baker og edward Burns.
15.05 The Pact. am. gyser fra 2012
med Caity Lotz og Mark Steger. 16.35
The Bachelor Weekend. irsk komedie
fra 2013 med Hugh O'Connor og andrew Scott. 18.10 Store planer. dan.
komedie fra 2005 med Thomas Bo
Larsen og Lene Maria Christensen.
19.45 We Own the Night. am. thriller
fra 2007 med Joaquin Phoenix og
Mark Wahlberg. 21.45 dum og dummere 2. am. komedie fra 2014 med
Jim Carrey og Jeff daniels. 23.30
Børning 2. No. actionkomedie fra
2016 med anders Baasmo Christiansen og Jenny Skavlan.

07.15 (g) Kevin Can Wait (12). 07.45
Kevin Can Wait (13). 08.10 (g) Bones
(137:246). 09.05 Bones (138:246).
10.05 (g) Unforgettable 4 (5). 11.05
Unforgettable 4 (6). 12.05 (g) Hawaii Five-0 6 (14). 13.00 Hawaii Five-0 6 (15). 14.00 (g) NCiS: L.a. 7
(12). 15.00 NCiS: L.a. 7 (13). 16.00
(g) NCiS 13 (5:24). 17.00 NCiS 13
(6:24). 18.00 (g) The Mentalist
(121:138). 19.00 The Mentalist
(122:138). 20.00 Cops 28 (31+32).
21.00 Focus. am. drama fra 2015 med
Will Smith og Margot robbie. 23.05
(g) ride along 2. am. krimikomedie
fra 2016 med ice Cube og Kevin Hart.
01.20 Nat-tv

07.45 (g) det lille hus på prærien 7
(22). 08.50 (g) Til middag hos 8 (20).
09.50 (g) dr. Phil 17 (103+104).
11.50 ekstreme samlere 5 (3:69).
12.50 det lille hus på prærien 8 (1+
2). 15.00 (g) Mit plastikmareridt 3
(8). 16.00 ramsay's Kitchen Nightmares USa (46). 17.00 (g) Med kniven for struben (37:43). 18.00 dr.
Phil 17 (105+106). 20.00 Med kniven
for struben (38:43). 21.00 Mit plastikmareridt 3 (9). 22.00 a Kind of
Murder. am. krimi fra 2016 med Patrick Wilson og Jessica Biel. 00.00
Nat-tv

07.00 Caribbean Life (10+11+12).
08.15 (g) de unge mødre (2). 09.05
Beachfront Bargain Hunt (1+2+3+4+
5+6). 12.00 (g) My Lottery dream
Home (3+4+5+6+7+8). 15.05 (g)
Fixer Upper (12). 16.00 Fixer Upper
(3). 17.00 de unge mødre (5). 18.00
(g) greys hvide verden (13). 19.00
greys hvide verden (14). 20.00
Campfire Kiss. am. romantisk komedie fra 2017 med danica McKellar og
Paul greene. 21.50 (g) advance and
retreat. am. romantisk drama fra
2016 med riley voelkel og Casey deidrick. 23.40 Testament of Youth.
eng. drama fra 2014 med alicia vikander og Kit Harington.

07.00 (g) Property Brothers (5).
07.45 Property Brothers (6). 08.35
det store indbrudseksperiment (4).
09.25 (g) a1: Highway Patrol (6).
10.15 a1: Highway Patrol (7). 11.20
Special victims Unit (1). 12.15 Scorpion (21). 13.15 (g) Big Bang Theory
(9+10). 14.10 (g) Over atlanten (8).
15.10 (g) CSi: New York (20). 16.10
CSi: New York (21). 17.05 (g) CSi:
Miami (23:232). 18.05 CSi: Miami
(1:232). 19.00 Big Bang Theory (11+
12). 20.00 (g) Politijagt (4). 21.00
(g) gravity. am. sci-fi-film fra 2013
med Sandra Bullock og george Clooney. 22.50 (g) The Last Witch Hunter.
am.-kin.-can. fantasyfilm fra 2015.

07.20 How it's Made (23+24). 08.10
How do They do it? (13+14+15+16).
09.55 (g) Salvage Hunters (10).
10.55 Bering Sea gold (12). 11.55
Mythbusters (3+4). 13.55 Wheeler
dealers (4). 14.55 gold rush alaska
(16+17). 17.00 (g) a1: Highway Patrol (6). 18.00 a1: Highway Patrol
(7). 19.00 Pawn Stars (8+9). 19.55
Salvage Hunters (13). 21.00 Superman returns. am.-aust. actionfilm
fra 2006 med Brandon routh og Kevin
Spacey. 00.05 Nat-tv

07.05 Building alaska (4). 07.25
Tv-Shop. 07.55 Building Off the
grid (6). 08.40 Tv-Shop. 09.40 (g)
Mighty Planes (1). 10.40 Tv-Shop.
11.10 (g) Mighty Planes (2). 12.10
(g) Tanked (1). 13.10 Tanked (2).
14.10 (g) The Treehouse guys (4).
15.05 The Treehouse guys (5).
16.05 How do They do it? (6+7+8+
9). 18.05 Pool Kings (1+1+2+3).
20.05 Special victims Unit (14).
21.05
Criminal Minds (289+
290:299).

07.00 KulturHave med Peter Sand.
07.30 det gode håndværk. 07.55 en
kuffert fuld af bøger. 08.25 (g) villum & Schmidt til søs (3). 08.55 Mit
liv med danmark. 09.25 Skulpturel
gågade i Herning. 09.55 Bagtanken
med Christian Nissen. 10.30 Moder
jord. 11.00 aktionærerne. 11.50
reklameinfo. 12.00 Stjernetræf.
12.25 (g) gametest (115). 12.55
film:syn. 13.45 Cocktailbaren.
14.00 Lokalt kvarter. 14.30 Hos
Lone. 15.00 (g) Fiskemagasinet:
geddefiskeri på land (1). 15.30 Jagtmagasinet. 16.00 Fredags Bingo.
17.00 CPH garden 2019. 17.35 50 øl,
du skal smage, før du dør. 18.00 Cykeludfordringen (3). 18.35 de politiske sværvægtere. 19.40 dyder og
laster i dagens danmark. 20.15 Tag
mod nord. 21.00 Klaus albrecht.
21.50 Forårets blomster. 21.55 Campingmagasinet. 22.25 (g) godt og
blandet (2). 23.25 Kulturpulsen.
00.00 Nat-tv

09.10 Hjemmegymnastik med Sofia
(10). 09.30 Saltön (1:4). 10.30 en
ny begyndelse (10+11:13). 12.00
Svenske tv-historier (3:10). 13.00
Sally (3:8). 13.30 Svenske tv-historier (3:10). 13.45 englegård. Sv.
komedie fra 1992 med Helena Bergström og rikard Wolff. 15.50 Kmærkede ord (11). 15.55 Columbo
(3). 17.30 Sverige i dag. 18.00
Nyheder. 18.15 regionale nyheder.
18.25 Kulturnyt. 18.38 Sportsnyt.
18.45 dynastiet Kennedy (4:6).
19.30 Nyheder. 19.55 regionale
nyheder. 20.00 Lasse Åberg - en
ængstlig drengs memoirer (1).
21.00 elsk mig (6). 21.45 Skavlan
- eksklusiv (3). 22.00 Tavse vidner
(8). 22.55 Nyheder. 23.00 Falsk
identitet (3:10). 23.55 (g) gift ved
første blik - Norge (3:10). 00.40
Nat-tv

09.00 Forum. 12.00 Nyheder.
12.03 Forum. 16.00 Nyheder. 16.05
Forum. 16.15 (g) Hej Morre (4).
16.45 (g) Skattejægerne (1). 17.15
Nyheder på let svensk. 17.20 Nyheder på tegnsprog. 17.30 Nyheder på
samisk. 17.45 Nyheder på finsk.
17.55 Korte tv-historier. 18.00 Fabrikkens helte (8). 18.30 Krokodillernes konge. 19.20 dyr i naturen
(3:4). 19.30 Kære dagbog (5:8).
20.00 vasulkas - videokunstens pionerer. 21.00 Nyheder. 21.22 Kulturugen. 21.30 Sportsnyt. 21.40
gensyn med Yorkshire. eng.-irsk
drama fra 2007 med Jim Broadbent
og Colin Firth. 23.10 (g) Udenrigsmagasinet. 23.40 (g) Louis Theroux:
Storbritanniens sexhandel. 00.40
Krokodillernes konge. 01.45 Sportsnyt. 01.55 (g) Nyheder på tegnsprog.

10.00 (g) Malou efter 10 (30). 12.00
emmerdale (177). 12.30 (g) Skat eller skrammel (9). 13.30 (g) Halv
otte hos mig (32). 13.55 Nyhederne
- ekstra. 15.00 (g) Ude godt, men
hjemme bedst? (1). 16.00 dr. Phil
(33). 17.00 efter fem (91). 17.50
Bliv ven med travsporten (20). 17.55
efter fem (91). 18.50 Keno. 19.00
Nyhederne. 19.15 Sporten. 19.20
vejret. 19.30 drømmepyramiden
(3). 20.00 vild med dans (7). 21.30
(g) Familielykke i skærgården (7).
22.00 Nyhederne og sporten (6).
22.15 vejret. 22.25 vild med dans
- afgørelsen (5). 22.50 (g) Begravet
i fortiden. am. thriller fra 2014 med
Liam Neeson og dan Stevens. 01.05
Nat-tv

11.15 (g) Hvem ved noget om det?
(401). 12.00 Nyheder. 12.15 ardbuffet. 13.00 Middagsmagasinet.
14.00 Nyheder. 14.10 røde roser
(3127). 15.00 Nyheder. 15.10 Kærlighedens storm (3380). 16.00 Nyheder. 16.10 vild med havet (419).
17.00 Nyheder. 17.15 Brisant. 18.00
Jagten på svarene (409). 18.50 Quizduellen - de olympiske lege (308).
19.45 Sportsnyt før otte. 19.50 vejret før otte. 19.55 Finans før otte.
20.00 Nyheder. 20.15 værelse med
stald - ild under taget. Ty. komedie fra
2020 med aglaia Szyszkowitz og Friedrich von Thun. 21.45 Nyheder.
22.15 gerningsstedet. 23.45 annika Bengtzon: Livstid. Sv. krimi fra
2012 med Malin Crépin og Björn Kjellman. 01.15 Nat-tv

07.20 røde roser (3126). 08.10 Kærlighedens storm (3379). 09.00 Nordmagasinet. 09.30 Hamburg-journalen. 10.00 Slesvig-Holsten-magasinet. 10.30 Nyt fra Bremen. 11.00
Hallo Niedersachsen. 11.30 Hvordan
er det muligt? redningen fra ubåden.
12.00 Brisant. 12.25 i al venskabelighed (360). 13.10 i al venskabelighed - de unge læger (202). 14.00
Nyheder. 14.15 Historier fra Nordtyskland - Fra østersøen til Sydhavet.
15.15 Hvem ved det?. 16.00 Nyheder. 16.20 Min eftermiddag. 17.10
Panda, gorilla og co. (282). 18.00
regionale nyheder. 18.15 Beretninger fra bondegårdene. 18.45 aftenstudiet. 19.30 regionale nyheder.
20.00 Nyheder. 20.15 Historier fra
Nordtyskland - Se, min have!. 21.15
Høst i en krisetid. 21.45 Nyheder.
22.00 Talkshow fra radio Bremen.
00.00 Nat-tv

07.25 Tennis: French Open 2019 Wawrinka-Tsitsipas. 08.55 OL-magasinet. 09.55 Billard: Snooker - vM.
12.55 Cykling: Baskerlandet rundt
2019. 14.00 Cykling: giro d'italia højdepunkter. 16.55 Billard: Snooker - Players Championship. 19.00
Tennis: Player's cut - højdepunkter.
00.00 Nat-tv

09.00 viaplay Sport Live. 11.00 ren
fodboldsnak. 12.00 golf: alfred dunhill Links Championship 2018. 17.30
Fodbold: Premier League World.
18.00 viaplay Sport Live. 20.00 ren
fodboldsnak. 21.00 Fodbold: Premier League World. 21.30 Fodbold:
Champions
League-magasinet.
22.00 Fodbold: Kampe med F.C. København. 22.30 Fodbold: Kampe
med Brøndby. 23.00 Fodbold: Kampe
med agF. 23.30 Fodbold: Kampe med
FC Midtjylland. 00.00 Nat-tv

07.10 Misfit garage (9:15). 08.00
(g) Wheeler dealers (3). 09.00 (g)
railroad alaska (10). 10.00 Wildest
indochina (5:5). 11.00 robson
green's australian adventure (3).
12.00 gold rush (12+13). 14.00
railroad alaska (10). 15.00 How do
They do it? (3+4). 16.00 impossible
Builds (4). 17.00 (g) Salvage Hunters
(10). 18.00 Wheeler dealers (5+6).
20.00 (g) gold rush: Parker's Trail
(3). 21.00 Street Outlaws: Fastest in
america (7+8). 23.00 Naked and
afraid: alone (4). 00.00 Nat-tv

05.00 Radioavisen
05.03 Brinkmanns briks:
Du er fyret! (G)
06.05 P1 Morgen
09.05 Mennesker og medier
10.03 Sygt nok
11.03 Klog på Sprog
12.00 Radioavisen
12.15 P1 Debat

Hver dag tager P1 et af tidens aktuelle spørgsmål og sætter det til debat
i tre kvarter med eksperter, politikere
og interessenter. Lytterne er velkomne til at komme med indspark til debatten på telefon 7021 1919.

13.33 Tys tys, vi er tyske 1:3 Skam
i mange år har et særligt kapitel i
Hans Jørgen Bonnichsens familiehistorie været mørklagt. Onklen blev
nazist og henrettet for sine forbrydelser under 2. verdenskrig. Skammen i familien var stor og fortielsen
satte ind, hvilket fik følger for hele
familien. de to verdenskrige og genforeningen af Sønderjylland med
danmark i 1920 har præget sønderjyske familier i en grad, som resten af
danmark måske kan have svært ved
at forstå. Begivenhederne har skabt
et stridigt forhold mellem sønderjyder og tyskere – et forhold infiltreret
med splittelse, skyld og skam. ella
Bonnichsen, søster. Poul duedahl,
Historieprofessor ved aalborg Universitet.

14.03 Kulturen på P1

i 4. division er der albuerum og plads
til, at værterne kan mene mere, end
man almindeligvis hører på P1. adam
Holm tager sammen med et skiftende
panel af garvede journalister, mediefolk og kulturpersonligheder hver
fredag aktuelle kulturhistorier under
kærlig og uhøjtidelig journalistisk
behandling.

16.05 Orientering
18.05 P1 Debat
18.50 P1 anbefaler
18.55 Nyheder fra Grønland
på dansk
19.03 P1 Debat
19.33 Tys tys, vi er tyske
1:3 Skam
20.03 Norsken, svensken og
dansken

Producer: Henrik Hylland Uhlving.

21.03 Klog på Sprog
22.03 Orientering
00.05 Mennesker og medier
01.03 Kulturen på P1
03.03 Orientering

15.05

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

National arts Centre Orchestra, der er
et af Canadas førende orkestre, har
taget navn efter koncert og kulturhuset National arts Centre i Ottawa.
Claude vivier: Lonely Child, for sopran
& orkester. Mendelssohn: violinkoncert. dvorak 9. symfoni. NaC Orchestra. erin Wall, sopran. James ehnes,
violin. alexander Shelley, dirigent.
(dr Koncerthuset 22. maj 2019).
(Sendt første gang 22. maj 2019).

22.00 Natsværmeren

– med klassisk musik og det, der ligner. (Sendt første gang 7. juni 2019).

00.05 Intermezzo
00.15 På opdagelse
– Ned ad Donau
02.03 Grammofon (G)

– med Benedikte granvig.

03.03 Natsværmeren

– med klassisk musik og det,
der ligner.

05.00 Radioavisen
05.03 Natradio
06.04 Go' Morgen P3
09.04 Danskerbingo
12.00 Nyheder
12.04 Ny lyd
14.04 Curlingklubben
16.04 Tættere på himlen
18.04 Vidundergrunden
21.03 P3 med Frederik Hjerrild
23.03 Natradio

05.00 Radioavisen
05.03 Morgenklubben
06.05 Regionale programmer
09.05 Formiddag på 4'eren
09.33 Formiddag på 4'eren
10.03 Formiddag på 4'eren
12.00 Radioavisen
12.15 P4 Play
14.03 Klik
15.03 Regionale programmer
18.05 P4 Aften
20.00 Fællessang – hver for sig
21.03 P4 Aften
00.05 P4 Natradio

05.00 Radioavisen
05.00 Radioavisen

Bliv opdateret på de seneste nyheder
fra ind- og udland.

05.03 P2 Klassisk

Musik uden stop. Find playlisten på
nettet.

08.05 Morgenandagten

Bliv opdateret på de seneste nyheder
fra ind- og udland.

05.03 P5 Natradio
07.05 P5 Morgen

Historier om dagen i dag, dagens fødselarer, dagens Tv-tips og masser af
den gode P5-musik.

Præludium: georg Friedrich Kaufmann: Nu takker alle gud. Fra det
g.T.: 1. Mosebog 24, 15b-21. Salme:
518 "På guds nåde". Fra det N.T.: Johannesevangeliet 14, 22-28. Korvers: Bendt Fabricius: Jeg er det
sande vintræ (Tekst: Johannesevangelium 15. 1,5). Salme: 294 "Talsmand, som på jorderige". Postludium: Johann Sebastian Bach: Kommst
du nun, Jesu, vom Himmel herunter.

10.03 P5 Musik
12.00 Radioavisen

direkte fra dr Byen med musik til alle
der finder sammen på afstand. Kl.
9.05 er der Morgensang med Philip
Faber. Kontakt os på p2@dr.dk.

06.00 Radio4 Morgen
09.05 Ring til Due
10.05 Tæt på
11.05 Skærmtid
12.00 Nyheder på Radio4
12.10 Mediemøllen
13.05 Kraniebrud
14.05 Den danske forbindelse
15.05 4-toget
17.05 Kræs
18.05 Studiestræde
20.05 Vennetjenesten
22.05 TalentLab
00.00 Nattevagten
02.00 Krimiland (G)
02.55 Talentlab highlights
03.10 Nattevagten highlights
04.10 Barbaras breve (G)

Bliv opdateret på de seneste nyheder
fra ind- og udland.

12.15 P5 Musik
16.05 Madsen
18.05 P5 Musik
21.03 P5 Aften
00.05 P5 Natradio

08.25 Klassisk
formiddagsradio

12.00 Radioavisen

Bliv opdateret på de seneste nyheder
fra ind- og udland.

12.15 På opdagelse
– Ned ad Donau
09.00 (g) Fanget i udlandet (4).
10.00 (g) Biler i nød (5). 11.00 (g)
dubais lufthavn (3). 12.00 (g) Undersøgelser af flystyrt (1+5). 14.00
(g) den utrolige dr. Pol (6). 15.00
(g) rig på den hårde måde (5). 16.00
(g) Fra skrot til superbiler (2). 17.00
(g) Biler i nød (7). 18.00 (g) Undersøgelser af flystyrt (8). 19.00 (g)
gordon ramsay: På fremmed grund
(4). 20.00 (g) den nordiske vildmark
(4). 21.00 Top Ten Treasures (1).
22.00 (g) Sorte faraoer: Oversvømmede skatte (1). 23.00 (g) The Cave
(1). 01.00 Nat-tv

18.05 Stegelmanns score:
Jagten på eventyret

en lystrejse i ord og toner. i anden
time: Mozart: Klaverkoncert nr. 20.
rudolf Buchbinder, klaver. dr SymfoniOrkestret. dirigent: Fabio Luisi.

14.03 Grammofon

– med Malene Wichmann.
ikke så meget snak ...
(Sendt første gang 7. oktober 2019).

16.05 Danmark NU

vi lytter til dansk musik og danske
kunstnere. vi kigger fremad mod
nogle af de projekter som danske musikere, koncertarrangører og komponister lige nu går og forbereder sig
på.

Ophavsretten til det anvendte billedmateriale tilhører de respektive tv-kanaler, hvorunder materialet er anvendt.
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06.00 [=] Helges skønne haver
(2:10)
06.30 [=] Fra yt til nyt
07.00 [=] TV-avisen
09.05 [=] Morgensang med
Phillip Faber
Dan. underholdning.
09.20 Downton Abbey (G) (3:10)
Eng. dramaserie.
10.10 Antikkrejlerne med
kendisser (G) (151)
Eng. dok.-serie.
11.10 [=] Fra yt til nyt
Dan. livsstilsmagasin.
11.30 [=] Lægens bord - corona (G)
Magasin.

08.00 P2 Radioavis
08.05 [=] Morgenandagten på DR2
08.30 Med venlig hilsen (5:6)
09.00 [=] Økonomi for dummies
– med Huxi (og Karen) (G)
(4:8)
09.30 [=] Økonomi for dummies
– med Huxi (og Karen) (5:8)
10.00 Blondinens kulturhistorie
– Kunstig og stolt (G) (4:4)
10.30 [=] Jeg er her stadig
Dan. portrætserie.
11.00 [=] De forfængelige (G) (5:6)
Dan. dok.-serie.
11.30 [=] De forfængelige (6:6)
Dan. dok.-serie.

06.00 Nyhederne
06.30 [=] Go' morgen Danmark

06.00 This is us 3 (3)
Am. dramaserie.
06.50 Vanderpump Rules 7 (G) (13)
Am. realityserie.
07.40 The Kardashians 12 (1)
Am. realityserie.
08.45 Luksusfælden (G) (21)
Dan. livsstilsmagasin.
09.45 Luksusfælden (22)
Dan. livsstilsmagasin.
10.50 MasterChef - Danmarks
største madtalenter 5
(G) (8:56)
Dan. madserie.
11.50 Masterchef USA 10 (7)
Am. madserie.

05.00 Blue Bloods (11)
05.45 Murdoch-mysterierne (25)
Can. krimiserie.
06.40 Små og store synder (G)
(89:372)
Eng. dramaserie.
07.35 Små og store synder (90:372)
Eng. dramaserie.
08.35 Doc Martin (G) (33)
Eng. komedieserie.
09.30 Doc Martin (33)
Eng. komedieserie.
10.25 Skadestuen i Holby (G) (418)
Eng. dramaserie.
11.20 Skadestuen i Holby (419)
Eng. dramaserie.

12.00 [=] I krig for Danmark (G)
(5:6)
Dan. dok.-serie.
12.40 [=] I krig for Danmark (6:6)
Dan. dok.-serie.
13.20 [=] Livet i den kriminelle
underverden – Storsmuglerne
(G) (2:3)
Dan. dok.-serie.
14.00 [=] Livet i den kriminelle
underverden – Pornoblade og
forlorne tissemænd (3:3)
Dan. dok.-serie.
14.40 Havana
Am. drama fra 1990 med Robert
Redford og Lena Olin.
17.00 [=] Edderkoppen (6:6)
Dan. dramaserie.

12.00 [=] Nyhederne og Vejret
12.35 [=] Sæt pris på Danmark
Dan. underholdning.
13.10 [=] Ja for Fanø! (4)
Dan. dok.-serie.
13.50 [=] Ja for Fanø! (5)
Dan. dok.-serie.
14.25 Fantastiske hammerslag (G)
Dan. dok.-serie.
15.05 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie.
15.35 Grænsepatruljen
Aus. reportageserie.
16.00 Alarmcentralen
Eng. reportageserie.
17.00 [=] Nyhederne og Vejret
17.12 Regionale nyheder
17.20 [=] Go' aften live
17.55 Dit forårsvejr

12.50 Vanderpump Rules 7 (14)
13.50 Familien fra Bryggen 6 (12)
Dan. realityserie.
14.55 Real Housewives of Beverly
Hills (G) (62)
Am. realityserie.
15.55 Real Housewives of Beverly
Hills (63)
Am. realityserie.
17.00 Luksusfælden 16 (G) (10)
Dan. realityserie.
Camilla repræsenterer med sine
kun 22 år den dybt forgældede
femtedel af de danske unge mellem 18 og 30 år, der skylder over
100.000 kroner. Camilla frygter
nu, at hendes gæld kommer til at
sætte en stopper for fremtidsdrømmen om at blive tandklinikassistent.

12.20 Hospitalet i Holby (35)
Eng. dramaserie.
13.25 Hospitalet i Holby (36)
Eng. dramaserie.
14.30 Bjerglægen (G) (5)
Ty. dramaserie.
15.20 Bjerglægen (6)
Ty. dramaserie.
16.15 Kommissær Rex (195)
Ty.-østr. krimiserie.
17.10 Kommissær Rex (196)
Ty.-østr. krimiserie.
Kriminalpolitiet jagter hårdkogte
kriminelle og opklarer alvorlige
forbrydelser med hjælp fra politihunden Rex.

18.00 [=] Dansk drama
– fra Matador til Arvingerne
Dan. dok.-serie.
18.30 [=] Huset på Christianshavn
(27:84)
Dan. familieserie.
19.00 [=] Huset på Christianshavn
(28:84)
Dan. familieserie.
19.30 [=] Huset på Christianshavn
(29:84)
Dan. familieserie.

18.00
18.20
18.25
19.00
19.30

18.00 Luksusfælden 16 (11)
Dan. realityserie.
19.00 Familien fra Bryggen 17 (G)
(4)
Dan. realityserie.
20.00 Med kniven for struben 7 (G)
(5:6)
Dan. realityserie.
I de smukkeste omgivelser i Korsør lystskov ligger restaurant
Sommerlyst. Stedet er drevet af
Jesper og Yvonne, der fire måneder inde i deres forpagtning, allerede er ved at kaste håndklædet i ringen. For at få flere gæster ud i skoven har Jesper i
desperation kastet sig ud i tusinde tiltag, der er resulteret i en arbejdsuge på over 100 timer. Stres
og presset omkring restauranten
er allerede ved at æde dem op, og
de er knap gået i gang.

18.05 Death in Paradise (40)
Eng. krimiserie.
19.05 [=] Spørg Charlie
Dan. underholdning.

12:00
12.00 [=] TV-avisen
12.10 [=] OBS (G)
Oplysning til borgerne om samfundet.
12.15 [=] Bonderøven 2014 (4)
Dan. dok.-serie.
12.45 [=] Kender du typen?
Dan. boligmagasin.
13.30 [=] Hammerslag – 25 år
Dan. dok.-serie.
14.10 Hercule Poirot: Stumt vidne
Eng. krimiserie.
16.00 [=] TV-avisen
16.15 [=] Håndværkerne rykker
ind (4:8)
Dan. dok.-serie.
16.45 Downton Abbey (4:10)
Eng. dramaserie.
17.35 Jordemoderen IX (4:10)
Eng. dramaserie.

18:00
18.30 [=] TV-avisen
19.00 [=] Disney sjov

20.00 Fællessang – hver for sig (7)
Dan. underholdning.
I en hverdag, hvor meget er forandret, og hvor vi hver især må
holde os hjemme hver for sig,
samler DR igen danskerne til en
musikalsk aften på DR1. Mads
Steffensen og chefdirigent Phillip Faber guider os igennem en
perlerække af de allerbedste sange fra den fælles danske sangskat
21.00 [=] TV-avisen
21.15 [=] Vores vejr
21.30 Gran Torino
Am.-ty. drama fra 2008 med Clint
Eastwood og Christopher Carley.
Den aldrende enkemand Walt Kowalski holder sig helst for sig
selv. Walt er vred på alt og alle,
ikke mindst sine børn, der vil
sende ham på plejehjem. Walt er
heller ikke begejstret for sine
asiatiske naboer, men da teenageren Thao forsøger at stjæle
Walts elskede bil, bliver den
gnavne gamle racist alligevel
draget ind i sine naboers liv.
23.20 All I See Is You
Am. drama fra 2016 med Blake
Lively og Jason Clarke.
Gina og James’ ægteskab synes
at være noget nær perfekt. Gina
er blind og har brug for James’
evne til at beskrive verden – en
afhængighed, som knytter parret
tæt sammen.
01.00 Hamilton (G) (4:10)
Sv. thrillerserie.
01.50 Maria Wern: Fremmed fugl (G)
(2:4)
Sv. krimiserie.
02.30 Lewis: En uafvaskelig plet (G)
Eng. krimiserie.
04.05 [=] Bonderøven 2014 (4)
Dan. dok.-serie.
04.35-05.05 [=] Fra yt til nyt (G)
Dan. underholdning.

20.00 American Sniper
Am. actionfilm fra 2014 med
Bradley Cooper og Sienna Miller.
Finskytten Chris Kyle sendes til
Irak for at beskytte sine
krigskammerater. Hans præcision med en riffel redder adskillige
liv og gør ham nærmest til en legende. Men den sværeste opgave
venter ham, da han vender hjem
til familien, for krigen sætter dybe spor.
22.05 Sandheden om din kaffe
Eng. dokumentar fra 2020.
Storbritannien har det seneste
årti forvandlet sig til en nation
af kaffeentusiaster. Og folk betaler gerne i dyre domme for deres
yndlingsdrik. Primus motor i
denne forvandling har været
amerikanske Starbucks og Nespresso, som har revolutioneret,
hvad vi drikker.
22.30 [=] Deadline
Nyhedsmagasin.
23.00 [=] Trumps tweets (15)
Dan. underholdning.
23.15 Bomben i Oklahoma
City (G)
Am. dokumentar fra 2017.
01.10 Dødsgangen i Texas
(G) (1:2)
Eng. dok.-serie.
01.55 Alaska – guldfeber (G)
Eng. dok.-serie.
02.35-08.00 [=] Deadline Nat
Nyhedsmagasin.

[=] Nyhederne
Regionale nyheder
[=] Go' aften live
[=] Nyhederne
Regionalprogram

20.00 X Factor
Dan. underholdning.
Semifinalen. Endelig er "X Factor" tilbage. Det er noget livedeltagerne har glædet sig til, og
de har brugt den lange pause på
at øve sig på "sange fra store musikfilm". Ankerstjerne, Oh Land
og Thomas Blachman glæder sig
også til at genoptage den indbyrdes konkurrence, og der bliver i
den grad noget at kæmpe for.
21.10 [=] Nyhederne
21.25 X Factor - afgørelsen
Dan. underholdning.
21.50 America's Got Talent - vindere
fra hele verden (1)
Am. underholdning.
Oplev nogle af verdens allerstørste talenter, der både overrasker,
fascinerer, skuffer og fortryller,
når vinderne fra hele verden konkurrerer i denne særudgave af
"America's Got Talent". Dommerne er Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum og Sofia Vergara.
Vært på programmet er Terry
Crews.
23.25 21
Am. drama fra 2008 med Kevin
Spacey og Jim Sturgess.
Den unge studerende Ben er et
matematisk wunderkind og drømmer om at komme ind på Harvard
og læse til læge. Desværre har
han ikke lige 300.000 dollars,
som studiet koster. Men da kommer Bens matematiklærer Micky
Rosa med et lukrativt tilbud.
01.35 Time Out of Mind
Am. drama fra 2014 med Richard
Gere og Jena Malone.
03.40-06.00 Deep Impact
Am. sci-fi-actionfilm fra 1998.

21.00 The Shallows
Am. thriller fra 2016
med Blake Lively og Óscar
Jaenada.
I kølvandet på sin mors død besøger Nancy en afsides strand i Mexico. Et sted, hvor hendes mor
tog hen, da hun var gravid med
Nancy. Hun og nogle lokale surfer der i nogle timer, mens de nyder solen. Da Nancy er på vej ind
på stranden, bliver hun vippet af
surfbrættet af en stor hvid haj
22.55 Moneyball (G)
Am. drama fra 2011 med Brad
Pitt og Jonah Hill.
01.45 Gone (G) (3)
Am. krimiserie.
02.35 Gone (4)
Am. krimiserie.
03.25 Advokaten (G) (7)
Dan. thrillerserie.
04.15 Advokaten (8)
Dan. thrillerserie.
05.10-06.00 Luksusliv til søs 5
(10:16)
Am. realityserie.

19.45 Sagen genåbnet (11)
Eng. krimiserie.
En psykisk syg kvinde slår hele
sin familie ihjel i en mordbrand,
men hun hævder, at hun blev opfordret af den mystiske mand The
Shepherd. Hendes psykiater David Carney beder Boyd og hans
team om hjælp til at undersøge,
om der er en sammenhæng til et
dobbeltdrab begået tre år forinden.
20.45 Sagen genåbnet (12)
Eng. krimiserie.
21.45 Kriminalkommissær
Barnaby (2)
Eng. krimiserie.
Efter et skænderi med sin mand
under en lokal temafest forsvinder Fiona Thompson og dukker
først op næste dag – død. Mistanken peger hurtigt i retning af byens særling, Jacob Stoat. Men da
et vidne fra festen efterfølgende
dør, kommer Barnaby og den nye
politiassistent, Dan Scott, på
sporet af en hemmelighed, der leder deres opmærksomhed mod en
ny hovedmistænkt.
23.30 [=] Hvem vil være millionær?
(G)
Dan. quiz.
00.10 [=] Hvem vil være millionær?
Dan. quiz.
00.50 [=] Lur mit liv (10)
Dan. underholdning.
01.40 Blue Bloods (11)
Am. krimiserie.
02.25 Hospitalet i Holby (35)
Eng. dramaserie.
03.20 Hospitalet i Holby (36)
Eng. dramaserie.
04.20-05.10 [=] Fællessang på
Charlie
Dan. underholdning.
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Kommune vil give spisesteder
mere plads til at servere ude
PLADS PÅ GADEN:
Når caféer og
restauranter genåbner, vil Hillerød
Kommune give dem
lov til at brede sig
mere på gaden, så
der er mere plads til
udeservering.
Af Anna Törnqvist Jensen
HILLERØD: Der skal være
god plads mellem gæsterne,
når restauranter og caféer
kan genåbne fra på mandag.
Nu vil Hillerød Kommune
give spisestederne mere
plads til udeservering ved at
dispensere midlertidigt for
reglerne om udeservering.
- Den afstand, som restauranterne skal sikre,
kommer til at påvirke det
økonomiske grundlag for de
restauranter og caféer, der
nu langt om længe kommer
til at åbne, rigtig meget. Jeg
vil ikke kloge mig på, hvad
det kommer til at betyde for
den enkelte, men jeg er helt
sikker på, at det her forslag
giver mulighed for, at de
kan få et indtjeningsgrundlag, og at det vil skabe mere
hygge og liv i vores by, når
vi endelig åbner igen, siger
Thomas Elong (V), der er ophavsmand til idéen.
Onsdag blev forslaget behandlet i Økonomiudvalget,

hvor der var opbakning fra
samtlige medlemmer.
- Vi ville gerne have, at
vi kunne være klar, når
caféerne og restauranterne
må åbne igen, og derfor havde vi bedt om, at forslaget
blev behandlet i Økonomiudvalget, hvor der var fuld
opbakning, forklarer Klaus
Markussen (V), medlem af
Økonomiudvalget.
Idéen bliver dog ikke helt
klar til genåbningen mandag, for først skal Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget se nærmere på idéen,
inden den skal endeligt vedtages af byrådet sidst på måneden. Derfor kan dispensationen tidligst træde i kraft
sidst i maj.
- Det er det hurtigste, vi
kan gøre det, konstaterer
Klaus Markussen.

Indbyrdes aftaler

Ifølge Thomas Elong handler forslaget om at skabe
rammer, som restauranter
og caféer selv skal udfylde.
- Jeg havde forestillet mig,
at hvis en restaurant eksempelvis ligger ved siden af en
butik, der lukker 17.30, så
kunne de spørge naboen,
om de må låne deres for-område til udeservering under
forudsætning af, at de selv
gør rent og rydder op, og
det selvfølgelig overholder
betingelserne for brandveje. Og jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der
ikke ønsker at hjælpe i disse

Det er Thomas Elong (V), der er ophavsmand til forslaget om, at kommunen skal give caféer og restauranter lov til at brede sig lidt og have
mere plads til udeservering, nu hvor der skal være mere plads mellem gæsterne på grund af corona. 
Foto: Allan Nørregaard

tider. Jeg tror også, den enkelte restauratør og caféejer
vil se mulighederne i det her
fremfor begrænsningerne.
Men vi som kommune skal
ikke bestemme, hvordan det
udmøntes, det må restauranterne selv løse. Vi skal

Venstres forslag har allerede været oppe i Økonomiudvalget, hvor det har mødt opbakning. Hvis det bliver vedtaget i byrådet i sin nuværende form, kan restauranterne få 50 procent mere plads at servere på.

bare skabe en ramme, der
sikrer, at godt naboskab kan
trives, siger Thomas Elong,
der fik idéen, da han selv gik
en tur forbi nogle af byens
restauranter.
- Jeg kiggede på det område, de har udenfor og
tænkte, at det simpelthen
ikke kunne lade sig gøre at
have det antal borde, hvis
de samtidig skulle leve op
til afstandskravene. Derfor
tænkte jeg, at vi kunne prøve at skabe en ramme, så
vores caféer og restauranter
har en bedre chance for at
overleve.
Helt konkret lyder Venstres forslag, at den midlertidige dispensation skal give
restauranter og caféer lov
til at udvide deres udeserveringsareal med 50 procent,
at spisestederne kan servere
udendørs fra klokken 11 til
20 søndag til torsdag og fra
klokken 11 til 21 fredag og
lørdag. Samtidig står kommunen klar til at fratage en
restaurant dispensationen,
hvis den gentagne gange
bryder reglerne, som Hillerød ByForum skal være med
til at sikre bliver overholdt.
- Det er klart, at hvis en
restaurant træder over ram-

men, så må vi desværre tilbagekalde den enkelte persons tilladelse. Men jeg tror,
der er mange også blandt
borgerne, som vil glæde sig
over det her, for når vi endelig åbner igen, så vil folk
også gerne ud og have noget
frisk luft, en god middag og
noget klassisk Hillerød-hygge omkring Torvet, siger
Thomas Elong.

Hjælp er kærkommen

På burgerrestauranten Halifax er ejer Ulrich Bøving
Dehler begejstret ved udsigten til mere plads på gaden.
- Vi har allerede udeservering, som vi generelt nyder
godt af, men det er klart, at i
disse tider er enhver håndsrækning velkommen. Derfor er det rigtig godt, hvis
man kan skabe lidt mere
fleksibilitet i gaden, og jeg
synes, det er dejligt at holde
til i en kommune, som også
ser på det med de forretningsdrivendes øjne, siger
Ulrich Bøving Dehler.
Da forslaget endnu ikke
er vedtaget, kender Ulrich
Bøving Dehler ikke de nye
regler i detaljer og har derfor heller ikke fuldt overblik
over, hvilke muligheder det

giver Halifax.
- Men det er klart, at vi
selvfølgelig med det samme
vil gå ned i, hvad det betyder
for os, og hvilke muligheder det giver. Det er rigtig
vigtigt at få lidt ekstra siddepladser, nu hvor afstanden skal være, som den skal
være.
De øvrige retningslinjer
for genåbningen kender restauranterne endnu ikke,
og det gør det lidt svært at
forberede sig. Men burgerkæden er godt i gang med
at gøre restauranterne klar
og har blandt andet gjort
skiltning og udstillinger i
restauranterne klar til gæster. Derudover har Halifax
udviklet en app, der gør det
muligt at betale og bestille
med sin egen mobiltelefon,
så menukort og betalingsterminaler bliver overflødige, og dermed ikke skal skifte hænder.
- Vi glæder os til at kunne
byde siddende gæster velkommen igen, og det har
været vildt dejligt at mærke
den rare opbakning fra Hillerød. Det er jo en speciel tid,
men folk har været rigtig
søde, siger Ulrich Bøving
Dencher.
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TID OG STED
Mange arrangementer er aflyst, og biograferne holder
lukket på grund af corona.
Der sker dog følgende i Hillerød:
Mandag, onsdag og fredag:
11.00-12.00: Plejecentret
Skovhuset: Gårdsang og
salmer
Tirsdag-fredag: 12.00-12.20:
Frederiksborg Slotskirke:
Organisterne Susanne
Ketelsen og Ulla Handler
spiller en minikoncert fra
Frederiksborg Slots klokketårn.

100 år gamle
kæder stjålet fra
kirkegård
HILLERØD: 20 kobberkæder, der ellers har fået lov
til at hænge i fred og ro på
Hillerød Kirkegård i over
100 år, er blevet stjålet.
Tyveriet blev anmeldt til
politiet onsdag formiddag
klokken 12.03. Det fremgår
af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi. Kæderne
havde hængt omkring nogle
granitsokler på to af kirkegårdens gravsteder. Det er
uklart, hvornår tyveriet er
sket, men politiet oplyser, at
det er sket inden for den seneste måned.

HILLERØD: Onsdag aften
klokken 19.40 blev en 45-årig
kvindelig bilist fra Fredensborg standset af Nordsjællands Politi på Fredensborgvej. Politiet vurderede
at kvinden var påvirket af
alkohol, og de tog hende derfor med til udtagning af en
blodprøve. Det fremgår ikke
af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi, hvad prøvet
viste.

Frederiksborg Amts Avis
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Vildfaren
8-årig fundet
på stor vej
VILDFAREN: En
8-årig pige fik hjælp
af en forbikørende,
da hun onsdag
eftermiddag var
faret vild ved
motortrafikvejen.
Af Johanne Wainø
En 8-årig pige fra Hillerød
var onsdag eftermiddag
blevet væk fra sin søster, da
hun blev fundet af en 21-årig
mand fra Helsingør, som
kontaktede politiet. Pigen
gik alene og forvirret rundt
på motortrafikvejen ved
Tulstrupvej og afkørslen til

Isterødvejen og ledte efter
sin storesøster, som hun var
blevet væk fra.
En patrulje blev sendt til
stedet, som derefter kørte
pigen hjem til sin familie i
Hillerød.
Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands
Politi, som desuden roser
den 21-årige mand for at reagere på situationen.

Takker på Facebook

Faderen til den 8-årige pige
takkede også efterfølgende
manden i et opslag i Facebook-gruppen
»Hillerød
skal være en hyggelig by«,
hvor han forklarede, at de to
søstre havde leget sammen i
en hule i et stort tætbevokset

Ved Tulstrupvejen og afkørslen til Isterødvejen gik en 8-årig pige forvirret rundt onsdag eftermiddag, da
en 21-årig mand fra Helsingør stoppede for at hjælpe pigen. 
Foto: Michael Degn
område i Sophienborgområdet, da den 8-årige for vild og
endte på den trafikerede vej.
- Her stoppede en flink
bilist og hjalp min datter.
Først forgæves med at lede

efter hendes søster og derefter med at ringe til politiet, så de kunne køre hende
hjem. Så kære bilist, hvis
du ser dette. Tusind tak for
din store hjælp. Dejligt at du

trådte til, da min datter havde brug for din hjælp. Jeg er
meget taknemmelig, skrev
faderen, som desuden takkede politiet for at bringe hans
datter hjem i god behold.

Biblioteker åbner igen
HILLERØD: Hillerød Bibliotekerne åbner igen for udlån
og aflevering.
Man har igen mulighed for
at reservere materialer eller
kigge forbi for at finde de bøger, man ønsker at låne med
hjem. Men det vil ikke være
muligt at tage ophold på biblioteket.
- Det betyder, at det ikke er
muligt at læse aviser, bruge
bibliotekets computere, læse
til eksamen i biblioteksrummet eller hygge og lege i børnebiblioteket. Til gengæld
kan nyeste nummer af alle
tidsskrifter lånes med hjem
i den næste tid, siger bibliotekschef Stine Have i en
pressemeddelelse.
Torsdag og fredag gør bib-

liotekets personale klar til
mandagens genåbning.
Der vil blive sat skilte op
på biblioteket, der forklarer
og uddyber, hvordan man
skal forholde sig på biblioteket i denne tid. Det vil også
fremgå, hvor mange personer, der efter retningslinjerne må være i de enkelte rum.
Personalet står til rådighed
for spørgsmål.
På grund af bibliotekets
lange lukkeperiode har bøger, som skal afleveres, hobet sig op i hjemmene.
For at kunne håndtere det
store behov for at aflevere og
sikre afstand, vil det være
en hjælp, hvis ikke alle kommer mandag, skriver biblioteket. Der pålægges ikke

gebyrer de næste 14 dage.
Åbningstiderne på Hillerød Bibliotek følger de normale betjente åbningstid:

n Mandag-torsdag klokken

10-18.
n Fredag og lørdag klokken
10-14.
Det er indtil videre ikke
tilladt at tilbyde selvbetjent
adgang, hvilket betyder, at
biblioteket er lukket om søndagen.
Åbningstiderne på Skævinge Bibliotek udvides
indtil videre for at forbedre
adgangen til biblioteket, så
længe der er lukket for selvbetjening. Åbningstiderne
vil således være:

Bibliotekerne åbner igen, og personalet glæder sig. 

Foto: Simon Schultz van Engeland

n Mandag og onsdag klokken 12-18.
n Torsdag klokken 9-15.

Der vil også fortsat være
mulighed for at afhente
materialer i Uvelse Dagli’brugs.

Der er plads til forbedring!
Debat

45-årig kvinde
kørte spritkørsel

SEK TION 2

HILLERØD: Mandag den
11.maj vistes en afdeling af
DR’s TV-serie ”Forsvundne arvinger”, hvor hovedpersonen var Erik Valdemar Christensen, der som
dreng var medlem af Hillerød FDF og som voksen af
sammenslutningen ”Gamle Hillerød FDF-drenge”,
der mødes 4-5 gange om
året i FDF-huset, Løngangsgade 25.
Jeg mødte sidst Erik i
Sundhedshuset ved Fre-

deriksborgcentret, da jeg
besøgte en anden gammel
Hillerød FDF’er (Flemming Petersen) der. Erik
var glad, frisk og veltalende, meget tilfreds med
sin genoptræning. Det
kom derfor som et mindre
chok, da jeg et lille års tid
efter fik at vide, at han var
død og bisat. Et par andre
”Gamle FDF’ere” havde
prøvet at kontakte ham
først hjemme og siden på
flere af byens plejehjem for
at få ham med til vore møder, men de blev mødt med
et: ”Vi kan ikke oplyse, om

han er her”. Og så får jeg en
dag at vide, at han er død og
bisat uden tilstedeværelse
af andre end præsten og 3
af kirkens medarbejdere.
Det kan ikke være rigtigt, at kommunen ikke har
en forpligtelse til at søge
efter efterladte ved enlige menneskers dødsfald.
Erik har betalt skat i mere
end 60 år, så man kunne vel
nok ofre en annonce i FAA,
således som det ses i Politiken og Berl. Tid., hvor man
efterlyser familie, naboer,
bekendte eller gamle kammerater til at deltage i et

sidste farvel. Mener kommunen ikke, det er dens opgave, bør kirken påtage sig
opgaven. Erik har også betalt kirkeskat! Havde hans
gamle FDF-kammerater
vidst om dødsfaldet, kunne
mange af os være mødt op.
Men vi fik forment adgang
til viden fra plejehjem og
heller intet kendskab til
bisættelsesdato. Sådan bør
det ikke være!
Et stigende antal mennesker vil sandsynligvis de
kommende år dø i ensomhed, og derfor bør nogen
– kommunen eller kirken

– påtage sig at informere
offentligheden herom og
derved give mulighed for
bekendte til den afdøde at
møde op ved bisættelsen
eller begravelsen.
Der er absolut plads til
forbedring!

Ivar Berg-Sørensen,
Køgemestervej 5,
3400 Hillerød
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Håndbold sigter efter flere støttekroner
SPONSORAT: Hvilken værdi har det
for Hillerød Kommune at støtte
Nordsjælland Håndbold? Det er der
forskellige bud på
forud for, at en
aftale skal indgås.

Foreløbig har byrådet i Hillerød
kun afsat 125.000 kroner til en
sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold næste år. Klubben ansøger om det dobbelte,
som aftalen også lyder på nu. En
analyse, der blandt andet sætter
beløb på værdien af gulvreklamer for Hillerød Kommune, når
frem til, at den hidtidige aftale
med modydelser er 440.000 kroner værd for kommunen. 

	
Foto: Allan Nørregaard

Af Joachim Christensen
HILLERØD: Hvor stor er værdien af Nordsjælland Håndbolds brand? Det skal byrådet i Hillerød Kommune
tage stilling til, når de snart
skal beslutte, om de igen vil
indgå en guldpartneraftale
med håndboldklubben - et
sponsorat på 250.000.
Kassemester i Nordsjælland Håndbold Hans Peter
Dueholm nævner mange
fordele og modydelser, man
vil få med en aftale af den
størrelse.
- Vi giver kommunen de
samme ydelser, som vi giver
til en guldpartner. Eksponering i fjernsyn, på trøjer og
rundt omkring i Danmark.
Nordsjælland Håndbold har
et godt brand, og vi giver god
værdi for Hillerød Kommune, siger han.
Han nævner, at folk fra
kommunen deltager aktivt i
klubbens erhvervsnetværk,
og at Hillerød er Team Danmark-kommune, der vil satse på idræt. Derfor vil det
være en skam, hvis støtten
til håndboldklubben fjernes
eller halveres, som den foreløbigt ser ud til at blive næste sæson, hvor kun 125.000
kroner er sat af fra kommunen, mener han.
- Jeg synes, det ville være
ærgerligt og skidt i tråd
med, at man har et ønske om
samarbejde med Team Danmark, at man skar i aftalen,
siger Hans Peter Dueholm.
Han mener tværtimod, at
der er potentiale for endnu
bedre markedsføring af Hillerød, Gribskov og Helsingør kommuner, der allerede
støtter klubben.
- Hvis vi nu kunne lave en
aftale med de tre kommuner, og de var interesseret i
at markedsføre Nordsjælland, så kunne vi sagtens
få skrevet Kongernes Nordsjælland på siden af bussen,
når vi kører over Storebælt.
Tror du ikke folk ville kigge
på det, når den holder udenfor Gigantium i Aalborg med
4.000 tilskuere, spørger han.

En halv million eller 100

I ansøgningen til kommu-

de har også et projekt om at
skaffe elev- eller lærepladser til de unge. Samtidig er
vi også en vækstkommune
og har et idrætsliv i vækst.
Det handler også om, hvilken historie folk får ind på
nethinden, siger Hanne Kirkegaard.

Aftale er pengene værd

Når det kommer til kommunale sponsorater af idrætsklubber og for så vidt markedsføring i det hele taget,
så er det svært præcist at
vurdere værdien.
Hillerød Kommune fik i
2013 Sport One Danmark,
der er Team Danmark og
Danmark Idrætsforbunds
kommercielle selskab, til at
gennemgå den daværende
aftale med Nordsjælland
Håndbold.
Her satte de netop eksakte
beløb på hver enkelt modydelse i aftalen.
Kommunens logo på spilletrøjen er for eksempel
100.000 kroner værd. Det
samme er en rullebande.
Gulvreklame det halve. Plakater og tryksager giver en
værdi for 25.000 kroner og
alt i alt med flere elementer
i aftalen, vurderes det, at
Hillerød Kommunes guldpartneraftale har en værdi
for kommunen på 440.000
kroner - altså mere end de
betaler i sponsoratet.

Nedrykning truer

nen skriver Hans Peter
Dueholm, at Nordsjælland
Håndbold kan give Hillerød
Kommune en unik medieeksponering, og kommer
med et regnestykke, der får
én til at spærre øjnene op.
- Nordsjælland Håndbold
er en meget populær klub for
medierne, idet vi i 2019 har
været omtalt flere end 5.600
gange. Det giver en mediedækning, der svarer til, at
alle danskere har læst om
Nordsjælland 100 gange i
2019 – svarende til annonceværdi på over 100 millioner
kroner, skriver han.

Ifølge
kassemesteren
stammer den beregning fra
en analyse af Infomedia og
Divisionsforeningen, som
han blot refererer.
Han forholder sig ikke til,
om ikke en værdi på 100 millioner kroner er at skyde lige
lovlig meget over målet.

En seermagnet

I Idræt og Sundhedsudvalget har formand Hanne Kirkegaard (V) været med til at
behandle ansøgningen. Hun
griner hjerteligt af værdisætningen.
- Det udsagn har jeg svært

ved at forholde mig til, siger
hun underspillet.
Hun vil rigtig gerne støtte
håndboldklubben, og mener
at kommunen får en fin værdi ud af det, selvom den ikke
er i millionklassen.
- Selvfølgelig skal vi støtte. Det er vigtigt, Hillerød
har sine flagskibe, og det
at have et håndboldhold i
Nordsjælland er helt afgørende, tænker jeg. Det er
altid svært at sætte kroner
og øre på reklameværdien,
men det er klart, at når vi
har håndboldkampe i bedste
sendetid, der står Hillerød

Kommune på gulvet, og vi
ved, det er en seermagnet,
så har det en betydning. Det
skal man ikke underkende,
siger hun.
Hun mener, at sponsoratet
af Nordsjælland Håndbold
har værdi for alt fra ungdomspillere til erhvervsliv
og Royal Stage, hvor der bliver spillet hjemmekampe.
- Det drypper jo på degnen.
Klubben er synlig og er med
til at tiltrække de unge til at
spille håndbold. Vi har selv,
når vi har idrættens dag,
brugt spillerne til at dele
medaljer ud til de unge, og

Det er endnu uvist, om
Nordsjælland Håndbold får
lov at blive i Herreligaen. I
første omgang blev de dømt
som nedrykker uden at sæsonen er færdigspillet, men
de fik medhold i en protest,
og fremtiden er derfor endnu uvis.
Idræt og Sundhedsudvalget sendte sagen om støtteaftalen videre mod budgetforhandlingerne, hvor det
endeligt afgøres om aftalen
med Nordsjælland Håndbold igen skal øges til en
kvart million kroner.
Det skete under forudsætning af, at klubben fastholder sin plads i den bedste
række.
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Stævneforbud standser rekordforsøg
INTET STARTSKUD:
Heller ikke på søndag kan Axel Vang
gennemføre sit
rekordforsøg på
10.000 meter.

Af Janne Mulvad
HILLERØD: Samfundet lukker op, og man må dyrke
udendørs sport igen. Derfor
skulle man da også tro, at
den unge løber Axel Vang
kunne gennemføres sit
planlagte rekordforsøg på
10.000 meter distancen, et
rekordforsøg der skulle findes sted på søndag på Hillerød Stadion. Med opbakning
af en håndfuld pacere, men
ellers som eneste deltager.
Men det kan han ikke.
- Der er jo meget, der er
genåbnet, og udendørssport
står også på listen. Der er jo
ikke ret mange deltagere i
rekordforsøget, og det taler
jo for, at man kunne afvikle
løbet, siger Thomas Vang,
som er far til Axel Vang.
Men der er stadig ikke
grønt lys til at gennemføre
konkurrencer under Dansk
Atletik Forbund, og det gælder også rekordforsøget.
- Vi har ikke måtte arrangere stævner under coronatiden - så den er ikke længere, siger elitechef i Dansk
Atletik Forbund, Bo Overgaard.
Rekordforsøget skal gennemføres som et stævne
med et vist antal deltagere
for at få godkendt resultatet og registreret rekorden.
Derfor må det også aflyses

Selv om Axel Vang ville have det meste af stadion for sig selv ved søndagens rekordforsøg, bliver det nu udsat igen. 
som alle andre atletikkonkurrencer er blevet.
Nu venter endnu en udsættelse.
- Vi er brandærgerlige
over, at det nu er tredje gang,

at der kommer en udsættelse. Det er ærgerligt at blive
slået i hartkorn med de store løb med mange deltagere.
Men sådan er det, siger Thomas Vang.

Må være tålmodig

Sagen kort
n På søndag skulle Axel
forsøge at komme på listen
over alle tiders hurtigste
15-årige på 10.000 meter
distancen, »International
Age Records«. På listen
registreres de bedste unge
fra 5 til 19 år på en lang
række løbedistancer og
andre atletikkonkurrencer.

Dansk Atletik Forbund
forventer dog at åbne for
mindre stævner i næste uge,
men det bliver kun for atleter fra 16 år og opefter. Og
altså ikke for 15-årige Axel
Vang.

n Sidste år kom Axel Vang
på listen som den hurtigste 14-årige, da han på
Østerbro Stadion løb de
10.000 meter på 30 minutter og 50 sekunder.

n For at slå rekorden skal

Axel Vang løbe de 25 omgange på 400-meter banen
på mindre end 29 minutter
og 56 sekunder, en rekord

fra 1996, som indehaves af
japaneren Keisuke Ikeda.
Rekordforsøget var
oprindeligt planlagt til
19. april. Det satte coronapandemien en effektiv
stopper for, og løbet blev
først udsat til 10. maj og
senest til den 17. maj klokken 11.

n

Formålet med at tillade
stævner for de ældste er at
holde motivationen oppe for
atleterne. Men en ung atlet
som Axel må finde motivationen et andet sted end i
sin ambition om at komme
på listen som den hurtigste
15-årige.
- Jeg kan sagtens forstå
Axels motivation for at løbe
et rekordløb. Men det er jo
ikke noget, der betyder noget i forhold til en kvalifikation til et mesterskab. Der
er Axel i samme båd som os
andre. Vi er nødt til at være

tålmodige, siger Bo Overgaard, som forventer, at situationen kan se anderledes
ud efter 8. juni, hvor der er
udsigt til, at forsamlingsforbuddet ændres, så mere end
10 må være samlet.
Indtil videre er hans råd til
Axel er at få det bedste ud af
situationen.
- Han skal holde sig i form
og finde motivationen nogle
andre steder lige nu, fuldstændig som alle andre.
Det er et vilkår lige nu - det
handler ikke om rekorder,
det handler om at holde sig i
gang og finde ud af, hvordan
man kan håndtere en ukurant situation. Det er også en
del af det at være eliteatlet.
Det er intet, der er normalt
lige nu, og det skal du kunne håndtere, siger Bo Overgaard og fortsætter:
- Der er ingen internati-

Foto: Thomas Olsen
onale mesterskaber at se
frem til. De er aflyst og udsat
til næste år. Så der er ingen
grund til at presse sig til et
givent resultat. Vi kan ikke
bruge det til noget. Det skal
nok vende tilbage. Men om
det er 15. juni, 13. august
eller 19. september, vi kan
gøre det - det er der ingen,
der kan sige, siger han.
Men spørgsmålet er, hvor
roligt Axel kan vente.
30. juli fylder Axel Vang 16
år, så hvis han vil noteres
som den hurtigste 15-årige
på distancen, skal rekorden
slås inden da.
Thomas Vang håber da
også, rekordforsøget kan
gennemføres snart.
- Vi håber, det bliver inden
for få uger. Det kræver jo
også, at Axel kan nå en formkurve, siger han.

Er det bedre de unge går på værtshus end i skole?
Debat
HILLERØD: Højskoleeleverne må ikke mødes på højskolerne, gymnasieeleverne må ikke mødes på gymnasierne?
Men de må gerne mødes

på restauranter og cafeer,
10 ved hvert bord, med en
meters afstand, og 10 ved
nabobordet, bare afstanden er korrekt. Den eneste
årsag, så vidt jeg kan se er,
at de skaber omsætning, og
det er ”naturligvis” vigti-

gere end undervisning og
et kontrolleret socialt samvær.
Regeringen vil nu give
5mill. kroner til at afhjælpe
alle disse unges opstående
problemer, altså ca 40 kr pr
person .Hvor mange psy-

kiatri- eller psykologtimer
får man for det?
Må jeg opfordre alle disse unge til at protestere,
og kræve ligeret med deres
jævnaldrende, - besæt cafeer og storcentre ved Jeres tilstedeværelse , under

overholdelse af alle regler,
men ved kun at bruge så
lidt penge som overhovedet
muligt. Så skal I se, så kommer i med genåbningen den
18 maj. Sådan gjorde man i
tresserne.

Frank Stoltenberg
Tomsvej 15
3400 Hillerød
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Ingen arrangementer oplyst

LØRDAG

Ingen arrangementer oplyst

BIOGRAFER
FREDAG
Drive In Bio

21.45: Sonic the Hedgehog - 2D
21.45: Spioner på Missioner
21.45: Fremad
23.59: The Gentlemen
23.59: Bad Boys For Life
23.59: Krudttønden

LØRDAG
Drive In Bio

21.45: Sonic the Hedgehog - 2D
21.45: Spioner på Missioner
21.45: Fremad
23.59: The Gentlemen
23.59: Bad Boys For Life
23.59: Klovn the Final

Biler kørte
sammen på
Slangerupvej
LYNGE: Tidligt onsdag morgen klokken 06.21 skete der
et færdselsuheld på Slangerupvej. Her kørte to biler,
der begge kørte i sydgående
retning, af ukendte årsager
sammen.
Ifølge politiet skete der ingen personskade på de involverede, som var henholdsvis
en 36-årig mand fra Frederikssund og en 62-årig mand
fra Ølsted. Politiet måtte dog
afspærre Slangerupvej i noget tid, mens der blev ryddet
op efter uheldet.
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Længere
svingbane
skal gøre
morgenkø
kortere
TRAFIK: Venstresvingbanen i krydset mellem Kongevejen og Sortemosevej i Blovstrød bliver
nu endelig gjort
længere. Forlængelsen blev forsinket
af, at der gik politik
i sagen, lyder det fra
politikere.
Af Anna Törnqvist Jensen
HILLERØD: Bilisterne skal
have en god portion tålmodighed, når de i myldretiden
om morgenen kører gennem
Blovstrød. Her er der nemlig
ofte kø, fordi der er mange
biler, der skal dreje til venstre ad Sortemosevej, men
svingbanen er for kort, så
der bliver skabt prop. Nu har
Teknik, Erhverv, Plan og
Miljøudvalget dog besluttet i
enighed, at svingbanen skal
forlænges. Og det er på høje
tid, mener Konservatives
medlem af udvalget, Martin
H. Wolffbrandt.
- Det er rigtig godt, og det
er det, vi hele tiden har villet, så det er dejligt, siger
han.
Da Allerød Kommune
for fire år siden gik i gang
med en større ombygning
af Kongevejen, forkortede
man svingbanen. Niras, der
har adresse på Sortemosevej, havde som rådgivende
ingeniør vurderet, at svingbanen skulle forkortes, så

»

Med den længde,
den har, opstår der kø,
når folk skal til venstre i
myldretiden. Derfor vil
trafikken flyde bedre,
når venstresvingbanen
bliver længere. Det
her vil komme alle de
mennesker, der kører ad
Kongevejen, til gode.
Martin H. Wolffbrandt (K),
medlem af Teknik, Erhverv,
Plan og Miljøudvalget

bilisterne satte hastigheden
ned gennem byen. Men det
har altså i stedet givet trafikpropper gennem Blovstrød,
og da kommunen tidligere
på året fik resultaterne af en
fremkommelighedsanalyse,
lød konklusionen, at venstresvingbanen med fordel
kunne forlænges igen.

Gik politik i den

Allerede i begyndelsen af
sidste år kunne Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget have valgt at forlænge
svingbanen.
- Her valgte Lisbeth Skov
(V) at stemme imod. Det er
hende, der er årsagen til, at
man har måtte vente. Enhver kunne se for halvandet

Hoveddør stod
pludselig åben i
lejlighed
ALLERØD: Onsdag morgen
klokken 08.30 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse fra en beboer i Enghave Park om et indbrud.
Ifølge politiet er der umiddelbart ikke blevet stjålet
noget fra lejligheden, men
lejlighedens beboer opdagede, at hoveddøren stod åben,
da han vågnede, og hoveddøren er tilsyneladende blevet
opbrudt. Indbruddet er sket
mellem tirsdag aften klokken 23 og onsdag morgen
klokken 08.

Frederiksborg Amts Avis

Det er på høje tid, at venstresvingbanen på Kongevejen i Blovstrød
bliver forlænget, mener Martin H. Wolffbrandt (K).

Venstresvingbanen på Kongevejen bliver forlænget, så der bliver bedre plads til de biler, der skal dreje til
venstre ad Sortemosevej. 
Foto: Allan Nørregaard
år siden, at det ville være en
god idé at forlænge den bane.
Det behøver man ikke være
trafikekspert for at se, siger
han.
Men ifølge Lisbeth Skov var
hun ikke imod at gøre svingbanen længere. Hun ville
blot være sikker på, at det
faglige grundlag var i orden.
- Jeg stemte ikke imod,
fordi jeg var imod at forlænge svingbanen. Jeg stemte
derimod for, at vi afventede
f r em kom mel i g he d s a n a lysen, som var blevet sat i
gang. Og det gjorde jeg for
at være sikker på, at vi traf
den rigtige beslutning, og at
vi som politikere ikke endte
med at træffe en beslutning,
som så viste sig ikke at være
den rigtige løsning. Derfor
ville jeg gerne have resultatet af den analyse og være
100 procent sikker på, at vi
havde det faglige grundlag
på plads først, forklarer
hun.
Martin H. Wolffbrandt
stemte selv imod at forlænge
svingbanen, da den tidligere
på året var oppe i udvalget

igen. Her forelå resultatet af
fremkommelighedsanalysen nemlig, og Lisbeth Skov
tog straks initiativ til at få
den på dagsordenen.
- Herefter blev jeg spurgt
til finansiering af projektet,
og jeg forklarede, at jeg syntes, vi skulle finansiere det
med penge fra kommunens
kassebeholdning, fortæller
hun.
Men det var Martin H.
Wolffbrandt ikke med på.
- Vi havde fordelt midlerne
til mindre trafikprojekter,
og så var der jo ingen penge
til det her projekt.
En ting er de to politikere
dog enige om: At der gik politik i den.
- Det er jo ærgerligt, at det
sker med halvandet års forsinkelse, men sådan er politik nogle gange, siger Martin H. Wolffbrandt, mens
Lisbeth Skov tilføjer:
- Der gik politik i sagen,
og det er lidt kedeligt, at det
skal være sådan.
Men nu kan projektet realiseres, og det skyldes, at
kommunen på grund af

coronakrisen har fået mulighed for at fremrykke flere
projekter - heriblandt forlængelsen af venstresvingbanen.

Kan mærkes af alle

Det koster 600.000 kroner
at signaloptimere krydset
Sortemosevej/Kongevej og
forlænge venstresvingbanen på Kongevejen, og det er
med glæde, at de to udvalgsmedlemmer har nikket ja til
at sætte projektet i gang nu.
- Jeg er rigtig glad for, at
den nu bliver forlænget, og
så må vi lægge alt det fnidder fnadder, der har været,
bag os, siger Lisbeth Skov.
Martin H. Wolffbrandt er
ikke i tvivl om, at bilisterne
bliver glade for en længere
svingbane.
- Med den længde, den har,
opstår der kø, når folk skal
til venstre i myldretiden.
Derfor vil trafikken flyde
bedre, når venstresvingbanen bliver længere. Det her
vil komme alle de mennesker, der kører ad Kongevejen, til gode, siger han.
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Mad, men på et
andet niveau
FREDENSBORG: Når dagcentrene og aktivitetscentrene
åbner, bliver det igen muligt
for hjemmeboende pensionister at købe en dagens ret eller en halv dagens ret.
Men det organiseres forskelligt på de enkelte dagcentre, og der kan ikke forventes det sædvanlige niveau, oplyser Fredensborg
Kommune i en uddybende
kommentar til nyheden om
åbningen af dagcentrene.
Selve åbningen sker under
særlige forhold og begrænsninger i antallet af gæster på
samme tid, og ude i de enkelte dagscentrene findes de lokale løsninger på at opfylde
gæsternes behov for at spise
frokost i dagcentrene.

25-årigs kørsel
kan koste en bil
HUMLEBÆK: Natten til torsdag blev en 25-årig mandlig
bilist fra Helsingør standset
på Helsingørmotorvejen i
sydgående retning af en patrulje. Det skete nær Humlebæk.
Betjentene bad om at se
bilistens kørekort, men bilisten havde fået frakendt sin
førerret, og han blev derfor
sigtet for at køre bil uden førerret. Da det ikke var første
gang, den 25-årige kørte bil
uden kørekort, blev hans bil
også beslaglagt. En domstol
skal nu afgøre, om betingelserne er opfyldt for at konfiskere bilen.

Nye naboer
Villa på Vilhelmsro 118, Fredensborg, solgt for 3.850.000
kr. d. 08-04-2020
Villa på Egernvænget 208,
Kokkedal, solgt for 3.050.000
kr. d. 02-04-2020
Rækkehus på Lergrydevej 23, Kokkedal, solgt for
3.295.000 kr. d. 28-01-2020
Ejerlejlighed på Blåbærhaven 7, 1. th, Kokkedal, solgt
for 800.000 kr. d. 30-03-2020
Kilde: Boliga.dk
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Misforstå
nu ikke:
De fleste
ting løses
CORONA: Trods nedlukning af den fysiske borgerservice
er det stadig muligt
at blive gift, få midlertidige kørekort
og nye pas. Men
lige bortset fra det
med kærlighed, skal
behovet være akut.
FREDENSBORG: De ansatte
i kommunes borgerservice
lykkes med at løse langt
flere opgaver over telefon
og mail, end mange havde
frygtet, da coronavirussen
lukkede rådhuset og sendte mange medarbejdere på
hjemmearbejde.
Det understreger Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse. Send allerhelst
en mail til os via e-Boks - eller ring på kommunens hovednummer – så finder vi ud
af langt det meste. Det er den
klare konklusion efter ni
ugers fysisk nedlukning af
Borgerservice på rådhuset.
- Vi bruger e-Boks og telefon langt mere end før nedlukningen. Det fungerer generelt rigtig godt – og bedre
end vi havde frygtet, når

vi ikke længere kan møde
borgerne face-to-face. På en
normal dag arbejder cirka
22 ud af 26 medarbejdere i
Borgerservice hjemme. Her
kan de nemt koble sig på vores it-systemer, læse post,
ordne sager og ringe op til
de borgere, som henvender
sig til os. Vi anbefaler, at
borgerne så vidt muligt henvender sig til kommunen
på mail via e-Boks, da telefonopkald kan være vanskeligt for mine medarbejdere
at omstille til ansatte i andre
afdelinger, som også arbejder hjemmefra, forklarer
Uffe Rask Mikkelsen, som er
teamleder i Borgerservice
på rådhuset
Han uddyber:
- Via telefon og e-Boks kan
antallet af fysiske fremmøder derfor begrænses til meget få situationer, fx udstedelse af Nem-ID og midlertidige kørekort. Enkelte borgere har også brug for at få
nyt pas, det kan fx være dem,
som udsendes af organisationen Læger uden Grænser. Men ellers er antallet af
udstedte pas i sagens natur
dykket drastisk. Dermed
er der blevet tid i overskud
til, at to af medarbejderne i
Borgerservice midlertidigt

Rådhusets borgerservice har været lukket - i al fald som borgerne kender den - men mange myndighedsopgaver er alligevel blevet løst over al forventning, fortæller kommunen. Nyt pas og kørekort udstedes
dog kun, hvis det er yderst nødvendigt - forberedelse til ferie er ikke nok. 
Foto: Allan Nørregaard
arbejder i en 0. klasse og er
plejecenter, hvor de hjælper
de andre ansatte med især
hygiejneopgaver.
Kommunaldirektør Kim
Herlev Jørgensen glæder
sig over, at det i så høj grad
lykkes for rådhusets hjemsendte medarbejdere at løse
deres opgaver fra hjemmet:
- Det er bestemt ikke optimale vilkår for arbejdet,
men vores medarbejdere
lykkedes lynhurtigt med at
omstille sig til bl.a. virtuelle møder fra deres hjem.
Derfor har vi kun oplevet en
meget begrænset ændring i
den service, vi skal give borgerne i fx jobcenteret og Borgerservice. Samtidig har der
været stor vilje hos de ansatte, som midlertidigt har tid i
overskud, til at træde til med
hjælp til deres kolleger på
fx plejecentrene. Det tyder
på en rigtig god korpsånd,
som jeg kun kan være stolt
af. Derfor er jeg også trist

over, at jeg kan møde den
opfattelse, at de hjemsendte
medarbejdere på rådhuset
ikke laver noget. Det er helt
forkert, udtaler kommunaldirektøren.

Ja til Lotto, ikke pas

Borgerservice er dog begrænset af retningslinjer,
der er udmeldt fra de centrale sundhedsmyndigheder,
forklarer kommunen som
svar på uddybende spørgsmål til pressemeddelelsen.
Det betyder eksempelvis,
at borgere kan opleve, at deres 16-årige dreng gerne må
have fritidsjob med at stå i
kiosken i de store supermarkeder og sælge lottokuponer,
men nye pas kan farmand
ikke få lov til at bestille. Med
mindre behovet er akut. Her
er ferie forberedelse til ferie
ikke nok.
- Hvis man har eksempelvis en vigtig forretningsrejse, kan man få et pas - eller

hvis man har fået job som
chauffør og skal have udstedt et kørekort. Vi har
også hjulpet borgere på kontanthjælp uden et hævekort
med at få kontanthjælpen
udbetalt i kontanter, men
pas for at være forberedt på
sommerens ferie er ikke muligt, fordi vi stadig vil holde
de fysiske møder i borgerservice på et minimum, uddyber Henrik Vendelbo, chef
for Borgerservice og Digitalisering.
At vielser er tilladt, skyldes en regel om, at borgmesteren har bemyndigelse til
at afgøre kommunens hjælpsomhed med at få borgerne
gift, og her har borgmesteren valgt en linje, hvor vielser er muligt under hensyntagen til, at der kun deltager
ganske få.

slot

Geotermi er stadig en mulighed for Norfors
Debat

FREDENSBORG: Amtsavisen bragte den 13. maj en
artikel, der fortæller, at
Hillerød Forsyning har opgivet samarbejdet med A.P
Møller Holding og Geeop
om mulighederne for at aftage geotermi til fjernvarmeforsyningen. Hillerød
mener, at det er uhensigtsmæssigt, at man tildeler
koncessionen inden, der er
lavet en aftale med aftageren.
Et tilsvarende problem
havde Aalborg Forsyning,
da A.P.Møller Holding ønskede at få monopol på levering af fjernvarme i 30 år,
for at sikre sig en profit på
fem procent årligt.
Ved brev fra Energisty-

relsen af 9. marts 2020,
fremgår det, at Energistyrelsen har myndighedsansvaret for forvaltningen af
den geotermiske ressource
ved administration efter
undergrundsloven. Endvidere at Energistyrelsen arbejder for en grøn fremtid
og sikker forsyning. Efterforskning og indvinding af
geotermisk energi skal finde sted på en forsvarlig og
hensigtsmæssig måde.
På disse betingelser, er
det efter min opfattelse
muligt, at ForbrændingsFjernvarmeanlægget Norfors´s Klimapanel, der består af kommunerne Hørsholm, Rudersdal, Fredensborg, Helsingør og Allerød,
kan gå ind og etablere et
geotermisk værk.
Da endvidere Fredensborg Kommune står overfor at skulle i gang med
projektet Nivå Bymidte, og

Kortet her viser de områder i Danmark, hvor der er potentiale for
geotermiske anlæg. De hvide felter - eksempelvis store dele af Fyn er uden mulighed for geotermi, men hele Nordsjælland ligger i lysegrønt, hvilket betyder, at der er et reservoir i undergrunden. Mørkegrøn er to eller flere reservoirer.
deri blandt andet mulighed
for at etablere en svømmehal, ligger det vist ligefor

at forsyne bl.a. hallen med
varmt vand fra det geotermiske anlæg.

Flemming Bernhard Priem
Pens.civilingeniør
Jellerød Have 25
Kokkedal
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Nivås bymidte
skal rejse sig i tegl
i ny fortolkning
BYMIDTE: Nivås nye
bymidte skal præges
af tegl, facadeskift
og bygningsvolumer, der nedbrydes
i dele for ikke at
fremstå massive.
Lokalplan for 1. etape er på vej i høring.
NIVÅ: Der har været skrevet
og snakket meget om 1. etape af Nivås nye bymidte, og
i den sammenhæng kan der
fastslås to ting.
Punkt 1: For arkitekter,
byudviklinger, investorer
og politikere er det en enestående chance for at vise,
at man kan skabe en ny bymidte på en nedslidt plet 35
kilometer fra Rådhusplad-

sen, så den vil fremstå som
et eksempel til efterfølgelse
de næsten 100 år.
Punkt 2: Lokalplanforslaget, der nu er frigivet forud
for mandagens økonomiudvalgsmøde,
indeholder
umiddelbart ikke de store
overraskelser ud over det,
som allerede har været
fremme i den offentlige debat. Først og fremmest er
der mulighed for at bygge
to nye dagligvarebutikker
med boliger ovenpå, og der
kommer et bystrøg, hvor der
er plads til butikker. Men
noget shoppingcenter bliver
det ikke.
Et afsnit beskriver dog de
overvejelser, som arkitekter
og byplanlæggere har haft
om stedets arkitektur. Ny
bebyggelse skal fortrinsvis
opføres i tegl, og det gælder

både tage og facader. En væsentlig del af tagene skal opføres som saddeltage, og de
skal varieres i udformning.
De store bygninger kan have
flade tage, og en del af de
flade tage skal anvendes til
fælles friarealer. Facaderne
skal skifte i udtryk for hver
25 meter i form af relieffer,
forskydninger eller farve på
teglsten eller fuge – det skal
sikre et varieret udtryk, og
selvom det nogle steder bliver tilladt at bygge i fire etager, bliver størstedelen totre etager, og bygningsvolumerne skal nedbrydes i mindre dele, så de synes mindre.
Med andre ord: Lokalplanen
sætter faste rammer for at
undgå en massiv, firkantet,
utiltalende bymidte.
For det er netop hensigten,
at der skal være liv i bymid-

Lokalplanforslaget for en ny bymidte i Nivå beskriver i detaljer, at der skal være variation i bygningernes
højde, og der skal være variation i facaderne og tagfladerne for at sikre, at en ny og fortættet bymidte ikke
fremstår som handelsgader omgivet af høje, firkantede mure. Her ses en tidlig skitse fra arkitekterne.
ten. Politisk er der afgivet et
løfte om at lave et Generationernes Hus, og det bliver i
form af flere huse, der skal
indeholde bibliotek, plejecenter, skole, mødelokaler,
sundhedshus, måske også
frivilligcenter – faciliteter,
der samler mennesker, men
ikke i ét hus – nej i flere huse,
så man skal bevæge sig
rundt i bymidten.

Grøn kile og biltrafik

Et andet hovedgreb er også
at tillade trafik ind gennem

bymidten ved at lave en vej
fra Nivåvej til Niverødvej.
Der er udlagt en del parkeringspladser – det kan blive
et emne, fordi nogle ønsker
flere… Hvor vejen til biler
er nord-sydgående, er der et
bystrøg for gående og cyklister, der går fra stationen
mod vest ind gennem området – det er her, at de fælles
og udadvendte funktioner
skal ligge. Centralt i lokalplanen og den tilknyttede
masterplan er de grønne
kiler, der skal trække Nivås

skønne natur ind i den nye
bymidte og understrege og
understøtte, at bymidtens
gæster, borgere og beboere
benytter naturen omkring
lergravene, malerisamlingen og Nivå Havn og Strandpark. At der byfortættes
med flere boliger, skal sikre
et liv i bymidten hele døgnet
for at øge trygheden.
Man kan finde lokalplanforslaget i sin fulde længde
på www.fredensborg.dk
slot

Slaget står mellem
ølkasser og det nære
DEMOKRATI: Tilgangen til borgerinddragelse under
coronakrisen afspejler en ny tilgang til
borgermøder, som
kommunen tester.

På planen ses det område, som er omfattet af 1. etape. For et par uger siden viste avisen en skitse af hele
området - 2. fase bliver lokalplanlagt senere. Bemærk den nord-sydgående vej igennem området. Den er
eneste vejføring - ifølge de tidligere skitser var der planlagt en firkantet vejsløjfe, så man også kunne køre
på bystrøget - markeret som det lyserøde omkring den firkant, der ligger i midten. 

På www.sn.dk/fredensborg er der vist yderligere skitser.

FREDENSBORG:
Umiddelbart ser der ud til at være
to tilgange til borgerinddragelse i disse måneder. I
Hørsholm har politikerne
konverteret de traditionelle
borgermøder til virtuelle
borgermøder, hvor borgerne for et par dage siden kunne se med på gennemgangen
af et forslag til bedre parkering og nybebyggelse ved
Kokkedal Station.
Dernæst var der en debat,
hvor alle deltagere kunne
stille spørgsmål i chatten, og
hvor spørgsmålene blev besvaret løbende. Byrådsmedlemmet Carsten Bo Nielsen
(V) fulgte med og var imponeret over, hvor godt det fungerede, og hvordan også de
»stille« borgere kom til orde
- dem som i en stor sal måske
ikke rejser sig og tager ordet. Han har dog svært ved
at få indført samme type af
virtuelle borgermøder i Fredensborg Kommune, hvor
planen er, at de store lokalplaner for Nivås bymidte,
udvidelse af Per Gyrum Sko-

len og seniorbofællesskaber
i Fredensborg får en anden
type borgerinddragelse.
Først en videopræsentation, dernæst kan borgerne
indsende spørgsmål, som
bliver besvaret i en 2. runde, og under hele forløbet er
der indsendelse af kommentarer. Lars Simonsen (R),
formand for Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget, er tilhænger af den model, selvom han
understreger, at der løbende
kan ske tilpasninger.
- I Hørsholm var det en meget overordnet, indledende
sag, der blev drøftet på det
virtuelle borgermøde. Vores lokalplanforslag er mere
detaljerede, og det kan blive
meget tekniske forklaringer, hvor vi måske på et virtuelt borgermøde alligevel
må sige, at vi ikke kan svare
med kort varsel, og der er
også hele teknikken i, at borgerne skal huske at slå lyden
fra, og at nogle måske ikke
kommer på, fordi teknikken
driller, siger Lars Simonsen
(R), der personligt godt kan
lide ølkasse-møderne, hvor
bølgerne kan gå højt til de
fysiske borgermøder.
Men han må også erkende,
at det kan være svært helt
at gennemskue, hvad folkestemningen er - om det er
nogle få, der sætter dagsordenen. I Fredensborg Kommune har de seneste bor-

germøder har haft en form,
hvor den fælles debat er blevet erstattet af dialogborde,
som borgerne har kunnet
opsøge for at diskutere mere
ansigt til ansigt med politikere og embedsfolk.
- Efter de traditionelle borgermøder har jeg talt med
mange, der har sagt, at de
ikke tør rejse sig op og støtte en ide, hvis mange af de
fremmødte er imod. Det er
ligesom på Facebook, hvor
man nogle gange tænker:
Er det kun de sure, der skriver? Og det skal de have lov
til, og de kan jo også have
ret i noget, men jeg vil gerne
finde en form, der giver den
bedste dialog. Og det er en
balancegang. Som gammel
samfundsfagslærer ved jeg,
at der er fordele og ulemper
ved alle beslutninger, siger
Lars Simonsen.
Flertallet lægger således
op til digital borgerinddragelse om lokalplaner i
form af videopræsentation,
spørgsmål og derefter svar i
en ny video. Dertil kan borgerne huske på, at de lokale medier er et godt sted at
mødes for at snakke om fordele og ulemper ved de projekter, der er i høring disse
helt særlige forårsmåneder.
Redaktionen kan kontaktes
via fredensborg@sn.dk
slot
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Ingen arrangementer

LØRDAG

12.00: Industrivej 12, åbningsreception i Egeværk
13.00: Virtuelt møde med
nordsjællandske forfattere
på bibliotekets facebookside
eller på https://helsbib.dk/
livestream

CINEMA CENTER

Ingen forestillinger

Lokal-tv på Kanal Hovedstaden:
Fredag:
8.00 og 16.00: TV 3000
8.30 og 16.30: TV Øresund
15.00: VTV
15.30: TV Spot

Taget uden
kørekort på
motorvejen
ESPERGÆRDE: Klokken 13.40
blev en 32-årig mandlig bilist fra Helsinge standset og
kontrolleret på Helsingørmotorvejen i Espergærde i
nordgående retning. Her viste det sig, at han ikke besad
førerret, og han blev derfor
sigtet for forholdet, oplyser
Nordsjællands Politi

Præcisering
HELSINGØR: I artiklen »
Kæmper for at lokke unge
til SOSU-uddannelsen« den
13. maj fremgår det, at det
er muligt, at læse SOSU-uddannelsen ved Erhvervsskolen Nordsjælland. Dette er
ikke korrekt. Erhvervsskolen Nordsjælland eksisterer
ikke længere, men hedder i
dag U/NORD efter en fusion
med Knord.
SOSU-uddannelserne
i
Helsingør hører under skolen SOSU-H.
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Fare for sammenstyrtning
af jordvolde på nyt stadion
STADION-SAG: Nye
alvorlige fejl er
afsløret på Helsingør Stadion. Fare
for personskade ved
sammenstyrtning af
jordvolden, hedder
det i orientering til
politikerne.
HELSINGØR: Det er tidligere kommet frem, at kunstgræsset er lagt skævt på Helsingørs nye 1. divisionsstadion, der er FC Helsingørs
hjemmebane. Ligeledes er
det kommet frem, at gulvet i
spillernes omklædnings- og
baderum hældte forkert, så
vandet ikke kunne komme
væk.
Men problemerne er flere,
fremgår det af en orientering til medlemmerne Økonomiudvalget.

Noget gik åbenbart galt her under byggeriet af den jordvold, der er
en af stadionets hovedelementer. Nu er der simpelthen sammenstyrtningsfare. Billedet er taget under byggeriet. Foto: Andreas Norrie
Således er der nu også
fundet alvorlige fejl på den
jordvold, der går hele vejen
rundt om stadionet, og er en
del af bygningens arkitektoniske idé.

- Derudover er jordvoldene
og det øvrige landskabsarbejde enten ikke færdiggjort
eller udført forkert. Jordvoldene udbedres indenfor
de næste par måneder, da

sammenskred kan medføre
personfare, lyder det i orienteringen.
Endelig fremgår det, at
»drifts- og vedligeholdelsesmaterialet« for blandt andet
de tekniske anlæg er af »så
ringe kvalitet«, at de nu skal
igennem en omfattende gennemgang.
I forhold til de i forvejen
kendte fejl, så fremgår det, at
reparationen af kunstgræsbanen kan blive forsinket,
da størstedelen af mandskabet på opgaven kommer
fra Polen, og ikke ønsker at
blive sendt i karantæne ved
hjemkosteb.
Spørgsmålet
er nu om opgaven kan nå at
blive udført i den oprindelige pause i 2. division i sommerferien. For det kan nemlig ske, at man genoptager
spillet netop her på grund af
coronakrisen.
I forhold til de økonomiske
konsekvenser, så er situati-

onen endnu ikke afklaret.
Det står dog klart, at udgifterne ikke kan dækkes af
de cirka 800.000 kroner af
betalingen, som kommunen nåede at tilbageholde
før konkursen til dækning
af udskudte opgaver og fejl.
Der skete nemlig det, at entreprenøren på projektet, B.
Nygaard Sørensen A/S, gik
konkurs i januar.
Allerede ved afleveringen
af stadionet i juli sidste år
blev der fundet fejl og mangler for 5,2 millioner kroner
og udskudte arbejder for
850.000 kroner.
Den endelige regning skal
altså hentes hos konkursboets og garantistilleren på opgaven, der er et forsikringsselskab. Konkursboet har
ifølge forvaltningen afvist
at indgå en aftale.
norrie

Kommune i strid med sponsor
om regning for stadionlounge
STADION-REGNING:
Sponsorloungen på
Helsingør Stadions
1. sal, der er udstykket som ejerlejlighed
til lokal entreprenørvirksomhed,
er ligesom resten
af stadion ramt
af massive fejl og
mangler. Men hvem
har ansvaret?
HELSINGØR: Det meget omtalte 1. divisionsstadion på
GL. Hellebækvej kan nu risikere at blive - endnu - dyrere end de i forvejen over
90 millioner kroner, som det
efter diverse budgetoverskridelser er endt med. Det
fremgår af en orientering til
medlemmerne af Økonomiudvalget.
Blandt de bemærkelsesværdige oplysninger fra
forvaltningen i Center for
Økonomi og Ejendomme
er, at det store lokale entreprenørfirma VIDA A/S, der
er ejer af sponsorloungen på
stadionets 1. sal, ifølge forvaltningen uretmæssigt har
tilbageholdt 937.500 kroner,
som kommunen nu vil rykke for, og true med at sende
til inddrivelse.
Derudover fremgår det af
orienteringen, at der kan

være risiko for, at VIDA A/S
kan vælge at anlægge en
retssag mod Helsingør Kommune i forbindelse med anden sag om fejl- og mangler
i byggeriet af loungen. Her
mener VIDA, at kommunen
skal lægge et krav på samlet
omkring 4,6 millioner kroner ind i kommunens mangelliste, som skal indsendes
til stadionets entreprenør
B. Nygaard Sørensen konkursbo. Der skete nemlig
det, som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis, at B.
Nygaard Sørensen A/S gik
konkurs inden spørgsmålet
om fejl om mangler var afklaret.
Årsagen til risikoen for
retssag er, at Helsingør
Kommune afviser dette, da
opfattelsen er, at Helsingør
Kommune
udelukkende
skal indsende en mangelliste for kommunens egen del
af stadionet. Forvaltningen
forventer, at der er meget
lille risiko for at tabe en retssag.

Afviser bygherre-ansvar

Sagen omkring den såkaldte sponsorlounge på 1. sal
af stadionet har en lang historie. Det var Helsingør
Kommune, som satte byggeriet i gang i lyset af FC
Helsingørs store succes og
oprykninger. Undervejs i
processen ønskede klubben,

Det er 1. salen her på tribunen, som sagen handler om. 

Foto: Allan Nørregaard
der siden har skiftet ejere, at
der skulle opføres en sponsorlounge med udsigt på 1.
sal. Dette kunne kommunen
naturligvis ikke finansiere,
og det var derfor planen, at
FC Helsingør skulle købe 1.
salen som en ejerlejlighed og
selv indrette den. Imidlertid
manglende klubben penge,
og det lokale entreprenørvirksomhed VIDA tilbød i
stedet at købe den. Det skete ifølge kommunen på den
måde, at selskabet købte 1.
salen som ejerlejlighed forud for byggestart, og selv var
bygherrer, mens kommu-

nen fungerede som forretningsfører på byggeriet og
have den daglige kontakt til
entreprenøren.
Da VIDA ønskede at købe
loungen som et såkaldt råhus blev prisen på 2.812.500
kroner, da firmaet selv kunne færdiggøre lokalet indvendigt. Det er altså fra dette beløb som VIDA har tilbageholdt de mere end 937.000
kroner.

Indgik forlig

Det siden vist sig, at loftshøjden var blevet reduceret,
hvilket ifølge VIDA ville

koste 1,8 millioner kroner
at udbedre. Kommunen
fastholdt, at denne ændring
af loftshøjden var en del udbudsmaterialet. Omvendt
mente VIDA, at kommunen
ikke havde levet op til kravene om fyldestgørende information.
Sagen endte med, at der
blev indgået et forlig mellem
kommunen og selskabet,
hvorefter VIDA ifølge sagsfremstillingen tilgængæld
frasagde sig muligheden for
at klage over forsinkelser af
afleveringen af loungen.
Forliget betød dog samtidig også, at kommunen
forpligtede sig til at bidage
til installationen af koldt og
varmt vand og supplerende
elforsyning på 1. salen. Et
arbejde, som kommunen
endnu ikke har fået udført.
Fra forvaltningens side
er sagen grundlæggende h
klar. Her er tale om, at VIDA
overtaget ikke har overtaget en ejerlejlighed af kommunen, men som følge af en
samarbejdsaftale, der ikke
er vedlagt orienteringen til
Økonomiudvalget, fra starten har været bygherre og
ejere.
Omvendt kan det så være
spørgsmålet, hvorvidt kommunen har passet opgaven
som forretningsfører ordentligt.
norrie
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Ulovlig kniv
koster syv
dages fængsel
TILSTÅELSE: 19-årig
truet til hashhandel
ville forsvare sig.
HELSINGØR: Det er ulovligt
og kan koste en tur i fængsel, hvis man bærer kniv.
Det har en 19-årig mand fået
at føle.
Den 9. januar i år medbragte han en låsbar foldekniv
med et blad på 9,5 centimeter, da han om formiddagen
mødte op på Produktionsskolen Sundet på Fabriksvej.
Den 19-årige, som har tilstået det hele, har til politiet

Siden det første spadestik blev taget til byggeriet i 2018, er plejehjemsbyggeriet løbet ind i mange problemer. 

forklaret, at han var blevet
opfordret til at sælge hash af
nogle personer på Produktionsskolen. Han følte sig
truet, og derfor havde han
kniven på sig for at kunne
forsvare sig.
- Jeg ved godt, at det er
dumt, lød det ifølge retsbogen fra den unge mand, da
han forklarede sig i Retten i
Helsingør.
Den 19-årige har uden forbehold erklæret sig skyldig,
og dommeren idømte ham
syv dages ubetinget fængsel. Den famøse kniv blev
desuden konfiskeret.
dorte

Foto: Andreas Norrie

Prøvebolig på plejehjem
er dumpet gang på gang
DUMPET: Fire gange
er prøveboligen på
det nye plejehjem
Hornbækhave blevet
vejet og fundet for
let af bygherren. Det
forsinker byggeriet.
HORNBÆK: Byggeriet af det
nye plejehjem Hornbækhave
har været undervejs siden
2018 med en forventning om,
at det skulle stå færdig i be-

gyndelsen af 2020. Men den
forventning er for længst
blevet skubbet til side.
Der er nemlig undervejs
opstået flere problemer med
byggeriet og interne uenigheder mellem rådgiver og
hovedentreprenør
Anker
Hansen & Co, fremgår det af
dagsordenen til næste møde
i Økonomiudvalget, som
også oplyser, at plejehjemmet tidligst kan være i brug
fra midten af august. Konkret omhandler deres uenig-

heder om bemandingen på
byggepladsen.
Prøveboligen, som var blevet opført for at godkende
den generelle kvalitet på værelserne på plejehjemmet,
levede ikke op til de krav,
der var fastsat af bygherren.
Det fremgår af dagsordenen,
at prøveboligen er blevet besigtigede fire gange - og alle
gange blevet tildelt dumpekarakter. Den er på nuværende tidspunkt stadig ikke
blevet godkendt.

Når plejehjemmet, der
ligger ved Halfdan Rasmussens Vej 1, er færdigbygget
vil det være på i alt 5559 kvadratmeter og består af tre
gårdhavehuse. Plejehjemmet består af i alt 51 boliger,
fordelt på 47 almindelige plejeboliger, en ægteparbolig
og tre aflastningsboliger.
Hornbækhave skal afløse
det gamle plejehjem Bøgehøjgård.
wincentz

Afskedsfest for efterskoleelev endte med kvælertag
DØMT: 17-årig idømt
fem måneders
betinget fængsel
for overgreb mod
15-årig efterskolekammerat
ESPERGÆRDE: En 17-årig
ung mand slipper undtagelsesvist for ubetinget fængsel, fordi han er tidligere
ustraffet og fordi han kun er
17 år. Det besluttede dommeren i Retten i Helsingør, da
den unge mand stod tiltalt
for at have taget kvælertag
på en dengang 15-årig pige,

som han også befølte under
tøjet i skridtet og stak en eller flere fingre op i skeden på
hende, mens hun sov og var
påvirket af alkohol i en sådan grad, at hun ikke kunne
modsætte sig handlingen,
som det hedder i anklageskriftet.
Den 18. oktober sidste år
blev der holdt en privat afskedsfest på Ny Strandvej
i Espergærde. Den 17-årige var blevet bortvist fra
Vordingborg
Efterskole,
hvor han gik, fordi han har
ADHD.
Syv venner fra skolen deltog i afskedsfesten, og der

blev både drukket alkohol
og røget hash, og alle var
meget påvirkede, da de ved
1-tiden gik til ro.
I løbet af natten lagde den
17-årige sig over i en udslået sofa, hvor to piger - blandt
andet den 15-årige forurettede - lå og sov. Hvad der
derefter skete er temmelig
uklart, men den 15-årige
pige vågnede med blå mærker på halsen, og opknappede bukser med noget gult på,
som det beskrives i domsbogen.
De unge fra festen afgav
i retten forklaringer om
hændelsesforløbet, og ud

fra disse forklaringer nåede
domsmandsretten frem til,
at den 17-årige var skyldig i
henhold til anklageskriftet.
Han slipper for fængsel,
hvis han ikke begår noget
strafbart de næste to år.
Han skal desuden være under tilsyn af Kriminalforsorgen i et år.
Den 17-årige skal betale sagens omkostninger og 20.000
kroner i erstatning for tort
til den 15-årige forurettede
pige.

dorte

Kristian Durhuus sætter sig i stolen som ForSeas administrerende direktør den 15. juni.

Ny direktør
for ForSea
UDNÆVNELSE:
Bestyrelsen i ForSea
AB har ansat Kristian Durhuus som
virksomhedens nye
administrerende
direktør. Han tiltræder stillingen den
15. juni.
HELSINGØR: Kristian Durhuus er udnævnt som ny
administrerende direktør
for rederiet ForSea. Han
kommer med mere end 25
års erfaring for sit arbejde
med organisationer som Københavns Lufthavn og G4S .
Derfra har han stor erfaring
med at skabe vækst og forbedre oplevelsen for passagerer, lyder det fra Rasmus
Christiansen, bestyrelsesformand for ForSea AB.
Siden 2011 har Kristian
Durhuus været COO for Københavns Lufthavn. Tidligere har han siddet i ledende stillinger i en lang række større organisationer

blandt andet LSG Lufthansa
Service og G4S. Han har en
kandidatgrad i Business
Economics & International
Management fra Copenhagen Business School.
- Jeg glæder mig til at blive
en del af ForSea og til at påtage mig rollen som administrerende direktør. Jeg har
med stor interesse fulgt ForSeas rejse i takt med, at virksomheden er blevet førende
indenfor bæredygtig transport i regionen. Jeg ser frem
til at hjælpe med at drive organisationen fremad på den
vej. Det er en udfordrende og
usikker tid for hele den europæiske
transportsektor,
men jeg er overbevist om, at
ForSea fortsat vil spille en
vigtig rolle som et regionalt
bindeled mellem mennesker
i de næste mange år, siger
Kristian Durhuus i en pressemeddelelse.
Kristian Durhuus efterfølger Jens Ole Hansen, der har
fungeret som midlertidig
administrerende direktør
for ForSea siden februar, og
som nu vil fortsætte i stillingen som COO.
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Skolen i Bymidten er nomineret
til årets skolebyggeri
FORVANDLING: Skolen i Bymidten er
et stærkt eksempel
på, når funktionalitet og æstetik går
hånd i hånd, hedder
det blandt andet i
dommerkomiteens
bedømmelse af skolen.
HELSINGØR: Skolen i Bymidten er sammen med fire an-

dre nye skolebyggerier kåret til Årets Skolebyggeri.
Det er Nohrcon, der står for
konkurrencen, som afvikles
for 8. år i træk. Vinderen findes via en afstemning, som
allerede er i gang, og der kan
stemmes indtil den 8. juni.
Vinderen afsløres den 15.
juni.
Udover Skolen i Bymidten
er de nominerede Christianshavns Skole og Peder
Lykke Skolen i København,
Lindbjergskolen i Herning
og Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole i Aar-

hus. Der er både nye og renoverede projekter i feltet.

Gode eksempler

Nohrcon sætter fokus på
nye, flotte og funktionelle
skolebyggerier og læringsrum, og prisen skal være
med at fremhæve de gode
eksempler for at inspirere
andre skolebyggere, der
dermed kan lære af andres
erfaringer og bygge bedre og
mere fremtidssikret.
Skolen i Bymidten har
gennemgået noget af en forvandling. Seks af skolens

Om- og nybygningen af Skolen i Bymidten har kostet Helsingør Kommune 320 millioner kroner. Pressefoto
bygninger er blevet renoveret, så de rummer tidssvarende læringsmiljøer, tre
er blevet revet helt ned, og
der er blevet opført tre nye
bygninger, som rummer
tumlesal, værksteder og
faglokaler for udskolingen
samt hjemmebase for udskolingen, musikskole og ny
idrætshal.

Dommerne siger

Den jury, der har udpeget
Skolen i Bymidten som kandidat til prisen, siger blandt
andet om skoleprojektet:
»Skolen i Bymidten er et
stærkt eksempel på, når

Skolen i Bymidten er nomineret til prisen »Årets skolebyggeri«. 

funktionalitet og æstetik
går hånd i hånd. Det er et
meget flot renoverings- og
nybygningsprojekt,
hvor
de forskellige bygninger
komplementerer hinanden
tillige med at de skaber rum
mellem sig. Der er brugt få
materialer – og valget er
ikke faldet på den ellers ’traditionelle’ sprudlende farvepalette inden for skole- og
institutionsbyggeri – men i
stedet for på solide, nedtonede materialer.«
»Skolens varierede uderum virker fuldbragte og inviterer til forskellige former
for aktiviteter i både store

og små grupper. Interiør og
rum er gennemtænkte og inspirerende. Her har de voksne været i børnehøjde og der
er skabt rum der understøtter både leg og læring på elevernes forskellige niveauer.
Det er ligeledes dejligt at se,
at kunstværket ”lanternen”
er en integreret del af uderummet og tænkt til brug
for eleverne.«
Skolen i Bymidten har kostet 320 millioner kroner.
Arkitektfirmaet Kjaer &
Richter har tegnet de 9.050
kvadratmeter nybyggeri og
7.800 kvadratmeter ombygning. do.

Kommunen har visioner men hvordan er virkeligheden
Debat
HELSINGØR: Inden for det
sidste har byrådet givet lov
til at rive bevaringsværdige bygninger ned, blandt
andet i Lundegade og på
Søndre Strandvej. Petersborg er solgt til private og
der er givet tilladelse til at
bygge nogle huse i den hi-

storiske have. Vores fælles
kultur arv, det gamle station på Nordre Strandvej,
skal sælges til boligbyggeri. Byens sjæl og historie er
ved at forsvinde.
Med hensyn til skovbyggelinjen ser det ikke meget
bedre ud. Her har et enigt
byråd vedtaget, at der kan
bygges på græsnings arealerne op mod Teglstrup

Hegn, inden for skovbygge
linjen. Det er ikke første
gang, byrådet har dispenseret for byggeri inden for
skovbyggelinjen.
Byrådet har nedsat et
Øresunds udvalg, der skal
komme med forslag til,
hvordan vi kan beskytte
Øresund. Inden udvalget
er kommet i gang, vedtager byrådet at sælge en lil-

le strandgrund på Sønder
Strandvej 67 B. til private.
Der havde været mere visionært at få skabt forudsætningerne for en strand
promenade fra Helsingør
til Snekkersten havn, så
man kan se Øresund og vores vores smukke kystlinje.
Det kan endvidere bekymre, når politikere i
byrådet, der tidligere har

ønsket at bevare Marienlyst Slot som kommunal
ejendom, nu er ved at ændre mening.
Eftertiden vil nok bedømme os på hvordan vi har
behandlet vores by, om der
har været respekt for vores
historiske, grønne og blå
værdier, eller den såkaldte
areal optimering og idéen
om at tiltrække nye borge-

re får ødelagt for meget af
vores historiske værdier,
fordi vi skal bygge boliger
på naturskønne områder
og sælge ud til private.

ville være et godt tiltag.
Derfor finder jeg stadig,
at der er behov for større,
samlede trafik-, infrastruktur-, kollektiv transport- og mobilitetsanalyser, som indarbejdes i kommunernes planlægning og
hvor der også inddrages
brugersynsvinkler,
borgerinddragelse og holdes
borgermøder og udarbejdes en komplet trafik- og
mobilitetsplan med helhed
og sammenhæng og hvor

der afsættes den nødvendige økonomi i staten, hos
Movia, i Region Hovedstaden og lokalt i primærkommunerne.

Jørgen Bodilsen
Helsingør
Karin Claudia Steinberg
Espergærdew

Kollektiv transport - se fremad
Debat
HELSINGØR: Mange oplysninger kommer frem til offentligheden. Movia fremlægger gennem Region Hovedstadens Trafikudvalg
scenarier, som viser, at der
planlægges
økonomiske
besparelser pga. andre prioriterede trafikinvesteringer, faldende billetindtægter og at de og kommunerne
har en stadig kamp for at få
deres plan for den kollek-

tive transport til at hænge
sammen. Konsekvensen er,
at der kommer endnu færre
passagerer i den kollektive
transport.
Vi forbrugere kan således
konstatere, at allerede med
de planlagte økonomiske
besparelser vil der komme færre passagerer i den
kollektive transport og at
der forventelig vil komme
yderligere afledede effekter, som betyder, at der vil
komme endnu færre passa-

gerer.
Udviklingsmålet – visionen – for den kollektive
transport i region og kommuner må være at få flere
til at bruge den kollektive
transport i regionen, bredt
og på tværs, også i de tyndt
befolkede dele af vores region. Målet må være at satse
på, at skabe helhed og sammenhæng og forbedre den
kollektive transports fremkommelighed og kvalitet.
Man kan nå udviklings-

målet ved at tilbyde et godt
og brugbart produkt og
kampagner,
målrettede
markedføringstiltag,
af
traditionel markedsføring
kan anvendes reklamer,
brochurer, avisannoncer,
reklameindslag i TV2 Lorry, reklamefilm og events,
af digital markedsføring
kan anvendes Facebook,
Instagram, cookies og SEO
(Search Engine Optimising) ligesom indholdsmarketing - content marketing

Jørgen Busch
Jurist og serviceøkonom
Horsensvej 10, 2 tv
Helsingør
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Ja til arbejde
uden for normal
arbejdstid

HOLTE: Rudersdal Kommune har givet dispensation
til, at arbejde med ny p-plads
på Vangeboled kan ske fra
klokken 06.00 om morgenen.
Petri & Haugsted er entreprenør på opgaven, som omfatter etableringen af en ny
p-plads ved Vangeboskolen.
Arbejdet udføres i perioden fra 14. maj til cirka den
26. juni.
Der vil ikke blive udført
støjende arbejde mellem kl.
06.00 og 07.00, men der vil
blive kørt materialer til og
fra pladsen inden spærretiden, som træder i kraft 07.45.
Der var i entrepriseudbuddet lagt 2 x 1 times spærretid
ind henholdsvis om morgenen og eftermiddagen af
hensyn til skolebørnenes
mødetider. Grundet corona
er disse mødetider blevet
forskudt, og det har givet
nogle udfordringer ift. at
gennemføre anlægsarbejderne til den fastlagte tid.
Natur, Park og Miljø
vurderer, at der kan gives
dispensation til arbejdet under den forudsætning, at beboerne i området orienteres.

SEK TION 2

Frederiksborg Amts Avis

FREDAG 15. MAJ 2020

11

Langt sygdomsforløb fik Charlotte
til at genoverveje sit arbejdsliv
BESKÆFTIGELSE:
- Når jeg ser fremad, har
jeg et ønske om en bedre
I kølvandet på en
balance i mit liv. Jeg har et
behandling for
ønske om at være mere for
brystkræft fulgte
min familie og i virkeligheden også at have andet i mit
flere spørgsmål om
fremtidens arbejds- liv end bare min egen virkKort sagt: Jeg er 54
liv for Charlotte Juul somhed.
år i dag, og hvad vil jeg med
Kemnitz, der havde resten af mit arbejdsliv?
været selvstændig
med arbejdsuger på Skræddersyet forløb
Charlotte Juul Kemnitz er
over 70 timer.
sygemeldt og ønsker i første
RUDERSDAL: Ønsker og
drømme om et fremtidigt
arbejdsliv holder ikke pause selvom coronakrisen begrænser mange af de ting,
vi normalt ville gøre for at
finde et nyt job.
Det kan Charlotte Juul
Kemnitz nikke genkendende til, idet hun målrettet er
på vej fra en længere sygemelding til et nyt arbejdsliv.
Spørgsmål om, hvad der
er vigtigt i livet, og om et
arbejdsliv, hvor man aldrig
har fri, er værd at stræbe efter var blandt de spørgsmål,
som Charlotte Juul Kemnitz
stillede sig selv.
Spørgsmålene fulgte naturligt efter, at en behandling for brystkræft gav hende en naturlig pause på et
fortravlet liv som selvstændig.
For Charlotte Juul Kemnitz var svaret simpelt, men
ikke nødvendigvis enkelt
at erkende: Hun ville finde
en bedre balance mellem
arbejds- og privatliv, og det
skulle ikke længere være
som selvstændig.
- Efter at have fået konstateret og behandlet brystkræft var jeg nået til et sted,
hvor jeg efterhånden erkendte, at jeg aldrig havde
haft fri, lyder det fra Charlotte Juul Kemnitz.
Hun fortsætter:

omgang at komme tilbage
til arbejdsmarkedet 20-25
timer om ugen af hensyn til
både en kommende arbejdsgiver og til sig selv i forhold
til, hvad hun kan løfte af arbejdsopgaver efter en længere sygdomsperiode.
Slutmålet er dog efterhånden at komme tilbage til en
37 timers arbejdsuge.
Hun deltager i øjeblikket i
et såkaldt formidlingsforløb
hos Rudersdal Kommunes
faste
samarbejdspartner
Væksthuset.
Formålet med et formidlingsforløb er overordnet
at hjælpe ledige eller sygemeldte tilbage i job gennem
forskellige indsatser og
praktikker.
- Et formidlingsforløb er et
individuelt og skræddersyet forløb, som bliver tilbudt
borgere i Rudersdal, der er
tæt på arbejdsmarkedet,
men som har behov for en
eller anden form for støtte,
forklarer konsulent i Væksthuset Noël Winkelman, der
tilføjer:
- I Charlottes tilfælde har
det blandt andet drejet sig
om at udvikle en ny arbejdsidentitet og få afklaret, hvordan hun bedst muligt kan
bringe sine kompetencer
i spil under nye forudsætninger, når hun bevæger
sig fra at arbejde 70+ timer
om ugen på ledelsesplan til

Send dine fotos fra en
tid med coronavirus
RUDERSDAL: Vores læsere
er stadig flittige til at sende
billeder og illustrationer fra
corona-tiden, og det sætter
vi stor pris på.
Vi bestræber os stadig på
at få bragt dem alle sammen.
Her er det billeder fra Brita
Kjærulf i Birkerød.
Brita Kjærulf er billedkunstner, og hun har blandt
andet været Årets Kunster i
Rudersdal.
Hun skriver:
»Selv om der er tegn på, at
forholdene bliver bedre, er
det stadig svært for en billedkunstner at udstille.
Hverken biblioteker, galle-

n

rier og kunstforeninger har
åbent for kunstnere og for
dem, der higer efter kunst.
Hvad gør en kunstner så?
Billederne hober sig op og
har brug for plads.
Jeg har derfor gennemgået
alt mit tøj og sorteret det og
lagt i plastikposer til genbrug (kun det, der egner sig
til genbrug)«.
Fotoet til højre er taget foran Brita Kjærulfs hoveddør,
hvor poserne med tøj står
klar til at blive sendt steder
hen, hvor de kan få nyt liv og
gøre nytte.
Tøjet er i størrelse 38, skriver Brita Kjærulf, der håber,

at der er åbent i genbrugsbutikkerne og Røde Kors.
På
redaktionen
siger
vi mange tak for Brita
Kjærulfs bidrag, ligesom vi
takker for alle de andre bidrag.
Har du fotos eller illustrationer, der viser noget om
corona-tiden, er du meget
velkommen til at sende dem
til rudersdal@sn.dk

Foto: Brita Kjærulf

er mest, at det er vanskeligt
at følge op, fordi aktiviteten
er lav i virksomhederne, siger Charlotte Juul Kemnitz,
mens Noël Winkelmann
supplerer:
- Det er rigtigt, at krisen
har sat meget i stå. Omvendt
er der også en masse aktivitet i virksomhederne og
Charlottes og min opgave
er jo blandt andet at fange
de åbninger, der er og som
vi i stigende grad oplever,
der er. Derudover handler
det for Charlotte i høj grad
om at udvide og aktivere
sit
beskæftigelsesrettede
netværk, afklare hvordan
hun kan bringe sine kompetencer i spil under helt nye
forudsætninger
gennem
nye jobsøgningsstrategier,
brancheafklaring og identifikation af arbejdsopgaver.
Her hjælper både Jobcenter
og Væksthuset hende.

Lovmæssig gråzone

Charlotte Juul Kemnitz har tidligere været selvstændig med en arbejdsuge på mere end 70 timer, men en behandling for brystkræft
fik den 54-årige kvinde til at spørge sig selv: »Hvad vil jeg egentlig
med mit arbejdsliv?«.
Privatfoto

et helt andet arbejdsliv med
deltidsarbejde.

Et godt match

Charlotte Juul Kemnitz kalder samarbejdet med Noël
Winkelmann for inspirerende.
- Min faste konsulent i
Væksthuset, Noël, er et godt
match. På mange måder
spejler vi hinanden. Det er
et inspirerende samarbejde,
hvor Noël er god til at tænke
ud af boksen, kaste nye ideer op i luften og trykprøve
mine forslag og samtidig forholde sig konkret til, hvad

der er muligt på arbejdsmarkedet netop nu, siger
Charlotte Juul Kemnitz.
På grund af coronakrisen
foregår al kommunikation
mellem Charlotte Juul Kemnitz og Noël Winkelmann
telefonisk.
Det ser Charlotte Juul
Kemnitz ikke som et problem.
Tværtimod har hun ønsket
at fortsætte forløbet, selv
om store dele af erhvervsDanmark har været lukket
ned.
- For mig er processen lige
nu det vigtigste. Problemet

Charlotte Juul Kemnitz er
lige nu et sted i sit forløb med
Jobcenteret og Væksthuset,
hvor hun er parat til at søge
aktivt, men hvor hun, fordi
hun modtager sygedagpenge, oplever, at hun befinder
sig lidt i en lovgivningsmæssig gråzone, hvor det er vanskeligt at navigere mellem
de forskellige regler.
- Jeg må gerne sende et CV
til en virksomhed, men som
reglerne på sygedagpenge
er, må jeg ikke være aktivt
opsøgende. Det betyder, at
jeg ikke må ringe til virksomheden og følge op på,
om de har fået mit CV, siger
Charlotte Juul Kemnitz.
- Det er jo udtryk for, at
Charlotte rykker tættere og
tættere på ikke længere at
være sygemeldt men at træde ind på arbejdsmarkedet
igen, lyder det fra Noël Winkelmann.
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HØRSHOLM: Covid19 har
sendt danskerne hjem, lukket skoler, forretninger med
mere og ændret alles hverdag.
De seneste måneder kommer til at gå over i historien, og Frederiksborg Amts
Avis modtager derfor gerne
fotos fra borgerne i Hørsholm, der viser dagligdagen
i en karantænetid - også nu,
hvor samfundet igen er ved
at åbne sig.
Vi modtager gerne alvorlige, almindelige og måske
sjove øjeblikke, der kan
være med til at beskrive historien for eftertiden.

Et trafikalt
knudepunkt
kræver
p-pladser

Send dit foto til:

»hoersholm@sn.dk«
og skriv kort, hvor billedet
er taget og husk også, hvad
eller hvem, der er på.
Tak :-)

Debat

Ib Lunde Rasmussen
Lange-Müllers Alle 2
Rungsted Kyst

n

Send dine fotos fra en
tid med coronavirus
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HØRSHOLM: Alle de områder som indgår i kommunens byggeplaner ved
Kokkedal station er i dag i
anvendelse som parkeringspladser. Området rummer
ca 280 parkeringspladser.
Ideen om at etablere et parkeringshus som erstatning
for de 280 pladser er urealistisk. Den kan ikke finansieres af provenuet fra jordsalget og det vil være tæt på
livsfarligt at lade et parkeringshus stå ubevogtet med
280 benzintanke som der
kan gå ild i.
Ved alle kystbanestationer
omkring foregår parkeringen da også på udlagte åbne
arealer. Kystbanestationerne indgår som vigtige brikker i hovedstadens trafikafvikling. Hvis Københavns
centrum skal aflastes for
biler og hvis det skal være
nemt og smidigt som borger
i Hørsholm at kunne pendle
og deltage i arrangementer
i hovedstadens centrale områder er det vigtigt at kunne
bruge Kystbanen på en nem
og smidig måde. Og det gælder ikke kun for borgere bosat i Hørsholm.
En bil hvor fører og passagerer tager toget er en bil
mindre i det centrale vejnet.
Hvis man i Hørsholm mener
at det er urimeligt at man
tvinges til at bære en omkostning ved at opretholde
parkeringspladser for borgere fra andre kommuner,
så kunne man passende tage
emnet op i udligningsforhandlingerne med krav om
kompensation for opretholdelse af parkeringspladser
ved Kystbanestationerne for
personer som bor uden for
kommunen.

Frederiksborg Amts Avis

Svend Erik Christiansen har sendt det følgende billede af kvierne ved
Usserød Å, der ubekymrede nyder livet i coronatiden.

Annette Nesdam fra Hørsholm har sendt dette og nedenstående
foto fra en tur i Elleskoven og på plankestien gennem »mangroven«
ved Næbbegård i tirsdags den 12. maj.

Mvh
Lars Sandager Ramlow
Område-redaktør

Selvom Sven-Peter Nygaard
har boet i Hørsholm siden
1977, er det første gang, han
har oplevet en lang kø som
denne til Kringlebageren i
Hørsholm Midtpunkt.
Foto: Sven-Peter Nygaard

På billedet ses Ove Nesdam ved de flotte svampe på en træstamme.

Klit: Tryghedsudvalgets arbejde bærer frugt
Jan H. Klit (K), der er
forrmand for Tryghedsudvalget, glæder sig
over, at der nu er et
politisk flertal for
kamera-overvågning
ved Kokkedal Station.
Foto: Lars Sandager Ramlow

Debat
HØRSHOLM: Det er med
overordentlig
stor
tilfredshed, at det nu ser ud
til at mere af Tryghedsudvalgets arbejde nu bærer
frugt.
Vi har arbejdet målrettet
i to år med forskellige muligheder for at skabe med
tryghed. Udover indbrud
har vi arbejdet målrettet
med utryghed i de lokale
miljøer, herunder Kokkedal Station.
Der er udarbejdet en
handlingsplan, hvoraf øget
kameraovervågning er et
af elementerne. Dette er således et yderligere skridt i
den helt rigtige retning.
Det er i den forbindelse således vigtigt at understrege, at dette tiltag

tiltag, hvor evidens af forskellig karakter på området viser det samme. Det
løser bestemt ikke alt, men
kan være med til at flytte
kriminalitet og er et rigtig
godt redskab i bl.a. opklaringsmæssig
sammenhæng også.
Derfor glædeligt, at der
nu er politisk flertal for at
komme videre af denne vej.

selvfølgelig ikke kan stå
at alene, men indgår sam-

men med en lang række
yderligere tiltag. Kame-

raovervågning er dog et
udmærket forebyggende

Jan H. Klit (K)
Formand for Miljø og
Planlægningsudvalget
og Tryghedsudvalget
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Politisk veteran danner nyt parti

POLITIK: Den tidligere viceborgmester
og konservative
veteran Thorkild
Gruelund opretter
nu partiet »SocialKonservative«.
Respekt for borgerne står øverst
blandt partiets
pejlemærker.
Af Lars Sandager Ramlow

HØRSHOLM: Kampen om de
borgerlige vælgeres gunst i
Hørsholm bliver nu endnu
hårdere.
Den politiske veteran
Thorkild Gruelund oplyser til Frederiksborg Amts
Avis, at han stiller op som
spidskandidat for det nye
parti »SocialKonservative«,
der formentligt får »Q« som
listebogstav ved kommunalvalget til november 2021. Det
bliver meddelt ved næste
kommunalbestyrelsesmøde
- Ved det kommende kommunalbestyrelsesmøde bliver det meddelt, at jeg ikke
længere er »U.P« altså uden
for parti. Fremadrettet er
jeg SocialKonservativ, og
som sådan vil jeg også gå til
valg næste år. Næste skridt
bliver derfor at få fat i en
række borgere i Hørsholm,
der har tilkendegivet deres
støtte til partiet. Jeg vil finde ud af, om de også vil stille
op på listen, og herefter skal
vi så udforme et partiprogram. Det er et fælles projekt, men jeg har selvfølgelig en række pejlemærker,
som vi skal styre efter, siger
Thorkild Gruelund.
I 58 år har han været medlem af Det Konservative Folkeparti. I 2015 stillede han
op for partiet til Folketinget,
og i 25 år har han siddet i
Hørsholm Kommunalbestyrelse for De Konservative
indtil maj sidste år, hvor han
blev ekskluderet med den
begrundelse, at han havde
været »illoyal«.
- Jeg er ligeså konservativ,
som jeg altid har været, og
jeg er meget uenig i begrundelsen. Der er udelukkende tale om en lokal disputs,
og folk der kender mig ved,
hvor stor en sorg det var for
mig, da jeg sidste år blev
ekskluderet på en tynd baggrund. Gennem 25 år har jeg
kun haft enkelte særstandpunkter, og de var kendte
i partiet. Og så var der min
private vejsag, hvor taksationskommissionen og en
uvildig dommer gav mig ret
efter næsten seks års kamp
med kommunen, påpeger
Thorkild Gruelund.

De konservative sager

I samme åndedrag peger
han på, at netop »sagerne«
i Hørsholm er et stort pro-

Thorkild Gruelunds nye parti, SocialKonservative, har en række pejlemærker at styre efter. Et af dem er ønsket om at styrke den lokale handel i Hørsholm.
blem for De Konservative:
- Lige nu er det Konservativ politik at bygge om på
hele kommunen på en gang.
Det er politisk uklogt efter
min opfattelse. Også fordi
der i flere af sagerne er problemer. Den Konservative
ledelse kan godt tåle, at sagen om Hannebjerg-grunden kører, og K-ledelsen
kan også godt tåle en sag
på Svendsvej. Den konservative ledelse kan godt
tåle en heftig forsinkelse af
lokalplanen for Folehavekvarteret, og den Konservative ledelse kan godt tåle et
Rungsted Stations-område i
oprør. PH Park bygger på en
meget usikker økonomi, og
så er der det mulige masto-

dontbyggeri ved Kokkedal
Station... En enkelt sag eller
to er ikke ualmindelige, men
kan De Konservative tåle
alle sagerne på samme tid,
spørger Thorkild Gruelund
retorisk.
Han svarer selv:
- Jeg synes, det tegner et
billede af, at der er noget
galt...

Den politiske retning

Sammen med andre »gode,
lokale kræfter«, glæder
han sig derfor til at få gang
i et nyt konservativt parti
i Hørsholm, hvor det sociale element, som blandt
andre de to konservative
folketingspolitikere, Mette
Abildgaard og Mai Merca-

do, også står for, skal vægte
i partiprogrammet.
- Vi skal glæde os med de,
som kan og vil selv, og holde »hånden under« de, som
ikke har de muligheder og
evner. Vi skal bevare mangfoldigheden i vores børneinstitutions-tilbud. Der skal
være store og små, nye og ældre, kommunale og private
tilbud, og der skal være lige
vilkår for både de kommunale og private institutioner,
siger Thorkild Gruelund,
der fortsætter:
- Mange kalder den politiske retning for Frederiksberg Konservative. Det kan
vi ikke bruge i Hørsholm.
Derfor vil jeg kalde os for
»SocialKonservative«, hvor

SocialKonservative pejlemærker
Der er ikke skrevet et partiprogram for
De SocialKonservative i Hørsholm. Det
skal de kommende kandidater skabe i
fællesskab, understreger partistifteren,
Thorkild Gruelund. Allerede nu har han
dog opstillet en række pejlemærker, som
partiet skal styre efter. Listen er lang,
men her er nogle af de væsentligste, der
ikke allerede er nævnt i artiklen ovenfor:

n Hvis Hørsholm skal forblive en selv-

stændig kommune skal borgerne positivt
kunne mærke, at de er tæt på borgmester
og kommunalbestyrelsesmedlemmer.
n I udviklingen af Hørsholm skal alle
involverede huske: Hvordan gavner det
den enkelte borger. Hvordan gavner det
Hørsholm.
n Miljø og klima er særdeles vigtige emner, som skal tænkes ind i løsninger uden
at det tager overhånd.
n Vi skal passe på ikke at konvertere timer fra social- & sundhedspersonale,

pædagogiske medarbejdere og lærere til
DJØF-timer. Varme hænders værdi kan
ikke opgøres i regneark.
n Kommunen skal arbejde med sin dialogkultur. Politikerne skal i tale med borgene så tidligt som muligt i et sagsforløb.
n Der skal fokus på kommunens fritidstilbud til 12-16 årige unge.
n Der skal støttes op om vores lokale
detailhandel, og vi skal opfordre til at
handle lokalt. Der skal være rigelig, gratis parkering.
n Svage borgere - ældre såvel som handicappede - skal behandles ordentligt, med
respekt og værdighed. Det kræver veluddannede medarbejdere
n Tryghed er ikke »bare« at sikre sig mod
tyveknægte. Tryghed er også, at det enkelte menneske kender det næste »step«
i sit liv.
n Det kan være svært at blive pensionist
og forlade arbejdsmarkedet. Nye netværk skal derfor støttes i Hørsholm.

et af hovedpejlemærkerne er
»respekt for borgerne«. Jeg
vil gerne udvikle Hørsholm,
og jeg er helt med på, at der
skal bygges nyt og byfortættes, men det skal ske med
respekt for de eksisterende
omgivelser og de borgere,
der bor der. Det nye skal spille sammen med det gamle.
Fitness-bygningen på hjørnet af Kammerrådensvej
og ved siden af det gamle
rådhus er et godt eksempel.
Det er en »øjebæ«. Hørsholm
skal bevare sit særkende,
understreger Gruelund.
Han peger også på, at Hørsholm ikke skal STYRES af
økonomer, men RÅDGIVES
af økonomer.

Mennesker og regneark

- Eller sagt på en anden
måde. En kommune handler
ikke kun om regneark. Den
handler i lige så høj grad
om mennesker. En kommune er, for mig, mest af alt et
fællesskab. Og et fællesskab
bygger på, at de mennesker,
som er med i det, har respekt
for hinanden, argumenterer
den politiske veteran.
Han er i dag 72 år, men det
ser han ikke som et problem:
- Det ville det have været
i USA. Her havde jeg været
for ung til at stille op som
præsident, lyder det med et
skævt smil.
Hvis Thorkild Gruelund
og gerne flere SocialKonservative bliver valgt ind i
Hørsholm
Kommunalbestyrelse fra januar 2022, så
er det ikke et mål i sig selv
at vælte De Konservative af
pinden.
- Jeg har det sådan set fint
med vores nuværende borg-

Foto: Allan Nørregaard

mester, Morten Slotved.
Som jeg ser det, så skal De
SocialKonservative gå efter
indflydelse og arbejde sammen med de partier, der kan
sikre dette. Hvis jeg bliver
valgt igen, vil jeg ikke bare
stå »udenfor« som kritiker.
Jeg vil arbejde konstruktivt. Fordelen ved et nyt,
lokalt parti er, at det ikke er
bundet af partiprogrammer
på Christiansborg, og det er
heller ikke bundet af gamle
aftaler og historien i Hørsholm. Det giver en frihed,
påpeger Thorkild Gruelund.

Q for Qvalitet

Navnet SocialKonservative
er blevet registreret i Indenrigsministeriet og hos DK
Hostmaster, og i skrivende
stund arbejder Thorkild
Gruelund på, at partiet får
»Q« som listebogstav:
- Der er mange gode ord,
der starter med Q. Qvalitet,
Qvinder og Qonstruktive
for at nævne tre. Jeg håber,
at jeg får både unge og ældre med på opstillingslisten sammen med en række
kvinder. Det er en kvalitet
med alsidighed, og så skal
vi have det til fælles, at vi
vil være konstruktive i vores tilgang til politik. Det er
også derfor, at jeg selv stiller
op igen og igen. Jeg trives i
politik, jeg holder af det, og
jeg holder af mange af mine
politiske kolleger på tværs
af partierne. Og så vil jeg
gerne være med til at præge vores lokalsamfund, som
jeg har gjort de sidste 26 år.
Jeg synes, at den erfaring
også er en kvalitet, slutter
Gruelund.
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Udeservering
får lynservice af
kommune
FURESØ: Cafeer og restaurationer kan åbne igen fra
mandag den 18. maj, men
reglerne står endnu ikke
klar.
Det står dog klart, at der
på grund af kravene om afstand mellem gæsterne kan
blive behov for udeservering i et større omfang end
hidtil.
Furesø Byråd har i den
anledning besluttet, at kommunen skal lynbehandle
ansøgninger om ekstra
plads til udeservering. Kommunen vil også se positivt
på ansøgninger om at stille
kommunale arealer til rådighed året ud, så cafeer og
restauranter kan komme
godt i gang oven på nedlukningen.
- Nu er beslutningen truffet politisk om, at det er noget, vi gerne ser her i Furesø.
Næste step er, at virksomhederne bliver opmærksomme
på muligheden, og hvad det
vil kræve i det specifikke
tilfælde. Når de henvender
sig, sætter vi deres anmodning i fast track, så de meget
hurtigt kan få en tilbagemelding. Derfra må det være et
fælles anliggende for os alle
her i Furesø, at vi bakker
op om vores lokale fødevarevirksomheder og hjælper
dem godt ind i sommeren,
lyder opfordringen fra borgmester Ole Bondo Christensen (S).
Eva Vedel er som formand
for Furesø Erhvervsforening i kontakt med mange
af Furesøs caféer og restauranter. I hendes øjne kan
udeservering være en kæmpe gevinst for både virksomheder og bylivet.
- Hver enkelt virksomhed
må naturligvis gøre op med
sig selv, om det skaber ny
forretning at rykke udenfor. Men det, vi har set, er, at
kunderne her i Furesø meget gerne vil handle lokalt og
loyalt. Så jeg håber, vi vil se
en masse ny aktivitet i byen
i de kommende måneder, siger Eva Vedel.
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Helle læser højt for børnehavebørn
CORONATID: Normalt arrangerer
voksenbibliotekar
Helle Winther Olsen
Lun på Ord, Spil
Dansk og meget
andet på Farum
Bibliotek. Nu har
hun skiftet voksenlitteratur ud med
børnebøger og læser
højt i en børnehave
flere timer hver dag.
Børnene elsker det.
FARUM: I marts blev Helle
Winther Olsen sendt hjem
fra arbejde ligesom alle andre kolleger. Hun fortsatte
sit arbejde hjemmefra og
havde rigeligt at lave, men
savnede biblioteksbrugerne
og kollegerne.
Fra en uventet kant kom
der en mulighed for igen at
være sammen med levende
mennesker. Hun og bibliotekskollegerne blev bedt om
at indgå som ressourcepersoner i Furesøs dagtilbud.
De små grupper og behovet
for ekstra rengøring betød
ekstra behov for voksne i
blandt andet børnehaverne.
Bibliotekarerne
skulle komme og hjælpe med
at vaske legetøj, spritte af
og andet forefaldende arbejde. Men dette blev ikke
virkeligheden for Helle. I

Bibliotekar Helle Winther Olsen læser højt for børnene i Stavnsholt Børnehus, mens hun venter på en genåbning af bibliotekerne.
Stavnsholt Børnehus havde
lederen tænkt over, hvordan
hun bedst kunne få glæde af
Helles kompetencer i denne
coronatid.
- Lederen spurgte, om jeg
ville læse højt for børnene. Om jeg ville?! Ja tak! Og
det gør jeg hver formiddag
udendørs i de fire børnehavegrupper, fortæller Helle
Winther Olsen.
Hendes indsats værdsættes.
- Da jeg hørte, at vi kunne
få hjælp udefra, havde vi
allerede gang i rutinerne
for hvem, der gjorde legetøj
rent og sprittede af osv. Så
jeg tænkte: Hvad kan vi især

bruge en bibliotekar til. Derfor spurgte jeg hende, om
hun havde lyst til at lave dialogisk læsning. Det kunne
være så fint at have en, der
var dygtig til det. Det ville
være hyggeligt for børnene.
Hun ville samtidig være en
inspiration for de af mine
medarbejdere, der ikke har
en pædagogisk uddannelse.
Børn lærer utrolig meget,
når de bliver inddraget i en
bog og ikke kun får den læst
op, siger leder af Stavnsholt
Børnehus.

Bibliotekets udsendte

Helle Winther Olsen hentede 60 friske bøger fra bib-

Egeskolens 10. klassecenter er
klar til at tage imod eleverne den
18. maj. Foto: Allan Nørregaard

Fem daglige
lektioner til de
større elever
FURESØ: Eleverne i 6 til 10.
klasse i Furesøs folkeskoler
kan se frem til 25 ugentlige
lektioner, når de vender tilbage til skolelivet den 18.
maj.
Furesø Kommunes forvaltning har arbejdet på et
oplæg til genåbning for de
store elever. Det blev præsenteret for Udvalget for
skoler og ungdomsuddannelser tidligere på ugen.
På mødet blev det besluttet, at skoledagen for eleverne i 0.–5. klasse fortsat
vil være 8-13.. For de ældste
årgange, 6. til 10. klasse, bli-

ver skoledagen på fem daglige timer mellem 8-16. Sidste
skoledag er fortsat den 26.
juni.
- Det er meget glædeligt, at
vi nu kan byde de ældste skoleelever velkommen tilbage
til skolen. Det har været et
stort ønske for alle, siger udvalgsformand Henrik Poulsen (S), som har mest fokus
på afgangsklasserne.
- Lige nu er jeg optaget af
eleverne i 9. og 10.klasse,
der ikke får en normal skoleafslutning. Det gælder jo
fortsat, at der ikke skal gennemføres afgangsprøver, og

jeg undrer mig over, at man
ikke kan gøre som i gymnasiet, hvor 3.g´erne skal op til
tre fag. Det er dog en markering og en mulighed for den
enkelte elev at præstere sit
ypperste. Vi skal finde en
god måde at sige farvel til
hinanden efter 9-10 folkeskoleliv. En god afslutning
på folkeskolen præger en
resten af livet, lyder det fra
Henrik Poulsen.

lioteket, så børnene kunne
høre nye historier.
- Jeg læser, børnene sætter lyde på, og så snakker vi.
Meget! Ofte med udgangspunkt i historien, men ikke
altid. På tredje uge er det
dejligt at blive mødt med:
“Jeg så slet ikke, du var kommet!”, og “Nu skal vi have
historier! Vi skal have 1000,
nej 100 millioner!” Både
medarbejdere og børn er
virkelig søde til at fortælle,
at de sætter pris på indsatsen. Der er rart at være som
bibliotekets udsendte, fortæller Helle Winther Olsen.
Helle Winther Olsen når
at læse 8-10 bøger højt hver

dag i løbet af 2-3 timer. Det
hele foregår udenfor, så hun
fandt sin vintergarderobe
frem igen. Resten af arbejdsdagen tilbringer hun på
hjemmekontoret.
Børnehusleder
Karen
Thingstrup fortæller, at Helle Winther Olsen har væren
en klar aflastning for hendes medarbejdere. Samtidig
har det været hyggeligt og
udviklende for børnene.
- Børnene har fået øje på, at
der er ord og begreber i bøger, som man ikke bruger i
hverdagssproget. Samtidig
har de også øvet deres sociale kompetencer fx at vente
på tur. Bøgerne har også ofte
handlet om en situation, de
selv kunne stå i fx, at man
skal til tandlægen, at man
bliver drillet, eller man har
brækket sit ben. Børnene
får prøvet situationen i fantasien og bliver dermed forberedt mere på situationen.
Helle har taget rigtig gode
bøger med og har lovet at
skrive titler på gode børnebøger ned til os, siger børnehuslederen.
I alt har fem biblioteksmedarbejdere været udsendt til Furesøs dagtilbud.
Dagtilbuddene har også fået
hjælp af svømmehals- og
ku ltu rhusmeda rbejdere.
Og ansatte fra bl.a. musikskolerne, museerne og fritidsvejledningen og flere
har hjulpet i andre dele af
Furesøs organisation bl.a. i
FFO’erne.

Tyveknægte på spil ved Furesøbad
VÆRLØSE: Man skal åbenbart være varsom for at parkere
sin bil på parkeringspladsen ved Furesøbad.
Onsdag klokken 14.46 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om et forsøg på tyveri fra en personbil ved Furesøbad.
Tyveknægtenes anstrengelser var dog forgæves, idet bilens ejer vendte tilbage til bilen, hvilket fik de to mænd til at
forlade stedet i en sort mellemstor stationcar.
En rude i bagdøren var blevet knust, hvorefter der ved
håndsindrækning var blevet forsøgt stjålet en bærbar computer.

Venstre: Godt for vores
teenagere
Venstres Jesper Larsen har
kæmpet for, at de store børn
atter skulle i skole.
- Det er stort, at vores teenagere efter to måneders isolation endelig kan komme i
skole igen. Som far har jeg
fulgt det på nærmeste hold,
og min søn i 6. klasse på
Hareskov Skole glæder sig
enormt til igen at komme
i skole fysisk. Vores teenagere er nok nogen af dem
i Danmark, der har måttet
give tab for mest under COVID-19 og vi ved stadig meget lidt om, hvad det kommer til at betyde på lang sigt,
siger Jesper Larsen.

Arbejdsulykken skete 100 meter fra Farum Station. Presse-fotos.dk

Tragisk ulykke ved Farum Station
FARUM: En 39-årig mand er afgået ved døden som følge af
en arbejdsulykke 100 meter fra Farum Station onsdag aften.
Anmeldelsen kom klokken 22.18.
Omstændighederne omkring ulykken er endnu uklare,
men det står fast, at der er tale om en mand, som arbejdede
med rengøring på stedet. Da han krydsede jernbanesporet,
blev han ramt af et tog i lav hastighed.
- Den 39-årige afgik i forbindelse med ulykken ved døden,
og Nordsjællands Politi betragter det som en tragisk arbejdsulykke, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

SEK TION 2

Frederiksborg Amts Avis

Udvalgsformamd
Egil Hulgaard ser
mange hensyn, der
skal afvejes i sagen
om parkeringsforholdene ved Farum Park. Her ved
Lillevangsvej kan
der etableres 500
parkeringspladser,
men området er
omfattet af en
fredning, som dog
åbner for aktiviteter med offentligt
formål. DN Furesøs
formand, Carsten
Juel, betragter
dog ikke FC Nordsjællands superligakampe som
offentlige formål.
Foto: Mikkel Kjølby

Parkeringsløsning bliver
en balancegang af de store
PARKERING: Det
springende punkt
i høringsfasen for
lokalplanen for
Farum Park-området bliver parkeringsforholdene.
Udvalgsformand
Egil Hulgaard (K)
skal holde mange
bolde i luften på en
gang.

Af Mikkel Kjølby
FARUM: Beboerne i området
ved Farum Park, de 14 foreninger ved Farum Park, FC
Nordsjælland og en udsigtsfredning.
Der er mange facetter i spil
i forbindelse med udarbejdningen af den kommende
lokalplan for området med
Farum Park, men det afgørende punkt bliver parkeringsforholdene.
For lige siden Farum Park
blev bygget i 1999, har der
været problemer med parkeringsforholdene.
Den nye lokalplan giver FC
Nordsjælland mulighed for
at etablerede kunstgræsbane på den nuværende grusbane, som hidtil har været
parkeringsplads i forbindelse med superligakampene.
Godt og vel 250 biler var der
plads til her. Langt fra nok
til at forhindre parkeringer

rundt omkring på sidevejene i området.
Forvaltningens oplæg til
lokalplanen lægger op til at
inddrage det nærliggende
hundelufterområde til parkering ved superligakampe.
Det vil give ca. 70-100 parkeringspladser. Langt fra tilstrækkeligt.
Men ikke langt derfra er
et åbent område, som er omfattet af en udsigtsfredning.
På dette område har forvaltningen bedt politikerne
om at arbejde videre med et
forslag om at oprette parkeringsplads i forbindelse med
FC Nordsjællands 20 årlige
hjemmekampe.
- Forvaltningens forslag
går på, at man ikke laver belysning og ikke bygger i høj-

den, og på den måde undgår
at genere fredningens formål. Det vil dog være nødvendigt at etablere en form
for befæstning, som tillader
græsset at gro, forklarer
udvalgsformand Egil Hulgaard (K).
Lokalplanen er sendt i høring, og der var virtuelt borgermøde mandag aften med
mere en 90 foran skærmene
rundt i Furesø og et hav af
spørgsmål. Flere borgere
foreslog underjordisk parkering. Men det vil koste
300.000 kr. pr. parkeringsplads, og parkeringsafgifter
kan ikke dække udgifterne,
lød svaret.
- Vi skal balancere rigtig
mange interesser i denne
sag. Der er beboerne i om-

for en udsigtsfredning. Men
ifølge Carsten Juel er den
korrekte betegnelse en landskabsfredning.
- Der står i fredningskendelsen, at landskabet skal
bevares i sin nuværende
tilstand. Men teksten giver
u ndt a gel se smu l i g he der.
Der kan laves ting til offentlige formål i den del af
fredningen, der ligger øst
for Lillevangsvej, forklarer
Carsten Juel.
Spørgsmålet er så om FC
Nordsjællands
superliga-
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Hareskovhvile
bliver ikke til
botilbud - ny
placering ved
Søndersøskolen
FURESØ: En ubenyttet grund
ved Søndersøskolen ser ud
til at blive løsningen på Furesø Kommunes jagt efter
egnede steder til at opføre
botilbud.
- Vi vil gerne have flere
lokale botilbud. Fordi rigtig
mange borgere ønsker at blive boende i deres nærområde, selvom de har behov for
et botilbud. Langt størstedelen af vores botilbud køber
vi udenbys. Det ønsker vi
at justere på, så vi har flere
muligheder for at tilbyde noget lokalt, fortæller udvalgsformand Matilde Powers (S).
Arbejdet med at etablere
et botilbud på Syvstjerne
Vænge har længe varet i
gang. Derudover var det
tanken at placere botilbud
i bygningen Hareskovhvile
ved Værløse Bymidte samt

på adressen Tibbevangen 86
i Hareskovby. Der var afsat
20,5 mio. kr. til at ombygge
de to bygninger til formålet.
Men de planer er nu ændret.
- Vi dropper at ombygge
de to steder, og kigger i stedet på nybyggeri eller renovering af et andet sted. Det
bliver for dyrt at bygge de
gamle bygninger om, siger
Matilde Powers.
Udvalget har i stedet sat
forvaltningen i gang med
at etablere et botilbud på
adressen Kirke Værløsevej 54 i Værløse. Det drejer
sig om ubenyttet grund ved
Søndersøskolen. Her tænkes opført 16 boliger til botilbud. Det kan gøres for de
bevilligede midler. Men der
skal udarbejdes en ny lokalplan for området.
mikkel

rådet, 14 foreninger og FC
Nordsjælland. Det er især
vigtigt for os, at få involveret
beboerne og foreningerne i
området i processen, siger
Egil Hulgaard.
Han ser fordele og ulemper
i mange forhold.
- Vi skal respektere fredningen. Men samtidig kan
vi løse parkeringsproblemerne. For uden en fast parkeringsplads vil bilisterne
blive ved med at cirkle rundt
på vejene i området til gene
for naboerne for at finde et
sted at sætte deres bil, når de
skal til superligakamp. Derfor virker forvaltningens
forslag som en god ide på papiret, men lad os nu se, hvad
borgerne siger til det, lyder
det fra Egil Hulgaard.

DN: Superligakampe er
ikke offentligt formål
FARUM: - Parkeringsproblemet ved Farum Park er
uløseligt. Det er fortidens
fejl. Nu vil man gøre det
endnu værre ved at tilføje
lfere aktiviteter til området,
siger Carsten Juel om Furesø Kommunes udkast til en
løsning på videreudvikling
af området ved Farum Park.
Her peges på muligheden for at oprette 500 parkeringspladser på et grønt
område ved Lillevangsvej.
Området er omfattet af en
fredning. Enkelte kalder det

n

kampe kan defineres som
offentligt formål.
- Hvis det kun var Farum
Boldklub, som havde aktiviteter i området, ville der
ikke være et parkeringsproblem. Det er FC Nordsjællands superligakampe,
som genererer problemet.
FC Nordsjælland er en
erhvervsvirksomhed,
og
derfor vil jeg hævde, at der
ikke er tale om et offentligt
formål, lyder det fra Carsten
Juel.
mikkel

Hareskovhvile har senest været hjemsted for den kommunale hjemmepleje. Nu står det ledigt. Tanken var at indrette botilbud for yngre
autister i bygningen, men det bliver for dyrt.  Foto: Mikkel Kjølby

Brand i villa i Furesølund-kvarteret
FARUM: For anden gang i år har der været indebrand i kvarteret Furesølund i Farum.
Denne gang blev brandvæsenet alarmeret om brand i en
villa på Hyldevænget onsdag klokken 10.55.
Politi og brandvæsen kom til stedet. Indenfor en times tid
var der styr på branden.
- Branden er muligvis opstået, fordi der tidligere var blevet brændt tag fast i forbindelse med renovering, hvorved
dette har ligget og ulmet, indtil branden var opstået, skriver
Nordsjællands Politi i døgnrapporten.
Tidligere på året var der brand i en villa på Maglehøj ikke
langt fra Hyldevænget. Ved den lejlighed blev brandårsagen
fastlagt til en defekt affugter.
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Unge med hash
i bil på p-plads
STENLØSE: Tre unge mænd
fra lokalområdet blev onsdag aften truffet af politiet
ved parkeringspladsen ved
Egedal Gymnasium i Stenløse, oplyser Nordsjællands
Politi.
Det skete klokken 21.20,
og under politiets visitation
af de tre unge mænd på henholdsvis 21, 22 og 23 år blev
der fundet en mindre mængde hash, hvorfor de blev sigtet for forholdet.

Maj-mødet i byrådet bliver fysisk, men livestreames via Facebook.  Foto: Annemette Jensen

Fysisk møde i
byrådet 27. maj
EGEDAL: Egedal Byråds næste ordinære møde onsdag
den 27. maj klokken 18 bliver
et fysisk møde.
Det oplyste borgmester
Karsten Søndergaard (V)
på det ekstraordinære virtuelle byrådsmøde torsdag
morgen.
Det fysiske møde vil blive
holdt indenfor retningslinjerne for afstand, så der kan
maksimalt være 30 tilhørere i salen. Derfor vil det
kræve tilmelding med billet
at møde op til byrådsmødet,
og hvordan man gør det, vil
blive oplyst senere via kommunens hjemmeside.
Da der kun er begrænset
plads vil mødet også blive
livestreamet via Facebook,
som de virtuelle møder er
blevet det, fortalte borgmesteren.
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Store i skole 25 timer om ugen
DET RINGER IND:
Mandag skal de store elever møde lidt
forskudt for de små
og gå i skole fem
timer om dagen.

EGEDAL: Når Egedal Kommune genåbner skolerne for
de store elever i 6.-10. klasse
mandag den 18. maj, så kommer både de små og de store
elever til at gå i skole 25 timer om ugen.
Det besluttede et enigt byråd på et ekstraordinært
virtuelt byrådsmøde torsdag klokken 9.
- Det bliver så godt for de
unge mennesker at få aktiveret de sociale fællesskaber igen, komme ud af fjerene om morgenen, væk med
morgenhår og nattøj og ud
at få en næsten normal hverdag, sagde formanden for
Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) på byrådsmødet.
Hun understregede, at
hverdagen kun bliver næsten normal, fordi genåbningen er underlagt en masse retningslinjer.
Inden byrådsmødet havde både Skoleudvalget og
Familieudvalget holdt ekstraordinære møder og an-

Fra på mandag kan de store elever i 6.-10. klasse se frem til en skoledag på fem timer hver dag. 

Foto: Lars Skov
befalet administrationens
indstillinger om, at eleverne
i 0.- 5. klasse skal gå i skole
fra klokken 8 til 13, mens
den daglige skoletid for 6.9. klasse bliver fra 8.30 til
13.30.
Betina Hilligsøe oplyste,
at forskydningen er for at
undgå, at for mange skal ind
og ud ad skolerne på samme
tid. I Distriktsskole Smørum bliver åbningstiden dog

lidt anderledes med forskudt
start 8.15 af hensyn til busforbindelserne.
Eleverne i 10. klasse centeret skal også undervises
25 klokketimer om ugen fra
den 18. maj, men her blev de
endelige åbningstider først
fastsat senere torsdag og
meldt ud til elever og forældre.
Betina Hilligsøe understregede, at planen hænger

sammen indenfor de gældende retningslinjer, men
undervisningen foregår stadig indenfor bekendtgørelsen af nødundervisning.
- Det betyder nedsat antal lektioner, og at der ikke
undervises i alle fag, sagde
hun.
Til gengæld gør reduceringen i afstandskravet fra
to til én meter en kæmpeforskel både hvad angår fysiske

rammer, men også personaledækning.
- Vi kan gå tilbage til klassetilknytningen med få primære voksne, sagde hun.
SFO’erne åbner gradvist
fra mandag den 25. maj, ligesom også klubberne åbner
gradvist fra den 25. maj.
At klubberne også snart
kan genåbne i det tempo retningslinjer og omstilling tillader det, glæder formanden
for Familieudvalget Carina
Buurskov (V) og tre klubpiger i 6. klasse, som hun mødte på en af sine gåture.
For selv om klubmedarbejderne har lavet onlineaktiviteter med bagning, musik
og banko og opslag om, hvor
meget de savner børnene, så
er det ikke det samme.
- Der er ingen tvivl om, at
det har været savnet at komme og være en del af et fællesskab, sagde Carina Buurskov.
Jens Skov (SF), der også er
formand for bestyrelsen for
Ung Egedal, pegede på, at
de lidt ældre unge også har
brug for at vende tilbage til
fællesskaberne og fritidslivet, når der kommer nogen
retningslinjer for det, men
de er der ikke endnu.
- Lige så snart de kommer,
vil der blive arbejdet på, at
der også i ungdomsskolen
kan ske nogle åbninger, sagde han. 
ross

Biblioteker åbner
hver anden dag

Gradvist normale
åbningstider igen

LÅN BØGER IGEN:
Nu bliver det igen
muligt at aflevere
og låne bøger efter
nogle strikse retningslinjer.

PASNING: Nye retningslinjer gør det
muligt at normalisere dagtilbuddene
gradvist.

EGEDAL: Fra på mandag den
18. maj bliver det muligt at
aflevere og hente bøger på
Egedal Kommunes biblioteker hver anden dag. Det
besluttede et enigt byråd på
et ekstraordinært virtuelt
møde torsdag morgen.
- Det giver den nødvendige kapacitet både for vores
borgere og personale, sagde
formanden for Kultur- og
Erhvervsudvalget Charlotte
Haagendrup og pegede på,
at bibliotekspersonalet også
hjælper med undervisning
ude på skolerne under coronakrisen.
Beslutningen indebærer,
at bibliotekerne i Ølstykke
og Smørum holder åbent
mandag, onsdag og fredag
klokken 11-17. Biblioteket i
Stenløse holder åbent tirsdag og torsdag klokken 1117 og biblioteket i Ganløse
er åbent tirsdag og torsdag
klokken 13-17. I næste uge,

hvor det er Kristi Himmelfartsdag torsdag, bliver åbningstiden dog flyttet fra
torsdag til fredag begge steder.
Charlotte Haagendrup understregede, at der kun bliver tale om betjent åbningstid, så borgerne vil ikke selv
kunne lukke sig ind med
deres sundhedskort. De vil
heller ikke kunne gå rundt
og »shoppe« bøger på hylderne eller slå sig ned i en krog
på biblioteket.
- Man kommer ind og afleverer og får bøger, fastslog
Charlotte Haagendrup, der
oplyste, at bøgerne bliver behandlet efter retningslinjer,
der skulle sikre både borgere og personale mod smittefare.
Af sagen fremgår, at man
skal reservere på forhånd,
og så bliver de reserverede materialer sat på hylder
med det samme, så borgerne
kan få dem i en fart i de særlige områder, de får adgang
til. Personalet står til rådighed med hjælp og vejledning, men yder ikke egentlig
ekspedition, men borgerne
vil kunne spørge efter specifikke titler eller genrer, som
personalet vil kunne finde

Fra på mandag åbner bibliotekerne hver anden dag, men man
kan ikke slå sig ned i en sofa med
en bog. 
Foto: Lars Skov

frem, hvis de er på hylderne.
- Selvfølgelig ville vi gerne
åbne meget mere, men nu tager vi det i små steps, sagde
formanden.
Det blev bakket op af Jens
Skov (SF), men han ville
høre, om der kunne være
mulighed for, at biblioteket
laver en slags »lykkeposer«,
så man kan gå ned og sige
»Jeg vil gerne læse krimier«
og få en pose med det udleveret.
Det
turde
Charlotte
Haagendrup ikke sige, men
hun lovede at tage forslaget
med til bibliotekerne.
Derudover
opfordrede
hun de borgere, der kan leve
med elektroniske bøger, til
at gøre det for ikke at »slide
personalet op«.
ross

EGEDAL: I forbindelse med
genåbningens Fase 2 har
Egedal Byråd besluttet en
gradvis indfasning af de ordinære åbningstider i daginstitutioner og dagplejer
efter de nye gældende retningslinjer uden kvadratmeteranbefaling.
Formanden for Familieudvalget Carina Buurskov
(V) slog på det ekstraordinære virtuelle byrådsmøde
torsdag morgen fast, at den
seneste tid med nedsat åbningstid og mange retningslinjer har været ny og svær
for alle, men både i og omkring dagtilbuddene har der
været arbejdet hårdt for at få
det til at lykkes, og heldigvis
har forældrene været klar
med opbakning, samarbejde
og forståelse for de fejl, der
er sket.
- Det er helt umuligt at
undgå, men de fejl, jeg er
stødt på, har været få og små
og er heldigvis blevet rettet

med det samme, sagde hun.
Men selv om børn og voksne nu har vænnet sig til den
nye hverdag, og der er samlet mange gode erfaringer,
så har den nedsatte arbejdstid givet udfordringer for
mange arbejdende forældre.
- Dem bliver der flere og
flere af, og med de nye retningslinjer mener Familieudvalget, at det nu er tid til
at arbejde hen imod de ordinære åbningstider. Det skal
vi gøre sammen i børnehøjde, fastslog formanden.
Det blev vedtaget af et
enigt byråd, men Ib Sørensen (S) benyttede lejligheden
til, at påpege, at det kræver
en indsats af Egedal-borgerne, der skal opføre sig med
omtanke, hvis skoler, daginstitutioner og klubber skal
kunne løse opgaven.
- Det kan kun fungere,
hvis vores adfærd følger
retningslinjerne, sagde den
socialdemokratiske gruppeformand, der er bekymret
over, at Egedal Kommune
ligger højt på listen over antal smittede i forhold til indbyggertallet.
- Så det kræver en indsats
af os alle, fastslog han.
ross
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Mand med hash
i parkeret bil
JÆGERSPRIS: En 19-årig
mand fra Jægerspris blev
onsdag aften truffet af politiet i en parkeret bil på Møllevej i Jægerspris, oplyser
Nordsjællands Politi.
Det skete klokken 18.15,
og politifolkene valgte at
visitere den 19-årige, som
blev fundet i besiddelse af
en mindre mængde hash, og
han blev sigtet for forholdet,
skriver politiet i et udtræk af
døgnrapporten

Boligsalg
FREDERIKSSUND KOMMUNE:
Fritidshus på Skadevænget
68, Skibby, solgt for 635.000
kr. d. 15-04-2020
Fritidshus på Tjørnevænget 19, Skibby, solgt for
795.000 kr. d. 27-04-2020
Fritidshus på Mejsevænget 73, Skibby, solgt for
850.000 kr. d. 30-04-2020
Fritidshus på Hyllingeriis
139, Skibby, solgt for 350.000
kr. d. 21-03-2020
Fritidshus på Ørnevænget
54, Skibby, solgt for 995.000
kr. d. 08-04-2020
Fritidshus på Hejrevej 10,
Jægerspris, solgt for 290.000
kr. d. 16-04-2020
Fritidshus på Skolevej 7,
Jægerspris, solgt for 870.000
kr. d. 07-04-2020
Fritidshus på Bøgetoften
12, Jægerspris, solgt for
625.000 kr. d. 06-04-2020
Fritidshus på Plantagevej 25, Jægerspris, solgt for
995.000 kr. d. 25-03-2020
Kilde: Boliga.dk
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Politiet stopper loppemarked
STOP: Jørgen Christensen troede, han
havde fået lov til
lørdagsmarked i
Skibby. Men det har
Nordsjællands Politi
sat stopper for.

Der bliver alligevel ikke noget loppemarked i Bymidten
i Skibby lørdag den 16. maj.
Planerne er stoppet af
Nordsjællands Politi, som
vurderer, at det ikke er lovligt efter reglerne. Billedet er
fra tidligere, indsat en plakat fra Sundhedsstyrelsen.

SKIBBY: En temmelig rystet
Jørgen Christensen må nu
aflyse et planlagt loppemarked lørdag den 16. maj i Bymidten i Skibby, som Nordsjællands Politi har stoppet.
- Jeg har det forfærdeligt
med det. Nu skal jeg i gang
med at aflyse 20 stadeholdere, siger Jørgen Christensen, der følte sig overbevist
om, at han havde gjort, hvad
han kunne og skulle for at få
en tilladelse i hus.
I de senere år har han arrangeret lørdagsmarkeder
i Skibby Bymidte i sommerhalvåret. Årets første
loppemarked måtte aflyses
på grund af corona-situationen. Men med den gradvise
genåbning af Danmark besluttede han at forsøge at få
lov til at holde loppemarked
nu på lørdag.
- Jeg skrev for et par uger
siden til Nordsjællands Politi og søgte om tilladelse til
at holde loppemarkedet. De
svarede, at jeg skulle henvende mig til corona Hotline
om det. Det gjorde jeg. Her
fik jeg at vide, at det kunne
jeg godt. Jeg havde nogle

Foto: Jørgen Christensen

spørgsmål om, hvordan vi
skulle forholde os, og så fik
jeg at vide, der skulle være
afstand mellem standene
og publikum, håndsprit og
handsker, fortæller Jørgen
Christensen, som har haft
travlt med at anskaffe de
nødvendige skilte og værnemidler.
Men torsdag blev Jørgen
Christensen ringet op af en
medarbejder fra Nordsjællands Politi, der fortalte
ham, at han ikke måtte holde loppemarked.

- Jeg tror miseren ligger i,
at man gerne må holde torvedage, som de gør i Roskilde, hvor det er butikker, der
står for standene, men man
må ikke lave loppemarkeder
med private, siger en slukøret og skuffet Jørgen Christensen, der er pensionist
og ikke vil risikere stor bøde
for at bryde reglerne.
Ifølge Rigspolitiet vil tilladelser til afholdelse af
udendørs torvedage, loppemarkeder og lignende
vil altid bero på en konkret

vurdering i den pågældende
politikreds.
- Den myndighedsfælles
hotline og politikredsene
modtager dagligt en lang
række henvendelser og
spørgsmål af meget forskellig karakter, som vi forsøger at besvare så hurtigt og
korrekt som muligt. Vi ved
ikke, hvad der præcis er blevet sagt i den konkrete sag,
men hvis en borger føler, at
han er blevet forkert vejledt,
beklager vi selvfølgelig.
Coronahotlinen kan vejlede

og rådgive ud fra de gældende retningslinjer, men det er
de enkelte politikredse, som
skal vurdere om markedet,
torvedagen mv. er omfattet
af forbuddet, skriver Rigspolitiet i en mail som svar til
Frederiksborg Amts Avis.
Frederiksborg Amts Avis
arbejder fortsat på at få en
kommentar til sagen fra
Nordsjællands Politi, hvilket ikke var muligt torsdag
eftermiddag.
maj

Drømmen om Vinge brast - ansvaret frasagt!
Debat
FREDERIKSSUND: Byrådets
møde den 29. april blev et
endeligt for et spændende
projekt for Vinge. Et endeligt for idéen om en ny by
med et spændende bymiljø
i en grøn profil.
På byrådets møde blev
der nemlig sagt god for bygning af en mastodonthal,
der - mod hidtidig planlægning - skal placeres i
Vinges centrum. En placering som Bløden i Frederikssund, men bare med en
dobbelt så stor bygning. En
mastodont uden vinduer i
op til 14-17 meters højde! Og
et sikkerhedshegn, som nogen vil huske fra den gamle
øst-vest-tyske grænse.
Fra starten har Danmarks
Naturfredningsforening rost Henning
Larsens Arkitekter for et
spændende og grønt forslag, som blev godkendt af
Byrådet, men efterfølgende ændret til det dårligere.
Synd for borgerne i Store
Rørbæk-området, synd for
de nuværende borgere i

DN’s indgivelse af officiel
klage over forkert sagsbehandling i kommunen har
et flertal af byrådet godkendt, at bygherren kan gå
i gang for egen risiko!
Sagt med andre ord: Byrådet har frasagt sig ansvaret!
At overtage kommunens
ansvar generede åbenbart
ikke bygherren. For efter
få dage blev Oldtidsvejen
fra Store Rørbæk mod
Slangerup pløjet op! Den
historiske vej, som har forbundet Roskilde med Store
Rørbæk og Slangerup og
videre mod det historiske
Esrom, var ødelagt!
Skiltene fortæller hastværkets historie!
Men svarer ikke på, hvorfor politikerne ikke selv
ville lægge navn til ubehagelighederne.

Oldtidsvejen, den historiske vej, som har forbundet Roskilde med Store Rørbæk og Slangerup videre
mod Esrom, er blevet pløjet op i forbindelse med byggeriet af en mastodonthal til den danske kulturarv. 
Foto: Per Seerup
Vinge og synd for de kommende borgere i Vinge!
DN Frederikssund har

ikke været tilfreds med
forvaltningens
forarbejde! Altså det, der skete før

den politiske beslutningsproces. Det har dog ikke
ændret processen! Så trods

Per Seerup
Formand for Danmarks
Naturfredningsforening i
Frederikssund
Kornvænget 205
3600 Frederikssund
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Nu genåbner alle
fire biblioteker
BØGER: Borgerne
kan låne og aflevere
bøger på Frederikssund Bibliotekerne
fra på mandag.
FREDERIKSSUND: Fra mandag den 18. maj genåbner
Frederikssund Bibliotekernes fire afdelinger i Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby. Det har et
enigt Kultur- og fritidsudvalg i Frederikssund Kommune besluttet torsdag på
et ekstraordinært virtuelt
møde på Skype.
- Vores bibliotekschef Kirstine Lundsgaard har beskrevet, hvordan det kan
lade sig gøre, og vi har godkendt det uden diskussioner
overhovedet. Det overholder de retningslinjer, der er
kommet fra regeringen, så
vi skal ikke sidde og være
dommere over, om det fungerer eller ej. Alle er interesserede i at åbne og gøre det

på den rigtige måde, siger
Jesper Wittenburg (S), formand for Kultur- og fritidsudvalget.
Der bliver dog kun tale
om udlån og aflevering af
bøger og andet materiale i
den bemandede åbningstid. Borgerne må ikke blive
hængende på biblioteket, og
de »åbne biblioteker«, hvor
man kan få adgang via sit
sygesikringskort, er fortsat
nedlukkede, fortæller kultur- og fritidsudvalgets formand.
- Vi har snakket om at udvide åbningstiden med tre
timer mere i løbet af ugen, så
man får spredt det lidt mere
ud, og det vil man gøre, hvis
det er muligt, siger Jesper
Wittenburg.
På bibliotekerne vil der
være fokus på hygiejne. Personalet skal vaske hænder
ofte eller spritte af, og de indleder hver vagt med at aftørre håndtag både på døre og
elevator i Frederikssund og
udgangsknapper i de selvbetjente biblioteker. Desuden

»

Man skal ikke
afspritte bøger, for hvordan gør man det, og
hvor mange gange kan
man gøre det uden at
ødelægge bøgerne.
Jesper Wittenburg (S),
formand for
Kultur- og fritidsudvalget
i Frederikssund Kommune

vil der være standere med
håndsprit ved alle indgange,
ligesom engangshandsker
vil være tilgængelige, og der
vil ligge desinfektionsservietter, så borgerne selv kan
aftørre tastatur og skærm
på selvbetjeningsautomaterne. Der kan ikke benyttes
kopimaskine, printes eller
læses aviser, og der er sat
bånd henover stole, så man
ikke kan sætte sig på dem,

Frederikssund Bibliotekernes fire afdelinger, blandt andet i Jægerspris, genåbner mandag den 18. maj
med en lang række restriktioner for både personale og lånere. 
Foto: Kim Rasmussen
ligesom legetøj og andet er
gemt væk.
- Men kan lånere være sikre
på, at de ikke kan blive smittet, hvis man låner en bog,
der har været i et hjem med
corona?
- Det har vi tænkt en del
over. Men man skal ikke afspritte bøger, for hvordan
gør man det, og hvor mange gange kan man gøre det
uden at ødelægge bøgerne,
spørger Jesper Wittenburg,
der henviser til, at man hele

Biograf bruger lukning aktivt
NYE STOLE: Slangerup Bio har fået nyt
gulv og nye stole.
SLANGERUP: Der har været
masser af liv i Slangerup
Bio, selv om biograferne indtil videre har været lukket
ned i et par måneder for at
standse spredning af coronavirus.
De frivillige bag biografen
besluttede allerede sidste
år at renovere biografsalen
med et nyt gulv og nye stole
i sommeren 2020, idet biografen som sædvanligt er
lukket i juli måned, og det på
den måde ikke ville genere
biografdriften.
I starten af året blev de nye
stole indkøbt og opmagasineret. Der var truffet en aftale med et gulvfirma, som
skulle skifte gulvet i sommerferien, og de gamle stole
blev sat til salg. Men så kom
coronaen, og det vendte op
og ned på det hele.
- Da vi nu alligevel havde
lukket, og der ikke var og
er udsigt til, at vi kan åbne
biografen foreløbig, blev vi
hurtigt enige om at udnytte
denne tid til at skifte gulv
og montere stole, hvis ellers håndværkerne kunne
nu. Det er heldigvis lykkedes. Gulvfirmaet var klar.
De solgte, gamle stole blev
afhentet, fortæller Birgit
Eckeroth fra PR-gruppen for

Slangerup Bio i en pressemeddelelse.
Biografen er blevet betænkt med 50.000 kroner af
Brand af 1848 Fonden, øremærket til de nye stole, og
det er de frivillige meget glade for, oplyser Birgit Eckeroth.
Snakecity Jazzfestival har
ifølge Birgit Eckeroth et
sjak hårdtarbejdende unge
mænd, der »bukker fingrene«, når opgaven er i en god
sags tjeneste, og de har hjulpet godt til at med at montere
stolene i salen sammen med
frivillige biograffolk. Det
var ikke bare lige at skrue
stolene fast. Der skulle også
tænkes på, hvordan de skulle vinkles med mere.
- Med de nye stole får vi lidt
færre pladser i salen, da stolene kan lænes lidt tilbage,
så der skal være større afstand mellem rækkerne, fortæller hun i pressmeddelelsen, der også nævner, at de
har fået 1000 kroner til fortæring fra bedemand Dennis Tobiasen, Slangerup.
- Det er ganske hårdt for
biografen i denne corona-tid. Selvom vi ikke har
nogle lønudgifter til fast
personale, så er der en del
andre faste udgifter, så det
koster biografen omkring
10.000 kroner om måneden.
Vi håber, at vi snart igen får
mulighed for at åbne biografen for publikum, lyder det
fra Birgit Eckeroth.
maj

tiden har kunnet bestille
bøger på bibliotekerne, ifølge avisens oplysninger dog
som bogposer-to-go, udvalgt
af personalet, siden sidst i
april.
Derimod ser det ikke ud til,
at lokalarkiverne genåbner
i denne ombæring. De er i
hvert fald ikke nævnt i beskrivelsen af bibliotekernes
genåbning.
- Jeg håber, de kommer
med i 3. fase fra den 8. juni,
siger Jesper Wittenburg.

maj

Nej til at spare
Debat

Slangerup Bio har fået nyt gulv og nye stole under corona-nedlukningen.
Foto: Privat

Åbningstiderne er foreløbig: Frederikssund Bibliotek: Mandag, tirsdag og fredag klokken 10-19, onsdag
klokken 10-17, torsdag lukket, lørdag klokken 10-14 og
søndag lukket. Jægerspris,
Slangerup og Skibby Biblioteker: Mandag klokken
13-18, onsdag klokken 10-15
og fredag klokken 13-16, tirsdag, torsdag, lørdag og søndag lukket.

FREDERIKSSUND:
Socialdemokratiet vil ikke
anbefale besparelser på
omsorgscentrene.
I budgetaftalen gældende for 2020 og overslagsårene har vi fået opskrevet budgettet til ældreområdet med et to cifret millionbeløb. En opskrivning, der betyder,
at det politisk vedtagne
serviceniveau og de penge, der er til rådighed,
stemmer overens. Det er
vi i Socialdemokratiet
meget tilfredse med.
Derfor gav det absolut ingen mening, da vi
på ekstraordinært Velfærdsudvalgsmøde den
11. maj blev præsenteret
for et spareforslag for indeværende år, hvor der
blandt andet var lagt op
til at spare seks millioner
kroner på normeringen
på kommunens omsorgscentre. De seks millioner
kroner er tænkt som en
besparelse, hvor omsorgscentrene hvert sted
får trukket en stor sum
ud af deres budgetter
svarende til, hvor mange beboere, der bor det
pågældende sted. Det vil
betyde en reduktion på
0,5 times omsorg for hver
enkelt beboer hver dag.
Opgjort i stillinger taler

vi om 15-18 stillinger, der
skal skæres væk.
Det vil vi som socialdemokrater IKKE være
med til. Vi kan ikke give
med den ene hånd og tage
med den anden - det holder ikke, og det fortjener
vores ældre medborgere på omsorgscentrene
ikke.
Heldigvis var der på
udvalgsmødet
opbakning fra hele udvalget, og
derfor blev besparelserne ikke anbefalet, sådan
som der ellers var lagt op
til. Det er nogle stærke
signaler,
Velfærdsudvalget har sendt videre
til Økonomiudvalget og
resten af Byrådet i Frederikssund Kommune. Socialdemokraterne vil anbefale, at pengene i stedet
for tages af kassen. Den
nye
udligningsreform
kommer Frederikssund
Kommune til gode, så
selvfølgelig skal vi ikke
forringe vilkårene for vores omsorgscentre. Der
er brug for medarbejderne til at give omsorg, pleje og tryghed til de ældre,
der bor der. Så nej tak til
forslag om besparelser
på ældreområdet.
Susanne B. Jørgensen
Byrådsmedlem (S)
Formand for Social- og
Sundhedsudvalget
Næstformand for
Velfærdsudvalget
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Kalvø åbner som rigtig restaurant
»

ALACARTE: Selskaber aflyst for tre
millioner kroner.
På torsdag åbner
Restaurant Kalvø i
Frederikssund for a
la carte gæster frokost og aften.
FREDERIKSSUND: Det er ti år
siden, at Restaurant Kalvø
på Kalvøen ved fjorden i
Frederikssund sidst var en
almindelig a la carte restaurant åben for frokost- og aftengæster.
Nu sker det igen.
Restaurant Kalvø slår på
torsdag den 21. maj klokken
11.30 dørene op som restaurant for a la carte gæster
frokost og aften. De første
bordbestillinger til næste
weekend er løbet ind.
Det fortæller Rasmus M.
Rasmussen, 47 år. Han har
stået i spidsen for den daglige drift af Restaurant Kalvø
siden 2012.
- Coronaen har gjort, at vi
har måttet gentænke vores
forretning. I otte år har vi
levet af at have selskaber,
konfirmationer,
bryllupper, fødselsdage og andet.
Derudover har vi haft nogle
særarrangementer. Vildtaftener, pinsearrangementer,
Sankt Hans-aften, julefrokoster og sådan.
- Coronakrisen har gjort,
at vi fra 1. marts og frem til
1. september har måttet aflyse selskaber for tre millioner kroner. Alene i maj har

Coronakrisen har
gjort, at vi fra 1. marts
og frem til 1. september
har måttet aflyse selskaber for tre millioner
kroner. Alene i maj har
vi måttet aflyse 24 konfirmationsfester. Skal vi
tjene penge igen, må vi
finde en anden vej.
Rasmus M. Rasmussen,
restauratør,
Restaurant Kalvø

at vi ikke kan tilrettelægge
det hele. Det er lidt utilfredsstillende, at de retningslinjer ikke er kommet, fastslår
Rasmus M. Rasmussen.

Håber på mange gæster

Vi har en af Frederikssunds flotteste udsigter. Nu åbner vi for a la carte gæster frokost og aften, siger Rasmus M. Rasmussen, Restaurant Kalvø.

Foto: Allan Nørregaard
vi måttet aflyse 24 konfirmationsfester. Skal vi tjene
penge igen, må vi finde en
anden vej, siger Rasmus M.
Rasmussen.
Han fortæller, at mange
gæster i årenes løb har tilkendegivet, at de gerne så
Restaurant Kalvø åbnet som
en a la carte restaurant, og
det er altså det, der sker nu.

- Vi åbner for både frokostog aftengæster. Vi har tre
store lokaler med god plads
til alle, så alle kan få udsigt.
Dertil har vi en skøn udeterrasse, og vi har en af Frederikssunds absolut flotteste
udsigter. Vi synes virkelig,
at vi har noget at byde på.
Man kan bestille bord, eller
man kan bare komme.
Rasmus R. Rasmussen forklarer, at Restaurant Kalvø
de forgange måneder har
haft travlt med at sælge takeaway, men han medgiver
også, at fortjenesten på takeaway er lille.
- Det er umuligt for et sted
som vores at leve af takeaway alene. Ugens ret til 89
kroner tjener vi ikke meget
på. Vi forsætter med takeaway, men i et nyt koncept baseret på vores nye a la carte
menukort.
Selskabsforretningen er
for nuværende sat på standby.
Forsamlingsforbuddet
gør, at vi nu kun må holde
selskaber for ti personer
ad gangen. Det får vi ingen
kunder på. Budskabet fra
regeringen er fremadrettet,
at forsamlingsforbuddet 8.
juni formenligt hæves til et
sted mellem 30 og 50.
- Men vi kender ikke retningslinjerne, og rigtig
mange selskaber er på over
50 gæster. Så selskabsforretningen er særdeles usikker
for os mange måneder frem.

neskud, sild, smørrebrød,
kulinariske sandwich og
andet. Som aftenrestaurant
vil Restaurant Kalvø også
have helstegt rødspættefilet
og stjerneskud på menukortet, men også italiensk tapas
samt retter som himmerlands mørbrad med syltede
brombær og pure.
Rasmus M. Rasmussen
fortæller, at man netop nu
er i gang med at lave menukortet. Han fortæller også,
at man ikke vil have buffet.
- Det er muligt, at buffet
bliver lovligt, men jeg tror
ikke, at der er mange kunder til buffet. Det vil vi ikke
have.
Restaurant Kalvø har endnu ikke lagt sig fast på hvor

mange dage om ugen, man
vil holde åbent. Om det skal
være tirsdag til søndag, onsdag til søndag eller torsdag
til søndag.
- Vi åbner på torsdag 11.30.
Det er sikkert og vist. Vi har
også taget imod bordbestillinger til næste weekend.
Derudover mangler vi de
konkrete retningslinjer fra
s u n d h e d s my n d i g h e d e r ne, før vi kan få det hele på
plads. Afstandskravet på én
meter kender vi, og det er
vi tilfredse med. Men hvor
mange kvadratmeter skal
der være i vores restaurant
per gæst? Hvor længe må
gæsterne være her? Der er
en række ting, der ikke er
på plads endnu, og som gør,

Han håber, at gæsterne vil
tage godt imod Restaurant
Kalvø som a la carte restaurant. Så restauranten kan
blomstre.
- Det har på mange måder
været lettere at leve af at
afholde selskaber, fordi selskaber bookes på forhånd,
og vi ved hvor mange, der
kommer, og hvad gæsterne
skal have at spise og drikke.
Som a la carte restaurant vil
hver dag være ny. Jeg håber,
at vi kan holde omsætningen, siger Rasmus M. Rasmussen og tilføjer med et
lille smil:
- Jeg mindes en dag i efteråret, hvor vi afviklede et
selskabsarrangement
for
100.000 kroner. Det var en
god omsætning på én dag.
Som a la carte restaurant
skal vi sælge en del stjerneskud for at nå samme omsætning.
hep

Frokost med stjerneskud
Restaurant Kalvø var sidst åben som a la carte restaurant i 2010. Så
lukkede restauranten for at genopstå som selskabsrestaurant i 2012.
Nu bliver man a la carte restaurant igen.

Som frokostrestaurant vil
Restaurant Kalvø tilbyde
lette
frokostanretninger
med et eksklusivt snit. Helstegt rødspættefilet, stjer-

I maj har vi måttet aflyse 24 konfirmationer, og i juni har vi aflyst syv bryllupper og flere sølv-, guld- og
diamantbryllupper. Med et fortsat forsamlingsforbud for forsamlinger over 30-50 personer frem til formentlig september kan vi ikke overleve som selskabsrestaurant, forklarer Rasmus M. Rasmussen.
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TID OG STED
Tid og Sted-listen udgår, da
vi forventer, at alle arrangementer er aflyst på grund af
påbud og henstillinger i forbindelse med coronavirus.

UDSTILLINGER
Medtaget er kun udstillinger
vi er bekendt med har åben:
De Underlige Fisk, Hundested
havn: Inger Kruse, 21.-24.
maj og 30. maj-1. juni
Kældergalleriet, Torup: Medlemsudstilling. I Brugsens
åbningstid
X-Porten, Hundested havn:
Elsebeth Nederlund, 12-17.
maj. Fra 20. maj: Kattegatgruppen
Vinderød Kirkegård: Gravstensarbejder og skulpturer
Ølsted kro: Skulpturpark,
Misja Rasmussen
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Følg Facebook
HALSNÆS: Du kan følge redaktionen på Facebook. Siden hedder Frederiksborg
Amts Avis Halsnæs.
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Kritiserer regler for plejebesøg
PLEJE: Ældrerådet
finder regler om
pårørendes besøg
på plejecentre for
restriktive og påtaler, at man ikke er
blevet hørt om
coronatiltag.
HALSNÆS: At pårørende kun
må besøge ældre på plejecentrene en halv time udendørs en gang om ugen og at
besøget skal »overvåges« af
en medarbejder, finder Ældrerådet i Halsnæs for restriktivt og uacceptabelt.
Det anfører Ældrerådet i
et brev til byrådet, hvor man
samtidig påtaler, at rådet de
seneste uger ikke er blevet
orienteret om de ændringer,
der foretages på ældreområdet, selv om Ældrerådet har
lovmæssig høringsret.
I nogle tilfælde har Ældrerådet måtte læse om tiltag i
forbindelse med Covid-19 i
pressen, mens man i andre
tilfælde er blevet orienteret
ved at formand for Udvalget
for Ældre og Handicappede
Thue Lundgaard har ringet
til Ældrerådets formand
Poula Thrane efter at beslutninger er taget.
Ældrerådet har i starten
af den ekstraordinære coronakrise valgt at have forståelse for, at alt ikke foregik

rørende ikke altid kan tale
frit sammen. Det er nærmest
»fængselslignende«
tilstande. Og det må være
et spørgsmål om retssikkerhed,« skriver Ældrerådet,
men tilføjer at man kan give
tilbud om en medarbejder
kan være til stede, hvis den
pårørende har behov for det.

Ikke til bords

Ældrerådets formand Poula Thrane har på vegne af rådet skrevet til det samlede byråd med kritik af besøgsordningen på plejecentrene .

Foto: Allan Nørregaard
helt efter reglerne, men man
har gjort opmærksom på, at
man vil fastholde sin ret til
at indgive høringssvar.
»Derfor var det også med
stor forundring, at vi måtte
læse i medierne, at man åbnede for besøg på plejecentre
fra fredag den 1. maj 2020.
Dette havde vi ikke hørt noget om, og Ældrerådet fandt
de vilkår, man opstillede for
sådan et besøg, var alt for
restriktive, hvilket vi meget
gerne ville have afgivet Høringssvar på,« skriver Æl-

Kattegatkunst
i X-Porten
HUNDESTED:
Kattegatkunstnerne anløber X-Porten i Hundested med en udstilling fra den 20. maj.
Kattegatkunstnerne er en
meget spændende og alsidig
kunstnergruppe, hvor medlemmerne alle bor i Gribskov kommune. Gruppen har
eksisteret i 12 år og har udstillet utallige steder, både
samlet og i mindre grupper.
I år udstiller alle medlemmer af gruppen i X-Porten på
Hundested havn. Udstillingen starter onsdag den 20.
maj og varer til og med søndag den 24. maj. Der er åbent
hver dag fra 11 til 17.
Der er altid en af kunstnerne til stede som man kan tale
med. Alle har MobilePay så
man kan gøre en sikker handel på stedet. .
Udstillingen finder naturligvis sted under hensyntagen til alle myndighedernes
anvisninger i forhold til Covid-19.

Frederiksborg Amts Avis

Der er fortsat ikke adgang for pårørende inde på plejecentrene.

drerådet i henvendelse til de
21 byrådsmedlemmer.

»Fængselslignende«

Man valgte at afvente nærmere retningslinjer fra
Sundhedsstyrelse og folketing om besøgsmulighederne på plejecentrene. De
foreligger nu, og på den bag-

»

Med hensyn til, at
en medarbejder deltager, er det slet ikke
acceptabelt. Der findes
intet belæg for dette
i Sundhedsstyrelsens
materiale. Det betyder,
at både beboeren, men
også den pårørende ikke
altid kan tale frit sammen. Det er nærmest
»fængselslignende«
tilstande.
Ældrerådet
i et brev til byrådet

grund skriver Ældrerådet:
»Med hensyn til de betingelser, som Halsnæs Kommune har opstillet for at
modtage udebesøg, finder
Ældrerådet alt for restriktive, når det handler om sårbare ældre mennesker, som
i knap to måneder har været afskåret fra at modtage
besøg af deres pårørende og
for Halsnæsborgere er det
ende endnu længere, da man
indførte besøgsforbud endnu tidligere end de officielle
myndigheders indgreb.«
Ældrerådet finder det alt
for lidt at give tilbud om en
halv times besøg en gang om
ugen. Det er ikke tilstrækkeligt til at beboerne og de
pårørende kan komme i en
afslappet situation, og det
bør være muligt med besøg
minimum to gange om ugen
og minimum en time ad gangen.
»Med hensyn til, at en
medarbejder deltager, er det
slet ikke acceptabelt. Der
findes intet belæg for dette
i Sundhedsstyrelsens materiale. Det betyder, at både
beboeren, men også den på-

- Det er ikke sådan at en medarbejde sidder med til bords
under besøgrende, men de
er i nærheden af praktiske
årsager, hvis der skal hentes briller eller en kop kaffe,
da de pårørende ikke må gå
med ind, forklarer formand
for Udvalget for Ældre og
Handicappede Thue Lundgaard om reglerne.
Han ønsker det var muligt
at lukke mere op for plejecentrene, men man er nødt
til at lytte til vurderingen
fra fagkundskaben og tage
forsigtighedsprincipper.
- En halv times besøg vurderer vi lige nu fysisk kan
lade sig gøre, således at så
mange som muligt får besøg.
Og generelt er mit indtryk at
pårørende og beboere er glade for denne løsning. Det er
ikke optimalt, men det som
kan lade sig gøre, siger Thue
Lundgaard.
Ældrerådet anbefaler i sit
brev, at man prioriterer beboernes mentale sundhed og
livskvalitet højere og udvider besøgstiderne.
I øjeblikket kan det ugentlige besøg på en halv time
udendørs på plejecentrene
kun finde sted på en hverdag. Således var det bl.a.
ikke muligt for pårørende at
komme på besøg i søndags,
da det var Mors Dag.
Endelig anfører Ældrerådet at hvis byrådet har
overgivet beslutningskompetencen til forvaltningen
om sager, der påvirker de ældres situation, så har Ældrerådet stadig høringsret, og
det anmoder man om bliver
respekteret i fremtiden. njl

De første grøntsager
fra andelsgården
MELBY: Det unge forpagterpar på andelsgården Lerbjergård i Melby, Nanna og
Christopher, åbner lørdag
16. maj deres salgsbod med
de første grøntsager fra gården.
- Vi har spinat, radiser,
friske hvidløg, kålsalater
og eventuelt forårsløg og udplantningsplanter, fortæller
Christopher Lundgren, der
sammen med Nanna Thomsen kom til Melby i sommer
som forpagterpar på foreningen Andelsgaardes før-

ste andelsgård.
Foreningen Andelsgaarde, der har over 1400 medlemmer, vil gennemføre en
større renovering af Lerbjerggård, som man i første
omgang har lejet. Nanna og
Christopher, der er uddannet på Kalø Økologisk Landbrugsskole, er gået i gang
med at opdyrket et økologisk
og bæredygtigt landbrug på
gårdens marker. Man får
dog først senere det officielle
økostempel, da det kræver
at jorden skal være dyrket

økologisk i længere tid end
de har været i gang.
Lerbjerggård ligger på
adressen Melbyvej 129 i Melby, Salgsboden har åben lørdag kl.10-17 og herefter hver
dag undtagen mandag og
tirsdag.

njl

Christopher Lundgren og Nanna Thomsen tiltrådte i sensommeren
som forpagterpar på Lerbjerggård i Melby, der er den første gård for
foreningen Andelsgaarde. 
Foto: Kenn Thomsen
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Fejret for 40 år
i forsyningen

Skolerne i Halsnæs genåbner fra på mandag for de største elever. Det bliver næsten normale tilstande - men færre timer ifølge borgmesteren.
											
Foto: Frederiksværk Skole

Borgmester: Det bliver næsten
normale tilstande i skolen
GENÅBNING: Det
bliver ikke en helt
normal skoledag, de
ældste elever møder
ind til, men nye retningslinjer gør, at
kommunen næsten
kan indføre normale tilstande igen.
HALSNÆS: Går alt efter planen kan de ældste elever
vende tilbage til folkeskolerne i Halsnæs igen i starten
af næste uge. Den manøvre
forventer borgmester Steffen Jensen(S) bliver markant nemmere, end da skolerne i første omgang skulle
genåbne under coronakrisen.
- Vi modtog de sidste retningslinjer fra myndighederne i går og må ærligt
indrømme, at det stort set
er normale tilstande, vi har
mulighed for at lave. Det er
markant anderledes - og
praktisk nemmere - end da
vi åbnede skolerne for de
yngste elever, siger Steffen
Jensen (S).
Retningslinjerne for 6.-10.
klasse kom først onsdag, og
de åbner op for at den enkelte kommune i høj grad får
fleksibilitet om rammerne,
dog således at de sundhedsmæssige
retningslinjer
overholdes.
- Der er helt åbent bal i forhold til at finde vores egen
måde at løse det på, og vi
glæder os til at få eleverne
tilbage i skole, siger Steffen
Jensen.
Blandt de seneste retningslinjer er slækkede afstands- og hygiejnekrav. Det
er for eksempel ikke længere nødvendigt med to meters
afstand og man må være
sammen på tværs af klasser

»

Vi modtog de sidste retningslinjer fra
myndighederne i går og
må ærligt indrømme, at
det stort set er normale
tilstande, vi har mulighed for at lave.
Steffen Jensen (S)

og stuer i ydertimerne, hvor
der er færre børn.
- Det er en markant ændring, som gør en stor forskel på, hvor mange ressourcer, der skal bruges. Det
betyder også, at vi snart kan
tilbyde normale åbningstider, så folk bedre kan passe
deres arbejde, siger Steffen
Jensen.

Politisk diskussion

Torsdag aften skulle han
sammen med økonomiudvalget drøfte anden fase af
genåbningen, der blandt andet omhandler skoler, daginstitutioner og biblioteker.
Af forslaget til genåbning,
som blev lagt frem for økonomiudvalget, fremgår det,
at skolerne i fase 2 vil åbne
således, at 0.-5. årgang vil
fortsætte den nuværende
praksis med undervisning
fra klokken 08.30-13.30 frem
til sommerferien, og at 6. årgang vil følge samme praksis.
7.-10. årgang vil frem til
sommerferien modtage 25
lektioners undervisning om
ugen - med forbehold for, at
enkelte skoler kan tilrette
undervisningen anderledes
og for eksempel med mere
fjernundervisning.

- De store elever vil opleve
skoledagen lidt anderledes,
fordi de har færre timer,
men vi vil arbejde på at gøre
det mere og mere normalt
for alle, sagde Steffen Jensen inden torsdagens møde
og tog forbehold for, at der
kan komme ændringer.
- Der vil nok blive noget politisk diskussion, og der kan
være ting, som vi beslutter
at gøre anderledes. Det skal
der være plads til, siger
borgmesteren.
Han har endnu ikke hørt
om skoler, der ikke åbner for
de ældste elever mandag, eller som ikke har plads til at
tage i mod de største årgange.
- Jeg tror ikke, at der er
behov for at finde ekstra lokaler udenfor skolerne med
de afstandskrav, der nu er.
Jeg har tænkt mig at tage en
ekstra rundgang hos lederne, og hvis de har brug for en
ekstra dag, så må vi diskutere det.

Nemmere for skolen

På Frederiksværk Skole
kan skoleleder Mette Sabra
og hendes medarbejdere se
frem til at få ni klasser tilbage på matriklen, når eleverne fra 6.-10. klasse i starten
af næste uge vender tilbage.
Det betyder ændringer for
både små og store elever.
Skolen har nemlig været
inddelt i zoner med strenge
regler for, hvor eleverne må
færdes, men med nye retningslinjer og flere elever
må skolen foretage ændringer.
- De nye retningslinjer og
afstandskrav gør, at tingene bliver lidt nemmere for
os. Vi kørte en stram zoneinddeling før, og der bliver
afstandskravet
fremover
gældende i stedet. Vi har
fokus på at sikre så meget

hverdag, som børnene kender, men der vil være børn,
som bliver nød til at flytte lokaler igen, siger Mette Sabra
og fortsætter:
- Det bliver også en udfordring at lave forskudte
pauser, forskudt mødetid og
have styr på formelle ting
som indgange og toiletter
til eleverne. Men vi må se,
hvordan vi kan lykkedes
med det, for vi vil gerne have
de store børn fuldt tilbage.

HALSNÆS: Svend Klostergaard Hansen fejrede den 6.
maj 40 års jubilæum i Halsnæs Forsyning.
- Onsdag morgen 6. maj
var en sjælden festdag i
Halsnæs Forsyning A/S,
hvor vi kunne fejre at vores
driftsmedarbejder
Svend
Klostergaard Hansen har
været ansat i 40 år. Svend
blev pga. de særlige omstændigheder i øjeblikket hyldet
af de nærmeste kolleger, og
fik overrakt Dronningens
Fortjenstmedalje, fortæller
direktør i Halsnæs Forsyning A/S Jacob Kaae Lind
Nordqvist.
Svend Klostergaard Hansen begyndte sin karriere
hos Vej & Park i den daværende Frederiksværk Kommune den 6. maj 1980.
I 1986 overgik han til spildevandsafdelingen i Frederiksværk Kommune, hvor
han kørte tilsyn på pumpestationer, og i 1991 blev
han fast driftsmedarbejder

på Melby Renseanlæg, hvor
han har været en del af driften.
Ved selskabsdannelsen og
dermed udskillelsen fra den
nu sammenlagte Halsnæs
Kommune i 2010, forsatte
Svend på spildevandsområdet, nu i Halsnæs Forsyning
A/S.
Arbejdsopgaverne i dag er
som anlægsmand på det centrale renseanlæg med daglige opgaver, der skal holde
driften kørende, men han
hjælper også til hvis pumpeområdet har brug for hjælp
eller hvis vagten ringer en
sen nattetime.
- Svend har altid været en
god kollega og springer til
når hans kolleger spørger
om hjælp. Svend er afholdt
og folk har altid taget fat
i ham når de skulle have
hjælp. Svend er bomstærk,
og husker alt - også hvor
gamle tegninger har givet
op, lyder det fra forsyningen
om jubilaren.

Kommer på skift

Hun har tidligere været bekymret for, om en genåbnet
skole med strenge afstandskrav ville kunne rumme
alle elever, men da afstandskravet nu er sat ned til én
meter, mener hun ikke, at
der bliver problemer.
- Vi har plads til, at eleverne kommer tilbage, men
nogen må komme på skift,
siger Mette Sabra.
Det er 8. og 9. klasse som
kommer til at møde formiddag og eftermiddag for at
give plad til hinanden.
- De store elever kommer
ikke tilbage til en normal
skoledag med syv lektioner
lige nu. Det bliver en mere
komprimeret skole, og der
vil stadig være hjemmeundervisning, siger Mette Sabra og gør det klart, at de store elever skal vænne sig til
en ny måde at gå i skole på.
- De små klasser har lært
at gå i skole på en ny måde,
og nu kommer de store elever også til at lære at holde
afstand, at vaske hænder og
at ting foregår forskudt. Og
det kan blive en stor opgave
at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, når
vi får begejstrede unge tilbage, som har savnet hinanden, siger skolelederen.
kdd

Svend Klostergaard Hansen med fortjenstmedaljen.

Privatfoto

Ny asfalt og fliser på vej
HALSNÆS: Fra mandag den
11. maj og frem til september
vil der blive gennemført en
række asfalterings- og fliseprojekter rundt omkring
i Halsnæs Kommune. Det
oplyser kommunen på sin
hjemmeside.
Der er planlagt en række
projekter, som vil finde sted
hen over sommeren og efteråret. De første to projekter
er allerede startet.
På stien mellem Ildtornvej
og Hillerødvej i Frederiksværk skal laves nyt brolægningsarbejde med nye fliser,

som forventes at være færdigt i uge 26.
Tirsdag blev der sat gang
i arbejdet med at lægge ny
asfalt på Sølagervejen, Højbjerggårdsvej og på Torupvejen på strækningen fra
jernbaneoverskæringen og
vestpå til Nøddebovejen.
Når det arbejde, der er
startet i uge 20, er gjort færdigt, følger der en række
yderligere projekter, som vil
forløbe hen over og sommeren og den første del af efteråret.
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Tyveri fra biler
UDSHOLT: Klokken 18.18 og
18.23 onsdag fik Nordsjællands Politi to anmeldelser
om, at der imellem klokken havde været indbrud
i to biler parkeret på A.P.
Møller-grunden på Udsholt
Strandvej. I begge biler var
der blevet smadret en siderude, hvorefter der var blevet
stjålet genstande fra bilernes kabiner.

Cykeltur i det fri
GRIBSKOV: Så er det tid til
årets første klimacykeltur.
25 kilometer skal der køres
på turen, der går fra Haldbjerg Skovhave og shelterplads, hvor man kan nyde
udsigten af Solbjerg Engø,
via Nejede Vesterskov og
Arresø ved Pøleåen.
Det foregår lørdag 23.
maj fra klokken 10.00, og på
grund af coronarestriktioner, så kan der kan være 10
deltagere.
De 25 kilometer går i adstadigt tempo, og med pauser
undervejs bliver det en tur
på tre-fire timer. Man skal
medbringe mad, drikke og
en cykel i god stand.
Tilmelding er nødvendig,
og det skal ske på cykelje@
gmail.com.
mas
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Butikker
mærker
opbakning
BUTIKSLIV: Forretningerne i VP-Arkaden i Helsinge har
været tvunget til
at holde lukket på
samme måde som
storcentrene, da
der er overdækning
mellem butikkerne.
I mandags slog de
atter dørene op, og
flere butikker har
mærket kundernes
opbakning siden.
GRIBSKOV: Kort før middagstid er der en hel del
kunder, som går ind og ud
af butikkerne i VP-Arkaden
i Helsinge. I mandags kunne butikkerne igen åbne for
kunderne, og det har været
en varm modtagelse, fortæller indehaver af undertøjsforretningen See Bra, Pia
Heintz.
- I den periode, hvor jeg
måtte lukke her, lånte jeg et

lokale et andet sted i byen.
Men jeg kan godt mærke,
at folk er glade for, at jeg er
kommet tilbage hertil. Mange har stukket hovedet ind
og har sagt, at det er dejligt,
jeg er her, og de vil gerne
handle. Folk er flinke til at
holde afstand, og det fungerer rigtig fint. Så jeg håber,
at folk vil blive ved med at
bakke op og handle lokalt,
fortæller hun.
Og det er der noget, der tyder på, at flere har tænkt sig
at gøre.
- Der var for eksempel en
ung mand, der gerne ville
købe et gavekort hertil til
sin kone. Han plejer ellers
at køre til Hillerød, men ville nu gerne bakke op lokalt.
Mange synes, det har været
så trist, at her var lukket,
så nu vil de gerne være med
til at holde liv i gadebilledet,
mener Pia Heintz.

Salg på Facebook

Hos børnetøjsforretningen
Kids fortæller indehaver
Charlotte Wahl-Nielsen, at

Kunst, mad og øl
TISVILDELEJE: Der er kunstauktion og bæredygtige delikatesser hos Galleri Elander på Banevej 2.
Det begynder Kristi Himmelfartsdag, hvor der er
kunstauktion med kvalitetsværker af kendte kunstnere.
I de efterfølgende tre dage
vil der være salg af bæredygtige franske naturvine,
stangfanget tun fra Azorerne, bæredygtigt fiskekonservers fra Grøndal samt
økologisk øl fra bryggeriet
Rise på Ærø.
Auktionen foregår torsdag
21. maj fra klokken 14.00 til
15.00, hvor der også er prøvesmagning på de mange
lækkerier. Prøvesmagningen fortsætter de næste par
dage ligeledes fra 14.00 til
15.00.
Det hele foregår under
iagttagelse af alle coronaregler.
mas
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Pia Heintz hos See Bra har fået en varm modtagelse af kunderne siden mandag, hvor hun atter måtte åbne i de vante lokaler.

Charlotte Wahl-Nielsen har holdt en smule gang i sin omsætning under nedlukningen ved at sælge tøj på
Facebook og køre ud med det til kunderne. 
Foto: Camilla Nissen.
hun under nedlukningen
har forsøgt at holde en omsætning i gang ved at sælge
tøj via Facebook.
- Jeg oprettede en side, der
fungerede som en salgskanal. Det gjorde, at jeg kunne holde et lille salg i gang.
Jeg spurgte, om jeg måtte
åbne bagindgangen, så kunderne kunne hente varerne
der, men det måtte jeg ikke,
så jeg har selv kørt ud med
varerne om lørdagen og har
været rundt i hele Nordsjælland, siger Charlotte
Wahl-Nielsen.
Hun har oplevet stor støtte
fra kunderne - og da hendes
Facebookside blev hacket
og hun mistede alle sine følgere, blev hendes opslag om
hjælp delt 11.000 gange - så
hun igen nåede op på 800
kunder.
- Og efter, jeg er åbnet igen,
har jeg fået positiv opbakning. Folk er kommet med
blomster, chokolade og søde
kommentarer, siger hun og
mærker ligesom Pia Heintz,
at det har skabt en bevidsthed om den lokale handel.
- Folk er begyndt at tænke
på, at de skal handle lokalt.
Det har jeg også fået at vide
af fire-fem kunder dagligt.
De tænker over, at det kunne
ende med en permanent lukning af de her butikker, hvis

»

Mange synes, det
har været så trist, at her
var lukket, så nu vil de
gerne være med til at
holde liv i gadebilledet.
Pia Heintz, indehaver,
See Bra, VP-Arkaden

de ikke bakker op om byen,
siger hun.
Men hvordan hendes forretning har klaret sig gennem krisen, kan hun først
endeligt svare på, når året
er omme. For hjælpepakkerne har ikke dækket fuldt ud,
fortæller hun.
Hos Helene Muff Smykker
og Ure kan er beskeden også,
at kunderne er vendt tilbage
efter genåbningen.
- Det har været hårdt at
holde lukket, men jeg har
haft travlt, siden jeg åbnede,
så folk er gode til at bakke
op, siger Helene Muff.

Rema 1000-effekt

Optiker Michael Bruun, der

kunne åbne lidt tidligere
end de øvrige butikker, da
de små liberale erhverv fik
lov at åbne, glæder sig også
over, at der igen er liv i arkaden - og at butikkerne nu
kan opleve effekten af, at der
er åbnet en ny Rema 1000 i
byen.
- Der er en meget større
gennemstrømning af kunder. Vi havde gået og ventet
på, at Rema 1000 skulle åbne,
for vi håber, at udvalgsbutikkerne får glæde af, at der
kommer kunder i dagligvarebutikkerne. Men butikkerne i arkaden måtte så
lukke, netop da Rema 1000
åbnede, siger han.
Conny Nielsen, formand
for Gadekærbutikkerne, roser de forretningsdrivende
for at holde modet oppe - og
for nogles vedkommende
også finde på andre måder at
holde en omsætning i gang,
som hos Kids.
- De har virkelig gjort det
godt. Jeg er stolt af vores by,
siger hun.
Kulturcaféen, der også ligger i VP-Arkaden, kan først
åbne den 18. maj, når restauranter og caféer får lov at slå
dørene op.

can

Mere plads til udendørs servering
GENÅBNING:
Restauranter og
caféer får mulighed
for at udvide deres
område til udeservering for at imødekomme afstandskrav.
GRIBSKOV: Når restauranter i Gribskov Kommune
må genåbne 18. maj, får de
mulighed for at udvide det

område, som de serverer
på udendørs i Gilleleje, Tisvilde og Helsinge. Det har
udvalget Udvikling, By og
Land besluttet på et ekstraordinært møde. Det handler
om at give restauranterne
bedre mulighed for at leve
op til de øgede krav om afstand, og samtidig kunne få
plads til gæsterne.
- Vi vil gerne sende et politisk signal om, at vi har
stor forståelse for deres situation, og vi håber, at mange

savner at komme ud at spise
og vil gøre brug af dette, når
restauranterne genåbner,
siger formand for udvalget,
Pernille Søndergaard (nytgribskov.)
Administrationen har været i kontakt med et antal af
kommunens restauranter
og caféer samt erhvervsforeningerne og flertallet
ønsker mere plads til udeservering, for at de kan fordele deres borde på et større
areal, så de kan overholde

Sundhedsstyrelsens
afstandskrav.
Det anbefales fra administrationen, at alle ansøgninger om plads til udeservering på vejarealer i 2020
godkendes, så længe det
ikke er til »væsentlig gene
for trafikafviklingen.«
Der vil stadig være en konkret vurdering fra sted til
sted.
- Nogen ligger ud til et torv,
andre til et fortov, men vi vil
gerne se på de muligheder,

der er, for at understøtte vores erhvervsliv, siger hun.
Det har også været på tale
at gøre Hovedgaden i Tisvildeleje til en sivegade, som
det er tilfældet under Musik
i Lejet, selvom festivalen i år
ikke kan afvikles på grund
af coronavirus.
Men det vil kræve, at udvalget tager stilling til konkrete ansøgninger om at afspærre gaden.
can
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Lille Palle får øl opkaldt efter sig
ØL: Sanger og harmonikaspilleren Lille Palle kan glæde
sig over, at et lille
bryggeri på Thurø
har valgt at opkalde
en øl efter ham.
GILLELEJE: Sangeren og musikeren Palle Andersen,
bedre kendt som Lille Palle,
der bor i Gilleleje, kan glæde
sig over, at et lille bryghus
på Thurø har valgt at opkalde en øl efter ham.
- Det kommer sig af, at øltypen Pale Ale i ølkredse kaldes for Palle Alle, og da vi så
skulle lave en IPA, hvor der
kommer et i med, så lå den
lige til højrebenet. Så synes
vi næsten kun, den kunne
hedde Lille Palle. Vi har en
lokal mand, som kender Lille Palle, og han sendte ham
et billede af øllen, fortæller
Erik Nielsen, der ejer bryggeriet på Thurø, som laver
ølmærket Ø Bryg.
Og Lille Palle blev glad.
- Det er historisk. Man bliver en del af en historie på
den måde og kommer ind i
folks bevidsthed på en anden måde, siger sangeren
og musikeren, der oplever,
at mange yngre mennesker
ikke ved, hvem han er.
- Så for mig betyder det et
skub til erindringen - det
er en påmindelse om, at jeg
findes endnu. Jeg eksisterer

Nu kan man få sig en Lille Palle - en IPA fra et lille bryggeri på Thurø. Lille Palle Andersen har selv fået tilsendt en kasse og er glad for at blive husket. 
altså stadig, og jeg spiller
stadig musik og har fuld
knald på, siger han.
Den aktuelle krise kan
også mærkes hos sangeren.

- Det har kostet mig nogle
jobs. Sådan er livet. Jeg er
vant til modgang og skal nok
klare den, siger han.
Lille Palle er født i 1942

og har en lang karriere bag
sig, der begyndte allerede i
50’erne. Han er blandt andet
kendt for sangen »Hængepilen«, hvor han er »så ked a’,

den hænger ned a’«.
Han har også medvirket i
to film og optrådt i næstsidste afsnit af »Matador.«
Han var også i mange år et

Foto: Allan Nørregaard

fast indslag på Bakkefesten
i Gilleleje, hvor han har optrådt 31 sæsoner i træk.
can

Bibliotekets bogposer er en stor succes
LÆSNING: Mere
end 600 poser med
bøger er udlånt fra
Gribskov Biblioteker.

Af Mads Hussing
GRIBSKOV: Da coronakrisen
ramte for alvor, og biblioteker skulle holde lukket,
så kiggede afdelingsleder i
Gribskov Biblioteker Susse
Manthey Olsen mod et par
jyske biblioteker, der havde
fået idéen om at låne bøger
ud på en anderledes måde.
Man kunne bestille fem
bøger, og de lavede de pickup-steder rundt om i byen,
siger Susse Manthey Olsen
og fortsætter:
- Inspireret af det, så talte
vi om, man kunne lave det
samme her i Gribskov. Eller
kunne vi gøre det på en anderledes måde, hvor man fik
mere selvbestemmelse over,
hvad der var i posen.
Folk kunne komme med
input, og hvis de bøger ikke
var hjemme, så kom biblio-

tekarerne med egnede alternativer.
- Nogle folk sagde: Pak
bare fem bøger til mig. Det
bliver spændende at se, hvad
I kommer med, siger afdelingslederen, der åbnede
bibliotekerne nogle dage,
hvor folk kunne komme og
hente.

Bogen var savnet

- Det har været en kæmpesucces. Vi har rundet 600 poser fra de tre biblioteker. Jeg
havde forventet en interesse, for der var mange forespørgsler på Facebook og
Instagram, men jeg er meget positivt overrasket over,
hvor stor interessen har
været, siger Susse Manthey
Olsen, der mener, at de har
ramt et behov for den fysiske
bog, som kan noget andet
end den digitale bog.
- Den fysiske bog har været savnet, siger afdelingslederen og forklarer:
- Der er nogen, der er bedre
tilpas med at læse i en fysisk
bog. Det kan være lugten af
den, eller at man nemmere
kan se, hvor langt men er
nået i den. Det er lidt alders-

betinget, men det er alle aldre, der låner bøger.
- Der er også samværet
med familien om en bog, og
det er noget andet med en fysisk bog end med en iPad.
- Vi har også fagbøger,
hvor man med en fysisk bog
virkelig kan se det lækre
layout. Det kan være strikkebøger eller kogebøger,
siger Susse Manthey Olsen,
der kan se, at alle slags bøger bliver lånt af alle aldersgrupper.
- Min fornemmelse er, at
den fysiske bog, lydbogen
og ebogen komplimenterer
hinanden, og at de bliver
brugt forskelligt, siger hun.

Stor glæde

Susse Manthey Olsen har
fået mange positive tilkendegivelser.
- Især fra folk der har læst
bøger, som de ikke selv havde valgt, hvis de frit kunne
vælge, siger lederen og fortsætter:
- Der har også været studerende, der har været glade
for at kunne låne bøger til
deres opgaveskrivning.
Da det meste har skulle

Over 600 poser med bøger er blevet sendt ud fra bibliotekerne.
foregå på afstand, så har
hun ikke vekslet så mange
ord med de fremmødte, som
hun ellers ville.
- Vi har overholdt alle foreskrifter fra Sundhedsstyrelsen, så vi har ikke været så

tæt på folk, siger hun.
Bibliotekerne har åbent
igen fra mandag, og så er
det slut med to go-poser med
bøger. Man kan begynde
at aflevere bøger igen, men
man får ingen kvittering.

Bøgerne får lov til at ligge i
72 timer, før personalet begynder at håndtere dem.
Der er ingen gebyrer på
for sent afleverede bøger i de
første 14 dage efter åbningen
af bibliotekerne.
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SMIL
Landbetjenten kom sent
hjem, tog uniformen af i
mørke og prøvede at snige
sig i seng, men konen var vågen og sagde:
- Skat, jeg har en dundrende migræne, vil du ikke
være sød at cykle ind til natapoteket og hente nogle hovedpinepiller?

Betjenten famlede rundt
i mørket, trak i uniformen
igen og cyklede af sted. Da
apotekeren så ham, sagde
han forundret:
- Er det ikke landbetjenten?
- Jo, det er da.
- Hvorfor er du så iført
brandmandsuniform?

GARFIELD

***
- Hvorfor har en roulade ingen penge?
- Fordi den er blevet rullet.

HAGBARD

» Bizarre nyheder
Nu er der coronaregler for sko
JOHANNESBURG: Detailhandlerne i Sydafrika må kun sælge
sko, der er lukkede ved tæerne. Og T-shirts skal promoveres
som tøj, der skal bæres under en jakke eller trøje med lange
ærmer. De nye regler er et led i regeringens bestræbelser på
at standse smitten med coronavirus, skriver nyhedsbureauet Bloomberg ifølge avisen Gulf News.
Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, er ved at lempe
på coronanedlukningen, og der er flere lempelser på vej i
slutningen af maj. Erhvervsminister Ebrahim Patels kontor
siger, at de nye tøjregler kommer efter drøftelser med tøjbranchen. Ikke alle kan se idéen i reglerne.
- De nye tøjregler er vanvittige og ligner mere noget fra
1980’ernes Sovjetunionen end fra et demokrati i Sydafrika,
siger Dean MacPherson, skyggeerhvervsminister i oppositionspartiet Demokratisk Alliance.
/ritzau/

TUNDRA

Dreng på 25 kg fanger fisk på 36 kg
TENNESSEE: Niårige Coye Price slog to fluer med et smæk på
en fisketur for nylig. Dels fangede drengen fra Tennessee en
enorm fisk: En stør på 36 kilo, eller knap halvanden gange
hans egen kropsvægt på 25 kilo. Og dels fik han overhalet
sin store- og lillesøster, der for nylig havde fanget fisk på
henholdsvis 18 og 26 kilo.
- Så ikke alene fangede han en større fisk end dem, men
støre er sjældne, hvilket er den anden seje ting ved det, fortæller Coyes far, Chris Price, til avisen The Tennessean.
Coye prøvede egentlig at fange maller i en sø i hjemstaten,
da den enorme stør bed på. Den tog et kvarter at få ind i båden, og efter en vejning og et stolt billede blev den sat ud i
søen igen. En stør kan blive op til 150 år gammel og veje 136
kilo ifølge Tennessees naturstyrelse.
/ritzau/

Dagens frokostpause
705

APPALAG
PÅ
ARTIKEL RATER
KOBBER
REAUMUR

RÅB
BUFFET

TALJER TYRKIET

VINTERTØJ
BOLIGBLOK
ENG.
TILTALE
SKOLEBY
HUGGE

LITIUM

SPILLEKORT

PAGT
SKAKBRIK

LOKKEMAD
KONSONANT
TRYKSVAGE

BYGGEGRUND
KORALØ

PRÆP.

GRÆSK
TEGN

KARATEGRAD

ELSKELIG
PARTIKEL

EGYPTISK
GUD

SIDST I
MAJ
FÅ
IND

www.pib.dk

Se dagens løsninger på siden med vejret

HJALMAR

n

FREDAG 15. MAJ 2020

