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Med Deal.dk sparer du op til 70% på alt fra
lokale tilbud, sjove oplevelser og weekend-
ophold til gourmetophold til gourmetoplevelser. Tilmeld dig nu,oplevelser. Tilmeld dig nu, 
så får du de bedste deals i din indboks. 

Få gode tilbud i din indboks
Tilmeld dig på Deal.dk

Køb tilbuddene på Deal.dkKøb tilbuddene på Deal.dk

MEGET 
MERE
FOR PENGENE

Deal.dk giver dig 

TILMELD DIG PÅ DEAL.DK

MIKAEL SAND, 
REDAKTIONSCHEF
I DAGENS LEDER 10

Ønske: Natur-
kraft  skal på 
fi nansloven

Højspændings-
kabler kan 
sprænge pærer

Amfetaminsag 
skal for lands-
retten i dag 

side 3

side 5

side 8

Peder fra Vej 
& Park fi nder 
helt ny siv-art

side 6

Kommunen vil 
skyde 36 mio. i 

sortering af aff ald

side 2

Anklager vil sende 66-årig 
i fængsel for ulve-drab
Manden er tiltalt for overtrædelse af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen ved at 
have skudt og dræbt en ulv 16. april 2018. Udover fængselsstraf nedlægger anklagemyn-
digheden påstand om konfi skation af en jagtriff el og frakendelse af retten til at have eller 
erhverve jagttegn i en periode.

Johanne Lund Eriksens Pipi 
Antik er rykket fra Skjern 
til Stauning på grund af 
pladsmangel. Foto: Jørgen Kirk 

Det skulle 
have 
været en 
ny bil - 
men de 
købte 
en gård

side 4

side 3

709759 3207225

00035

Bolig & livsstil
tillæg til Jysk Fynske Mediers 13 dagblade

ko :
Anne Karlskov

på telefon 6545 5373
eller mail

akp@jfmedier.dk

Med en annonce i
Bolig & Livsstil
når du ud til

438.000* .

Kilde: Index Danmark/Gallup, 1.halvår 2017/Målgruppe: 12 år+/Stikprøve: 12.204.
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Kundeservice:
Telefon 70 11 70 66
Mandag-torsdag: 7-16 - Fredag: 7-15

OnLine: 
dagbladetringskjern.dk/kundeservice eller benyt 
vores selvbetjening på selvbetjening.laeserbonus.dk

Siden 22. august har strandene ved Hvide Sande og Søndervig 
været uden livreddere. arkivfoto. 

Turisme
jonas kollerup 
jonko@jfmedier.dk

Hvide sande: Sommeren 2018 
blev en succes for turismen: 
Den blev blandt de varmeste, 
tørreste og mest solbeskin-
nede, og vejret trak mange 
mennesker til Vesterhavet.

Nu er livredderne taget 
hjem efter en af deres hidtil 
travleste sæsoner ved Søn-
dervig og Hvide Sande. Ni 
gange har de reddet bade-
gæster i livsfare, og samlet 
set har de været på arbejde 
hele 34,6 procent mere end 
sidste år.

- Jeg er meget taknemme-
lig over, at vi har de her for-
anstaltninger på Vestkysten, 
for statistikken underbygger 
jo nødvendigheden af det. 
Så vi skal være taknemmeli-
ge for, at vi har den rednings-
tjeneste til rådighed derude. 
Ellers kunne det være gået 
grueligt galt, siger forman-
den for erhvervs- og vækst-
udvalget, viceborgmester Sø-
ren Elbæk (S).

Tallene taler for sig selv
Tallene i sig selv vidner om 
et behov for livreddere ved 
kysten, og mens uhørt godt 
vejr og et lunt, men heste-
huls-fyldt Vesterhav står for 
sin del af forklaringen på de 
mange farlige hændelser i 
vandkanten i år, så ville der 
næppe være sket det helt sto-
re uden et stort antal af turi-
ster.

Netop turisme er en stor 
indtægtskilde for Ringkø-
bing-Skjern Kommune, hvor 
erhvervet i 2017 omsatte for 
2,9 milliarder kroner. Det er 
en stigning på 400 millioner 
kroner siden 2015 og en afgø-
rende forklaring på, at kom-
munen arbejder målrettet på 
at få flere turister – og meget 
gerne i længere tid end bare 
i højsæsonen.

Selvom regnen er vendt til-
bage i august, så er risikoen 
for farlige situationer ved Ve-
sterhavet stadig tilstede. En 
del af salgsargumentet for 

kommunen går på Vester-
havet, og for flere turister - 
herunder tyskere - er netop 
havet et stort plus.

95 procent er studerende
Men havet kan som nævnt 
være farligt - og det er ikke 
muligt at trække på ressour-
cerne fra Trygfondens Kyst-
livredning udenfor højsæso-
nen, forklarer chef for drift 
og sekretariat Anders Myr-
høj. Han skønner, at 95 pro-
cent af livredderne er stude-
rende, der skal tilbage til de-
res studier, mens resten skal 
tilbage til deres arbejde.

- Men det kan jo være, at 
kommunen på den lange 
bane kan løfte noget af opga-
ven selv i yderperioderne af 
sæsonen. Vi støtter gerne op 
om, at man lokalt uddanner 
livreddere, så man måske fra 
kommunens side kan stå for 
noget af kystlivredningen, si-
ger Anders Myrhøj.

Hos Ringkøbing-Skjern 
Kommune er man ikke afvi-
sende over for ideen:

- Det må vi da kigge på. 
Hvis behovet er der, og skul-
dersæsonen kan blive for-
længet – det er i øvrigt no-
get, vi arbejder meget på – 
så må vi da politisk kigge på, 
om der er mulighed for at 
forbedre redningstjenesten, 
siger viceborgmester og for-
mand for erhvervs- og vækst-
udvalget, Søren Elbæk (S).

- Vi skal jo finde finansie-
ringen til det, og det er ikke 
umiddelbart en, vi har i øje-
blikket. Det kan godt være, at 
der kan laves en eller anden 
form for samarbejde mellem 
kommunen og de tjenester, 
der er i dag. Jeg kan ikke svare 
på, om det er muligt; det kræ-
ver en bedre afdækning, kon-
staterer Søren Elbæk.

- Men jeg synes da, at vi po-
litisk skal være opmærksom-
me på, at når vi arbejder på 
at forlænge skuldersæsonen, 
så skal vi også være indstillet 
på, at redningstjenesten kan 
være noget af det, der følger 
med.

Danmark side 4

Elbæk: Mere 
kystlivredning 
er en mulighed

affald
Poul Osmundsen 
polo@dagbladetringskjern.dk

rinGKØBinG-sKJern: Mere 
end 36 millioner kroner. Så 
meget kommer det forment-
lig til at koste, når Ringkø-
bing-Skjern Kommune i lø-
bet af få år skal indføre et nyt 
system til udsortering af or-
ganisk affald.

Det fremgår af anlægsover-
sigten efter byrådets budget-
konference i sidste uge.

På denne anlægsoversigt er 
der afsat 25.750.000 kroner i 
2020 til udsortering af den 
organiske fraktion i dagre-
novationen i helårsboliger; 

i 2021 er der afsat 9.500.000 
kroner til samme manøvre i 
sommerhusområderne.

- Om det bliver lige præcis 
dette beløb, kan vi ikke sige 
med sikkerhed. Men vi ved, 
det bliver dyrt, siger forman-
den for teknik- og miljøud-
valget John G. Christensen 
(S).

Kommunen har endnu ik-
ke lagt sig fast på, nøjagtig 
hvilken model for affaldssor-
tering, man vil bruge - også 
fordi Ringkøbing-Skjern ind-
går i et affaldssamarbejde 
med andre kommuner.

Men senest i 2022 skal 
kommunen leve op til et 
krav om, at mindst halvde-
len af husholdningsaffaldet 

skal genanvendes, så der er 
ingen vej uden om, under-
streger John G. Christensen.

To fraktioner
I øjeblikket henter skralde-
mændene dagrenovationen, 
mens genanvendelige ting og 
sager som glas og pap udsor-
teres i hjemmet, og bringes 
til genbrugspladsen eller til 
nærmeste miljøstation.

Nogle steder - i den gam-
le Ringkøbing Kommune - 
er der også stadig en hel del, 
der hjemmekomposterer 
den organiske affald i særli-
ge komposttønder.

Faktisk kan man gratis få 
udleveret sådan en tønde, 
hvis man henvender sig til 

en af kommunens genbrugs-
pladser.

Men det batter ikke nok, 
og derfor skal der altså ske 
en systematisk udsortering 
af det organiske affald, hvil-
ket vil kræve en udbygning 
af henteordningen for dag-
renovation.

Selv om man ikke har lagt 
sig fast på en model endnu, 
siger John G. Christensen, 
at meget tyder på en model, 
hvor borgerne får udleveret 
en affaldsbeholder delt i to 
rum eller en løsning med se-
parate beholdere.

Skraldevognene vil være 
opdelt i to kamre, så beg-
ge fraktioner kan hentes på 
samme tid.

36 millioner til ny affalds-ordning
Ringkøbing-Skjerns borgere skal sortere affaldet - og det 
bliver dyrt. Modellen er dog ikke valgt endnu.

Turisme
anne-Mette Skaanning skaa@ 
dagbladetringskjern.dk

rinGKØBinG: Der er både vådt 
og mudret ude i virkelighe-
den.

Det gik op for den stribe 
politikere, som mandag ef-
termiddag var inviteret for-
bi Naturkraft ved Ringkø-
bing for at se og høre mere 
om den kommende turist-
attraktion, som skal stå klar 
i påsken 2020.

Selv om de udleverede 
plastikovertræk gik op over 

knæet, var det ikke nok til at 
holde sko og fødder tørre ef-
ter en gåtur på byggepladsen.

Viceborgmester Søren El-
bæk (S) måtte efterfølgende 
investere i et par nye sko, in-
den han skulle videre til næ-
ste møde.

Alligevel var han godt til-
freds med de nuværende 
og måske kommende folke-
tingspolitikeres interesse for 
projektet.

- Naturkraft er et helt unikt 
projekt, som ikke bare vil få 
stor betydning for Ringkø-
bing-Skjern. Der findes ikke 
noget, der ligner. Og det na-

turvidenskabelige afsæt, som 
oplevelsesparken får, har et 
langt større perspektiv, og 
det vil både Naturkraft og 
vi gerne klæde politikerne 
på Christiansborg på til at se 
mulighederne i, siger han ef-
ter mødet.

Missionen for Naturkraft 
er at komme på finansloven, 
som Experimentarium, Den 
Blå Planet og andre attrak-
tioner - der også har læring 
som en del af oplevelsen - al-
lerede er det. Det er bestemt 
ikke urealistisk, vurderer fol-
ketingsmedlem Dennis Flyd-
tkjær (DF).

- Det er et utroligt spæn-
dende projekt, og det er fan-
tastisk at se, at en god idé nu 
bliver til virkelighed. Jeg er 
ikke sikker på, at det vil lyk-
kes at få op mod fire millio-
ner i driftstilskud fra staten, 
som jeg kan forstå, projektet 
drømmer om. Men det er in-
den for rækkevidde at få del i 
nogle af de puljer, som netop 
er sat af til naturfag og læring, 
men det bliver nok svært at 
nå det i år, siger han.

Om charmeoffensiven i 
marken giver bonus på det-
te eller næste års finanslov, 
vil tiden vise.

naturkraft på ny 
charmeoffensiv
Nuværende og måske kommende folketingspolitikere lagde mandag 
vejen forbi Naturkraft. Håbet er, at de bliver så interesserede, at de er 
klar til at sætte den kommende oplevelsespark på finansloven.

Der var masser af folk i 
marken i går - fælles var, 
at de fik meget mudrede 
sko. Her er det : jens Peter 
Hegelund, kommunaldirektør, 
kjeld juel Petersen, 
chefrådgiver, naturkraft, 
Søren elbæk, viceborgmester, 
kenneth Mikkelsen, nyvalgt 
folketingskandidat, Venstre, 
Hans østergaard, borgmester, 
Dennis Flydtkjær, MF, Dansk 
Folkeparti, annette lind, MF, 
Socialdemokratiet, Peter 
Sand, direktør, naturkraft, 
Carsten kissmeyer, MF, 
Venstre. Privatfoto
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Bladsalg:
Vil du købe et abonnement på 
din lokale avis så ring på 
telefon 70 11 70 66

Udeblivelse:
Udbliver avisen, så ring på 70 11 70 66 
mellem klokken 8.00-18.00 eller send 
en mail til kundeservice@jfmedier.dk L OK A LT

POLITI
Jesper Markussen
jema@dagbladetholstebro.dk

VESTJYLLAND: Anklagemyndighe-
den ved Midt- og Vestjyllands Po-
liti har rejst tiltale i sagen, hvor en 
ulv blev skudt og dræbt på en mark 
ved Vind den 16. april 2018.

Den tiltalte er en 66-årig mand 
fra lokalområdet, som anklage-
myndigheden vil kræve idømt en 
fængselsstraf, oplyser anklagemyn-
digheden i en pressemeddelelse.

- Anklagemyndigheden har 
blandt andet på baggrund af en 

udtalelse fra Miljøstyrelsen vurde-
ret, at nedskydningen af ulven har 
voldt betydelig skade på de natur-
beskyttelseshensyn, som jagtloven 
og naturbeskyttelsesloven skal sik-
re, og det ser vi som en strafskær-
pende omstændighed, fortæller 
specialanklager Ulrik Panduro fra 
anklagemyndigheden ved Midt- og 
Vestjyllands Politi i en pressemed-
delelse.

Der er rejst tiltale for overtrædel-
se af jagtloven ved forsætligt fra en 
bil at have drevet jagt på vildt, der 
ikke er fastsat jagttid for.

Da ulven er et vildtlevende dyr, 
som er naturligt forekommende i 

den danske natur og optræder på 
EU’s habitatdirektivs liste over dy-
rearter, der kræver streng beskyttel-
se, er manden også tiltalt for over-
trædelse af artsfredningsbekendt-
gørelsen.

Første gang siden 1800-tallet
Anklagemyndighedens påstand 
er fængselsstraf for overtrædelse 
af jagtloven og artsfredningsbe-
kendtgørelsen. Den konkrete straf-
påstand bliver fremsat af anklage-
myndigheden i forbindelse med 
hovedforhandlingen i retten, når 
sagen kommer for.

Naturbeskyttelseshensynet ved-

rører blandt andet beskyttelse af 
naturen med dens bestand af vil-
de dyr, sikring af arts- og individri-
ge vildtbestande ved beskyttelse af 
vildtet og under varetagelse af hen-
synet til beskyttelse af vildtet, og af 
sjældne og truede dyrearter.

Anklagemyndigheden påstår 
fængselsstraf.

- Det er første gang siden star-
ten af 1800-tallet, at vi har kend-
skab til, at en ulv blev skudt i Dan-
mark, hvorfor det er nyt, at de dan-
ske domstole skal behandle en sag 
om nedskydning af ulv. Hovedsa-
gen er, at der er tale om nedskyd-
ning af et dyr, der er totalfredet i det 

meste af Europa. Vi mener, at der er 
tale om en bevidst overtrædelse af 
artsfredningsbekendtgørelsen, og 
det er det, der gør, at anklagemyn-
digheden nedlægger påstand om 
fængselsstraf, siger Ulrik Panduro.

Foruden fængselsstraf nedlægger 
anklagemyndigheden påstand om 
konfi skation af en jagtriff el og fra-
kendelse af retten til at have eller 
erhverve jagttegn i en periode fast-
sat af retten.

Sagen vil køre som domsmands-
sag ved Retten i Herning den 28. 
september 2018.

Anklagemyndigheden vil have 
66-årig i fængsel for ulve-drab
En 66-årig mand er tiltalt for overtrædelse af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen ved at 
have skudt og dræbt en ulv ved Vind. Anklagemyndigheden kræver en fængselsstraf.

SYGDOM
Lars Kryger
lklk@dagbladetringskjern.dk

RINGKØBING-SKJERN: Regi-
onsrådsformand Anders 
Kühnaus forslag om at ned-
lægge de to akutbiler, der 
kører ud fra Ringkøbing og 
Tarm, møder modstand hos 
sygeplejerskerne, som be-
mander bilerne.

30 anæstesisygeplejersker 
er tjenestegørende i bilerne 
– typisk har hver sygeplejer-
ske døgnvagt på bilen to til 
tre gange om måneden.

Hovedparten af arbejds-
tiden lægges stadig på syge-
huset.

- Man lægger jo op til at 
ville fj erne en tredjedel af 
beredskabet i Ringkøbing-
Skjern Kommune. En ned-
læggelse af akutbilerne vil 
koste stillinger, men akutbil-
vagten udgør for de fl este en 
mindre del af arbejdet. Men 
vi kæmper imod nedlæggel-
sen og håber på, at politikere 
og befolkning vil støtte os, si-
ger Charlotte Høj.

Hun er sygeplejefaglig nøg-
leperson og bindeled mel-
lem ledelsen og de ansatte. 
Hun har selv kørt med akut-
bilen siden 2009.

- Jeg synes, det er synd og 
skam, at man vil lukke ord-
ningen, for man får meget 
faglig kompetence for penge-
ne. I Ringkøbing og Tarm er 

der to ambulancer og akut-
bilen hvert sted. Forsvinder 
akutbilen, er der kun ambu-
lancer tilbage. Nærmeste læ-
gebil er i Herning og Holste-
bro. Man vil ganske vist gø-
re den ene redder i den ene 
ambulance til paramedici-
ner, som kan noget af dét, 
en sygeplejerske kan. Men fa-
cit er, at beredskabet vil bli-
ve dårligere, fordi vil der vil 
være færre fagpersoner og 
hænder, som kan tage sig af 
syge og tilskadekomne, siger 
Charlotte Høj.

Oft e på landevejen
Hun peger på, at der er langt 
til Herning og Holstebro Sy-
gehus, hvortil ambulancen 
skal transportere patienter-
ne.

De to ambulancer vil der-
for oft e være på landevejen 
og ude af kommunen i et par 
timer.

Som arbejdsdelingen er 
nu, vil akutbilen med syge-
plejersken oft est blive hjem-
me og stå klar til næste opga-
ve, mens ambulancen er på 
vej til sygehuset.

Derfor udgør akutbilen et 
backup, som vil komme til at 
mangle.

Regionsrådsformanden vil 
erstatte akutbilerne med en 
ambulance i Videbæk, som 
”skal nedbringe responsti-
den” – og i øvrigt assistere 
om natten i Herning.

Trods den ekstra ambulan-

ce vil der være færre i akut-
beredskabet, konkluderer 
Charlotte Høj.

Ikke ud i en fagkrig
Anders Kühnau har udtalt, at 
en paramediciner, som er en 
overbygning på ambulance-
behandleruddannelsen, vil 
være lige så betryggende for 
borgeren som en anæstesisy-
geplejerske.

- Jeg vil ikke ud i en fagkrig, 
for vi har et godt samarbejde 
med ambulanceredderne. Vi 
supplerer hinanden med vo-
res forskellige faglige uddan-
nelser, når vi er ude ved de 
dårligste patienter. Men det 
vil jo kun være halvdelen af 
patienterne, der får glæde af 
paramedicineren, for han er 
kun i hver anden ambulance, 
siger Charlotte Høj.

Mange beredskaber frem
Regionen har i sparekatalo-
get peget på, at der nærmest 
er for mange behandlere til 
stede ved ulykker i Ringkø-
bing-Skjern Kommune.

Der er ambulancen, syge-
plejersken, måske lægebilen, 
som er kommet fra Herning, 
og endda også lægehelikop-
teren. Det bruges af regio-
nen som argument for, at sy-
geplejersken kan undværes.

- Det er rigtigt, at vi kom-
mer mange beredskaber 
frem. Vi er enige i, at man 
bør kigge på at holde bered-
skaberne fri, så vi ikke er fem, 

der komme ud til en patient. 
Man bør udnytte beredska-
berne bedre, men vi oplever 
også, at der er brug for alle 
hænder, når vi for eksem-
pel er ude ved et hjertestop. 
Det er en meget syg patient, 
så der skal koordineres med 
vagtcentralen om at sende 
lægehelikopteren. Desuden 
skal der startes behandling, 
og patienten skal lægges på 
båre, så de ekstra hænder har 
stor betydning. Vi er hurti-
gere fremme end lægebil og 
helikopter, og det er hurtig 
hjælp, der er brug for, siger 
Charlotte Høj.

De sygeplejerskebeman-
dede akutbiler blev oprettet, 
da akutberedskaberne ved 
Tarm og Ringkøbing Sygehus 
lukkede i 2003 og ’11. 

Siden forsøgte regionsfor-
mand Bent Hansen (S) at 
nedlægge bilerne i 2015, igen 
i 2016 og nu er det så hans ef-
terfølger Anders Kühnau, der 
forsøger sig.

Sygeplejerske: Nedlægger man akutbil fj erner 
man en tredjedel af det lokale beredskab
Charlotte Høj mener, at de sygeplejerskebemandede akutbiler fortsat er vigtige for beredskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Charlotte Høj er sygeplejefaglig nøgleperson og bindeled 
mellem ledelsen og de ansatte. Hun har selv kørt med akutbilen 
siden 2009. Privatfoto

CC   - Jeg synes, det 
er synd og skam, at 
man vil lukke ord-
ningen, for man får 
meget faglig kompe-
tence for pengene.  
CHARLOTTE HØJ
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Det var gården set fra denne vinkel, der fik johanne lund 
eriksen til at forelske sig i den. Dengang var der kun træer og 
græs i knæhøjde, men johanne kunne se mulighederne. 
Foto: Cecilie bisgaard

CC  Jeg sagde 
simpelthen til Mi-
chael: ”ring til ejen-
domsmægleren igen 
og sig, at vi vil købe 
gården, men det 
forudsætter, at vi kan 
se den i dag”.
johanne lunD eRikSen,  
h uS- men ikke bilkøbeR

ErhvErv
Cecilie bisgaard 
cebpe@jfmedier.dk

Stauning: En lørdag i sep-
tember sidste år var Johanne 
Lund Eriksen på vej til Ring-
købing fra Skjern med sin 
mand Michael for at købe 
en ny bil. De valgte den køn-
ne køretur langs fjorden - og 
det valg vendte op og ned på 
deres tilværelse.

Et år tidligere var Michael 
begyndt at snakke om en 
gård, der lå mellem Stauning 
og Velling, som han vidste 
ville blive sat til salg. Det ville 
Johanne imidlertid ikke hø-
re tale om. Hun skulle over-
hovedet ikke flytte på landet.

Men alligevel gav hun går-
den en chance. De kunne da 
lige køre forbi og kigge på 
den, nu de var kørt den her 
vej. De kørte forbi gården 
med det lille til salg-skilt ved 
vejen. Selvom der voksede 
tætte træer og knæhøjt græs 
overalt, begyndte Johanne at 
se muligheder. Hendes virk-
somhed, Pipi Antik, var nem-
lig ved at vokse sig for stor til 
deres hus i Skjern.

- Jeg havde allerede overta-
get vores soveværelse, mit ar-
bejdsværelse og min mands 
garage. Jeg havde også ting 
til at stå i haven og udhuset. 
Der var simpelthen bare ik-

ke mere plads, griner Johan-
ne Lund Eriksen.

impulsivt gårdkøb
Johanne og Michael kørte 
videre til Ringkøbing, og ef-
ter at de havde skrevet under 
på købet af den nye Peugeot, 
som de var kommet efter, gik 
de ned for at spise frokost på 
havnen.

- Da vi ventede på at få vo-
res mad, sagde jeg til Michael, 
at vi jo lige kunne se, hvad 
gården kostede. ”850.000", 
sagde han. "Køb, køb," sag-
de jeg - og så ringede han til 
ejendomsmægleren, fortæl-
ler Johanne.

Ejendomsmægleren svare-
de, at han ikke havde tid til at 
vise dem rundt den dag. Det 
kunne tidligst blive om man-
dagen.

Slukørede spiste Johanne 
og Michael deres mad i stil-
hed. Men så tog Johanne en 
beslutning.

- Jeg sagde simpelthen til 
Michael: ”Ring til ejendoms-
mægleren igen og sig, at vi 
vil købe gården, men det 
forudsætter, at vi kan se den 
i dag”. Så sagde ejendoms-
mægleren, at han kunne fin-
de tid til os klokken 16. Og 
klokken 16.30 havde vi givet 
hånd. Det var meget surrea-
listisk, griner hun.

Det var en hurtig overstå-
et samtale. Johanne og Mi-

chael kiggede på gården om 
lørdagen, og tirsdag skrev de 
under.

afbestilte bilen
- Vi var kørt af sted for at kø-
be en ny bil til 350.000 kro-
ner – og så kom vi hjem med 
en gård! Så måtte vi jo afbe-
stille bilen igen, ler hun.

Hun ler faktisk meget. Alt, 
hvad der kommer ud af hen-
des mund, er sagt med et 
smil på læben - det er tyde-
ligt, at hun er lykkelig for sin 
tilværelse.

- Jeg har fået lov til at ar-

bejde med noget, jeg bræn-
der for. Man tjener ikke kas-
sen, men det er sjovt, forkla-
rer hun.

Den gamle kommode
Johanne har altid haft en 
forkærlighed for antikke 
møbler. Da hun fyldte 18 år, 
spurgte hendes forældre, om 
hun ønskede sig noget spe-
cielt. Hun kunne have øn-
sket sig en rejse eller mærke-
tøj, men ingen af de ting in-
teresserede Johanne.

- Jeg sagde til mine foræl-
dre, at det eneste, jeg ønske-

de mig, var deres gamle kom-
mode. Så den fik jeg, fortæl-
ler hun.

Da Johanne og Michael 
købte en ødegård i Sverige, 
skulle den selvfølgelig fyldes 
med antikviteter.

- Det var sådan, det be-
gyndte. Jeg købte møbler og 
nips på auktioner i Sverige, 
som passede til ødegården. I 
dag er langt de fleste af mine 
varer stadig købt på auktio-
ner derovre. Så jeg kører til 
Sverige en eller to gange om 
måneden for at hente det, jeg 
har købt, siger hun.

Kalkmaling og stædighed
Selvom Johanne købte ting 
til hjemmet på auktioner, 
var det ikke planen, at de 
skulle sælges videre. Det var 
først, da en helt speciel chan-
ce opstod, at hun udnyttede 
muligheden.

- Jeg har egentlig aldrig 
tænkt, at jeg skulle være i bu-
tik. Men jeg har altid elsket 
at restaurere gamle møbler 
med kalkmaling, siger hun.

Derfor gav hun det et skud, 
da Annie Sloan Chalk Paint 
søgte efter en forhandler i 
Vestjylland. Hun sendte en 
ansøgning, men det resulte-
rede i et afslag.

- Så skrev jeg bare til dem 
igen, at det kunne jeg ikke ac-
ceptere. Jeg kom med en lang 
liste af argumenter for, hvor-

for det skulle være mig. De 
havde givet mig afslag, fordi 
man skal som regel være en 
etableret virksomhed for at 
få lov til at blive forhandler, 
fortæller hun.

Firmaet valgte alligevel at 
give Johanne en chance ef-
ter hendes anden ansøgning. 
Det eneste, hun nu mangle-
de, var penge til at starte op 
for. Derfor valgte hun at hæ-
ve sine Vestas-aktier. Heref-
ter havde hun ikke meget for-
beredelsestid, for Pipi Antik 
åbnede få måneder senere.

tre år uden løn
Pipi Antik åbnede i 2015 
i Skjern, men siden april i 
år har virksomheden haft 
adresse ved Stauning. Hvad 
der tidligere var en hobby for 
Johanne, er nu blevet hendes 
fuldtidsjob.

Hver gang, hun har solgt 
en vare, har hun indtil videre 
brugt fortjenesten på at kø-
be nye varer til butikken. Det 
skal der nu ændres på.

- Efter vi flyttede ud på 
gården, har Pipi fået lov til 
at vokse. Jeg har ikke hævet 
penge ud eller fået løn i tre år. 
Det er meningen, at jeg skal 
bidrage til husholdningen 
nu, griner hun.

Men den nye Peugeot bli-
ver der i hvert fald ikke brug 
for penge til ...

De kørte ud for at købe ny bil - 
og kom hjem med en gård
Johanne Lund Eriksens kærlighed til antikke møbler var ved at skubbe hende og manden Michael ud af deres hjem i Skjern, hvorfra 
Johanne drev virksomheden Pipi antik. Men en dag, da de var på vej til Ringkøbing for at købe ny bil, kom de forbi en gård ...

johanne lund eriksens 
virksomhed havde vokset sig 
ud af hendes og mandens 
hus. en dag besluttede de helt 
impulsivt at købe en gård. 
Foto: jørgen kirk
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bodil gudike fra Vind ved idom i Holstebro kommune bor tæt på 
master i forvejen. De nye master kan betyde, at huset, som hun 
og hendes mand har boet i i 13 år må eksproprieres, fortæller 
hun. Foto: john Randeris

energiminister lars Christian lilleholt (V) mødte en regn af 
kritiske spørgsmål fra salen. Foto: john Randeris

Højspænding
benny baagø 
beb@jv.dk

Varde: Mandag aften var der 
borgermøde om højspæn-
dingsmaster i Varde, og der 
var ingen tvivl om, at tilhø-
rernes tillid til de to talere, 
energiminister Lars Christi-
an Lilleholt (V) og Henrik 
Riis, administrerende direk-
tør for Energinet Eltransmis-
sion, var nærmest ikke-eksi-
sterende.

Der var nemlig store klap-
salver, når tilhørere brugte 

vendinger som "manipula-
tion", "fulde af løgn", "I vil 
slagte det her område" og 
"demokratiglasur", inden de 
stillede deres spørgsmål.

Spørgsmålene gik i man-
ge retninger, men fælles for 
dem var, at de var meget kri-
tiske over for højspændings-
masterne og for det, som de 
to fortalte fra scenen.

Visuel rodebutik
En af dem, der tog ordet, var 
Susanne Larsen fra Årre. Hun 
bor i et område, hvor der er 
sat ti meget store vindmøller 
op. Hun påpegede, at en af-

gørelse i Naturklagenævnet 
førte til, at ti mindre vind-
møller måttes tages ned, før 
de ti store møller kunne sæt-
tes op. 

- Hvordan kan det så se 
pænt ud, at vi får måske 15 
master samme sted?, sagde 
hun.

Området omkring Årre er 
særligt, fordi det ligger mel-
lem Karlsgårde og Endrup, 
og det er den eneste del af 
strækningen, hvor der i dag 
ikke er højspændingsma-
ster. De andre steder er der 
tale om, at 150 kilovolt ma-
ster bliver nedtaget, hvoref-

ter nye 400 kilovolt master 
bliver sat op nogenlunde 
samme sted.

Forstår frustrationen
Både Susanne Larsen og an-
dre kritikere fik ingen garan-
tier for at slippe for master, 
men de fik dog forståelse.

- Jeg forstår da godt den 
frustration, der er i lokalet 
her til aften, sagde energimi-
nisteren, der fortalte, at han 
havde familie i Ansager og 
ofte kommer i området tæt 
på de kommende master.

Henrik Riis benyttede lej-
ligheden til at beklage dårlig 

kommunikation fra Energi-
net. Han forklarede, at han 
udmærket forstod, at nogle 
kunne forstå Energinets før-
ste udmeldinger som, at det 
var muligt at grave kablerne 

i jorden på hele stræknin-
gen, og derfor forstod han 
godt frustrationen, når han 
nu forklarede om de tekni-
ske vanskeligheder.

De kritiske indlæg fik klapsalverne
Det var tæt på, at jo hårdere ord, der blev brugt i spørgsmål til 
Energinet og til energiministeren, jo større var klapsalverne.

 zI dag er der 150 kilovolt vekselstrømskabler på master 
på det meste af den 170 kilometer lange strækning. 150 
kV vekselstrøm kan sagtens kabellægges og er god som 
højspændingslandevej. Hvis der skal transporteres rigtig 
meget strøm, så bliver der behov for mange kabler, og det giver 
store udfordringer ifølge Energinet.

 zForslaget er derfor at lave 400 kilovolt vekselstrømskabler 
i stedet. Det er kabler, der er gode som højspændingsmotorvej. 
Problemet er ifølge Energinet, at det ikke er teknisk muligt 
at kabellægge hele strækningen med denne type kabel. Hvor 
meget, der kan lægges i jorden, kom der ikke svar på på mødet.

 zEn tredje type er jævnstrømskabler. Det er kabler, der 
sagtens kan graves ned, og som er gode til at transportere 
strøm over lange afstande. Her er problemet, at der ikke kan 
tappes strøm fra kablet undervejs.

 

Fakta
tre typer Forbindelser

Højspænding
benny baagø 
beb@jv.dk

Varde: Energinet vil gerne ka-
bellægge - men en kommen-
de forbindelse er nok for lang 
til, at det kan lade sig gøre.

Sådan var budskabet fra 
Henrik Riis, der er admini-
strerende direktør for Ener-
ginet Eltransmission, på et 
borgermøde i Varde. Mødet 
var om den kommende høj-
spændingsmotorvej gennem 
Jylland. Der var tilhørere fra 
Holstebro Kommune i nord 
til i hvert fald Ribe i Esbjerg 
Kommune i syd - og mange 
midt imellem det.

Tilhørerne ønskede helt 
entydigt at få hele højspæn-
dingsmotorvejen kabellagt i 
jorden.

Energiminister Lars Chri-
stian Lilleholt svarede, at han 
ikke er klar på eksperimen-
ter. Hvis en forbindelse mu-
ligvis ikke vil fungere, så vil 
ministeren ikke spilde skat-
teborgernes penge på det.

- Det er ikke bare et spørgs-
mål om vilje eller økonomi. 
Det er også et spørgsmål om, 
hvad der er teknisk muligt, 
sagde han.

Mange forslag
På mødet havde tilhører-
ne adskillige alternativer til 
højspændingsmaster tæt på 
deres huse. Der var blandt 

andet forslag om kabler i be-
tonkasser, om master langs 
motorveje, om master på 
vandet og om en kombinati-
on af 150 kV-kabler og jævn-
strømskabler i jorden.

Det var ikke alle forslag, 
der fik en kommentar fra 
Henrik Riis, men til det me-
ste svarede han, at det ville 
blive behandlet i den kom-
mende rapport, men at der 
var forskellige udfordringer 
ved de forskellige løsninger.

Mest konkret var han om-
kring forslagene om at ka-

bellægge hele strækningen 
med 400 kV-kabler. Henrik 
Riis fortalte, at der intet sted 
i verden er blevet kabellagt 
170 kilometer med denne 
type kabler. I Danmark er 
der kun blevet kabellagt fle-
re kortere forbindelse.

problemer for 
elpærer og køleskabe
For eksempel er der kabel-
lagt otte kilometer i Vejle 
Ådal. Her kan man måle, at 
spændingskvaliteten er ble-
vet ringere, hvilket giver en 

større risiko for, at en elpære 
sprænger, og at et køleskab 
holder op med at virke. På 
de korte strækninger er det 
ikke et stort problem, men 
det kan det blive, hvis læn-
gere strækninger skal kabel-
lægges.

Flere tilhørere ville derfor 
gerne have et svar på, hvor 
lange strækninger der kan 
kabellægges uden risiko for 
ødelagte køleskabe, men det 
kunne de ikke få. Ifølge Hen-
rik Riis er Energinet først nu 
ved at lave en tilbundsgåen-

de analyse af det spørgsmål.
På mødet var der også for-

slag fremme om at udskyde 
eller droppe forbindelsen 
helt. Både ministeren og di-
rektøren fra Energinet afvi-
ste, at det var muligt. 

brug for forbindelsen
 Ifølge dem er de nuværen-
de elkabler ved at sande til, 
fordi der til tider bliver pro-
duceret meget vindmølle-
strøm. Da politikerne ønsker 
en grøn omstilling med mere 
strøm, der er afhængig af sol 

eller vind, så bliver der brug 
for en højspændingsmotor-
vej ganske snart. 

Det ville også gælde, selv-
om der ikke samtidig skulle 
bygges en elforbindelse til 
England. 

Projektet er blevet udskudt 
for at få lavet en analyse af, 
om der er alternativer til en 
højspændingsmaster på he-
le den 170 kilometer lange 
strækning, men en udsky-
delse på for eksempel 10-15 
år er udelukket, slog mini-
steren fast.

Højspændingskabler 
kan sprænge pærer og 
ødelægge køleskabe
Der er store udfordringer i både at droppe højspændingsmotorvejen og at lægge 
den i jorden. Det forklarede direktør fra Energinet på stort borgermøde i Varde.

Hans jørgen Høj fra Omme ved endrup, til venstre, var kritisk over for, at mødet var i Varde. Han 
syntes, det skulle være i Skjern eller lignende, så folk fra Holstebro-området ikke havde så langt. 
Peder thellesen fra Hjortkær mener, at masterne ødelægger landskabet. Foto: john Randeris
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Natur
 
Videbæk: For det utrænede 
øje ligner det lange strå al-
mindeligt, højt græs, men da 
skovarbejder Peder Brøgger 
hos kommunens Vej og Park 
på en brandvarm julidag lidt 
spontant inspicerer en lav-
ning i Videbæk-området ef-
ter at have sat en solskærm 
op, der skulle yde græssende 
får lidt tiltrængt skygge, sker 
det højst usædvanlige: Han 
gør fundet af en ny siv-art i 
Danmark.

Der fortæller kommunen i 
en pressemeddelelse.

Peder Brøgger har færde-
des i naturen i kraft af sit job 
som skovarbejder i Vej og 
Park i en lille menneskeal-
der. Her fører han tilsyn med 
Ringkøbing-Skjern Kommu-
nes skove, og udfører derud-
over forskelligt arbejde, der 
har med kommunens træer 
at gøre. Og selv for den skov-
teknikeruddannede mand, 
der er vant til at have øjnene 
med sig og kender alle krin-
kelkroge i den lokale natur, 
er det yderst usædvanligt at 
finde en helt ny art:

Stort
- Det er stort. Det har jeg ikke 
prøvet før, og først troede jeg, 
at det blot var en art, jeg ikke 
har set før, det sker tit, fortæl-
ler Peder Brøgger.

Han tog derfor en plante 
med hjem og slog op i diver-
se opslagsværker og på net-
tet. Arten lod sig imidlertid 
ikke bestemme.

- Da den ikke var at finde 
nogen steder, var jeg klar 
over, at der var sket noget 
særligt, siger han.

Han registrerede fundet 
og kontaktede biologerne 
i kommunens afdeling for 
Land og Vand. Senest har en 
botaniker, der er ekspert i siv 
og frytler, været på findeste-
det for at bekræfte fundet.

Det er heller ikke hverdag 
i Land og Vand, at der indlø-
ber en sag om fundet af en 
helt ny art.

- Det er selvfølgelig stort, 
men i udgangspunktet er vi 
skeptiske, fordi vi er ret på-
passelige med at bevare vo-
res biodiversitet ved at be-
skytte de hjemmehørende 

planter fra invasive arter, 
forklarer afdelingsleder Ivan 
Thesbjerg.

Miljøstyrelsen har slået 
fast over for afdelingen, at 
Juncus dudleyi ikke er ag-
gressiv, men kommunen vil 
alligevel holde et ekstra vå-
gent øje med det ranke siv, 
der indtil videre har sat cirka 
40 planter i et regnvandsbas-
sin i nærheden af Videbæk, 
som er gravet i forbindelse 
med klimatilpasning til stør-
re nedbørsmængder efter de 
voldsomme oversvømmel-
ser i september 2014.

- Nu vil vi se, hvordan den 
udvikler sig, måske kan den 
trives, måske går den i sig selv 
igen, måske finder det et na-
turligt leje. Vi følger det tæt, 
siger Ivan Thesbjerg.

Hvordan den nordameri-
kanske siv-art er kommet til 
Vestjylland, er der ingen, der 
tør spå om. Den kan have væ-
ret blind passager på en gra-
vemaskine, på en skosål eller 
noget helt tredje:

- Sikkert er det, at vi trans-
porterer os selv og vores va-
rer langt mere og længere, 
end vi har gjort tidligere, så 

jeg tror, at vi vil komme til at 
se flere fund af ikke-hjemme-
hørende arter i fremtiden, si-
ger Ivan Thesbjerg.

Det kan meget vel være, at 
det også er skovarbejder Pe-
der Brøgger, der gør det næ-
ste fund:

- Han kommer af og til 
med et eller andet spænden-
de, han lige vil vende med 
biologerne, og det er dejligt 
at vide, at vi har dygtige og 
opmærksomme folk i felten, 
siger Ivan Thesbjerg.

lk

Vej og Park-medarbejder 
opdager ny siv-art i danmark
Normalt vokser sivarten Juncus dudleyi i Nordamerika og i Centraleuropa, men nu er den 
også dukket op i Videbækområdet. Fundet er gjort af skovarbejder Peder Brøgger.

Natur
lars kryger 
lklk@dagbladetringskjern.dk

Videbæk: Skovtekniker Peder 
Brøgger hos kommunens Vej 
og Park er i dag en ombejlet 
herre efter sit fund af en helt 
ny siv-art i Danmark.

Da Dagbladet ringer, med-
deler hans telefonsvarer, at 
”han ikke er at træffe, da han 
befinder sig oppe i et træ, 
men vil ringe tilbage, når han 
kommer ned igen”.

Lidt senere og vel ned på 
jorden igen fortæller Pe-
der Brøgger, at han har haft 
en livslang interesse for na-
turen, der blev grundlagt 
hjemme på gården i Foer-
som, hvor han blev født og 
voksede op.

Interessen blev yderligere 
styrket af undervisningen i 
landsbyskolen.

- Jeg fik botanikundervis-
ning på Foersom Skole af 
lærer Mads Samuel Nielsen 
i årene 1966 til ’69. Og jeg var 
jo nok mere interesseret i 

det end de fleste, så jeg blev 
siden udlært skovtekniker i 
1979 og har været ved kom-
munen i 33 år, siger han.

Peder Brøgger har ”godt 
styr” på siv-arterne, så hans 
rutinerede øje spottede 
straks det anderledes siv, der 
voksede i en tue ved regn-
vandsbassinet ved Højbovej 
vest for Videbæk, som er ind-
delt i to fenner til får og hun-
deluftning.

- Det siv var nyt for mig, så 
ja, det er det største fund, jeg 
har gjort. Én ting er jo at fin-

de en plante, der er registre-
ret og fundet én gang i Dan-
mark. Noget andet er jo at 
finde noget helt nyt, som ik-
ke har været fundet før. Det 
er dejligt. Det er jo en sensa-
tion. Det er jo næsten, så man 
flyver, siger Peder Brøgger.

Fundet af siv-arten Juncus 
dudleyi rejser så spørgsmå-
let, hvordan det dog er duk-
ket op ved Videbæk. 

Arten vokser i Nordameri-
ka og Centraleuropa, så kom-
munens og Peder Brøggers 
bedste bud er, at den har væ-

ret blind passager på en gra-
vemaskine, på en skosål eller 
noget helt tredje.

Siv-arten er ikke aggressiv, 
men kommunen vil holde 
et ekstra øje med det slanke 
siv, som foreløbig har sat 40 
planter ved bassinet.

To siv er at finde i glas og 
ramme og pryder nu væggen 
hos Peder Brøgger hjemme 
på det nedlagte landbrug ved 
Troldhede, hvor naturmen-
nesket selvfølgelig dyrker 
grøntsager og har frugttræer.

Peder Brøggers viden om naturen  
blev grundlagt af læreren i Foersom Skole

Peder brøggers viden om naturen gjorde, at han kunne spotte de fremmede siv. Foto: Ringkøbing-Skjern kommune

kultur
lars kryger 
lklk@dagbladetringskjern.dk

Videbæk: For syvende gang 
holdes "Kunsten inviterer 
indenfor" med 88 udstillere 
på 32 forskellige udstillings-
steder i Ringkøbing-Skjern 
Kommune.

På Øster Holmgård – ho-
telejer Bent Graakjærs gård 
på Holmgårdvej 4 i Finde-
rup – vil der være fire udstil-
lere og seks gæsteudstiller, 
som udfolder deres kreative 
evner.

Udstillerne er Brita Ul-
dum, Videbæk – malerier, 
Evy Stokholm, Lem – filtning, 
Kirsten Kaasgaard, Herborg 
– stenskulpturer, og Lone 
Astrup, Videbæk - vaser og 
bordskåle i cement.

Gæsteudstillerne er Anne 
Kristiansen, Holstebro – ra-
ku, Brynhild Bøtker Eriksen, 
Herning - malerier og art 
money, Sonja Plougsgaard, 
Ringkøbing – smykker, Jens 
Kristian Jensen, Spjald – træ-
drejning, Elisabeth Møller, 
Høgild – pileflet, og Stinne 
Skytte, Spjald - udendørsnis-
ser og kogler.

Kunsterne opfordrer inte-
resserede til at køre en inspi-
rations- og oplevelsestur til 
Øster Holmgård til fernise-
ring med et glas vin og kran-
sekage fredag den 31. august 
fra kl. 15.

Lørdag den 1. og søndag 
den 2. september er der 
åbent fra kl. 10 med mulig-
hed for at købe vestjysk tapa-
stallerken med øl, vand eller 
vin og kaffe med sødt.

Samtidig med "Kunsten 
inviterer indenfor" udstil-
les malede fuglehuse til 
"Den Grønne Korridor" i 
Skjern af ni kunstnere, som 
repræsenterer Videbæk. 

Se hjemmesiden www.
kunsteninvitererindenfor.dk

Kunsten 
inviterer 
inden for på 
Graakjærs 
gård

tarM: I weekenden fra 31. 
august til 2. september er 
der udstilling i Mejeriet. 

Det meste af weekenden 
er der arbejdende værkste-
der. 

På lørdag  er der for ek-
sempel rakubrænding, og 
der er en konkurrence, hvor 
man kan vinde et gave-
kort, så man kan købe sig et 
kunstværk hos en af stedets 
udstillere. /exp

arbejdende  
værksteder  
i Mejeriet
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Navnenyheder : Dagbladet bringer navnenyheder. Du er velkommen til at kontakte navneredaktion, hvis du har en mærkedag, 
fødselsdag, udnævnelse eller andet, som du gerne vil dele med vores læsere. Du kan kontakte os ved at sende en email til 
navne@dagbladetringskjern.dk eller ved at skrive til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, St, Blichersvej 5, 6950 Ringkøbing. 
Annoncer : Dødsannoncer og andre annoncer: Ring venligst 99 75 73 99 eller mail til salg@dagbladetringskjern.dk

 zDer findes forskellige 
discipliner inden for surfing:

 zKitesurfing - en drage 
driver personen på boardet 
(brættet, red.) fremad.

 zWindsurfing - sejl 
monteret på boardet.

 zSurfing - et board.

 zSUP (forkortelse for Stand 
Up Paddling - padler sig 
frem.

 zWestwind Nord underviser 
i kitesurfing, windsurfing 
og surfing samt lidt i SUP på 
Ringkøbing Fjord.

 zAlle instruktører er 
uddannede og har licens til 
at undervise. 

 zWestwind-
destinationerne er ifølge 
Jens Møller de eneste 
i Danmark, der har en 
forsikring, der dækker 
deltagerne.

 zWestwind Surf Café i SUP i 
Vesterhavet.

 

Fakta
Boards

 zJens Møller, 37 år, vokset op i Toftlund og uddannet 
landbrugsmaskinmekaniker i 2002.

 zDerefter surfinstruktør i Westwind Bork Havn i to år og 
førstemand på stedet i to år.

 zSurfede to vintre på De Kanariske Øer og en vinter i 
Australien.

 z2003-2004 deltog i konkurrencer i windsurf og var blandt de 
fem bedste i landet. Konkurrerede også i kitesurf.

 zAnsat i surfcentret Westwind Nord i Hvide Sande i 2006 - med 
henblik på at overtage stedet.

 z2007 overtog Westwind Nord, der havde fire og nu otte 
ansatte. Surfcentret består af butik, undervisning samt 
udlejning af professionelt udstyr - åben fra cirka 1. marts til 
midt i november.

 z2013 etablerede Westwind Surf Café i Hvide Sande Syd på 
pladsen bag klitterne. 2017 med til at finansiere toiletbygning 
med omklædning, ude- og indebrus til surfere og turister.

 z2017/2018 etablerede White Sand Surf Shop i Hvide Sande 
Syd.

 zBor i Hvide Sande sammen med nordmanden Maria Andersen, 
tidligere uofficiel dansk mester i kitesurfe. Parret har børnene 
Sofia og Oskar på henholdsvis fire og to år.

 

Blå Bog
Jens Møller

surFing
Karin Kjærsgaard 
kkj@ugeavisen.dk

Hvide sande: Jens Møller lever 
i og af surfkulturen. For ham 
er det en passion og en måde 
at leve på.

Han har altid været et ude-
menneske, han har fisket, gå-
et på jagt med sin far og væ-
ret fascineret af vand og af at 
være i vand - og mærke adre-
nalinen pumpe, når vinden 
trækker i sejlet.

Interessen for vindsurfing 
fik han som 14-15-årige via 
aftenhold i ungdomsskolen, 
der tog på surfkursur på Bork 
Havn.

- Katrine (Kock Frandsen, 
projektleder for Waterz, red.) 
underviste mig, fortæller Jens 
Møller og smiler ved tanken.

udlært og på vandet
Han blev bidt af sporten, og 
underskriften på hans sven-
debrev som landbrugsma-
skinmekaniker i 2002 var 
næppe tørt, inden han stak 
af sted og blev windsurf-in-
struktør i Westwind Bork 
Havn.

Jens Møller underviste om 
dagen og windsurfede selv 
om aftenen - han er havnet 
midt i den surfkultur, han er 
så vild med.

- Kulturen er simpel og 
åben og giver en masse fede 
oplevelser, man deler med 

andre, socialt samvær, og der 
er en masse gode mennesker 
omkring en, siger han.

udlængsel
Surf-jobbet gav ham også 
mulighed for at opfylde et 
længe næret ønske:

- Jeg har altid haft rigtig 
meget lyst til at rejse, fortæl-
ler Jens Møller.

Den første vinter tog han 
til Fuerteventura og under-
viste hovedsageligt tyske og 
engelske turister, de følgende 
par windsurfede han selv på 
De kanariske Øer og et enkelt 
år i Australien.

Prioriterer oplevelser
Han fortsatte også livsstilen 
med at arbejde om somme-
ren og holde fri og rejse tre-
fire måneder om vinter, da 
han overtog Westwind Nord 
- fik kæreste og siden børn.

- Sofia (datteren, red.) var 
to år, da hun var med på 
Vest Timor, hvor vi boede i 
telt og surfede. Hun har flø-
jet meget, siger Jens Møller 
og tilføjer:

- Vi vil gerne give børnene 
den kæmpeoplevelse at rej-
se om vinteren frem for at 
køre i den daglige trumme-
rum. Det er prioriteten for os 

- ikke hus og bil, oplevelserne 
betyder meget mere for os.

I år går turen til Portugal 
og andre europæiske lande - 
i autocamper.

kun i butikken
Jens Møllers passion - og 
foretagsomhed - fornægter 
sig ikke. Han etablerede i 
2013 Westwind Surf Café på 
p-pladsen nær Vesterhavet i 
Hvide Sande Syd.

- Jeg kunne se, der kom me-

get mere fokus på bølgesur-
fing. Og vi kan ikke ligge her 
og sælge kurser ved Vesterha-
vet, forklarer han og tilføjer, 
at i 2017 kom en toiletbyg-
ning med omklædning til 
surfere og turister og uden- 
og indendørs bruser.

ny butik
I vinter poppede White Sand 
Surf Shop op i bymidten.

- Det var impulsagtigt og 
ikke særlig gennemtænkt 

med to børn og en surfbutik 
her. Men jeg har altid drømt 
om en ren surfshop med tøj 
og boards, siger Jens Møller.

Meget har ændret sig, si-
den han overtog Westwind 
Nord. Windsurfing, kitesur-
fing, SUP og surfing har få-
et stadig større tag i folk, og 
antallet af kurser er steget 
betragteligt, omsætningen i 
butikken er øget - så han er 
gået fra instruktør til at holde 
styr på tingene og få det hele 
til at fungere.

attraktivt område
Westwind Nord er placeret i 
et godt område ved Ringkø-
bing Fjord.

- Fjorden er sikker, der er 
ingen bølger og tang, vandet 
er rent og lavt. Det er et at-
traktivt område og hiver en 
masse turister til byen, siger 
Jens Møller.

Waterz, vandsportseven-
tet, der afvikles i september, 
betyder ifølge ham alt.

- At der én gang om året er 
fokus på board-sporten - ik-
ke kun eliten, men også bred-
den. Hvide Sande har fået en 
kæmpeplet på kortet - folk 
har fundet ud af, at Hvide 
Sande er et fedt sted at surfe, 
understreger Jens Møller.

Jens Møller har passion 
for vind, vand - og frihed
Jens Møller var blot 24 år, da han købte Westwind Nord i Hvide Sande. Siden har han 
udvidet med surf-café og surf-butik - og sætter kurs mod udlandet om vinteren.

Passionen for at surfe og livsstilen og en instruktør-uddannelse 
er, hvad Jens Møller har i bagagen, da han overtager Westwind 
Nord i Hvide Sande - dog efter et års læretid hos den tidligere 
ejer, René Lagoni. Foto: Karin Kjærsgaard

Jens Møller med windsurfere 
på Ringkøbing Fjord bag 
sig. Fjorden er et attraktivt 
område, understreger han. 
Foto: Karin Kjærsgaard Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved vor kære bror

Jørgen R. Larsens (Jøsse)
bisættelse. Tak for blomster og mindegave.

En særlig tak til hjemmeplejen og Ringkøbing
Plejehjem for god og kærlig pleje.

Familien

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor mor

Anna Nikolajsens
bisættelse

Tak for blomster og kranse

Tak til Rosenlunden for god og kærlig pleje

På familiens vegne

Niels Chr. Nikolajsen

Min elskede mand
Vores kære far, svigerfar, morfar og farfar

Villy Kristian Hansen
* 12. april 1939

er stille sovet ind -  omgivet af sine kære.

Ringkøbing, den 24. august 2018

Tak for alt.
Du lever videre i vores hjerter.

Henny
Freddy og Mette Gitte

Lone og Henry
Børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Ringkøbing Kirkegårdskapel
fredag den 31. august kl. 12.00

Højtideligheden slutter ved kapellet

Avisen bringer gerne nekrologer,
skriv til navne@dagbladetringskjern.dk

Dødsfald

Telefonisk indlevering af dødsannoncer
kan fremover ske
Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
på tlf. 99 75 73 99

VI DÆKKER LOKALT...

MEDIEHUSET
RINGKØBING-SKJERN

Tak
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 z3. januar i år blev syv mænd og en kvinde dømt i den 
store amfetaminsag ved Retten i Næstved. Sagen handler 
hovedsageligt om produktion og salg af 120 kilo amfetamin. De 
fik til sammen 93,5 års fængsel.

 zSagen begyndte 6. oktober 2016, hvor politiet anholdt flere, 
bl.a. Per Nielsen, der blev taget med 100 kilo amfetamin på en 
parkeringsplads ved Slagelse. Samtidig ransagede politiet 
Per Nielsens forældres garage på Sønderupvej ved Fiskbæk, 
hvor efterforskerne fandt ingredienser og redskaber til 
amfetaminproduktion.

 zPolitiet fandt også Christian Nørgaard Pedersens DNA, 
hvorfor han blev anholdt i april 2017.

 

Fakta
amFetaminsagen kort Fortalt

krimi
anita Rahbek 
anir@dagbladetringskjern.dk

ringkØBing/skJern: Tre vest-
jyder blev idømt fængsels-
straffe, da den store amfeta-
minsag var for retten i Næst-
ved.

Den 27-årige Per Niel-
sen fra No fik 15 års fæng-
sel, mens hans kammerat, 
den 32-årige Christian Nør-
gaard Pedersen, fik 10 år, og 
en 31-årig kvinde fra Ringkø-
bing, der er nedlagt navne-
forbud på, fik halvandet år.

Sammen med de øvrige 
fem dømte i sagen ankede 
de tre vestjyder dommene 
til Østre Landsret, som i dag 
tager hul på ankesagen.

Per Nielsen blev i oktober 
2016 anholdt på fersk ger-
ning med 100 kilo amfeta-
min, ligesom politiet mener, 
at han i en garage på Sønde-
rupvej ved Fiskbæk har haft 
et amfetamin-laboratorium.

Han har dog hele tiden 
nægtet sig skyldig. Det sam-

me har den 31-årige kvinde, 
der blev dømt for at være 
pengekurer.

overraskelse over dom
Christian Nørgaard Pedersen 
har ligeledes nægtet sig skyl-
dig under hele retssagen.

Han blev blandt andet 
dømt på, at hans DNA blev 
fundet på noget tape, som 

sad på amfetamindunke i 
garagen i Fiskbæk.

Det kom dog bag på samt-
lige otte forsvarsadvokater 
i sagen, at han blev fundet 
skyldig, da de alle mente, at 
bevismaterialet mod ham, 
var for svagt.

- Jeg er rystet over, at han 
er fundet skyldig. I min ver-
den er der ikke skyggen af et 

bevis mod ham, sagde Chri-
stian Nørgaard Pedersens 
forsvarer, Kaare Kristensen 
til Dagbladet efter retssagen.

Kaare Kristensen skal også 
tale Christian Nørgaard Pe-
dersens sag i Østre Landsret.

- Vi glæder os til at komme 
i gang. Vi skal se, om vi kan få 
retten overbevist om, at han 
er uskyldig, siger forsvarsad-
vokaten ved ankesagens be-
gyndelsen.

Flyttet til Vestre Fængsel
Advokaten Kaare Kristensen 
har blandt andet indkaldt en 
række nye vidner, som skal 
være med til at belyse, at 
Christian Nørgaard Peder-
sen ikke har været en del af 
narkoorganisationen.

Både Christian Nørgaard 
Pedersen og Per Nielsen har 
siddet fængslet siden byrets-
dommen i januar.

Mens Per Nielsen har sid-
det i Enner Mark ved Hor-
sens, har Christian Nørga-
ard Pedersen været i arre-
sten i Ringkøbing, hvor han 
har haft mulighed for at få 

besøg af sin kone og deres 
tre børn.

I forbindelse med ankesa-
gen er de dog begge blevet 
forflyttet til Vestre Fængsel.

- Christian har det godt, 
men han er nervøs. Flytnin-
gen til Vestre Fængsel fra 
Ringkøbing er en stor om-
væltning, og han kan ikke få 
besøg af hele sin familie på 
en gang. Det er hårdt, siger 
Kaare Kristensen, der uden 
held har forsøgt at få Christi-
an Nørgaard Pedersen rykket 
til Ringsted under retssagen.

Der er afsat i alt 19 retsdage 
til ankesagen hen over efter-
året. Sidste dag forventes at 
være 13. december.

Dømte vestjyder skal for Østre Landsret
Østre Landsret begynder i dag på ankesagen af den store amfetaminsag, 
hvor flere vestjyder sidder på anklagebænken.

CC   Jeg er rystet 
over, at han er fundet 
skyldig. i min verden 
er der ikke skyggen af 
et bevis mod ham.
kaaRe kRiStenSen, foRSvaReR

CC  Vi glæder os til at 
komme i gang. Vi skal 
se, om vi kan få retten 
overbevist om, at han 
er uskyldig.
kaaRe kRiStenSen, foRSvaReR

Gældsstyrelsen foretager fra
den 5. september 2018 udlæg
for restancer til det offentlige,
som inddrives af restance
inddrivelsesmyndigheden,
jf. lov om inddrivelse af gæld
til det offentlige, og hvor
betalingsfristens udløb er den
27. august 2018 eller tidligere.

Har du spørgsmål?
Du velkommen til at ringe
til 70 15 73 04.

Venlig hilsen
Gældsstyrelsen
www.gaeldst.dk

Gældsstyrelsen er en del af
Skatteforvaltningen

Udlæg for
restancer til
det offentlige

Kund v c : T .: 65 45 58 59 Åbn ng t d : A hv dag k . 9-15.
V tag b h d t yk j , ænd ng , ud gt /afly t a ang m nt .

Gæ d å æng ag hav . B d n v j d nd . D å ægg vt. g by v d b t ng.

INKL. BUS T/R
& TOGBILLET

VLTJ
THYBORØN-VEMB
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forDelspris frA

745
NORMALPRIS FRA 845 + GEBYR

+
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Y
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sMUKKe VesTJYsKe lANDsKABer
”D n ta’ a V mb a m g’n n a ; ta’ v l mv g
g kø d a; ta’ ud m d ky t n, hv d n nd

h t Thyb øn.” sådan yng Tø fi k – g å d nn
tu ka v v v d nn udød ggj t j nban -
t ækn ng. G æd d g t at nyd and kab t a ,
nå v kø m d VlTJ a Thyb øn, v l mv g t
V mb! ind n v t g å t g t, nyd v n k ang t
fi k bu t å r tau ant f k ha n.

PRISEN nk u v bu tu / tu , t gb t Thyb -
øn-V mb, k t b tå nd a fi k bu t amt ka
g måkag .

DAtO
Den 20.09.18
Afrejse
skæ bæk f t d c nt : 8.15
r b , od n p ad : 8.45
e bj g, v/ sh , K k n: 9.15
skj n Ku tu c nt , ranunk v j: 10.15
r ngkøb ng Mu um ad : 10.45

tEkNISk ARRANGøR D g aa bu A/s

læ m g b t å

www.k ub ng kj n.dk

INKL. LæKKER

fROKOST SAmT

KAffE & KAGE

bekendtgørelser
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tirsdag  
28. august

Ringkøbing 
08.15: Sogneudflugt Arr. Lem og 
Højmark Menighedsråd. Afgang: 
08.15 fra Højmark ved Forsam-
lingshuset, 08.30: Lem Hallens 
P-Plads
09.00-13.00: Udstilling, Kunst-
maler Olav Martinsen. Sted: 
Ringkøbing Kirkehus, Kirkeplad-
sen 2, Ringkøbing
13.00: Rundvisning på Kaj Munks 
Præstegård. Få et indblik i Kaj 
Munks liv. Sted: Vesterhavsvej 7, 
Vedersø
14.30: Sangeftermiddag ved 
Lisbet og Kirstine. Sted: Ring-
købing Plejehjem, Bellisvej, 
Ringkøbing
18.30: Informationsmøde - når 
dansk er en udfordring. Sted: 
Holmslands Idræts- og Kultur-
center, Bandsbyvej, Kloster
20.00: Ringkjøbings vægter går 
i byens gader. Sted: Ringkøbing 
By

Ringkøbing bio: 
19.00: Papillon
19.30: Den Skyldige (Reprise)

Hvide Sande 
10.00: Internationale 
Sandskulpturfestival Trolddom 
og magi Sted: Lodbergsvej 44, 
Søndervig
12.00-16.00: Kunstnerbolig Art 
56. Kreative kunstnere flytter 
ind på Tyskerhavnen, Udstilling 
Klaus-Juergen Schmidt Sted: Æ 
Gammelhavn 9, Hvide Sande.

SkjeRn
13.00: Kajaktur til Skjern Ås 
delta. Tag med Ringkøbing-
Skjern Museums naturvejleder 
på kajaktur - og oplev Skjern 
Å fra en helt ny side!. Sted: 
Mødested: Pumpestation Nord, 
Fuglsandvej, Skjern
19.00: Koncert med himmelblå. 
Sted: Skjern Kirke, Vardevej 12, 
Skjern

 

TaRm 
10.00: Babysalmesang. Arr. 
Tarm Pastorat: Sted: Tarm 
Kirke, Kirkegade, Tarm
19.00: Opstart rytmisk kor Stork 
og Sten. Sted: Mejeriet, Kirke-
gade 1, Tarm

videbæk 
10.00: Tøjsalg. Sted: Vorgod Æl-
drecenter, Bardevej 5, Vorgod
13.00-17.00: Kunstudstilling, 
Malerier, Raku og Glas med 
lokale kunstner og gæsteudstil-
ler. Sted: Vestjyllands Kunstpa-
villion, Henning Larsens Vej 3, 
Videbæk
16.00-17.30: Håndbold-start 
for U12 Piger. 17.30-19.00: 
Håndbold-start for U12 Drenge. 
Arr.: Vorgod-Barde Motion og 
fritid. Sted: Vorgod-Barde Hal-
len, Vorgodvej 35, Vorgod

onsdag 
29. august
Ringkøbing
09.00-13.00: Udstilling, kunst-
maler Olav Martinsen. Sted: 
Ringkøbing Kirkehus, Kirkeplad-
sen 2, Ringkøbing14.30: Danske 
Diakonhjem fylder 60 år. Alle 
er velkomne. Sted: Ringkøbing 
Plejehjem, Bellisvej, Ringkøbing

17.30: Høstfest. Arr. Cafeud-
valget, Fjordparkens Aktivi-
tetscenter. Sted: Fjordparkens 
Ældrecenter, Holmelunden 11, 
Ringkøbing
20.00: Ringkjøbing vægter går 
i byens gader. Sted: Ringkøbing 
By

Ringkøbing bio: 
19.00: Papillon
19.30: Den Skyldige (Reprise)

Hvide Sande 
08.00: Menighedsrådenes årlige 
udflugt for pensionister. Afgang 
fra. Kulturcentet, Bandsbyvej, 
Kloster

10.00: Internationale 
Sandskulpturfestival Trolddom 
og magi Sted: Lodbergsvej 44, 
Søndervig
12.00-16.00: Kunstnerbolig Art 
56. Kreative kunstnere flytter 
ind på Tyskerhavnen, Udstilling 
Klaus-Juergen Schmidt Sted: Æ 
Gammelhavn 9, Hvide Sande.
19.30: Koncert med Anne Lin-
net. Arr. Støtteforening for 
Anker Fjord Hospice, Kræftens 
bekæmpelse, Holmslands 
lokalforening, Ny Sogn menig-
hedsråd. Sted: Ny Sogn kirke, 
Klostervej 74, Kloster

SkjeRn
14.30: Sangeftermiddag. Sted: 
Enghavens Cafeteria, Mellem-
gade 8, Skjern
19.00: Banko. Sted: Pyramiden, 
Klokkebjergevej 48 b, Skjern
20.00-22.00: Skjern Havekreds 
holder lysfest . Sted: Ved Inga og 
Karl Mortensen, Præstegårds-
vej 22, Skjern.

TaRm 
09.00-14.00: Markedsdag. Sted: 
Tarm Bybæk, Engvej, Tarm

videbæk
13.00-17.00: Kunstudstilling, 
Malerier, Raku og Glas med 
lokale kunstner og gæsteudstil-
ler. Sted: Vestjyllands Kunstpa-
villion, Henning Larsens Vej 3, 
Videbæk
14.30: onsdagssamling ved 
Lykke og Christian. Sted: Vorgod 
Ældrecenter, Bardevej 5, Vorgod
17.15-18.45: Håndbold-start for 
U10 Drenge. Arr: Vorgod-Barde 
Motion & fritid. Sted: Vorgod-
Barde, Vorgodvej 35, Vorgod
20.30-22.00: Kom med på 
flagermustur i Brejninggård 
Efterskoles park. Guider: 
Biolog Katrine Hulgaard, Jonna 
Odgaard og Per Mikkelsen fra 
DN. Mødested: Brejninggård 
Efterskole, Brejninggårdsvej 12, 
Spjald: 

deT 
SkeR



bøRn
lars kryger 
lklk@dagbladetringskjern.dk

videbæk: Onsdag holder 
håndboldklubben Videbæk 
Fiskbæk KFUM arrangemen-
tet ”Håndbold for en dag” på 
byens to skoler. Klubben har 
inviteret 1.-4. klasserne til en 
aktivitetsdag med sjove lege 
og øvelser, som skal give lyst 

til at spille håndbold. Klub-
ben har fået 15 frivillige med-
lemmer, spillere og trænere 
i klubben til at tage fri fra 
deres respektive job for at 
hjælpe til som instruktører 
og hjælpere. Desuden stiller 
samarbejdsklubben Skjern 
Håndbold med landsholds-
spiller René Rasmussen og 
formand Carsten Thygesen, 
som vil fortælle om sam-
menholdet og kammerat-

skabet på et hold. Koncep-
tet har sammen med uund-
værlig hjælp fra en masse 
frivillige hænder resulteret 
i mere end en fordobling af 
medlemstallet i håndbold-
klubben.

Videbækbørn leger 
håndbold

Ku d s rv c : T .: 65 45 58 59 Åb gst d r: A hv rdag k . 9-15.
V tag r orb ho d or tr k j , pr sæ dr g r, udso gt /afl st arra g m t r. Gæ d r
så æ g ag r hav s. B d r r v j d d . D r på ægg s vt. g b r v d b st g.

INKL.
TRANSPORT
T/R & OVER-
NATNING

AIRBUSDEFENCE&SPACE

OPhOLd

Ku du tæ k d g at b v k og r på, hvorda ma br gg r r gt g god ø ? Og har du a t d u dr t
d g ov r, hvorda dag gdag s r ud or astro aut rumm t? Så tag m d på d a tast sk
2-dag s tur dt m d op v s r og dtr k. Kurs r sat mod Br m , hvor d r v t r t spæ -
d d b søg på B ck’s Br gg r og op v s ud ov r d t sædva g , år d t mpo r d
A rbus D c a d Spac b d r d or.

Dato Den 06.11.2018 – 07.11.2018
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pRiS Pr s r pr. p rso og k us v bus, ka og ru dst kk , rokost ørst dag, tré på B cks,
hot ov r at g m d morg mad samt tré på A rbus Spac .
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Tag nu lige det der  
affaldssortering seriøst
Ahhhh, skal vi nu til at prøve det igen? Det må 

være en forskruet embedsmand i et ministe-
rium, der har fået den idé. Det hele bliver vel 
alligevel kørt samme sted hen og brændt af 

på én gang ...
Ja, skrøner og påstande er der mange af, når det 

handler om sortering af affald. Der vil måske igen, 
igen komme en del rullende øjne og løftede øjenbryn, 
når borgerne her i kommunen nu kan læse, at byrådet 
i forbindelse med årets budgetkonference har sat me-
re end 36 millioner kroner af til at indføre et system, 
der skal sikre, at det organiske affald bliver sorteret på 
den rigtige måde.

Helt nøjagtigt er der på den såkaldte anlægsover-
sigt afsat 25.750.000 kroner i 2020 til udsortering af 
den organiske fraktion i dagrenovationen i helårsbo-
liger, mens der i 2021 er afsat 9.500.000 kroner til at 
gennemføre den samme manøvre i sommerhusom-
råderne.

Der er bare at sige, at der er ingen vej udenom, for 
senest i 2022 skal kommunen leve op til kravet om, at 
over 50 procent af husholdningsaffaldet skal genan-
vendes. Der skal vi alle sammen til at vænne os til, at 

det ikke længere er sådan, at skraldemændene henter 
dagrenovationen, mens genanvendelige ting og sa-
ger som for eksempel glas, metal, pap og papir bliver 
sorteret på privatadressen og afleveret på enten gen-
brugspladsen eller den nærmeste miljøstation.

Nogen vil måske sige, at de allerede komposterer på 
den private matrikel ved at smide den organiske af-
fald i komposttønder. Det er sådan set rigtigt nok, at 
det er sådan set også muligt at få udleveret sådan en 
komposttønde helt gratis, hvis man henvender sig på 
en genbrugsplads, men det forslår heller ikke nok.

Selv om kommunalpolitikerne, der skal stå i spid-
sen for den nye form for sortering af affald, ikke har 
lagt sig fast på en model endnu, ser det ud til, at du og 
jeg vil få enten en affaldsbeholder delt i to rum eller 
separate beholdere udleveret.

Når det sker, vil det forhåbentlig være sådan, at al-
le borgere rent faktisk bruger indersiden af hovedet 
og får affaldet sorteret og smidt i de rigtige beholdere. 
For uanset om 36 millioner kroner lyder som rigtig 
mange penge, kan det kun give god mening, at vi får 
genbrugt så meget af vores affald som muligt.

Det kan - på den lange bane - være med til at sikre, 

at de kommende generationer kan overtage en kom-
mune, der er med på den grønne bølge og som tager 
hensynet til miljøet alvorligt.

Så tag nu godt imod de nye skraldespande og lad 
være med at skælde ud på skraldemændene, når de 
kommer for at hente dit vel-sorterede affald, for de - 
skraldemændene - kan i hvert fald ikke gøre for det. 
Og nåhhh ja, hvis de 36 millioner kroner bliver delt 
ud på de omkring 57.000 borgere her i kommunen, så 
skal hver borger skyde godt 600 kroner i "affaldspul-
jen". Det kan vi vel godt få råd til?

CC  Kommende generationer 
kan overtage en kommune,  

der tager hensynet til  
miljøet alvorligt.

leder

Jens Bollerup, Geflevej 221, Hvide Sande

LæSerbrev: Guds gave til Venstre. Det var 
ordene, jeg blev mødt med af Venstres re-
gionsformand, da vi skulle vælge folke-
tingskandidaten for RKSK i Dejbjerglund 
Hallen.

“Guds gave til Venstre” lød jo stort, og 
fik mig til at filosofere over den politiske 
proces, hvor nærdemokratiet blev hyldet 
i Dejbjerglund. Jeg kom til at tænke på en 
lokalt fremtrædende V-figur, der just hav-
de forladt partiet. På bondepigen, der hav-
de uddannet sig til journalist og fået erfa-
ring, som hun ville bruge for Vestjylland. 
Og de to ukendte kandidater. Jeg kom til 
at tænke på hvorfor der skal sidde en på 
tinge for RKSK, der ikke vil bosætte sig her, 
hvor politikerne ofte har bosætning som 
tema. Jeg tænkte på et kampvalg med tro-
janske heste og faldne Venstrekrigere.

Men alle tankerne er spildte. For det var 
IKKE nærdemokratiet, der afgjorde, hvem 
der skal repræsentere os i Folketinget. Med 
egnens historie og mange selverhverve-
re er Venstre stærk. Men afgørelsen om, 
hvem der skal på tinge for V i RKSK, blev 
ikke truffet den mandag aften. Det skete 
længe inden. I vores nabokommune...

Med en organisatorisk synsvinkel og de 
bagvedliggende motiver, kan vi se nær-
mere på persongalleriet. I netværket - ofte 
fremhævet i kandidatkampen - har vi for-
klaringen. Relationerne mellem hernin-
genseren Kenneth Mikkelsen og partitop-
pen i Venstre er dels personlige og dels 
hverdagsprofessionelle til finansministe-
ren, borgmesteren i Herning og RKSKs fol-
ketingsuppleant, (der indtil 2018 var borg-
mester i Ikast/Brande). Finansministeren 
har i årevis været god bekendt, og de to 
andre arbejdsgiverne de senere år. De er 
alle tre - nu fire - stærke profiler i Venstre. 
Hvem vil ikke gerne være tæt på dem? Bag-
landets ledere, som fx formanden i Ven-
stres Region Midt, der bød mig velkom-
men med ordene. En anden er hans efter-
følger som formand i RKSK-Venstre. Men 
også borgmesteren og hans lokalformand 
i valgkredsen Spjald/Hover/No. Venstres 
regionsmedlemmer og Venstres lokale EU-
kandidater er også på vennelisten. Hvem 
vil de helst være tæt på? Fremtidens leder 
i Venstre: Finansministeren, der ønsker sig 
flest mulige støtter i V-baglandet, når stats-
ministerens efterfølger en dag skal vælges.

Nå hvad skete der så i Dejbjerglund Hal-
len? Der var høflig modtagelse af V-top-

pen. Favoritkandidaten tog imod ved ind-
gangen. Lidt længere fremme tog regions-
formanden og kredsbestyrelsesformanden 
i Spjald også imod. Showet startede, og 
formanden i V-RKSK præsenterede diri-
genten: Folketingssuppleanten - tidligere 
V-borgmester i Ikast/Brande.

Da de fire kandidater præsenterede sig, 
med en ret ukendt kandidat fra V i Her-
ning som den første, afsluttede hun med 
at anbefale favoritkandidaten. Han benyt-
tede så i sit indlæg muligheden for, at lade 
en anden tale sin sag. Det var det lokale re-
gionsmedlem, vor tidligere borgmester fra 
Videbæk. Derefter præsenteredes Venstres 
lokale EU-kandidat, der også har været 
varm fortaler for valgets vinder. Og beteg-
net den nærmeste konkurrent med lokale 
rødder som en trojansk hest. Til slut kom 
folketingsmedlemmet, der afløses - finans-
ministerens tidligere kollega - på scenen, 
og takkede for mere end 10 års opbakning 
i sin valgkreds.

Men hvordan er det kommet så vidt, at 
så stærke kræfter alle arbejdede for en her-
ningenser, når vi havde en lokal kandidat. 
En kandidat, der havde et stort person-
ligt stemmetal og en halv snes år i byrådet 
med i rygsækken. Samt en erhvervskarri-

ere hos Maersk og Vestas. Hvorfor bakkede 
Venstre ikke op om ham? Formodningen 
er gammelt nag, og at V-toppen med net-
værket i Herning opfordrede herningen-
seren til at træde ind på scenen, med det 
sikre V-mandat i RKSK. Alle sejl blev sat 
af vore lokale spindoktorer. Udtalelser til 
ugunst for de lokale kandidater. Ikke alene 
i Dagbladet og på TV Midt/Vest, men også 
landsdækkende i Politikken og Radio 24/7. 
De negative udtalelser var både om det 
lokale byrådsmedlem, der valgte at forla-
de partiet. Og om bondepigen, der er ble-
vet journalist, og “nu nok er Ny Borgerlig 
Kjøwenhawner i hestekustyme...”. Så det 
spin vi hører om på Borgen, er også her-
ude, til at lede os i troen på, at nærdemo-
kratiet fungerer i bedste velgående. Her er 
det så mine tanker falder på H.C. Andersen 
og “Kejserens nye klæder”.

Nu er valget en realitet, og vi kan da så 
glæde os over, at kåringen skete af en sym-
patisk og kompetent kandidat. Vi må så 
nu stå sammen om indsatsen for hele 
RKSK med fokus på de yderste sogne og 
vore centerbyer i kommunen. Og holde 
det i erindring hos Venstre, at ønsket om 
en lokalt bosat kandidat stadigt består hos 
mange vælgere ...

Kandidatvalget. 
Guds gave til Venstre
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Gartnerier
Fagbladet 3F

aarhus: Tidligere under-
visningsminister for parti-
et Venstre Tina Nedergaard 
og hendes kæreste dropper 
deres erhvervsmæssige par-
løb. For samarbejdet mel-
lem hendes og samleveren 
Henrik Hyldegård Hansens 
firmaer i gartneribranchen 
er opsagt og ophører med 
udgangen af august måned, 
skriver Fagbladet 3F.

Det har 3F fået oplyst af 
Gartneri-, Land- og Skov-
brugets Arbejdsgivere, GLS-
A, hvor Henrik Hyldegård 
Hansens firma, J.H. Planter 
ApS, er medlem.

Samarbejdet stopper, ef-
ter at 3F har etableret kon-
flikt mod eksministerens 
selskab, JNGruppen IVS. Des-
uden har 3F varslet sympati-
konflikt, hvilken ville med-
føre, at medlemmer af 3F 
og andre fagforbund under 
LO ikke ville kunne udføre 
arbejde med forbindelse til 
JNGruppen.

3F har iværksat konflik-
ten for at sikre en højere løn 
til medarbejderne hos JN-
Gruppen og fair konkurren-
ce i branchen. Tina Neder-
gaards selskab har ikke øn-
sket at tegne overenskomst 
med 3F. - Vi er tilfredse med, 
at vi kan presse gartneri-
er til at stoppe samarbejdet 
med JNGruppen, der står 
bag løndumping. Vi vil ikke 
acceptere løndumping og 
omgåelse af vores overens-
komst på gartnerier i Dan-
mark. Det her er en klar sejr 
for den danske model, siger 
Thomas Møller, formand for 
Den Grønne Gruppe hos 3F 
Aarhus Rymarken.

100 kroner i timen
Ifølge 3F Aarhus Rymarken 
har JNGruppen betalt 100 
kroner i timeløn til litauiske 
medarbejdere for gartneri-
arbejde, men hverken afløn-
net med søgnehelligdagsbe-
taling eller pension.

Lønnen for arbejde på 
gartnerier i Danmark skal 
være mindst 140 kroner i ti-
men, hvis medarbejderne 
får løn efter overenskom-
sten mellem 3F og arbejds-
giverforeningen GLS-A.

Medarbejdere hos JN-
Gruppen har udført forskel-
lige gartneriopgaver hos J.H. 

Planter, der har en produkti-
on af agurke- og tomatplan-
ter på et stort gartneri nær 
Sengeløse nordøst for Ros-
kilde. Som medlem af GLS-
A er J.H. Planter forpligtiget 
til at følge overenskomsten. 
Men virksomheden har altså 
benyttet arbejdskraft fra JN-
Gruppen, som har afvist at 
tegne overenskomst.

Fagbladet 3F har siden fre-
dag forsøgt at få kommen-
tarer fra Henrik Hyldegård 
Hansen, men virksomheds-
ejeren, der også er medlem af 
bestyrelsen for Venstre i Hø-
je-Taastrup , har ikke reageret 
på henvendelserne. Forleden 
afviste han dog over for Fag-
bladet 3F at kommentere på 
den etablerede konflikt samt 
lønniveauet hos kærestens 
selskab.  

JNGruppen har leveret og-
så arbejdskraft til Gartneriet 
Hedegården, der producerer 
agurker fra en afdeling ved 
Aarhus og en ved Greve på 
Sjælland. Dette samarbejde 
er nu ophørt, efter at 3F har 
etableret konflikt imod JN-
Gruppen. Det har 3F fået op-
lyst af GLS-A, hvor Gartneriet 
Hedegården også er medlem.

Medejer af Gartneriet He-
degården, Lars Christiansen, 
ønsker ikke at kommentere 

på det ophørte samarbejde 
med JNGruppen.

Fagbladet 3F har forgæves 
forsøgt at få kommentarer 
fra JNGruppens ejer og di-
rektør Tina Nedergaard. For 
nylig sendte den tidligere mi-
nister dog denne skriftlige 
kommentar til Fagbladet 3F:

- Jeg har faktisk gennem 
længere tid overvejet at teg-
ne overenskomst. Jeg har så-
ledes også været i kontakt 
med en arbejdsgiverorgani-
sation med henblik på ind-
meldelse og tiltrædelse af 
overenskomsten. I erken-
delse af at min virksomhed 
for nuværende imidlertid 
ikke kan honorere kravene, 
der stilles, har jeg opsagt mi-
ne entreprisekontrakter. Jeg 
har ikke yderligere kommen-
tarer til sagen.

3F holder øje
Gruppeformand Thomas 
Møller oplyser, at 3F nu vil 
holde øje med, om Tina Ne-
dergaard stifter et nyt selskab 
med det formål at levere un-
derbetalt, østeuropæisk ar-
bejdskraft til J.H. Planter og 
Gartneriet Hedegården. Og 
om de to gartnerier indleder 
samarbejde med andre en-
treprenører uden overens-
komst. 

eksminister og 
kæresten stopper 
samarbejde
To gartnerier med overenskomst vil efter en konflikt ikke 
længere bruge arbejdskraft fra en Venstre-politikers firma.

Eksminister Tina Nedergaard er havnet i en sag om løndumping i gartneribranchen. Arkivfoto.

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO SØGER
FAGLÆRER TIL DYR, PLANTER & NATUR

INSTRUKTØR - PERSONVOGNSMEKANIKER

PRAKTIKCENTER
VEST

OM JOBBET
Som SKP instruktør er du mester
for de elever, der er i skolepraktik
og du giver eleverne en så virke-
lighedsnær hverdag som muligt.
Der er en del opsøgende arbejde
med virksomheder for at få skabt
kontakt mellem virksomhed og
elev.

ANSÆTTELSESVILKÅR
Du ansættes pr. 1. oktober 2018
som værkstedsassistent efter
gældende overenskomst.

DIN PROFIL
• du er uddannet personvogns-

mekaniker og har en del erfaring
inden for faget

• du har lyst til at lære fra dig og
kan give faglig vejledning og
rådgivning på en respektfuld
måde

• du kan arbejde selvstændigt,
men også indgå i et tæt sam-
arbejde med kollegaer

ANSØGNINGSFRIST 7. SEP. 2018
Ansøgning foretages elektronisk
på www.ucholstebro.dk/ledige-
jobs, hvor du også læser det fulde
stillingsopslag.

Døesvej 70 • 7500 Holstebro
Telefon 99 122 222
www.ucholstebro.dk

Vi søger en skolepraktikinstruktør til Personvognsmekaniker-
uddannelsen, da vores nuværende har søgt nye udfordringer.

- en del af Uddannelsescenter Holstebro

KONTAKT FORMERE INFO
Praktikcenterleder Lars Mortensen • tlf. 99 122 450
Uddannelseschef Aage Ravn • tlf. 99 122 470

Møltrup OptagelseshjeM

vic fo nd
Møltrup Optagelseshjem – beliggende midt på den jyske hede
midt mellem Herning og Holstebro - er en over 100 år gammel selvejende
stiftelse, som drives ud fra et kristent livs- og menneskesyn.
Hjemmet er et tilbud til voksne hjemløse mænd og har 117 pladser.
Det pædagogiske omdrejningspunkt er et inkluderende arbejdsfællesskab på værkste-
der, i køkken, mark, stald, butik, pølsemageri og caféer.
Den daglige ledelse af Møltrup Optagelseshjem består i dag af forstander Ebbe Larsen,
viceforstander Svend Arne Sønderby og souschef Kirsten Ørskov. Ledelsen refererer til
en bestyrelse, hvor biskop Henrik Stubkjær er formand.
Svend Arne, der har overskredet pensionsalderen med flere år, ønsker at blive delvis
pensioneret. Han har dog indvilliget i at styre et kommende byggeri og vil derfor i en
periode være ansat som byggeleder.
Viceforstanderen er forstanderens stedfortræder i hverdagen. Hverdagens opgaver vil
bestå af forskellige praktiske opgaver sammen med både beboere og personale samt
repræsentative og administrative opgaver. I det hele taget skal viceforstanderen have
lyst til at deltage i hjemmets mangeartede arbejdsopgaver.
Der stilles ikke krav til nogen specifik uddannelse, men der lægges vægt på evnen
til skriftlig fremstilling samt ledelsesmæssige og administrative evner og evt. erfaring.
Stillingen aflønnes efter statens lønramme 28 skalatrin 42 + et personligt tillæg.
Tiltrædelse efter nærmere aftale. Der kan tilbydes tjenestebolig til stillingen.
Uddybende beskrivelse kan findes på Møltrups hjemmeside www.moltrup.dk

Ansøgningsfrist 15.09.18
Nærmere oplysninger gives på tlf. 9713 1800 ved henvendelse til forstander
Ebbe Larsen eller souschef Kirsten Ørskov.
Ansøgningen sendes til Møltrup Optagelseshjem, Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg
eller på sikker mail til ebbe@moltrup.dk.
Ansøgninger vil – med mindre ansøger tydeligt anmoder om andet - blive opbevaret
sikkert på Møltrup i tre måneder, hvorefter alle oplysninger vil blive slettet
(jfr. Persondataloven).

Møltrups arbejdsgrundlag
Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde
hjælp til at tage livet op på ny.
I overensstemmelse med stifteren Johannes Muncks tanker bygger Møltrup på et kristent grundlag, og betrag-
ter sig selv som en del af det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde.
Mændene betragtes ikke som klienter, men som mennesker, der kommer til Møltrup for at være med til at
drive gården. Enhver, som har brug for den hjælp, Møltrup kan yde, bydes velkommen, så længe der er plads.
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Aktier
Papirets navn Slut- Æn- Omsæt- Sene- Ændring P/E Kurs Markeds

kurs dring ning i ste ud- i % siden his- indre værdi i
kl. 17 i % 1000 kr. bytte ultimo torisk værdi mio. kr.

Papirets navn Slut- Æn- Omsæt- Sene- Ændring P/E Kurs Markeds
 kurs dring ning i ste ud- i % siden his- indre værdi i
 kl. 17 i % 1000 kr. bytte ultimo torisk værdi mio. kr.

Papirets navn Slut- Æn- Omsæt- Sene- Ændring P/E Kurs Markeds
 kurs dring ning i ste ud- i % siden his- indre værdi i
 kl. 17 i % 1000 kr. bytte ultimo torisk værdi mio. kr.

Papirets navn Slut- Æn- Omsæt- Sene- Ændring P/E Kurs Markeds
 kurs dring ning i ste ud- i % siden his- indre værdi i
 kl. 17 i % 1000 kr. bytte ultimo torisk værdi mio. kr.

OMXC25 SELSKABER

Ambu 245 -3,54 270.665 0 120,32 204,32 47,10 53.136

ENERGI
Ørsted 410,10 0,98 87.071 9 21,08 9,21 3,15 172.398

FINANS
Danske Bank 193,45 2 465.934 10 -19,93 8,62 1,13 173.412
Jyske Bank 332,90 0,09 69.549 5,89 -5,75 9,73 0,93 29.681
Nordea Bank 68,44 0,68 20.486 0,68 -8,99 12,29 1,12 277.179
Tryg 157,20 0,45 40.908 1,65 1,29 18,87 3,76 47.588

FORBRUG
Pandora 394 1,13 98.111 9 -41,67 7,52 6,66 43.318

INDUSTRI
A.P. Møller - Mærsk A 9.030 2,56 79.132 150 -12,84 45,20 0,93 97.130
A.P. Møller - Mærsk B 9.554 2,23 312.297 150 -11,86 47,44 0,98 96.218
DSV 598,60 0,91 109.929 2 22,51 37,75 7,59 112.574
FLSmidth & Co. 397,20 2,45 66.608 8 9,94 267,85 2,54 20.351
ISS 228,90 1,10 44.488 7,70 -4,74 21,23 3,08 42.499
Vestas Wind Systems 449,40 3,03 402.736 9,23 4,80 13,90 3,99 92.522

IT
Simcorp 597,50 3,82 150.610 6,50 69,12 48,92 27,90 24.199

KONSUMENTVARER
Carlsberg B 791 0,43 78.109 16 6,17 95,85 2,57 94.088
Royal Unibrew 539 -0,74 112.574 8,90 44,97 33,09 9,77 27.515

MATERIALER
Chr. Hansen Holding 670,80 0,09 56.640 5,94 15,26 53,08 15,47 88.552
Novozymes B 349,50 0,49 68.393 4,50 -1,41 33,28 9,22 85.067

SUNDHED
Bavarian Nordic 179,90 0,59 28.682 0 -19,79 32,05 2,31 5.792
Coloplast B 686,40 -0,29 80.314 5 39,09 39,05 24,91 135.907
Genmab 1.085 1,78 111.061 0 5,44 60,44 10,52 66.697
GN Store Nord 336 1,24 159.750 1,25 67,58 41,38 10,23 48.950
Lundbeck 372,70 -0,75 74.360 8 18,32 28,28 6,09 74.423
Novo Nordisk B 317,85 0,63 265.168 3 -4,98 20,42 15,63 607.717
William Demant 260,60 1,24 97.620 0 50,20 37,50 8,86 65.868

LARGECAP ØVRIGE SELSKABER

Netcompany 247 2,92 46.545 0 0 87,21 7,51 12.350
Nilfi sk Holding 293,50 1,91 6.813 0 -19,15 26,56 7,78 7.989
Ringkjøbing Landbobank 345,50 -0,29 9.718 9 7,47 18,19 2,81 10.709
Scandinavian Tobacco G. 101 -1,08 6.166 5,75 -15,83 14,19 1,20 10.120

FINANS
Alm. Brand 57 -1,04 22.838 1,50 -29,63 11,32 1,86 9.193
Jeudan 1.025 0,49 406 12 41,28 15,33 1,82 11.364

Spar Nord Bank 63 0,96 3.480 3,50 -12,62 8,24 0,96 7.749
Sydbank 218,60 - 27.004 11,31 -12,53 9,66 1,24 14.793
Topdanmark 278,40 0,72 8.425 19 3,84 14,46 4,05 25.074

INDUSTRI
DFDS 346 0,58 41.413 4 4,44 12,29 2,67 20.287
G4S 21,03 0,96 842 0,51 -4,50 16,28 4,52 32.630
Københavns Lufthavne 5.780 0,35 619 54,43 1,94 35,29 14,39 45.362
NKT 161,10 1,96 35.744 0 -43,13 0,63 0,72 4.373
Rockwool Int. A 2.370 -0,84 512 24,10 46,30 32,82 4,17 26.619
Rockwool Int. B 2.662 -0,67 82.835 24,10 51,34 36,87 4,69 28.577
Schouw & Co. 512 3,31 18.518 13 -11,95 14,84 1,57 13.069

KONSUMENTVARER
Carlsberg A 770 -1,03 1.138 16 9,53 93,30 2,50 25.948

SUNDHED
ALK-Abelló 1.160 -3,17 34.404 0 56,76 28,77 3,93 11.749
Össur 29,40 1,73 513 0,13 10,48 33,31 3,84 12.666

MIDCAP SELSKABER

NNIT 157,40 1,42 1.342 2 -8,22 18,18 3,91 3.935
Orphazyme 77 1,05 99 0 1,32 0 0,67 1.535
Per Aarsleff B 262 0,38 7.616 4 34,02 22,13 2,20 5.591
SP Group 231,50 3,12 2.857 0 5,71 19,95 4,91 2.637
Spk. Sjælland-Fyn 100,50 - 157 0 -11,61 6,79 0,65 1.746
Tivoli 692 1,47 1.119 3,43 17,29 50,39 4,67 3.956
Torm plc A 42,50 1,31 1.835 0,02 -20,56 163,81 0,45 3.154

FINANS
BankNordik 113 - 58 0 6,60 5,98 0,62 1.130
Jutlander Bank 203 -0,98 187 5 -6,88 6,78 0,62 1.745
Vestjysk Bank 2,11 -3,43 817 0 -22,43 12,20 0,83 1.891

FORBRUG
Bang & Olufsen 152,80 1,46 5.361 0 2,21 80,99 3,86 6.601
IC Group 163 0,12 235 5 12,03 31,30 3,91 2.786

FORBRUGSGODER
Matas 55,80 1,45 10.364 6,30 -28,92 7,62 0,82 2.137

INDUSTRI
D/S Norden 100,80 1,31 8.413 0 -13,48 26,25 0,77 4.254
Højgaard Holding A 103 -2,83 117 0 -40,63 10,59 1,01 323
Højgaard Holding B 101 -2,88 42 0 -41,28 10,59 0,99 111
SAS 12,33 1,31 5.764 0 -23,89 5,04 0,77 4.717
Solar B 409,50 0,99 1.614 10 0,37 166,94 1,99 2.803

IT
Columbus 16,20 0,87 5.072 0,12 9,46 20,74 3,51 1.973

KONSUMENTVARER
U.I.E. 1.445 -0,69 656 1 11,24 11,52 1,36 5.138

MATERIALER
Brdr. Hartmann 363 1,11 109 9,50 13,44 20,87 3,41 2.546

SUNDHED
Veloxis Pharma 1,05 0,77 897 0 21,63 0 50,99 1.791
Zealand Pharma 95,40 1,60 7.531 0 12,24 0 5,55 2.934

SMALLCAP SELSKABER

Blue Vision 0,39 - 54 0 -22 0 0,61 42
Brdr.A & O Johansen 345 0,29 2.351 0 -13,86 8,41 1,47 771
Copenhagen Capital Præf 1,73 -  0,08 -3,89 3,77 0,85 51
TCM Group 108 2,86 2.637 0 9,64 22,50 3,54 1.080
AaB 160 -1,23 202 0 -17,95 4,18 0,47 53

ENERGI
Atlantic Petroleum 6,85 -4,86 23 0 -13,84 0,02 0 26

FINANS
Admiral Capital B 1,80 1,12 180 0 6,51 15,63 0,88 229
Copenhagen Capital 2,98 -0,67 17 0 25,21 6,50 1,46 136
Danske Andelskasse 4,05 3,85 830 0 -15,63 10,04 0,46 590
Djurslands Bank 244 -  7 -1,21 6,72 0,65 659
Fast Ejendom Danmark 85 -1,73 26 0 -12,37 7,90 0,74 233
Fynske Bank 90 -1,10 32 0 3,45 9,13 0,70 682
German HSP 130 -  0 -9,72 5,90 0,88 409
GrønlandsBANKEN 600 - 287 30 -7,55 11,94 1,13 1.080
Hvidbjerg Bank 57,50 -0,86 24 0 -9,45 8,26 0,85 97
Kreditbanken 2.520 -1,56 68 30 -2,14 7,02 0,82 424
Lollands Bank 319 -3,04 630 5 -6,59 5,62 0,73 346
Luxor B 420 -  22 1,20 20,10 1,19 347
Lån & Spar Bank 472 -0,84 109 10 -2,58 7,51 0,95 1.279
Møns Bank 127 0,79 81 2 -23,36 9,99 0,64 254
Newcap Holding 1,22 -  0 -32,22 118,09 0,51 154
Nordfyns Bank 910 -1,09 183 15 -3,70 5,64 0,77 300
Nordicom 6,90 -0,29 10 0 18,97 0,23 0,15 83
Prime Offi ce 133 0,76 10 3 2,31 6,37 0,96 465
Salling Bank 230 0,44 229 0 7,48 13,67 0,67 301
Scandinavian Private Eq. 4.580 -  1.000 -23,67 11,12 0,74 197
Skjern Bank 63,40 0,32 44 0 -13,74 4,94 0,81 611
Small Cap Danmark 56,50 -  15 -24,16 16,73 0,70 219
TK Development 6,98 8,55 2.924 0 -1,69 91,52 0,74 685
Totalbanken 66 0,61 134 0 3,94 3,49 0,65 185
Victoria Properties B 1,73 4,85 47 0 11,61 41.513,16 2,81 32

FORBRUG
AGF B 0,25 0,40 130 0 29,53 0 2,06 79
Brøndby IF 1,24 -2,36 455 0 58,97 0 3,01 387
Dantax 290 - 1 13 -7,50 11,17 1,27 87
Egetæpper B 230 - 71 6,50 -8,55 14,19 1,19 527
Gabriel Holding 576 -3,03 622 7,65 12,72 30,88 4,93 1.089

Gyldendal A 1.200 -  20 20 36,12 2,71 612
Gyldendal B 430 - 20 20 -2,27 12,94 0,97 218
North Media 34,10 -4,75 234 1,50 -3,13 23,91 1,37 684
Parken 86 0,23 291 2,50 24,64 20,85 0,85 849
Scandinavian Brake S. 24,40 1,67 6 0 -7,92 3,97 -0,47 78
Silkeborg IF Invest B 14,10 1,44 39 0 4,44 9,96 0,79 140

FORBRUGSGODER
Andersen & Martini B 61 0,83 7 0 5,17 2,96 1,61 124

FORSYNING
Greentech Energy Systems 8,66 -3,35 53 0,25 1,88 14,10 0,59 924

INDUSTRI
Arkil Holding B 1.140 0,88 325 15 -18,57 5,38 0,67 494
Brd. Klee B 2.720 - 11 85,14 2,64 12,38 2,06 90
F.E.Bording B 655 1,55 69 12 -5,07 97,17 1,34 193
Glunz & Jensen 71 -  0 46,39 13,04 1,31 129
Migatronic B 266 -2,92 3 6 -1,30 16,60 0,98 112
Monberg & Thorsen B 128 -  2 -24,26 12,38 0,98 361
Nordic Shipholding 0,49 -3,92 22 0 -9,26 3,64 0,84 199
NTR Holding B 37,80 0,53 67 0 -1,82 39,82 0,78 89
Rias B 450 - 23 20 0,67 16,75 0,63 90
Roblon B 266 1,53 266 10 -27,12 23,59 1,88 402
Rovsing 0,10 -0,99 3 0 -31,97 0 1,43 40
Sanistål 65 -1,52 242 0 -10,96 14,26 0,79 775
SKAKO INDUSTRIes 63,80 -0,31 446 0 -29,89 17,02 2,07 198

IT
Boliga Gruppen 7,80 - 13 0 -17,02 4,67 1,04 173
cBrain 38 -2,31 1.848 0,11 -7,99 113,82 8,93 760
Cemat 0,44 -0,46 0 0 1,16 0 1,15 108
RTX 186,60 0,97 2.300 2 26,08 28,67 5,90 1.669
Strategic Investment 1,18 -1,67 2 0,02 -6,35 20,03 1,17 411

KONSUMENTVARER
FirstFarms 51 - 439 0 -6,42 84,14 0,84 283
Harboes Bryggeri B 88,80 2,07 303 1 -4 2.081,25 0,71 473
Santa Fe Group 22,60 0,44 455 0 -49,21 9,62 0,45 279

MATERIALER
DLH B 1,51 0,33 57 0 20,80 33,70 1,27 81
Flügger B 336 -1,75 125 15 -4,82 30,10 1,33 810
H+H International B 119,40 3,11 7.202 0 -1,67 23,96 2,38 2.154
InterMail B 25,40 3,25 348 0 252,78 2,12 3,41 90

SUNDHED
BioPorto 3,40 -0,58 342 0 2,72 0 9,43 529
ChemoMetec 88,60 -6,14 11.599 0 236,88 205,96 23,95 1.542
NeuroSearch 4,56 0,66 622 0 8,31 5,33 1,53 112
Onxeo 8,82 1,15 90 0 8,22 0 1,21 447

Obligationer
Kuponrente/Papir/Udløb Eff.rente Kurs kl. 17 +/- Varighed Termin Kuponrente/Papir/Udløb  Eff.rente Kurs kl. 17 +/- Varighed Termin Kuponrente/Papir/Udløb  Eff.rente Kurs kl. 17 +/- Varighed Termin

De 100 mest omsatte obligationer fra børsdagen 27/8-2018

BRFKredit
Lukkede serier
2% BRFkredit 111.E. 2034 1,45 103,95 -0,83 6,97 4

Åbne serier
111.E.40 1,58 99,28 -0,13 9,66 4
111.E.50 2,03 99,81 0,14 13,66 4
2PCT 411.E.OA.50 2,13 98,14 -0,18 17,09 4
321.E.ap.21 RF -0,23 103,20 0 2,56 1
422.E.CB3.20 RF 0 100,47 0,14 0 4

Danske Stat
0,1% Danske Stat 2023 -1,40 108,20 -0,12 5,20 1
1,5% Danske Stat St. Lån 2023 -0,15 108,65 -0,35 5,01 1

Danske Bank
Lukkede serier
DB Tier 2 2025 0 107,74 -0,43 0 1

DLR Kredit
2,5 43A B 47 2,17 104,16 0,36 12,01 4

Åbne serier
1,5 42A B 2040 1,59 99,24 -0,01 9,69 4
2 B ok 18 RF -0,61 100,24 0 0,09 1
CB6 B 2023 RF 0 100,48 0,11 0 4

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Lukkede serier
2,5NDASDROOA47 2,24 103,84 0,02 13,67 4
2NDASDRO47 1,92 101,15 0,16 12,29 4

Åbne serier
1,5NDASDRO40 1,57 99,38 -0,12 9,68 4

1NYK13Hju21RF -0,17 103,36 0 2,81 1
1NYK13HjuDKK19IT -0,49 101,26 0,06 0,84 1
1NYK13HjuDKK20RT -0,37 102,53 0,04 1,83 1
1NYK13HjuDKK23RF 0,19 103,91 -0,05 4,74 1
2NYK01EA50 2,04 99,70 0 13,65 4
2NYK01EDA50 2,12 98,25 -0,05 17,07 4
2NYKGBap19nc -0,44 101,44 -0,21 0,59 1
5NYK01EA30 0,71 98,94 -0,08 5,18 4
F3NYK32GDKKokt21 0 100,06 0,09 0 4
F3NYK32Gokt20 0 100,98 0 0 4
F3NYK32HDKKapr22 0 100,30 0,02 0 4
F3NYK32Hju20 0 100,13 -0,07 0 4
F3NYK32Hokt20 0 100,88 0,01 0 4
F3NYK32HSEKapr20 0 101,18 -0,03 0 4
F6KNYK32Hjul21RF 0 100,27 0,03 0 4
F6NYK22Hjul28RF 0 102,31 0,04 0 4
F6NYK32Hjul19RF 0 100,55 0 0 4
F6NYK32Hjul22RF 0 100,52 -0,08 0 4
F6NYK41Dapr19RF 0 100,35 -0,03 0 4

Realkredit Danmark
Lukkede serier
0,5RDSD20S27 0,36 100,55 0,01 3,91 4
1,0RDSDRO20S27 0,54 101,52 -2,02 3,29 4
1,5RDSD22S37 1,42 100,76 0,03 8,43 4
1RDSDRO21S32 0,97 100,19 0,19 6,20 4
2,0RDSDRO22S37 1,50 104,10 -0,10 8 4
2,5RDSDRO23S47 2,14 104,56 0,10 12,01 4
2,5RDSDRO27SOA47 2,25 103,77 -0,05 13,82 4
2RDSD27SOA47 2,02 99,86 1,30 14,78 4
2RDSDRO21S32 1,07 105,19 0,14 5,48 4
3% Realkredit Danmark SDRO 22S.S 1,90 107,59 -0,03 6,69 4

Valuta/Renter/Råvarer/Aktier

Valutakurser  KURSER KL. 14.15

                       KURS         +/-%             ULTIMO                                             KURS          +/-%             ULTIMO ECB (refi -rente) 0
USA (fed funds) 2
Schweiz (target rate) -0,25
Sverige (repo-rente) -0,50
Norge (deposit rate) 0,50
Cibor 1 uge -0,40
Cibor 2 uger -0,38
Cibor 1 md. -0,36
Cibor 2 mdr. -0,33
Cibor 3 mdr. -0,30
Cibor 6 mdr. -0,14
Cibor 9 mdr. -0,06
Cibor 1 år 0,03

Renter Råvarer
Guld
dollar/troy oz           
Sølv
dollar/troy oz           
Palladium
dollar/troy oz
Platin
dollar/troy oz 
Råolie / Brent
dollar/tønde
Benzin 95 oktan 10ppm
dollar/ton

Hvede
US cent/bushel 
Sukker
dollar/ton
Kaff e
cent/pund
Kobber
dollar/ton 
Aluminium
dollar/ton
Zink
dollar/ton

 1.209,59

 14,86

 949,15

 804,40

 76,15

 734,07

 5,14

 311,80

 1,01

 5.983,28

 0

 2.450

BØRSDAGEN 27-08-2018

Årets største afkast Årets laveste afkast
InterMail B 25,40 252,8
ChemoMetec 88,60 236,9
GN Store Nord 336 67,6
Brøndby IF 1,24 59,0
ALK-Abelló 1.160 56,8
Rockwool Int. B 2.662 51,3
William Demant H. 260,60 50,2
Glunz & Jensen 71 46,4
Rockwool Int. A 2.370 46,3

Santa Fe Group 22,60 -49,2
NKT 161,10 -43,1
NKT 161,10 -43,1
Pandora 394 -41,7
Højgaard Holding B 101 -41,3
Højgaard Holding A 103 -40,6
Newcap Holding 1,22 -32,2
Rovsing 0,10 -32,0
SKAKO INDUSTRIes 63,80 -29,9

US-dollar 641,12 -0,40 620,77
Euro 745,82 -0,01 744,49
Pund 825,34 -0,20 839,12
Svenske kr. 70,30 -0,24 75,63
Norske kr. 76,90 -0,06 75,66
Schweiz fr. 652,63 -0,28 636,21
Can. dollar 491,25 -0,27 495,04
Yen 5,77 -0,16 5,51
Aus. dollar 469,48 -0,13 485,14
N.Z. dollar 428,26 -0,19 441,83
Pol. zloty 174,62 0,17 178,24
Cze. koruna 28,97 0 29,16
Ung. forint 2,30 0,13 2,40
H.K. dollar 81,67 -0,40 79,44
Sydafr. rand 44,80 -0,82 50,29
Singa. dollar 469,54 -0,15 464,61
Bulg. leva 381,34 -0,01 380,66
Sydkor. won 0,58 -0,17 0,58
Kroatiske kuna 100,28 0 100,07
Rum. leu 160,66 -0,07 159,81
Tyrk. lira 103,47 -2,62 163,75

Rus. rubler 9,53 0 10,73
Thai. baht 19,66 -0,15 19,03
Malay. ringit 156,10 -0,60 153,39
Filip. peso 12,03 -0,17 12,45
Kin. renminbi 93,94 -0,10 95,39
Bras. real 156,67 -0,50 187,39
Mex. peso 34,20 0,50 31,46
Israelske shekel 176,40 -0,47 178,81
Indiske rupee 9,14 -0,76 9,72
Indon. rupia 0,04 -0,45 0,05
SDR 897,30 -0,21 884,18

1NDASDROAP23RF 0,13 103,99 0,15 4,49 1
2,0NDASDRO50 2,03 99,77 0,05 13,67 4
2NDASDROOA50 2,12 98,21 -0,11 17 4
2NDAsOK20RF -0,30 104,83 0,01 2,03 1
NDACIBOR6OA21RF 0 100,36 0,02 0 4
NDACITA6OA19RF 0 100,50 -0,09 0 4

Nykredit Realkredit
Lukkede serier
0,5NYK01EA27 0,36 100,54 0,14 3,87 4
1,5NYK01EA37 1,43 100,67 -0,07 8,49 4
1NYK01E A27 0,25 102,52 -0,01 3,32 4
1NYK01EA32 0,97 100,22 0,03 6,20 4
25NYK01EDA47 2,25 103,81 0,03 13,98 4
2NYK01E A32 1,11 105,20 0,28 5,70 4
2NYK01EA47 1,94 100,91 -0,03 12,49 4
2NYK01EDA47 2,01 100,14 0,31 14,71 4
3% NYK 01E A 2044 2,53 105,52 -0,03 11,03 4
4% Nykredit 02D 2028 1,57 109,33 -0,18 3,71 4
6% Nykredit 3 C.s 2029 1,98 120,50 0 4,80 4
F3NYK32Gokdk18RF 0 100,07 0 0 4
Nykredit 73D OA 2038 3,34 114,60 0,03 8,27 4

Åbne serier
15NYK01EA40 1,57 99,38 -0,08 9,66 4
1NYK01EA35 1,23 98,33 0,11 7,50 4
1NYK13GapDKK19RT -0,44 100,85 -0,07 0,59 1
1NYK13HBok20RF -0,33 102,81 0 2,06 1
1NYK13Hja28DKKRF 0,93 100,65 -0,09 8,91 1
1NYK13HjaDKK22RT -0,11 103,73 -0,06 3,28 1
1NYK13HjaDKK23RT 0,10 103,99 0 4,25 1
1NYK13HjaDKK24RT 0,29 103,77 -0,28 5,20 1

Kuponrente/Papir/Udløb  Eff.rente Kurs kl. 17 +/- Varighed Termin

4% Realkredit Danmark 22D.s. 202 1,54 109,17 0,45 3,62 4
RD12R6OC18IT 0 100,05 -0,02 0 4

Åbne serier
0,5RDSD20S30 0,70 99 -0,01 5,18 4
1,5RDSD22S40 1,56 99,53 0,07 9,71 4
1RD10F20APRF -0,39 102,23 0,02 1,58 1
1RD10F21APRF -0,23 103,20 0 2,56 1
1RD10F21JARF -0,27 103 0,02 2,31 1
1RD10F22APRF -0,05 103,78 0,02 3,53 1
1RD10F23APRF 0,13 103,99 0 4,49 1
1RD10F28APRF 0,98 100,17 0,01 9,16 1
1RDF20JA2IT -0,42 101,92 -0,12 1,33 1
1RDSD21S35 1,23 98,36 0 7,50 4
2% RD 10T AP 2019 -0,48 101,47 -0,01 0,59 1
2% RD 10T AP 2020 -0,41 103,86 -0,02 1,57 1
2% RD 10T SDRO JA 2019 -0,56 100,88 -0,04 0,34 1
2% RD 10T SDRO JA 2020 -0,44 103,30 -0,03 1,32 1
2,0RDSD23S50 2,03 99,74 -0,04 13,69 4
2,0RDSDROA50 2,12 98,30 0,05 17,11 4
RD11F6JU19RF 0 100,40 -0,04 0 4
RD11F6JU20RF 0 100,95 -0,07 0 4
RD11F6JU21RF 0 100,35 -0,01 0 4
RD12F6JU20RF 0 100,94 0,04 0 4
RD12F6JU21RF 0 101,25 0,01 0 4
RD12F6ju22RF 0 100,25 0 0 4
RD12G3JU19RF 0 101,18 0 0 4
RD15G3OK20RF 0 101,25 -0,07 0 4
RD15G3OK22RF 0 101,30 0 0 1
RD16G3OK21RF 0 100,26 0 0 1
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CC   
- Jeg kan lære meget 
af Thomas Mogensen, 
ikke mindst om at 
være professionel.
Emil NiElsEN,  
uNg målmaNd hos skjErN.

john Thomsen 
tosh@dagbladetringskjern.dk

Fodbold: Der var nærmest ta-
le om spil til ét mål, da Skjern 

GF mandag aften havde be-
søg af Spjald IF 2 i serie 3 pul-
je 32.

Og det var ikke helt uven-
tet Spjalds mål, der blev lø-

bet storm på. Skjern vandt 
9-1.

- Vi lagde ud med højt pres, 
og det gav hurtigt to scorin-
ger Thomas Vilhelmsen, 
der først prikkede et ind-
læg i mål, og senere scorede 
han fikst med hælen. Derfra 
kørte vi bare videre, fortalte 
Skjerns træner John Pagaard.

Thomas Vilhelmsen sco-
rede endnu et mål, og Kas-
per Chopart fik også scoret 
tre gange. Jakob Ørbæk Ju-
el-Nielsen scorede et enkelt 
mål, og de to sidste mål blev 
scoret af Thomas Juhl Han-
sen og Simon Busk Pagaard.

- Vi sad fuldstændigt på 

den kamp, og der var flere 
spillere, der leverede gode 
præstationer. Vi kunne godt 
have vundet større, fortalte 
John Pagaard.

Det gav Spjalds træner 
Brian Thomsen ham ret i.

- Ja det kunne godt væ-
re gået værre. Vi blev spil-
let ud af banen, og yderme-
re forærede vi igen flere mål 
væk, fortalte Brian Thomsen. 
Thomas Riskjær reducerede 
til 6-1, da han løb fra Skjerns 
forsvar i et kontraangreb. 

Fodbold: Der var topkamp 
mellem to ubesejrede hold, 
da Ringkøbing IF mandag 
havde besøg af AGF/Lyseng i 

U17 drenge Liga 1. Nu er det 
kun RIF, der er ubesejret, for 
RIF vandt 4-0.

- En kamp på højt niveau 
mellem to gode hold. Selv 
om vi førte, var det aldrig så-
dan, vi følte, vi var i fuld kon-
trol, for AGF/Lyseng spillede 
hele tiden fint med, fortalte 
RIFs træner Klaus Raahauge.

Tobias Plaugborg Jensen 
var kampens store profil, for 
han scorede de tre første mål. 
Det første på et virkeligt fint 
skud i målhjørnet til 1-0 i før-
ste halvleg, hvor RIF i mod-
vind havde et par gode kon-
trachancer mere.

Defensivt blev der lukket 

godt af. Der blev arbejdet 
hårdt, og så havde målmand 
Victor Green Skarregaard go-
de indgreb.

Tobias Plaugborg Jensen 
brændte straffespark, men 
han fik selv scoret på ripo-
sten til 2-0. Senere gjorde han 
det også til 3-0.

Målet til 4-0 var en perle. 
Kristian Mejling Børgesen 
Kristensen driblede sig fri 
ved baglinjen, og så send-
te han bolden flot i mål fra 
spids vinkel.

Nu ligger RIF solidt på før-
stepladsen med ni point for 
tre kampe.

Håndbold
Tommy Poulsen 
tp@hsfo.dk

Skanderborg: - Jeg er ikke 
kommet hjem for at vride 
den sidste dråbe ud af citro-
nen i min karrieres efterår. 
Jeg vil være dansk mester 
igen.

Ærgerrigheden lyser ud af 
den 35-årige Odder-knægt 
Thomas Mogensen, der for-
lod Odder som dansk yng-
lingemester i 2003. Nu er han 
vendt hjem til dansk hånd-
bold. Han har skrevet en tre-
årig kontrakt med Skjern, og 
søndag aften var han med i 
Super Cup'en mod Team Tvis 
Holstebro i den orange hal i 
Skanderborg.

- Det piner mig, at vi tabte 
30-26 til Team Tvis Holste-
bro i Super Cup'en, og i ons-
dags blev vi slået ud af poka-
len i Skanderborg. Sejre gi-
ver selvtillid, og selv små tit-
ler er vigtige, siger Thomas 
Mogensen.

- Der er stadig nogle sto-
re rum, der skal fyldes ud på 
vort hold. Vi har ikke fået tin-
gene til at fungere. Selv om 
jeg er ny på holdet, kan jeg 
ikke gemme mig bag grup-
pen. Der er et stort pres på 
mig. Jeg skal levere med det 
samme, understreger han.

Thomas Mogensen nåede 
106 landskampe, inden han 
stoppede på landsholdet ef-
ter EM-finalen mod Frankrig 
i Herning i 2014.

- Selv om jeg stadig har sto-
re ambitioner, betyder det 
ikke, at jeg agter at vende 
tilbage til landsholdet. Det 
kommer ikke til at ske, men 
det er fantastisk at være tilba-
ge i dansk håndbold.

- Jeg fik den bedst tænkeli-
ge afsked i Flensburg/Hande-
witt. 3. juni 2018 vil altid stå 
som den største dag i mon 
håndboldkarriere. Det var en 
meget følelsesladet afsked, 
men nu har jeg lagt de 11 år 

i tysk håndbold bag mig. Jeg 
vil nyde den tid, der er tilba-
ge af min karriere, og jeg vil 
vinde så meget som muligt.

Tilbage til Flensburg
Thomas Mogensen bliver 
boende i Handewitt, så han 
får sin daglige gang blandt 
Flensburg-fans, men Skjern 
har trukket Flensburg/Han-
dewitt i Champions League.

- Det bliver en stor dag, når 
jeg løber ind i Campus Hal-
le som modstander til Flens-
burg/Handewitt, men allere-
de om få dage har vi en ude-
kamp mod GOG, og det var 

min hjemmebane i tre år. Vi 
skal også spille mod Paris. 
Der venter et væld af store 
kampe, så det gælder om at 
få holdet til at fungere hur-
tigst muligt, siger den 35-åri-
ge hjemvendte søn.

- Motivationen er den 
samme som i Flensburg, og 
lysten er enorm. Anders Eg-
gert og jeg har haft et hånd-
boldliv sammen, og vi til-
bringer mange timer i bilen 
sammen på vej til Skjern. Vi 
får drukket noget kaffe og 
spist rundstykker sammen, 
og nu er målet, at vi skal væ-
re danske mestre sammen 

i Skjern, siger Thomas Mo-
gensen.

det siger de andre
- Jeg glæder mig til at spille 
sammen med Thoms Mo-
gensen igen. Han er top-
tændt og en kæmpe for-
stærkning for os. Han kom-
mer med et tysk mesterskab, 
og vi kommer med et dansk 
mesterskab, og nu vil vi vise, 
at vi også kan vinde noget 
sammen, siger Anders Eg-
gert.

- Thomas Mogensen og 
jeg spillede sammen på 
landsholdet, og selv om det 

er længe siden, er jeg sikker 
på, vi finder hurtigt sammen 
igen, siger Kasper Sønder- 
gaard. Jeg genoptager træ-
ningen efter min skade på 
tirsdag. Thomas er en leder-
type, der altid vil vinde, og 
han har en masse kvaliteter, 
han kan tilføre holdet, både 
gennembrud og frispilninger 
og skud udefra.

- Selv om jeg er målmand, 
kan jeg lære meget af Tho-
mas Mogensen, ikke mindst 
fordi han er så professionel 
på alle områder, siger Skjern-
keeper Emil Nielsen.

- Han kommer med en 

masse erfaring, og jeg er me-
get tilfreds med hans for-
svarsspil. Ham får vi stor glæ-
de af, siger Emil Nielsen.

Mogensen vil være dansk mester igen
Den hjemvendte Odder-knægt ser frem til at spille mod sine gamle klubber 
GOG og Flensburg/Handewitt på sine gamle hjemmebaner.

odder-knægten Thomas mogensen er vendt hjem for at tage fat på et nyt kapitel i skjern. han var dansk mester med gog i 2004 og 2007 og tysk mester med 
Flensburg/handewitt i 2018. Nu vil han være dansk mester igen i skjern-trøjen. Foto: ole Nielsen.
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Aarhus United slår sig op på at være turne-
ringens talentrugekasse. Det er en meget 

ung trup med et stort potentiale, der bliver 
trænet af U20-landstræneren, Heine Eriksen. 

Holdet har, deres alder taget i betragtning, 
et meget højt topniveau, hvilket de blandt 
andet viste ved at snuppe bronzemedaljer-
ne i pokalturneringen i den seneste sæson. 
Omvendt er den største udfordring, at bund-
niveauet er lavt. I foråret spillede de kampe, 
hvor de blot formåede at få bolden i nettet 
tre gange.

Så det er et hold med store udsving. Iføl-
ge cheftræneren er deres primære opgave 
i sæsonen at hæve bundniveauet, men sta-
dig bibeholde topniveauet, så de fortsat kan 
drille de større klubber.

Heine Eriksen har selv meldt ud, at hol-
det gerne vil slutte som nummer ni i grund-
spillet, hvilket virker som et realistisk mål 
truppen og økonomien taget i betragtning.

Skader og graviditeter forpurrede i sidste 
sæson Team Esbjergs mulighed for at gå 

hele vejen, men op til den nye sæson er op-
timismen stor. Der er stadig et par alvorlige 
skader i truppen, men de absolutte nøglespil-
lere er klar - og de er indstillede på, at nu skal 
det være.

Ambitionen er at spille med om guldet, 
gentage triumfen i pokalturneringen og og-
så gerne gå hele vejen i EHF Cuppen. Det ly-
der ret vildt, men faktum er, at cheftræner 
Jesper Jensen har hentet masser af kvalitet 
ind i truppen. Det er meget muligt, at Team 
Esbjergs trup fortsat ikke er blandt de bre-
deste, men stort set samtlige spillerne ev-
nerne til at spille med på et tophold og gøre 
en forskel.

Team Esbjerg har set stærk ud i trænings-
kampene op til ligastarten og blandt an-
det slået rivalerne fra Odense med et enkelt 
mål.

Og så er humøret ganske enkelt strålende. 
Trænerteamet tror på det, og spillerne med 
stjerner som Sandra Toft, Line Jørgensen 
og Estavana Polman i spidsen tror på det. 
Der venter en barsk indledning med kampe 
mod København, Herning-Ikast og Viborg, 
men Team Esbjerg ser ud til at være lige 
præcis, hvor de skal.

Odense HC satsede hårdt før sidste sæson 
og hentede nærmest det kvarte danske 

landshold. Og havde dertil nogle udenland-
ske profiler.

Det var skuffende for nogle af tilhænger-
ne, at det "kun" blev til sølv, da Odense i en 
yderst tæt DM-finale - over tre kampe - tab-
te til København, men spillerne, træner Jan 
Pytlick og ledelsen fandt hurtigt optimis-
men frem igen, og ambitionen om at hente 
guld i den kommende sæson er bare blevet 
endnu mere brændende.

Odense har skiftet på målmandsposten, 
hvor norske Emily Sando afløses af Hol-
lands landsholdskeeper Tess Wester, og 
samtidig har Odense hentet den høje nor-
ske bagskytte Ingvild Bakkerud, og det lig-
ner et tiltrængt supplement til Odense-
skytset, fordi det stationære angrebsspil i 
sidste sæson til tider sukkede efter at blive 
brudt af nogle bidende og "billige" lang-
skudsmål.

Nu hvor spillerne har trænet og arbejdet 
sammen med træner Jan Pytlick i endnu 
flere måneder, er det et godt bud, at Odense 
HC går hele vejen og vinder guldet.

Randers HK har de seneste sæsoner kæm-
pet med skyggerne fra klubbens gyldne 

æra fra 2009 til 2013, hvor de under Jan Leslie 
spillede fem store finaler og vandt tre titler.

De sko har de efterfølgende cheftrænere 
ikke kunnet fylde ud, og derfor hyrede Ran-
ders HK sidste år den nybagte mestertræner 
Niels Agesen ind til en langsigtet genopbyg-
ning. Han har fået fire år til at bringe klub-
ben tilbage på medaljeskamlen.

I den første sæson under Niels Agesen 
skrabede Randers HK med det yderste af 
neglene top 8-målsætningen hjem. Men 
med tilgangen af etablerede profiler som 
Jamina Roberts og Sabine Pedersen samt 
det svenske stjernefrø Julia Eriksson satser 
klubben på at avancere en plads eller to i 
tabellen i den nye sæson. Desuden er klub-
bens All Time-topscorer Camilla Dalby til-
bage efter graviditet.

Udfordringen er, at klubben indleder sæ-
sonen med fem spillere på skadeslisten. 
Blandt andre misser Jamina Roberts de før-
ste kampe i sæsonen, og landsholdsspille-
ren Maria Fisker kommer vi ikke til at se på 
banen før efter nytår.

SÆSONVURDERING
Chris U. Pedersen cup@jv.dk 
Håndboldmedarbejder Jysk Fynske Medier

Indrømmet. Der er mange meninger 
om det, men her er Jysk Fynske Mediers 
bud på, hvilke hold vi kommer til at se 
i toppen, i midten og i bunden af kvin-

dernes håndboldliga i den kommende sæ-
son. Er du enig?

De bedste
Odense snublede i finalen i sidste sæson mod 
København, men cheftræner Jan Pytlick & 
Co. kommer helst sikkert med i den absolutte 
top igen og må være favorit til at vinde guld.

Odense har holdt på alle profilerne. Hol-
det er derfor allerede godt sammenspillet 
og har i Stine Jørgensen og Kathrine Heind-
ahl nogle af ligaens allerbedste spillere. Hol-

det er endda blevet styrket på keeperposten 
med tilgangen af hollandske Tess Wester.

Men Team Esbjerg og måske også Køben-
havn kommer til at bide Odense alvorligt 
i haserne. Førstnævnte har godt nok skif-
tet meget ud, men der er kommet masser af 
kvalitet ind i truppen med tilgangen af spil-
lere som Line Jørgensen, Annette Jensen, 
Marit Røsberg Jacobsen og Kristine Breistøl.

Hos København, der i lighed med Odense 
også har kampene i Champions League at 
forholde sig til, bliver Mia Rej igen det store 
omdrejningspunkt, men træner Claus Mo-
gensen har god kvalitet hele vejen rundt. 
Det bliver dog meget svært at gentage guld-
triumfen.

Det sidste hold i top fire er FC Midtjyl-
land, der nu har skiftet navn til Herning-
Ikast, men mon ikke vinderkulturen stadig 
er den samme? Men hvordan i alverden 
vil midtjyderne da lige løse opgaven uden 

norske Veronica Kristiansen, der er skiftet 
til Györ i Ungarn. Hun var i særklasse liga-
ens største profil i sidste sæson. Fraværet af 
Kristiansen betyder, at Herning-Ikast ikke 
kommer i en DM-finale, selvom tilgangene 
af Stine Skogrand og Sarah Iversen er fanta-
stiske signinger. To absolutte klassespillere.

De næstbedste
Nummer fem, seks, syv og otte i grundspil-
let kommer også i slutspillet – og lige under 
ligaens fire stærkeste hold finder vi Viborg, 
Nykøbing-Falster, Randers og Silkeborg-Voel 
i nævnte rækkefølge.

Viborg viste med bronzemedaljerne i sid-
ste sæson, at der stadig er krummer i kvin-
derne fra domkirkebyen. Og spillere som 
Rikke Poulsen, Line Haugsted, Kristina Jør-
gensen, Line Uno og målmaskinen Ann 
Grete Nørgaard borger for kvalitet.

Nykøbing skal stadig tages alvorligt, men 

Håndboldspådom:  
Et kig i krystalkuglen
Halvdelen af otte kvindelige ligahold i Jysk Fynske Mediers område, der enkeltvis er omtalt 
øverst, spiller sig i top otte og booker dermed billet til slutspillet i den nye sæson, som fløjtes i 
gang tirsdag aften med kampen mellem Viborg HK og Nykøbing Falster. De fire sidste hold må 
finde sig i en plads i den nederste del af tabellen, og et af holdene rykker faktisk direkte ud.
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Et eller andet sted er der status quo i Ring-
købing Håndbold, for de har før hver ene-

ste sæson i ligaen en drøm om at undgå del-
tagelse i nedrykningsspillet.

Men når sæsonen 2018/19 er forbi, er der 
stor risiko for, at der også vil være en form 
for status quo. For meget tyder på, Ringkø-
bing Håndbold igen får en sæson i den ne-
derste ende af tabellen.

Det hænger sammen med en trup, der 
virkelig er hårdt ramt af skader. Michelle 
Brandstrup er først på vej tilbage eft er en 
knæskade tilbage i marts, og hun er ikke 
med i de første mange kampe. Det samme 
er tilfældet med talentfulde Jane Mejlvang, 
der skal opereres i en skulder. Ydermere har 
den nyindkøbte svenske playmaker Jenny 
Carlson været ramt af sygdom, så hun er 
endnu langt fra topformen.

Forsvaret har set fornuft igt ud. Men med 
mange helt unge spillere og ingen venstre-
håndede skytter i bagkæden får Ringkø-
bing formentlig problemer med at score 
mål nok til at kunne indfri drømmen om 
en placering højere oppe i tabellen. Det vil 
en sæsonstart med kampe mod Ajax, Silke-
borg/Voel, TTH Holstebro og Aarhus Uni-
ted hurtigt give et varsel om.

R I N G K Ø B I N G  H
Å

N
D
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Klubben har nok rækkens mindste budget, 
og målsætningen er dereft er. Skander-

borg Håndbold kommer til at kæmpe med 
Ajax og Aalborg om ikke at rykke direkte ud 
af ligaen. Det var en overraskelse, at de ryk-
kede op, og på den måde er sæsonen ”gratis” 
for dem.

De har den fordel, at de spillere, der ryk-
kede dem op, i store træk er de samme spil-
lere, som skal holde dem oppe. Deres ni-
veau var højt i 1. division, men om det også 
rækker til at de kan gøre sig gældende i liga-
en, vil tiden vise. Holdet er ungt med man-
ge talenter, men der mangler en rutineret 
profi l til at trække læsset, når det hele bliver 
svært. 

Derudover savner de også en decideret 
målsluger.

H

ÅNDBOL

D

SKANDERBORG

TTH Holstebros absolutte glansperiode 
sluttede i 2016, eft er at den tredje euro-

pæiske triumf blev hentet hjem på bare fi re 
sæsoner.

I sidste sæson var vestjyderne tæt på at 
tage en plads i slutspillet, men et meget 
ustabilt forår ødelagde de muligheder. Før 
denne sæson er en meget stor del af holdet 
skift et ud. Der er kun fem spillere tilbage fra 
sidste sæson, men meget peger i retningen 
af, at placeringen igen bliver lige uden for 
de otte slutspilspladser. Hvis det hele fl a-
sker sig er den sidste slutspilsplads ikke en 
umulighed.

De to hollændere Inger Smits og Lynn 
Knippenborg får et stort ansvar på det unge 
hold. Der er store forventninger til, at Smits 
bliver en profi l. Hun får selskab af Lynn 
Knippenborg, der blev hentet ind kort før 
sommerferien, da TTH Holstebro har ikke 
mindre end tre bagspillere ude med langva-
rige skader. Både Ilda Kepic fra Vendsyssel 
og Nikoline Lundgreen fra Viborg HK blev 
sat ud af spillet, inden de overhovedet var 
startet i TTH.

Takterne i træningskampene har været 
fi ne, selv om mange nye spillere skal fi nde 
deres plads på det unge hold.

Viborg HK fi k bronze i sidste sæson, men 
det kom eft er en noget svingende sæson, 

hvor VHK dog skal have ros for at fi nde for-
men på det rigtige tidspunkt. I sommerens 
løb har VHK fået tilgang af hele tre nye ven-
strehåndsspillere i form af stortalentet Moa 
Höghdahl fra Norge samt Pauline Bøgelund 
og Stine Andersen fra TTH Holstebro. Des-
uden er stregtalentet Ida Marie Dahl kommet 
til for at supplere Stine Bodholt på stregen.

Dermed håber klubben, at den endelig 
har fået løst problemerne i højresiden, som 
har været en enorm akilleshæl i de seneste 
sæsoner, hvor VHK i perioder groft  sagt har 
været helt uden kvalitet i den side af banen. 
Og netop det betyder, at VHK i mine øjne 
står styrket i kampen om medaljer. Hvis 
højresiden virker som håbet, så vil det for-
mentlig gøre VHK’s fremragende venstre-
side med en skadesfri Line Haugsted, stor-
talentet Kristina Jørgensen og den evige 
målmaskine Ann Grete Nørgaard sværere 
at stække.

Optaktskampene har som altid været 
svingende, men senest vandt VHK en træ-
ningsturnering i Ungarn, så der er selvtillid 
i Viborg HK inden turneringsstart. VHK an-
ser ikke sig selv som DM-favorit, men det er 
helt sikkert et hold, der med lidt medgang 
kan tale med omkring medaljerne igen i år.

Odense og Team Esbjerg kommer til at udkæmpe et drabeligt slag om 
DM-guldet i den nye sæson. Sådan lyder buddet i hvert fald fra Jysk 
Fynske Medier. På billedet fl år Odense-spillerne Mette Tranborg og 
Kathrine Heindahl godt og grundigt i Team Esbjergs Vilde Mortensen 
Ingstad. Foto: Birgitte Carol Heiberg 

Sarah Iversens klubskift e vil kunne mærkes. 
Det kan Randers måske profi tere af. Kronjy-
derne har en erfaren træner i Niels Agesen, 
og umiddelbart virker det yderst fornuft igt 
med tilgangen af Sabine Pedersen og måske 
også svenske Jamina Roberts, hvis den ele-
gante bagspiller ellers kan holde sig skades-
fri.  Det er dog en udfordring, at Maria Fi-
sker, der er en fabelagtig spiller, først er klar 
eft er EM-pausen.

De seks nederste
For mig at se kan ligaens seks sidste hold de-
les i to. Aarhus United, TTH Holstebro og 
Ringkøbing - og så EH Aalborg, Ajax Køben-
havn og Skanderborg.

De tre førstenævnte er de stærkeste, mens 
Aalborg, Ajax og Skanderborg kommer til 
at være placeret i den absolutte bund og 
kæmpe om at undgå den direkte nedryk-
ning.

Umiddelbart må oprykkerne fra Skander-
borg formodes at være det svageste af samt-
lige 14 ligahold, og derfor er holdet fra 8660 
favorit til at rykke ud.

Men tilbage til Aarhus United, TTH Hol-
stebro og Ringkøbing. Umiddelbart ser det 
ud til, at de er nogenlunde på niveau. Sidst-
nævnte er dog rigtig hårdt ramt af skader i 
øjeblikket, og det kan naturligvis få stor be-
tydning.

TTH Holstebro har sendt profi len Annet-
te Jensen til Team Esbjerg. I sidste sæson var 
hun holdets absolutte omdrejningspunkt, 
og hun bliver rigtig svær at erstatte. Derfor 
får træner Peter Krautmeyer for alvor brug 
for at vise sine evner i denne sæson.

I Aarhus United satses der fortsat udeluk-
kende på talent. Der er al og ære respekt 
værd, men umiddelbart er det svært, hvor-
dan Heine Eriksen skal få mast sit hold ind 
i top otte.
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PONDUSPONDUS af Frode Øverliaf Frode Øverli

Vejret i
Vestjylland
i morgen

Vejret i
Danmark
i morgen

By Ned Længde Tusmørke Op
Holstebro
Ringkøbing
Lemvig

By Ned Op
Holstebro
Ringkøbing
Lemvig

Dagen kulminerer ca. kl.

By Op
Hvide Sande 
Thorsminde 
Thyborøn 
HanstholmMånen kulminerer ca. kl.  

Næste nymåne: 

Næste fuldmåne: 

Næste højvande:

Månen Højvande

Vestjylland de næste 5 dage

Døgnets middeltemp. i Vestjylland
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Tirsdag den 25. september

Skyet vejr med byger og
torden. Temp. omkring 21
grader med let til jævn vind
fra syd og sydøst. Om
aftenen og natten skyet med
regn eller byger. Temp. mel-
lem 14 og 18 grader med
svag til jævn vind fra sydøst.
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Skyet vejr med regn
eller byger. Temp. mel-
lem 18 og 22 grader med
svag til let vind fra syd
og sydøst. Om aftenen
og natten skyet med
regn eller byger. Temp.
mellem 14 og 18 grader
med svag til jævn vind
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Tirsdag 28. august 2018
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CC  Vi lider af 
manglende kærlig-
hed til naturen

Trump får  
Beijing til at frygte 
en ny kold krig

Erhvervsskolernes formand har et godt råd til den næste regering:

Samlet reform kan skaffe 
faglærte unge til fremtiden

Macron mere 
populær ude 
end hjemme
Nationalt 7

Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

CIRQUe BeRSeRK
SHOW

CIRKUSSHOW
I RANDERS,
HORSENS &
ESBJERG

Dato
12.10.18 - F rum H rse s, l. 19:30
13.10.18 - V r et Ra ders, l. 20.00
14.10.18 - Mus huset Esbjerg, l. 15.00 eller l. 20.00.

SæRpRiS VokSnE: 275 r. -
SPaR oP tIL 170,- n rmal r s t l 425 r.
Bør u. 12 år: 175 r.

BemæRk Sh wet varer 2 x 45 m utter + ause.

teknISk aRRangøR
V r et Ra ders, Mus huset Esbjerg, H rse s & Fr e ds

FotokReDIt: p et-He out

SæRpRiS

275
noRmaLPRIS 425 - SpAR 0p tIl 170

ku deserv ce: Tlf.: 65 45 58 59 Åb gst der: Alle hverdage l. 9-15. V tager f rbeh ld f r try fejl, r s dr ger, uds lgte/
aflyste arra geme ter. G lder så l ge lager haves. B lleder e er vejlede de. Der ål gges evt. gebyr ved best ll g.

L s r b s il på l s rb us.dFORDElSKlUBBERNE I JySK FyNSKE MEDIER
E del af Fye s St ftst de de, Fy s Amts Av s, Jyds eVest yste , Århus St ftst de de, Freder c a Dagblad, H rse s F l eblad, Vejle Amts F l eblad,
Ra ders Amtsav s, V b rg St fts F l eblad, Dagbladet R g øb g-S jer , Dagbladet H lstebr , Dagbladet Struer g F l ebladet Lemv g
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Chefredaktion Peter Orry (ansv.) og Peter rasmussen 

Chefredaktør: 
Peter Rasmussen, 6545 5187,
pr@jfmedier.dk 

Kontakt avisen Danmark
danmark@jfmedier.dk

InvesterIng: DSB's gamle IC3-tog får en større renovering, 
hvor store dele af interiøret bliver udskiftet. Det skriver 
DR. IC3-togsættene skal have nye sæder, nye gulvtæpper 
og puder.

- Vi har besluttet at lave en meget stor og vigtig inve-
stering på 250 millioner kroner på at opgradere vores tog 
indvendigt til gavn for vores kunder, siger administreren-
de direktør i DSB Flemming Jensen til DR.

Investeringen skal hjælpe til holde IC3-togene i drift i 
yderligere 10 år. Der vil også blive investeret i IR4-tog, dob-
beltdækkertog, der kører på Sjælland og S-togene.

Ansigtsløftet til IC3-togene kommer, selv om der ar-
bejdes på at elektrificere jernbanenettet, hvilket vil sende 
dem på pension. /Ritzau/

Ansigtsløft til gamle IC3-tog

stAndup: Den legendariske tv-vært Jon Stewart besøger 
Danmark til oktober.

Han holder sammen med komikerkollegaen Dave Chap-
pelle et fælles standupshow lørdag 13. oktober i Royal Are-
na i København. Det skriver arrangøren, Live Nation Dan-
mark, i en pressemeddelelse.

De to komikere startede deres samarbejde i 2017, da Jon 
Stewart uanmeldt dukkede op under et Dave Chappelle-
show i Radio City Music Hall i New York.

Duoen har allerede optrådt flere steder i USA, men det 
er første gang, at de har annonceret fælles shows i Europa. 

 Jon Stewart stoppede i 2015 som vært på det populære 
tv-program "The Daily Show" efter at have siddet i værts-
stolen i 16 år. /Ritzau/

tidligere daily show-vært til danmark

Billetsalget til standupshowet med Jon Stewart og Dave 
Chappelle starter 31. august. Her ses Jon Stewart til Emmy 
awards i september 2015. arkivfoto: Valiere macon/ritzau Scanpix

MIgrAnter

polItIk: Det er ikke Dansk 
Folkepartis holdning, at man 
skal skyde mod migranter, og 
DF-toppen tager afstand fra 
partifællen Steen Petersens 
opfordring om at skyde mod 
migranter i Spanien.

Det fortæller partisekretær 
Poul Lindholm (DF).

- Vi må selvfølgelig tage 

kraftig afstand fra, at man op-
fordrer politiet til at skyde på 
folk. Det er klart, at de span-
ske myndigheder skal forsva-
re deres grænse, men de gør 
det efter de regler, som de 
har dernede. Det er overho-
vedet ikke noget, vi skal blan-
de os i, slår han fast.

Steen Petersen, der er for-
mand for Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget i Faxe 
Kommune, kom med opfor-

dringen i et Facebook-opslag 
søndag aften.

- Migranterne har stormet 
den spanske enklave Ceuta i 
Marokko i Nordafrika. Disse 
forbrydere befinder sig altså 
nu i EU. Migranterne klippe-
de gitterhegnet i stykker og 
angreb vagterne med lim, 
batterisyre og afføring som 
kasteskyts.

- Jeg skal derfor opfordre 
det spanske politi til at bru-

ge deres skydevåben for at 
stoppe invasionen. Betjen-
tene skal skyde for at ramme, 
skriver han i opslaget.

Politikeren skrev først i op-
slaget, at opfordringen skete 
på "vegne af Integrationsud-
valget i Faxe Kommune". Det 
blev senere fjernet, mens op-
fordringen om at skyde fort-
sat stod i opslaget.

DF-toppen ville dog have 
opslaget fjernet helt.

- Jeg vil selv tage en person-
lig samtale med Steen Peter-
sen. Jeg ved også, at de loka-
le har taget sig af det og taget 
afstand fra det. Vi tager selv-
følgelig også afstand fra, at 
Steen Petersen udtaler sig på 
Integrationsudvalgets vegne, 
siger Poul Lindholm.

Efterfølgende er opslaget 
blevet fjernet.

Ligeledes valgte Steen Pe-
tersen i går at trække sig som  

formand for Faxe Kommu-
nes Beskæftigelses- og Inte-
grationsudvalg.

I slutningen af 2016 vakte 
DF's EU-ordfører, Kenneth 
Kristensen Berth, også op-
sigt, da han sagde, at man 
skulle skyde mod flygtninge, 
der sejler over Middelhavet 
i gummibåde.  Han præcise-
rede senere, at man i yder-
ste konsekvens kunne affyre 
"varselsskud".  /Ritzau/

DF-top tager afstand fra opfordring til at skyde
DF'eren Steen Petersen trak sig i går som formand for Faxe kommunes beskæftigelses- og integrationsudvalg.

eu: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil gerne af 
med det EU-forbehold, der handler om forsvaret.

Det skriver Jyllands-Posten. 
- Jeg ønsker, at der kan komme en dag, hvor vi ikke har et 

forsvarsforbehold, siger han til avisen.
Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark ikke stiller 

med soldater og militært isenkram til EU-ledede indsatser 
i konfliktområder, ligesom Danmark heller ikke er med 
til at træffe beslutninger på forsvarsområdet. 

Lars Løkkes argument for at fjerne forbeholdet er, at 
det kan udelukke Danmark fra fredsbevarende EU-ope-
rationer i lande, hvor danske soldater har været i aktion.

Meldingen kommer, på trods af at Folketingets to 
største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, 
vil frede EU-forbeholdene.

Mette Frederiksen (S) sagde på Folkemødet i juni, at 
forbeholdene "udgør grundlaget for den danske europa-
politik". /Ritzau/

løkke vil skrotte eu-forbehold

- Jeg ønsker, at der kan komme en dag, hvor vi ikke har et 
forsvarsforbehold, siger statsminister Lars Løkke rasmussen 
(V) til Jyllands-Posten. arkivfoto: Henning Bagger/ritzau Scanpix

skAt: Genopretningen efter Skats skandaleramte inddri-
velsessystem, EFI, kører langt fra efter planen.

Arbejdet med at få inddrivelsen af gæld til staten fuldt 
op at køre er fyldt med så mange problemer, at der er al-
vorlig risiko for forsinkelser og nye tab i milliardklassen. 

Det konkluderer Rigsrevisionen i en rapport, skriver 
Berlingske. 

I rapporten betragter statens kontrollerende revisor 
"med bekymring" de foreløbige udfordringer, Skattemi-
nisteriet og skattevæsenet har med inddrivelsen og EFI's 
afløser, PSRM. 

- Rigsrevisionen konstaterer, at der er væsentlige risici 
for forsinkelser og for yderligere provenutab, inden ind-
drivelsen kan forventes at være normaliseret, står der i 
rapporten. 

Mens det nye system er under opbygning, er de sam-
lede restancer i 2017 steget fra 98,1 milliarder kroner til 
108,6 milliarder kroner. 

Det er sket på trods af afskrivninger på 4,4 milliarder 
kroner, og selv om skattevæsenet inddriver mere gæld, 
end før EFI blev suspenderet. 

Frygten er nu, at voksende restancer vil gøre gælden 
svær at inddrive. Det kan "medføre betydelige tab for det 
offentlige". /Ritzau/

nye problemer med skatteinddrivelse

udlændInge: Socialdemokratiet melder sig klar til at kig-
ge åbent på Dansk Folkepartis nye krav til udlændinge-
stramninger.

Dansk Folkeparti har allerede signaleret, at partiet ved 
de kommende finanslovsforhandlinger vil genoptage 
kravet om et såkaldt paradigmeskift i udlændingepoli-
tikken. 

Det skriver Politiken. 
Mattias Tesfaye, der er udlændingeordfører i Socialde-

mokratiet, fortæller avisen, at han opfordrer regeringen 
og DF til at invitere S til kommende forhandlinger på om-
rådet.

Han påpeger, at Socialdemokratiet kan være med i et 
bredt flertal, der kan forhandle om hjemsendelse af folk, 
hvis hjemlande er fredelige. Tesfaye siger til Politiken, at 
partiet kan "se os selv i langt det meste". /Ritzau/

s støtter nye udlændingekrav fra dF
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Redning

Badeliv: Efter otte uger på de dan-
ske strande pakkede TrygFondens 
kystlivreddere onsdag i sidste uge 
sammen for i år. De afslutter årets 
badesæson med historisk mange 
sikkerhedsindsatser.

Det blev til 81.038 indsatser i år. 
Sidste år var der 51.763 aktioner, og 
den stigning har man kunne mær-
ke hos TrygFonden Kystlivredning. 
For der har været travlt. 

- Det hænger helt sikkert sam-
men med den fuldstændig fantasti-
ske sommer, vi har haft, hvor der jo 
sådan set har været badedage non-
stop i hele livreddersæsonen, siger 
René Højer, programchef i Tryg-
Fonden.

I 2017 var der rekordfå livred-
deraktioner i Danmark. Det hang 
naturligt sammen med, at det var 
en våd sommer med kun 13 reelle 
sommerdage.

I år var langt størstedelen af liv-
reddernes arbejde oplysende ak-

tioner, hvor man blandt andet var 
i kontakt med badegæster om de 
 lokale forhold på stranden.

Men der har også været 41 så-
kaldt livreddende aktioner, hvor én 
eller flere personer har været i livs-
fare. Det er det højeste antal, Tryg-
Fondens kystlivreddere har oplevet 
i de 20 år, der har været livreddere 
på de danske strande.

Og det skyldes, ifølge René  Højer, 
at det varme vejr og de mange ba-
degæster øger risikoen for, at der 
sker noget. 

- Jeg vil sige, at det er et højt 
tal, men det kunne selvfølgelig 
 have været meget højere, taget i 
 betragtning hvor mange menne-

sker, der har været på strandene, 
siger han. 
/ritzau/

Historisk aktiv sommer for 
livreddere ved danske strande
Sidste år var der rekordfå livreddende aktioner. 
i år har der været historisk mange.

1 læR at sejle. 
Det er bedst at tage dueligheds- 
eller speedbådsbevis. Vigtigst 

er, at man ved, hvad man gør, hvis 
en person ryger over bord.

2 Hold gRej i oRden. 
En god ide er at gennemgå en 
fast tjekliste inden hver tur.

3 Planlæg tuRen gRundigt. 
Inden afgang skal man ha-
ve styr på vind og vejr, ruten 

man vil tage og forsyninger som 
brændstof og mad.

4 Hav altid en livline til land. 
Optimalt har man både ra-
dio og mobiltelefon ombord. 

Kald hjælp via Lyngby Radio.

5 BRug altid Redningsvest. 
Det er lovpligtigt. Veste bør 
tjekkes inden hver sejlsæson.

Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd 

Fem råd til 
at undgå 
problemer  
på havet

Redning
Emil Olsen

sejlads: Sommeren 2018 er fyldt 
med rekorder. Sejlads er ingen 
undtagelse. Dansk Søredningssel-
skab melder allerede nu, at deres 
fri villige i år har været ude på flere 
aktioner end nogensinde før.

535 gange har fritidskaptajner til-
kaldt hjælp over radioen eller tele-
fonen, imod 425 tilfælde i hele 2017. 
Der er en foreløbig stigning på 25 
procent i 2018.

De mange uheldsramte sejlere 
har presset det frivillige rednings-
korps til det yderste, siger sekre-
tariatsleder Kristian Hansen.

- Det har da tæret både på de 
menneskelige - og materielle res-
sourcer. Vores frivillige i Lynæs ved 
Hundested har i perioder været ude 
op til fire-fem gange dagligt. 

En særlig travl dag i Københavns 
Havn gik et af Søredningsselskabets 
egne fartøjer i stå, og de frivillige var 
nødt til selv at ringe efter hjælp fra 
deres svenske kolleger. 

Over 60 procent af aktionerne 
har hjulpet fartøjer, der er gået i stå 
 eller på grund. 

For specialkonsulent i Søspor-
tens Sikkerhedsråd Steen Emborg 
vidner det om, at der tøffer man-
ge nedslidte motorer rundt, og at 
sommervejret har lokket en masse 
 uerfarne sejlere i søen.

- Hvis du ikke renser din motor for 
det kondensvand, der kommer over 
vinteren, kan det blande sig med oli-
en, og dét er altså en skidt cocktail.

- Grundstødninger er et typisk 
 resultat af, at man ikke har planlagt 
sin rute ordentligt, eller er dum-
dristig og tager chancer på havet, 
siger Steen Emborg. 

Ifølge ham kan man forebygge 
begge dele ved at bruge Søspor-
tens Sikkerhedsråds tjeklister og 
sejlråd, som er lavet i samarbejde 
med Trygfonden. Han lægger især 
vægt på, at man skal følge organi-
sationens råd nummer ét 

- Lær at sejle inden du tager ud på 
egen hånd, siger Emborg.

Kristian Hansen fra Dansk Sø-
redningsselskab mener snarere, at 
de søfarernes problemer skyldes 
uheld og sløv teknologi.

- Nogle motorstop skyldes slid, 
men vi rykker altså også ud til både, 
der kommer direkte fra værk stedet, 
siger han og fortsætter: 

- Mange bruger i dag en søkort-
app, der skal vise, hvor det er  sikkert 
at sejle i forhold til dybde og andet. 
Når de apps er for langsomme til 
at opdatere deres kort, går folk på 
grund.

Hos Foreningen af Lystbåde-
havne i Danmark (FLID) overra-
sker redningstallene ikke direktør 

Jesper Højenvang. Han har net-
op noteret rekordmange såkaldte 
 gæstebåde i maj og juni. 

- Vi har set rekordmange gæste-
både i havnene rundt om i Dan-
mark. Så har der naturligt nok 
 været usædvanligt meget bådtrafik 
på vandet.

Og flere sejlende betyder - alt an-
det lige - flere uheld.

/ritzau/

sommersejlads kræver 
rekordmange redninger
Dansk Søredningsselskab har allerede været i aktion langt flere gange i årets første 
otte måneder end i hele 2017. oftest er årsagen motorstop og grundstødning.

Frivillige fra Dansk Søredningsselskab rykker ud døgnet rundt fra foreningens ni stationer rundt om i landet. De 
fleste sejlere ved, at man skal kontakte Lyngby radio, som er selskabets kaldenavn på radioen, hvis man kommer i 
problemer i de danske farvande. Foto: mads Joakim rimer rasmussen/ritzau Scanpix

Trygfonden kystlivredning har denne sommer haft 41 aktioner, hvor en eller 
flere personer har været i livsfare. arkivfoto: Henning Bagger/ritzau Scanpix



Der summer af liv og oplevelser for både store og små i Bypparken,
som er det perfekte sted at starte sin tur rundt i Festugen mmed hele
familien. Du kan deltage i kreative værksteder for børn, blivee
klogere på podcasts om eftermiddagen eller se spændende fifilm
fra Øst For Paradis i Kuplen.

31. aug.– 3. sept. og 5.– 9. sept., Bisppetorvet

PHOBIARAAMA
’Phobiarama’ er en aktuel og grænseoverskridende fortolkning af det
klassiske spøgelseshus, som tager 20 publikummer ad gangen på en
rundtur i vores moderne frygtkultur. Undervejs bliver din privatssfære

udfordret, og reaktioner, du ikke vidste, du havde, fremprovokkeres.

31. aug.– 9. sept., Bernhard Jensens Boulevard

SKOVBADET Ø
Et 600 meter langt skovbad byder velkommen til Aarhus Ø.
De 600 træer står som en grøn og frodig kontrast til de mange
byggeprojekter, renser luften for bilos, reducerer CO2 og skaber
et behageligt klima midt i byen.

31. aug.– 9. sept., Byparken

AARHUS STREETART FESTIVAL
Strålende farver, tankevækkende temaer og forunderlige motiver.

Der kommer ikke til at mangle fantastiske værker, når nogle
af verdens førende streetartkunstnere fra ind- og udland igen

forvandler Byparken til et kæmpe udendørs streetartgalleri.

1.– 9. sept., i hele Aarhus
Afslutningskoncert 8. sept. kl. 17.00 og kl. 20.00, Musikhuset Aarhus

STEMMER BYGGER BRO
I år sætter Aarhus Festuge fokus på at synge sammen. Kor- og
fællessang vil fylde byrummet gennem workshops og flere end 30
koncerter med byens imponerende udvalg af kor. Det hele kulminerer
i en stor, sam-syngende fælleskoncert i Musikhuset Aarhus.

1. sept. kl. 19.30, Musikhuset Aarhus

SEVEN DEADLY PEARLS
Shara Nova og Aarhus Symfoniorkester opfører en musikalsk

totaloplevelse under ledelse af den tyske dirigent Andreas Delfs.

4. og 5. sept. kl. 19.30, Musikhuset Aarhus

SCENER FRA ET ÆGTESKAB
’Scener fra et Ægteskab’ skildrer et tidspunkt i livet, hvor
kærligheden mellem et ægtepar smuldrer. Oplev Stine Stengade
og Morten Kirkskov i Det Kongelige Teaters udgave af Ingmar
Bergmans klassiker.

6. sept., kl. 21.30-22.30, Langenæskirken

RUM DER FORKYNDER: GAS
Den tyske elektroniske musiker Wolfgang Voigt henviser til sin ung-
dommelige oplevelser på LSD i en skov som inspiration til musikken,
han skaber under navnet Gas. Tyskerens drømmende musik kommer

utvivlsomt til at passe godt til omgivelserne i Langenæskirken.

Otte
højde-

punkter i
Festugen

Dyk ned i
programmet på

aarhusfestuge.dk
og planlæg din

Festuge

31. aug.– 9. sept., (lukker 9. sept. kl. 16),
Rådhusparken/Musikhusparken

BYPARKEN
D f li l l f båd t å i B k

Aarhus Festuge
B
ri
dg

in
g

30.08.—
09.09.2018

Aarhus Festuge
31.08. — 09.09.2018 #aarhusfestuge



           

06 n at ion a lt

D a nm a r k
T i r s d a g  2 8 .  a u g u s T  2 018

 

Uddannelse
morten Vilsbæk 
mvi@jfmedier.dk

erhvervsskoler: Kvaliteten 
af undervisningen er øget, 
men reformen af erhvervsud-
dannelserne er dumpet på at 
sikre fremtidens faglærte ar-
bejdskraft.

Derfor skal den næste rege-
ring ifølge Danske Erhvervs-
skoler og Gymnasier Leder-
ne have en samlet reform 
af ungdomsuddannelserne 
som en del af sit grundlag.

- Vi har en trepartsaftale, 
en reform af gymnasierne 
og én for erhvervsuddannel-
serne og én for den forbere-
dende grunduddannelse. Det 
vil klæde politikerne at sætte 
sig sammen med alle interes-
senter og lave en samlet re-
form for at sikre kompeten-
cerne i fremtiden. Vi skal 
skifte karriere fem-syv gan-
ge i et arbejdsliv, og evnen til 
at lære bliver den vigtigste, 
og det håndterer uddannel-
sessystemet ikke godt nok i 
dag, konstaterer Ole Heina-
ger, formand for Danske Er-
hvervsskoler og Gymnasier 
Lederne.

en dyr besparelse
I dag søger 27 procent fær-
re unge ind på erhvervs- 
skolerne end før reformen, 
og ifølge Ole Heinager blev 
den samtidig en spare- 
øvelse på undervisnings- 

timer fra Finansministeriets 
side, og det har sendt mange 
af de 18-24-årige studerende 
ud.

- Udfordringen for refor-
men var at uddanne flere  
faglærte, og det er ikke lyk-
kedes. Det kommer ikke bag 
for os, for omkring især de 
18-24 årige har vi hele tiden 
råbt vagt i gevær, siger Ole 
Heinager.

Den gruppe af elever får 
nemlig ikke det samme for-
beredende grundforløb 
som den femtedel af elever-
ne, der kommer direkte fra  
folkeskolen. Og den halve 
milliard kroner, som blev 

sparet på de ældre elevers 
undervisning, har kostet et 
stort frafald, mener Ole Hei-
nager.

- Mange unge er lige så uaf-
klarede halvandet år efter 
grundskolen, så derfor skal 
de også have et første grund-
forløb, så de finder ud af, om 
de skal være tømrer, indu-
stritekniker eller sosu-assi-
stent. Men finansministeriet 
har med reformen sparet en 
halv milliard kroner på ud-
dannelsen, fordi antallet af 
undervisningstimer er skå-
ret ned fra 33 uger i snit til 
20 uger for de ældre elever, 
siger Ole Heinager.

Danske Erhvervsskoler og 
Gymnasier ønsker flere prak-
tiske fag i folkeskolen og et 
større fokus på eleverne i 10. 
klasse, som ruster dem til 
at vælge mellem erhvervs-
skoler og gymnasier. Det er 
ifølge Ole Heinager nødven-
digt, at de unge har karakte-
ren to i dansk og matematik 
for at kunne klare kravene 
på en erhvervsuddannelse, 
så handler det om at ruste 
de svageste til at få det.

dobbelt kan være godt
Reformen af erhvervsuddan-
nelserne har ikke fået flere 
unge til at vælge dem i ste-
det for en gymnasial uddan-
nelse, men Ole Heinager ser 
gerne flere med studenterek-
samen på de faglige uddan-
nelser, for her kan teorien 
komme dem til gode.

- Vi er ikke bange for  
dobbeltuddannelse, og når 
70 procent vælger at tager 
gymnasiet er det fornuf-

tigt, at en del vælger en er-
hvervsuddannelse bagefter. 
Du bliver ikke en dårligere 
håndværker, men mere mo-

den med flere af de kompe- 
tencer, som arbejdsgiverne 
efterspørger, siger Ole Hein-
ager.

Frafald kræver  
en samlet reform
Spareøvelse på de ældre elever på erhvervsskolerne koster 
fremtidens faglærte - erhvervsskolernes formand ole Heinager 
ønsker en samlet reform for alle ungdomsuddannelser.

kvaliteten af uddannelserne 
er hævet, men Ole 
Heinager ønsker en samlet 
reform for gymnasier, 
erhvervsuddannelser og de 
forberedende kurser, som 
sikrer flere unge godt gennem 
deres uddannelse. 

Uddannelse
morten Vilsbæk 
mvi@jfmedier.dk

erhvervsskoler: Undervis-
ningsminister Merete Riisa-
ger (LA) og regeringen kom-
mer til september med et 
udspil, som skal sikre frem-
tidens faglærte arbejdskraft 
gennem en større søgning 
til erhvervsuddannelserne.

Bag reformen fra 2015 stod 
et bredt flertal i Folketinget, 
men den har ikke hjulpet på 
frafaldet, og 27 procent færre 
unge søger ind. Seniorforsker 

Peter Koudahl foreslår at kig-
ge til Norge, hvor eleverne ef-
ter grundskolen har to år til 
at vælge en boglig eller faglig 
vej. Men det forslag er under-
visningsminister Merete Ri-
isager ikke begejstret for.

- Der er ingen tvivl om,  
at interessen for erhvervs-
uddannelserne er en stor 
udfordring. Men at oversæt-
te den norske version til en 
dansk er for mig at se ikke 
løsningen. Der er for stor for-
skel på vores lande til, at det 
vil give mening, siger Merete 
Riisager.

Formanden for Danske Er-

hvervsuddannelser og Gym-
nasier, Ole Heinager, ønsker 
en samlet reform af de dan-
ske ungdomsuddannelser 
for at sikre en bedre sam-
menhæng og mindre fra-
faldsprocent. Merete Riisa-
ger ønsker et grundigt forar-
bejde, inden reformen bliver 
ændret.

- Der findes ikke nemme, 
hurtige løsninger. Det kræ-
ver et langt, sejt træk, som vi 
er gået i gang med, og som vi 
endnu ikke er færdige med. 
Til september kommer rege-
ringen med et ambitiøst ud-
spil, som både skal øge søg-

ningen til og kvaliteten på 
erhvervsuddannelserne, si-
ger Merete Riisager.

Minister: Et langt, sejt træk 
at ændre faguddannelser
Merete Riisager (la) afviser en løsning som i norge, hvor de 
unge har to år til at vælge mellem en boglig eller faglig vej.

Undervisningsminister merete riisager (La) kommer 
i september med sit bud til at løse problemerne  

på erhvervsuddannelserne. men det kræver  
et langt, sejt træk, siger ministeren.
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Politik
Frank Jørgensen 
Ritzau

Frankrig: Tingene går hur-
tigt i politik. Det kan Frank-
rigs præsident, Emmanuel 
Macron, skrive under på.

Han vandt en jordskreds-
sejr ved præsidentvalget i 
maj 2017 over Marine Le Pen 
fra Front National. 

Han fik over 66 procent af 
stemmerne ved valget, hvor 
vælgerne sagde nej tak til 
de gamle partier og ja tak til 
den tidligere økonomimi-
nisters nye bevægelse "En 
Marche!", Fremad.

Nu har franskmændene 
prøvet Macrons politik i 
snart halvandet år, og man-
ge af dem siger nej tak til 
den 40-årige præsident.

Avisen Le Journal du Di-
manche har offentliggjort 
målingsinstituttet Ifops 
måling om Macrons popu-
laritet her i august, og der er 
tale om den hidtil ringeste 
opbakning til ham. Blot 34 
procent af vælgerne synes, 
at han gør det godt. I august 
i fjor var det 40 procent, og i 
måneden før, altså juli 2017 - 
to måneder efter præsident-
valget - var det 54 procent.

Macron ser ud til at være 
noget mere populær i ud-
landet. 

Han kommer sammen 
med sin kone, Brigitte, på 
statsbesøg i Danmark tirs-
dag. Dronningen har sagt, 
at hun ser frem til besøget.

- Det er spændende, for-
di han er en ret anderle-
des slags politiker end sine 
forgængere. Nu får jeg mu-
lighed for at træffe ham og 
få et indtryk af ham, sag-
de hun tidligere i august til 
pressen på kongehusets slot 
Château de Cayx i Frankrig.

Macron og statsminister 
Lars Løkke Rasmussen (V) 
skal også mødes tirsdag til 
debat i Den Sorte Diamant 
i København, og her blev 
biletterne til arrangemen-
tet revet væk på et par mi-
nutter.

ledelsesstilen skræmmer
I Frankrig er der færre og 
færre, som vil høre på Ma-
cron.  Nyhedsbureauet Reu-
ters skriver, at hans ledelses-
stil er med til at skræmme 
vælgere væk. Præsidenten 
vender det døve øre til kri-
tik af hans reformer om at 
sænke skatten på kapital-
indkomster. Han siger, at 
reformen øger lysten til at 
investere.

Kritikere siger, at det er 
en politik, der gavner de ri-
ge, og skandalen om, at en af 
hans livvagter i maj blev fil-
met, mens han bankede en 
1. maj-demonstrant, har hel-
ler ikke gavnet Macron.

Macron har forklaret 
franskmændene, at hans er-
hvervsvenlige reformer har 
til formål at øge væksten i 
Frankrig og skabe flere ar-
bejdspladser, men præsi-
dentens problem er, at det 

ikke rigtig går, som han har 
fortalt.

Edouard Philippe, der er 
Frankrigs premierminister, 
sagde i et interview søndag 
til Le Journal du Dimanche, 
at væksten bliver mindre 
end tidligere ventet.

Finansloven for 2019 ba-
seres nu på en vækst på 1,7 
procent og ikke de 1,9 pro-
cent, som blev meddelt i 
april.

Philippe siger ifølge Reu-
ters, at det kan betyde ned-
skæringer inden for flere 
områder, herunder tilskud 
til jobskabelse.

 Regeringen overvejer og-
så at reducere arbejdsløs-
hedsunderstøttelsen, og ud-
gifter til boligtilskud, pensi-
oner og andre velfærdsgo-
der vil i 2019 og 2020 kun 
vokse med 0,3 procent.

Reuters har talt med en 
stribe økonomer, og de ven-
ter, at der næste år kommer 
en inflation på 1,5 procent 
og en inflation på 1,8 pro-
cent i 2020.

Premierministeren siger, 
at regeringens overordnede 
plan er at belønne arbejdere 
og ikke blindt øge velfærds-
ydelserne.

Franskmænd vender 
Macron ryggen
Begejstringen for Frankrigs unge præsident, Emmanuel 
Macron, er kølet noget af. i dag kommer han til Danmark.

morten Vilsbæk 
mvi@jfmedier.dk

1
 
Færre søger ind
Erhvervsskolerne har mistet 21.000 stu-
derende på de seneste fem år, og det er 

især de bogligt svage unge og de unge voks-
ne, som falder fra. I 2012 søgte knap 79.000 
ind på en erhvervsuddannelse, mens tallet 
i fjor var godt 58.000, og dermed har refor-
men af erhvervsuddannelsesområdet fra 
2015 svigtet i forhold til at levere de om-
kring 70.000 ekstra faglærte, som landets 
virksomheder skal bruge i 2025.

2  restgruPPe er ude
Ifølge Peter Koudahl, seniorforsker 
på VIVE, har reformen af erhvervsud-

dannelserne sorteret en hel gruppe unge 
fra med mindstekravet om karakteren to 
i dansk og matematik - nemlig dem, som 
lærte at læse og regne under uddannelsen 
til tømrer, smed eller maler, fordi de nu 
fandt det relevant.

- Tidligere havde en tredjedel af de fær-
diguddannede på erhvervsuddannelserne 

en læsescore på Pisas laveste niveau, men 
de kom alligevel ind på skolerne og blev 
færdige. Det kan de ikke nu på grund af ka-
rakterkravene. Vi ved ikke rigtig, hvor de nu 
søger hen, men de er nok på VUC, produk-
tionsskoler og andre steder, siger Peter Kou-
dahl.

3  PraktikPlads  
giver uddannelse
De unge kan dog stadig få en er-

hvervsuddannelse uden mindstekarakteren 
to, hvis de på forhånd skaffer en praktik-
plads, men skolerne mangler konstant om-
kring 11.000 pladser.

De ældre elever og voksne falder også fra, 
og ifølge Peter Koudahl fra VIVE var uddan-
nelsen som sosu-assistent tidligere attraktiv 
for kvinder med indvandrerbaggrund, for-
di de fik udbetalt løn under uddannelsen. 
Med reformen kom de på SU.

- Dermed bliver det økonomisk umuligt 
for dem at tage uddannelsen, og elevtallet 
er faldet med en tredjedel. Man har udeluk-
ket en stor gruppe kernekunder i butikken, 
konstaterer Peter Koudahl.

Reform med flere tabere

de unge kan stadig få en erhvervsuddannelse uden mindstekarakteren 
to, hvis de på forhånd skaffer en praktikplads, men skolerne mangler 

konstant omkring 11.000 pladser. arkivfoto: Lars rasborg

mange franskmænd bryder sig ikke om præsident macrons stil og hans politik. I en 
meningsmåling siger kun 34 procent af vælgerne, at de synes, at han gør det godt. det er hans 
laveste opbakning nogensinde som præsident. Foto: Charles Platiau/reuters
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Tirsdagstænketanken
Opinion har samlet et panel af skribnter, der på skift hver tirsdag 
sender begrebet ’bæredygtighed’ tæt på os ved at fortælle, hvordan 
de ser, at vi kan komme fornuftigt ind i fremtiden og håndtere de 
problemer, der er - både lokalt og i det store perspektiv.

D
en har aldrig levet, som klog på 
det er blevet, han først ej havde 
kær. 

Sådan lyder den velkendte ver-
selinje fra Grundtvigs digt, ”Nu skal det 
åbenbares”, om menneskelivets dan-
nelse. Temaet er kærligheden som men-
neskets evige drivkraft - dets dybe læng-
sel efter freden, friheden og samhørig-
heden, der leder os gennem alle denne 
verdens kriser. Kærligheden til det fæl-
les, som altid overlever trods verdens 
dumhed og uretfærdighed. Uden for-
bindelse til den kærlighed mister vi den 
røde tråd - uforbundet fortaber livets 
mening sig i ensomhedens ekkokam-
mer.

Vi lever i en tid, hvor størstedelen af 
befolkningen lever i ligegyldighedsska-
bende uvidenhed om alt det levende 
omkring os. Mange har et ganske over-
fladisk forhold til vores naturlige om-
givelser, og det afspejles i vores apati-
ske indstilling til verdens enorme bæ-
redygtighedsudfordringer. Det er for-
uroligende, for vi taler her om et fælles 
livsgrundlag, som burde være et mål 
for vores kærlighed, og som uden vores 
omsorg og beskyttelse kan få katastro-
fale følger for fred og frihed. 

Fred og fordragelighed er ikke er no-
get, der kommer af sig selv. Det bære-
dygtige liv, det liv, der levner plads til 
livets udfoldelse, findes på den anden 
side af stormene. Og ”fjenden er i lan-
det”, men vores magelighed har fortæ-
ret kampgejsten. 

Vores røve sidder fast mellem puder-
ne i bekvemmelighedens sofa, hvor vi 
har indlagt os selv til nakkestivhed og 
tv-tidsfordriv i den fejlagtige tro, at det 
ikke er vores kamp.

Vi skal simpelThen have røven ud af pu-
derne. Vi skal ud og lede efter kærlighe-
den og undervejs lade os forarge af alt 
det, der står imellem os og den frihed, 
vi så desperat mangler. 

Vi skal bekæmpe dumheden, frem-
medgørelsen og dorskheden. Alt det, 
der står imellem os og den frihed, som 
kærligheden lokker med. Men hvordan 
kommer man i gang? Med kærlighed 
og dannelse er det som med hønen og 
ægget. Vi skal, som Grundtvig skriver, 
først og fremmest elske det, vi vil blive 
kloge på. Omvendt kommer man til at 
elske det, man lærer at kende. Det er en 
selvforstærkende dannelsesproces, og 
den slags kan altid være svære at kom-
me i gang med, for hvilken ende skal 
man begynde i? I virkeligheden er det 
fuldstændig ligegyldigt, for det ene affø-
der det andet. Som med alle vigtige for-
hold her i livet kræver det kun en ene-

ste ting: et valg. Det er din viljesakt, der 
sætter det i gang. Vælg! Lær at kende! 
Elsk! Så kommer resten af sig selv.

Vi skal lære naturen at kende. Ikke i 
en sukkersød romantiseret udgave med 
flæser og papillotter, men i al dens vild-
skab, tilpasningsdygtighed, kraft og sår-
barhed, i al dens lavpraktiske besværlig-
hed og dens sanselige og åndelige rig-
dom. Ikke mindst vores børn skal møde 
naturen - og det er os, der skal tage an-
svaret på os og vælge for vores børn. 

Men må man overhovedet vælge for 
sine børn? 

Vel må man så. Alt andet er uforsvar-
ligt. Hvornår og hvordan man bliver 
myndig i en dannelsesforstand er, et 
åbent spørgsmål, men i Danmark har vi 
sat grænsen ved 18 år, så vi skal skynde 
os at vælge naturen til for dem inden 
da. Som vi har indrettet vores samfund, 
giver vi dem nemlig ikke mange mulig-
heder for at vælge den selv.

langT de flesTe af vores børns aktivi-
teter foregår indenfor rammerne af en 
spillebane, som voksne har skabt for 
dem: Fodboldbanen, computerskær-
men, skolegården. Selvfølgelig er der 
spejdere og spirende byhaver osv., og 
det er fedt. Og mine højskoleelever væl-

ger køkkenhavefag og naturoplevelser 
som aldrig før. Det er skønt. 

Men de fleste er spejlblanke, når det 
kommer til indsigt i naturens verden, 
og naturaktiviteterne er ofte en kort 
flirt i et langt digitaliseret ægteskab. 

Naturen skal ind med havregrøden. 
Der er så mange natursyn, at man nemt 
farer vild, og jeg hører ofte det syns-
punkt, at vi ikke har rigtig natur i Dan-
mark. For mig at se er det vrøvl. Vi har 
masser natur. En stor del af den er for-
søgt kultiveret, men den slår alligevel 
igennem overalt, præcis som vores egen 
natur gør det. 

Naturen begynder der, hvor vi slipper 
kontrollen, og det er netop dette kaos-
element, der kan gøre mødet med natu-
ren så kreativt og betydningsskabende, 
hvis man lærer den at kende.

Vores børn er fremtidens beslutnings-
tagere. Det er dem, der skal lede verden 
igennem kommende kriser, det er dem, 
der skal vælge fremtidens politikere. 

Nogle af dem er endda fremtidens 
politikere, andre er fremtidens er-
hvervsfolk, der står med fingeren på 
knappen, og andre igen er de bønder, 
der beslutter, om det sidste markhjør-
ne skal udnyttes. Uanset hvad de bliver, 

har de alle været børn engang. Børn, 
som vi har ansvaret for at give et essen-
tielt forhold til naturen. Så, hvor strengt 
det end lyder, så er det os, der skal hjæl-
pe naturen ind under huden på vores 
skrigende unger, hver gang de ikke gi-
der at forlade skærmen. 

Vi skal tvangsfodre dem med kærlig-
hed til naturen og derved give dem mu-
ligheden for at elske vores fælles livs-
grundlag gennem førstehåndskendskab 
til alt det, der vokser. De skal lege der-
ude, de skal rense en sø for grøde, de 
skal bygge et højbed, luge en altankas-
se, anlægge en insektvold, mærke såvel 
grokraften som naturens umenneske-
lighed. De skal lære at slå ihjel og lære 
at lade være, de skal mærke egne hand-
lingers konsekvenser for omgivelserne, 
og de skal mærke hjertet bløde, når fug-
lereden ryddes af en sulten krage. 

De skal kort sagt lære at elske naturen 
som det umistelige grundlag for vores 
fælles eksistens - et grundlag, de vil gå 
i blodige kampe - ikke mindst med sig 
selv - for at forsvare. 

Kærligheden til dette fælles er den 
eneste holdbare drivkraft i en bæredyg-
tig omstilling.

Vi lider af manglende kærlighed til naturen.  
Kom nu op af stolen - og ud, folkens

foRstandeR, 
BRandBjeRg 
Højskole,  
Simon LægSgaard 
madSen

Illustration: Gert Ejton

CC  
Vores røve sidder fast mellem puderne i bekvemmelighedens sofa, hvor vi har indlagt os selv til 

nakkestivhed og tv-tidsfordriv i den fejlagtige tro, at det ikke er vores kamp.
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Så er det Sagt!
Forandring tager tid
Den tidligere biskop Drejerga-
ard omtaler i avisen Danmark, 
at Irakkrigen og forandringen 
opfattes som et udslag af vest-
lig kultur og tænkning med 
kristen indflydelse. 

Jeg tænker, der endnu ikke 
er klarhed over den for nuvæ-
rende stabilisering Saddams 
fald har medført i regionen. 

Den side af sagen har de sik-
kert også opfattet i deres land, 
som de er blevet fælles om ef-
ter vestlig indgriben. Deres re-
ligion har de også endnu, så 
hvor kommer det fra, at der 
skulle være tale om kristelig 
fremturen over deres land? 

Nej, jeg begriber ikke den 
tidligere biskop.

michael marcussen, Odense C.

Tilliden er væk
Respekten og troværdigheden 
er fortid på den politiske slag-
mark. Vælgernes tillid til den 
politiske ”elite” har over som-
meren lidt et gevaldig knæk 
takket være visse politikers in-
tetsigende adfærd.

Det smerter en snart 80-årig 
voldsomt, at den respekt, man 
har haft for de valgte hæders-
mænd/ -kvinder, der er valgt 
til de øverste poster i dansk 
politik, nu undergraves af ud-
meldinger fra personer, der 
ikke formår at hævde sig med 
politisk relevant input, men i 
stedet forsøger at promovere 
sig på intetsigende krav. 

Uffe Elbæk bærer ved til bå-
let med sit ønske om at bli-
ve statsminister, og Morten 
Østergaards krav til, hvem han 
vil samarbejde med eller ej, er 
et direkte anslag på demokra-
tiets spilleregler. 

Lad os sortere ud efter vær-
dighed ved næste valg, og der-
med sorter skrottet fra.

Poul Torbensen, Odense nV.

Ræk ud - giv hånd
Et håndtryk er her i Danmark 
et udtryk for høflighed og dan-
nelse. Og det er netop det, 
Danmark giver os indvandrere 
mulighed for - dannelse. Base-
ret på uddannelse og velfærd i 
en tryg hverdag.

Bør vi så ikke som minimum 
kvittere med et fast og venligt 
håndtryk? Det synes jeg.

At nægte at give hånd til det 
modsatte køn under henvis-
ning til skikke og religiøse dog-
mer, er upassende - i et land, 
der har taget imod os med åb-
ne arme. 

I Danmark omgås de to køn 
frit og utvungent. Derfor hører 
det selvsagt ingen steder hjem-
me, når kvinder med indvan-
drerbaggrund nægter at give 
hånden til en mand. 

En gammel, dansk talemåde 
udtrykker det ret præcist: “Skik 
følge eller land fly”. Jeg kunne 
ikke være mere enig.

Osman Sari, Valby

dagenS debat

dagenS citat

CC  i en konkurren-
cestatslogik reduce-
res skolen med sin 
læringsoptimering 
og blinde anvendel-
sesorientering til 
noget, den ikke er. 
skolen instrumenta-
liseres, og børnene 
bliver til tandhjul i 
velfærdsmaskinen. 
Enhver aktivitet må-
les i forhold til dens 
potentielle udbytte. 
i denne tænkning 
går børn ikke i skole 
for deres egen skyld, 
men for statens.
mereTe riiSager,  
underViSningSminiSTer,  
liberal allianCe,  
i kriSTeligT dagblad

Henrik Dahl, 
MF, Liberal 
Alliance, Ribe

BuReaukRaTisk: Da Eva Kjer Han-
sen (V) og jeg sidste år rejste rundt 
til sydjyske kommuner for at re-
gistrere overflødigt bureaukrati, 
stammede omkring en tredjedel af 
eksemplerne fra lov om aktiv be-
skæftigelse. Derfor er det en god 
nyhed, at loven nu bliver forenklet.

Det er ikke muligt at afskaffe alt 
bureaukrati, for ensartet, skriftlig 
og frem for alt saglig sagsbehand-
ling er jo også noget, der kendeteg-
ner et retssamfund. 

Men forenklingerne er immer-
væk så store, at de sammenlagt fri-
giver en arbejdsmængde, der sva-
rer til omkring tusind årsværk, ude 
i kommunerne.

Men lad os træde tre skridt tilba-
ge, så vi kan se det store billede. 

Hvad er det egentlig, der går galt 
i samspillet mellem Folketinget, 
regeringen og centraladministrati-

onen – med det resultat til følge, at 
det unødvendige bureaukrati blot 
vokser og vokser år for år.

Det bliver ofte sagt, at der kom-
mer flere og flere love og regler. 
Men hvad betyder det i grunden?

Det betyder faktisk ikke, at om-
råder, der tidligere har været frie, 
går hen og bliver regulerede. Ser 
man grundigere efter, flytter græn-
sen mellem de områder, hvor sta-
ten regulerer, og de områder, hvor 
den lader borgere og virksomhe-
der i fred, sig ikke særlig meget. 

Det er, som om der findes nog-
le uskrevne regler for, hvad det er 
passende, at staten blander sig i, og 
hvor den bør holde sig væk.

I stedet sker der noget andet: 
Hver ny generation af love og reg-
ler er mere kompleks end den for-
rige. 

Et godt eksempel, der for tiden 
er ved at drive mange til vanvid, 
er forskellen på den gamle lov om 
databeskyttelse, og den nye, der 
blev vedtaget tidligere på året.

De to love gør helt grundlæg-
gende det samme: Beskytter bor-
gernes privatliv, når det gælder re-
gistrering, lagring og udveksling af 

data. Men populært sagt, så er den 
nye lov bare langt mere indviklet 
end den gamle. Flere detaljer. Fle-
re procedurer. Flere ting, man skal 
tage højde for, når man håndte-
rer data.

Man kunne få den tanke, at den 
højere ”indviklingsgrad” skyldes 
den rivende udvikling, der har væ-
ret inden for IT. 

Men det er kun en del af forkla-
ringen. For uanset hvilket område, 
man betragter, går det den samme 
vej: Lovene bliver mere og mere 
indviklede, hver gang en gammel 
erstattes af en ny. 

Inden for de seneste små tredive 
år er dansk lovgivning gået fra at 
fylde 7,6 millioner ord til at fylde 
22,7 millioner, viser en undersøgel-
se fra CEPOS. 

Det er omtrent en tredobling.
Hvad denne enorme komplek-

sitet har af konsekvenser, er ikke 
småting. Det værste er naturlig-
vis, at det svækker borgernes rets-
stilling. For hvordan kan man væ-
re garanteret en ensartet sagsbe-
handling, når ingen kan overskue 
regelværket? 

Og hvordan kan de lovlydige 

borgere – som udgør et meget so-
lidt flertal i befolkningen – over-
holde lovene, når det er menne-
skeligt umuligt at få overblik over 
dem?

Men dertil kommer, at det fører 
til et massivt spild af ressourcer, 
der kunne have været anvendt me-
re fornuftigt. Som nævnt frigør den 
ene reform af beskæftigelseslo-
ven, som Folketinget er blevet enig 
om, tusind årsværk. Prøv at tænke, 
hvad der ville blive frigivet af tid 
og energi, hvis hele regelværket fik 
samme tur. 

Og når den tanke er tænkt: Prøv 
så at overveje, hvad der frigives af 
tid og energi i den anden ende af 
sagsbehandlingen. Altså blandt 
de mennesker, der slipper for at 
indsende oplysninger til kommu-
nen eller staten. Det er svimlende 
mængder af arbejde, der går op i 
overflødigt bureaukrati.

Godt begyndt er halvt fuld-
endt, siger man. Det er selvfølgelig 
sandt. Men der er stadig meget at 
gøre for Folketinget.

Op ad bakke for forenkling af love og regler.  
nye love bliver mere indviklede end de gamle

Karsten 
Dybvad, 
adm. 
direktør, 
Dansk 
Industri

FRansk visiT: Frankrigs præsident 
Emmanuel Macron gæster i denne 
uge København. Hvorfor vælger en 
travl statsleder fra verdens syvende-
største økonomi at bruge halvanden 
dag i lille Danmark? Fordi den dan-
ske tilgang til globaliseringens foran-
derlige samfund vækker beundring 
verden over. 

Den danske kombination af højt 
velstandsniveau, lav ulighed, lav kor-
ruption og gode vilkår for at drive 

virksomhed er af naturlig interes-
se for en reformivrig leder som Ma-
cron.

Nøglen til den danske succeshi-
storie er en bredt forankret stræben 
efter et samfund i både vækst og ba-
lance, og det er den aftalebaserede 
danske model fundamentet for. 

Macron har også udtrykkeligt pe-
get på flexicurity som inspiration for 
de arbejdsmarkedsreformer, han har 
gennemført det seneste år. 

Globalisering og frihandel har 
mødt folkelig modstand over store 
dele af verden de seneste år. For ek-
sempel synes blot 33 pct. af fransk-
mændene i den seneste Eurobaro-
meter-undersøgelse, at globalisering 
overvejende er en god ting. 

I Danmark er det tilsvarende tal 
derimod 75 pct. Det er den højeste 
andel i EU.

I Danmark udgør eksporten me-
re end halvdelen af BNP, og 775.000 
danske job afhænger af handel med 
resten af verden. Med så mange ar-
bejdspladser på spil har danske fag-
foreninger derfor en aktie i regel-
baseret frihandel. Det er langt mere 
effektivt at beskytte arbejdstageren 
gennem aktiv arbejdsmarkedspoli-
tik end at beskytte arbejdspladsen 
gennem høje toldmure. 

Det er den type inspiration, Ma-
cron kan bruge i sine bestræbelser 
på at omdanne Frankrig til et land, 
der i højere grad omfavner globalise-
ringens muligheder.

Den franske præsident besøger Danmark.  
Emmanuel Macron vil lære af Danmark

Hans Chr. 
Schmidt  
(V), 
Friggsvang 3, 
Vojens

PosTTRængsleR: PostNord oplever et 
stort fald i brevmængderne. Den fal-
dende brevmængde giver ledelsen i 
PostNord en stor opgave med at få 
tilpasset virksomhedens kapacitet.

Ledelsen i PostNord har i den for-
bindelse besluttet at overføre nog-
le af de ledige medarbejdere til nye 
forretningsområder, herunder bl.a. 
transport og distribution af industri-
elt gods – i daglig tale kaldet styk-
gods.

Og så kan man sige, at det jo sådan 
set er helt ok, at PostNord forsøger at 
få genoprettet økonomien i selska-
bet, men det kan undre mig, at Post-
Nord er i stand til at udføre opga-
ven med at distribuere stykgods op 
til 40 pct. billigere, end hvad andre 
virksomheder kan. Når man spørger 
markedet, så bliver man nemlig op-
lyst, at håndteringen af stykgodsmar-
kedets vidt forskellige forsendelses-
typer kræver lang erfaring omkring 
den manuelle håndtering og stuv-
ning af godset.

Men PostNord har jo ikke den 
samme erfaring med at håndtere 
denne type gods, og jeg kan der-
for frygte, at PostNords forsøg på at 

trænge ind på stykgodsmarkedet vil 
påføre PostNord yderligere under-
skud, når de gennem prisdumpning 
skal tiltrække forsendelser i et fal-
dende marked uden den vigtige er-
faring. Dette underskud vil forment-
lig betyde, at PostNord efter nogle 
år med underskud vil trække sig fra 
stykgodsmarkedet – på samme må-
de som de gik ud af markedet for 
madudbringning.

Resultatet af dette kan gå hen og 
blive, at PostNord med statsstøtte i 
ryggen har ødelagt en helt branche. 

Herefter bliver spørgsmålet: Skal 
skatteyderne betale for PostNords 
forretningseventyr. Nej – er mit kla-
re svar.

PostNord vil kaste sig ud i nye områder.  
Skatteydere skal ikke betale for forretningseventyr
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Gift
Frank Jørgensen 
Ritzau

Vietnam: Det er over 40 år si-
den, at Vietnamkrigen slut-
tede, men mange vietname-
sere har stadig krigen tæt in-
de på livet. De er ofre for gif-
ten Agent Orange, som USA's 
hær brugte i junglen for at 
hindre nordvietnamesiske 
soldater og Viet Cong-oprø-
rere i at skjule sig.

Plantegiften fik bladene til 
at falde af træerne, så ame-
rikanernes fjender kunne 
nu ikke længere skjule sig i 
junglen. Træerne var nøgne 
og døde.

Men de over 80 millio-
ner liter Agent Orange, som 
ifølge vietnamesiske medier 
blev brugt i det sydlige Viet-
nam i perioden 1961 til 1971, 
gjorde andet end at slå træ-
erne ihjel.

Millioner af vietnamesere 
er blevet forgiftet af dioxin 
i Agent Orange, siger Viet-
nams regering ifølge avisen 

Vnexpress. De har fået kræft, 
født syge eller deforme børn, 
og vietnameserne giver den 
amerikanske gift skylden.

Netavisen aseanecono-
mist.com skriver, at tre mil-
lioner vietnamesere blev 
udsat for Agent Orange, og 
at deres efterkommere også 
er ramt.

Nu vil den vietnamesiske 
regering gøre endnu et for-

søg på at få erstatning. Rege-
ringen henviser til en dom, 
der faldt 10. august i Califor-
nien. Her blev en mand til-
delt en erstatning på 289 mil-
lioner dollar, knap 1,9 milli-
arder kroner. Det er kemika-
lievirksomheden Monsanto, 
der skal betale, fordi firmaets 
ukrudtsmiddel roundup an-
giveligt har givet manden 
kræft.

Monsanto, som nu ejes af 
den tyske kemi- og medici-
nalgigant Bayer, leverede en 
del af Agent Orange, skriver 
Vnexpress. Så regeringen i 
Hanoi, landets hovedstad, 
mener, at den har en sag på 
grund af de millioner af viet-
namesere, der over flere ge-
nerationer er blevet syge eller 
er døde af giften.

- Denne sag skaber præ-
cedens og afviser tidligere 
påstande om, at herbicider 
leveret til USA's militær af 
Monsanto og andre ameri-
kanske kemiske virksomhe-
der under Vietnamkrigen 
ikke er skadelige for menne-
skers helbred, siger Nguyen 
Phuong TRA, talsmand for 
udenrigsministeriet i Viet-
nam, ifølge avisen.

 - Vi mener, at Monsanto 
bør holdes ansvarlig og be-
tale kompensation til vietna-
mesiske ofre for Agent Oran-
ge, tilføjer TRA.

Det mener Monsanto ikke.
- Regeringen (USA's rege-

ring, red.) fastsatte specifi-
kationerne for at lave Agent 

Orange og besluttede hvor-
når, hvor og hvordan det 
skulle bruges. Agent Orange 
blev kun produceret for og 
kun brugt af regeringen, har 
Monsanta ifølge avisen The 
Independent sagt. Videre si-
ger firmaet, at det var et af ni, 
der producerede giften.

Vnexpress skriver også, at 
ofre for Agent Orange i 2004 
lagde sag an mod Monsanto 
og 30 andre producenter af 
gift ved en domstol i New 
York.  Sagen blev afvist på 
grund af mangel på beviser.

Landskabet i Vietnam er 
også fortsat præget af Agent 
Orange flere steder, skriver 
aseaneconomist.com. 

Eksempelvis ved Khe Sanh 
nær den gamle grænse mel-
lem Syd- og Nordvietnam, 
hvor amerikanske og nord-
vietnamesiske soldater ud-
kæmpede hårde kampe. Si-
tuationen fik amerikaner-
ne til at sprøjte med Agent 
Orange, så nordvietname-
serne ikke kunne skjule sig.

Vegetationen er fortsat 
sparsom. 

Vietnam kræver erstatning for Agent Orange
en dom mod producenten af roundup er bemærket i Hanoi. Vietnam kræver erstatning 
til ofre for giften agent orange, som USa brugte under Vietnam-krigen.

myanmar: Hærchefen og andre ledere i hæren i Myanmar 
bør retsforfølges for folkemord på de muslimske ro-
hingyaer.

Det skriver FN i en rapport. Den blev frem-
lagt på et pressemøde mandag i den schwei-
ziske by Genève.

Her anbefales det, at sagen overgives 
til Den Internationale Straffedomstol 
(ICC). Alternativt at der oprettes en 
særdomstol til retsforfølge de på-
gældende. Samtidig oplyser Face-
book, at det har slettet hærchefen 
og andre militære topfolks profi-
ler på det sociale medie.

Cirka 700.000 rohingyaer er 
flygtet fra Myanmars vestlige 
delstat Rakhine til Bangladesh, 
siden hæren i august sidste år 
indledte en brutal forfølgelse af 
det muslimske mindretal.

/Ritzau/aFP

fn: Generaler bør retsforfølges
tyskland: Den tyske regering tog mandag skarpt afstand 
fra højreradikale grupper, som dagen forinden samlede sig 

i den østtyske by Chemnitz. Her ville de med deres eg-
ne ord "jage" udlændinge.

Videooptagelser viser, hvordan flere migran-
ter i byen bliver angrebet, skubbet og truet, 

mens det fyger med skældsord.
- Det, som vi var vidne til i dele af Chem-

nitz, og som også blev fanget på video, har 
ingen plads i vores forfatningsgaranterede 
stat, udtalte den tyske regerings talsmand, 
Steffen Seibert.

Demonstrationen søndag blev indkaldt 
spontant på de sociale medier. Det skulle 
være et svar, efter at en 35-årig tysk borger 
døde lørdag aften. Det skete under et slags-
mål med en gruppe mennesker af forskellig 
nationalitet.

Op mod 800 højreradikale deltog i sønda-
gens demonstration.

Lokale medier fortæller, at deltagerne 
fremsatte trusler mod de fremmede og al-
le ikke-hvide, mens de råbte "Wir sind das 
Volk" - vi er folket". Slagord der ofte anven-

des af højreekstremister. /Ritzau/dPa

den tyske regering fordømmer vold

kampklædt politi i Chemnitz søndag for at forhindre bøller i at 
overfalde ikke-hvide. Foto: andreas Seidel/ritzau Scanpix

Det amerikanske hangarskib USS Carl Vinson anløb i marts den 
vietnamesiske havneby Danang. Dele af besætningen besøgte 
lokale ofre for agent Orange. Foto: Linh Pham/ritzau Scanpix
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USA sprøjtede i perioden 1961-71
omkring 12 millioner liter Agent
Orange udover flere områder i
Sydvietnam.

Agent Orange

Kilde: BBC, Vnexpress /ritzau grafik/ MD
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rohingyaer på flugt fra myanmar i oktober sidste år. De er 
ifølge Fn flygtet fra drab, voldtægter og afbrænding af deres 
landsbyer. Foto: Fred Dufour/ritzau Scanpix

Usa/mexico: USA og Mexico nåede mandag til enighed 
om rammerne for en erstatning for Den Nordameri-
kanske Frihandelsaftale (Nafta). Det meddeler USA's 
præsident, Donald Trump.

- Det er en stor dag for handel. Det er en virkelig god 
aftale for begge lande, siger han fra Det Ovale Værelse, 
hvor nyheden blev præsenteret.

Nyhedsbureauet AP citerer Trump for, at der er tale 
om en "fælles forståelse" om en ny handelsaftale.

Aftalen omfatter blandt andet krav om forbedrede 
vilkår for ansatte i bilindustrien og initiativer, der skal 
værne om intellektuel ejendomsret, skriver AFP. 

Foreløbig er aftalen kun indgået mellem USA og Me-
xico. Den amerikanske præsident sagde ifølge Reuters 
mandag, at de to parter vil skrotte Nafta-navnet, så af-
talen blot kommer til at hedde USA-Mexico handels-
aftalen.

Canada har allerede meldt sig åben over for nye for-
handlinger med USA. /Ritzau/

trump: ny handelsaftale på plads
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Handelskrig
Lene Winther 
lewi@berlingske.dk

Usa/kina: I den forgangne 
uge landede Wang Shouwen, 
Kinas viceminister for han-
del, i Washington væbnet 
med et spinkelt håb om at 
dæmpe den verserende han-
delskonflikt med USA, hvor 
en ny straftold på kinesiske 
varer til en værdi af cirka 100 
milliarder kroner er trådt i 
kraft.

Men Wang Shouwen lan-
dede i et USA, hvor fjendt-
ligheden mod Kina for al-
vor slår igennem i præsident 
Trumps retorik og handlin-
ger, efter at han ellers i man-
ge måneder har haft inten-
sivt fokus på atomtruslen fra 
Nordkorea.

Og intet tyder på, at Do-
nald Trump har tænkt sig at 
bakke ud af den eskaleren-
de handelskonflikt med Ki-
na, som ifølge Kina-kendere 
i virkeligheden dækker over 
en stormagtsdyst mellem Ki-
na og USA.

- Jeg er ligesom dem (kine-
serne, red.). Jeg har en lang 
tidshorisont, sagde Donald 
Trump i et interview med ny-
hedsbureauet Reuters i man-
dag i sidste uge.

kina i stedet for rusland
Det er tydeligere end nogen-
sinde før, at Trump-regerin-
gen ser Kina som en rival i 
stedet for en samarbejds-
partner, siger Bonnie Glaser, 
en af verdens førende eks-
perter i forholdet mellem 
USA og Kina fra den ame-
rikanske tænketank Center  
for Strategic and Internati-
onal Studies (CSIS), til Ber-
lingske:

- Mens Obama-regeringen 
forsøgte at samarbejde med 
Kina om blandt andet klima-
forandringerne, har Trump-
regeringen skarpt fokus på 
de områder, hvor Kina ud-
gør en trussel mod USA.  
Det er eksempelvis udvik-
lingen af kunstig intelligens, 
cyber området, industripoli-
tik og rumfart, siger Bonnie 
Glaser.

I juni lancerede Donald 
Trump en opsigtsvækken-
de plan om at skabe en sær-
lig rumstyrke, der skal ska-
be kant til Kinas ambitiøse 
rumplaner. Og forleden kom 
det amerikanske forsvarsmi-
nisterium Pentagon med en 
advarsel rettet mod det kine-
siske militær, der angiveligt 
øver angreb mod amerikan-
ske mål i Stillehavet.

Donald Trump langede og-
så ud efter Kina på Twitter i 
debatten om udenlandsk 
indflydelse i amerikanske 
præsidentvalg.

- Alle de fjolser, der kun er 
fokuserede på Rusland, bur-
de begynde at kigge i en an-
den retning, nemlig mod Ki-
na, skrev Donald Trump.

Camilla Nørup Søren-
sen, forsker i kinesisk sik-
kerheds- og udenrigspolitik 
ved Forsvars akademiet, ser 
Donald Trumps udfald mod 
Kina som den hidtidige kul-
mination på en uundgåelig 
udvikling – at rivaliseringen 
mellem USA og Kina øges.

Allerede før Donald Trump 
kom til magten forrige år, var 
der en voksende enighed i de 
udenrigs- og sikkerhedspo-
litiske kredse i Washington 
D.C. om, at det ikke nyttede 
noget at prøve at få Kina til at 
indgå i et samarbejde.

- Kina er nu økonomisk, 
men også militært begyndt 
at kunne udfordre USAs po-
sition som den domineren-
de og dagsordenssættende 
magt. Det kan Kina især i 
Østasien, men også uden for 

denne region, og på vigtige 
højteknologiske satsnings-
områder som kunstig intel-
ligens kan Kina efterhånden 
give USA modspil, siger Ca-
milla Nørup Sørensen.

Det hører også med i lig-
ningen, at Kina med Xi Jin-
ping har fået sin stærkeste le-
der i flere årtier, som ikke er 
bange for at stille sig frem på 
verdensscenen og tale åbent 
om Kinas internationale am-
bitioner.

kineserne frygter kold krig
Trumps adfærd prikker til 
kinesernes gamle frygt for, 
at USA er ude på at bremse 
Kinas udvikling.

- Handelskrigen har fået 
kineserne til at spekulere i, 
hvorvidt en ny kold krig er 
begyndt, siger An Gang, se-
nioranalytiker ved den uaf-
hængige forskningsgrup-
pe Pangoal Institution, til 
Bloomberg.

Ifølge Bonnie Glaser er Xi 
Jinping sat i en knibe, for-
di han ikke har formået at  
sikre et stabilt forhold til 
USA.

- Det bedste for Xi Jinping 
vil være at have et relativt po-
sitivt og forudsigeligt forhold 

til USA, så han kan fortsætte 
med at føre den politik, der 

tjener Kinas egne interesser 
bedst, siger hun.

Der er dog intet, der tyder 
på, at en militær konfronta-
tion er undervejs.

- Det bliver snarere en kon-
kurrence, hvor man vil se 
begge stater ruste sig bedre 
mod hinanden. Det forsøger 
Trump nu ved at målrette og 
styrke USA militært i forhold 
til at håndtere et stærkere Ki-
na og ved at modvirke, at Ki-
na kan fortsætte med at bru-
ge investeringer til at sikre sig 
kontrollen med strategiske 
industrier i USA og Europa, 
lyder det fra Camilla Nørup 
Sørensen.

Men Donald Trump får 
svært ved at holde Kina ne-
de, vurderer Bonnie Glaser. 
Hun har endnu ikke set en 
samlet Kina-strategi fra Do-
nald Trump, og efter at han 
har trukket USA ud af frihan-
delsaftalen TTP, har Kina ud-
nyttet tomrummet til at for-
stærke sine egne alliancer i 
Østasien.

- Det er meget usandsyn-
ligt, at USA kan stoppe Ki-
nas fremmarch, siger Bon-
nie Glaser.

Trumps handelskrig 
optrapper stormagtsdyst
Den amerikanske præsident skruer op for rivaliseringen med Kina med handelskrig, øgede 
forsvarsbudgetter og fjendtlig retorik. i Beijing frygter man en ny kold krig.

donald Trump har flere gange intensiveret handelskrigen mod kina. Foto: John minchillo/ritzau Scanpix

1. marts: Præsident Donald Trump meddeler, at han vil indføre 
25 procent importtold på stål og ti procent på aluminium.

 19. marts: Trump meddeler, at han forbereder en pakke med 
told og afgifter på kinesiske varer for i alt 60 milliarder dollar.

23. marts: De nye toldsatser træder i kraft for alle lande, der 
ikke har fået undtagelser eller udsættelser.

1. april: Kina svarer igen med at lægge told på 128 
amerikanske varekategorier.

3. april: USA varsler straftold på over 1.300 kinesiske 
varegrupper.

4. april: Kina varsler straftold på 106 amerikanske 
varegrupper.

15. juni: Trump varsler straftold på varer for 34 milliarder 
dollar. Kina svarer igen.

6. juli: Straftold fra begge lande træder i kraft.

1. august: Trump truer med straftold på kinesisk import for 
yderligere 200 milliarder dollar.

23. august: Trump indfører toldsatser på 25 procent på 
kinesisk import til en værdi af 16 milliarder dollar. Kina svarer 
igen.

KilDer: BBC, reUTerS og riTzAU

 

FakTa
Handelskrigen mellem Usa og kina
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Se Danmark: Nye furer med gamle maskiner

Kassø: Der er pløjet mange furer, siden de fleste af deltagerne ved lørdagens veterantraktor-
pløjning første gang sad på en traktor. Mellem det grå hår skilte én sig særligt ud. Mads Han-
sen Skelmose er bare 19 år. Han er en grønskolling blandt veteranerne, når han spænder 
ploven efter sin røde traktor. Men det tager han sig ikke af. Han har taget turen hjemme fra 
Bjerndrup på sin International B-275. Det var sjette gang,den sønderjyske afdeling af Dansk 
Veteran Traktor Klub arrangerede en dag med pløjning for hyggens skyld.  Foto: JacoB Schultz

scan koden
Så kommer  
du ind til  
@sedanmark 
på Instagram

Kloden rundt

nanami nagura - verdens bedste luftguitarist.  
Foto: Eeva riihelä/reuters/ritzau Scanpix

Finland: Den japanske kvinde Nanami Nagura kan for an-
den gang kalde sig verdensmester i luftguitar. Den årlige be-
givenhed fandt sted forleden i det nordlige Finland i byen 
Oulu. Nagura, der går under kunstnernavnet "Seven Seas", 
vandt mesterskabet i 2014, og i år gjorde hun det så igen. 
Det var også en kvinde, der indtog tredjepladsen, og faktisk 
var der blandt de deltagerne i konkurrencen seks kvinder, 
hvilket er en rekord, oplyser talskvinde Riikka Annika Ke-
skitalo. (rItzau/DPa)

Japaner er verdensmester i luftguitar

usa: Brugere af kørselstjenesten Uber må droppe chauffø-
ren og i stedet selv få gang i bentøjet. Uber vil fremover sat-
se mere på el-cykler i storbyerne. - I myldretrafikken er det 
ikke særlig effektivt, at en et ton tung bunke metal kører en 
person ti blokke, fortæller Ubers administrerende direktør, 
Dara Khosrowshahi, ifølge BBC til Financial Times. I løbet 
af det seneste år har Uber investeret i flere cykelvirksomhe-
der, og deres Jump el-cykler kan blandt andre bruges i New 
York og snart også i Berlin, skriver BBC. (rItzau)

uber satser på cykler

Ubers 
bud på en 
el-cykel, 
Jump.  
Foto: Uber

Quiz - kryds - sudoku Mail: quizMaster@jfMedier.dk
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Sådan løser du Sudoku:
Udfyld felterne, så hver vandret og lodret række samt hver
boks med 3x3 felter indeholder tallene 1-9. Det handler ikke
om matematik - udelukkende om logisk tænkning.
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1: Atletik
2: Atlanterhavet
3: Albanien

4: Janis Joplin
5: Vulkansk aske og støv
6: Salt

Hvilken smags-
giver hentes op
fra undergrunden
i den jyske by
Hvornum?

Hvem var sanger i
bandet Big Brother
& the Holding
Company?

Hvilken sport
huskes Florence
Griffith-Joyner

for?

I hvilket hav ligger
øen Sankt Helena,
hvor Napoleon

døde?

I hvilket europæisk
land hedder mønt-
foden lek?

Hvad består
bjergarten tuf

af?



12:00

18:00
18.25 Murdoch-mysterierne (21) 

Canadisk-engelsk krimiserie 
19.20 Lige i skabet 

Dansk underholdning 
Er det vinylplader med Bob 
Dylan eller et segboard, den tid-
ligere badmintonstjerne Peter 
Gade er mest glad for? Og hvor 
havde komikeren Geo sit første 
job – i en sexshop eller i Silvan? 

20.05 Fint skal det være (6) 
Engelsk komedieserie 
Hyacinth nyder en stille familie-
barnedåb – men kun i kort tid, 
for inden længe hersker der vild
forvirring

20.40 O Brave New World (3) 
Engelsk krimiserie 

21.35 [=] Støvsugerbanden 
Dansk krimikomedie fra 1963 
med Henrik Bentzon og Gunnar 
Lauring 

23.15 [=] Hvem vil være millionær? 
Dansk underholdning 
Hans Pilgaard er i gavehumør, 
og har derfor inviteret to skue-
spillere fra TV 2’s julekalender 
”Tvillingerne og Julemanden” i 
studiet. Det er Benedikte Han-
sen og Alex Høgh Andersen – 
eller Susanne Claus og William 
som de hedder i julekalenderen
– der glæder sig til en gang jule-
hygge i de varme stole.

00.00 Lige i skabet  (G)
Dansk underholdning 

00.40 [=] Lur mit liv (19) 
Dan. underholdning 

01.25 [=] Airport 
Eng. dok.-serie 

01.55 Death in Paradise (20)  (G)
Engelsk krimiserie 

02.55 Mit navn er Stella (23) 
Engelsk dramaserie 

06.20 Små og store synder (283+ 284:372) 
08.00 Blue Bloods (21+ 22)  09.30 Doc Mar-
tin  11.10 Skadestuen i Holby (197)  (G) 

12.05 Skadestuen i Holby (197) 
Engelsk dramaserie 

13.00 Bjerglægen (75)  (G)
Tysk dramaserie 

13.50 Bjerglægen (76) 
Tysk dramaserie 

14.40 Kommissær Rex (164) 
Tysk-østrigsk krimiserie 

15.35 Kommissær Rex (165) 
Tysk-østrigsk-italiensk 
krimiserie 

16.35 Fornyet mistanke (24) 
Engelsk krimiserie 

17.30 Death in Paradise (20) 
Engelsk krimiserie 

06.20 Små og store synder (282:372)  (G) 
07.10 Små og store synder (283:372) 08.00 
Blue Bloods (20)  (G) 08.45 Blue Bloods (21) 
09.30 Doc Martin (44) 10.20 Doc Martin 
(45) 11.10 Skadestuen i Holby (196)  (G) 

18.00 Luksusfælden 17 (10:16) 
Dansk realityserie 

19.00 Til middag hos 7 (12) 
Dansk underholdning 
I denne uges ”Til middag hos” er 
det journalist Ole Stephensen, 
tv-vært Claus Elming, blogger 
Lea Hvidt og Miss Danmark He-
lena Heuser, der dyster om at 
vinde titlen som den bedste 
vært og dermed vinde 10.000 
kr. til velgørenhed. 

20.00 Luksusfælden 21 (1) 
Dansk realityserie 

21.00 Børnelokkerne (1) 
Dansk reportageserie 
Henrik Qvortrup vil forsøge at 
finde svar på, hvorfor hundre-
devis af mænd hver dag logger 
på diverse chatsider for at få 
kontakt med mindreårige piger 
og drenge. Mange af dem lever 
et - på overfladen - helt almin-
deligt liv. Men fælles for dem er, 
at de har ulovlige fantasier om 
sex med mindreårige – så hvor-
for gør de det?

21.55 Next 
Amerikansk sci-fi-film fra 2007 
med Nicolas Cage og Julianne 
Moore 

00.00 NCIS (227+ 228:282) 
Amerikansk krimiserie 

01.50 Bones 12 (12:12)  (G)
Amerikansk krimiserie 

02.50 Bones (130:212) 
Amerikansk krimiserie 

03.40 The Way, Way Back 
Amerikansk dramakomedie fra 
2013 med Steve Carell og Toni 
Collette 

05.30 The Mindy Project (8+ 10)  06.30 
Ramsay's Kitchen Nightmares USA (19)  (G) 
07.20 The Real Housewives of Dallas 2 (4)  
(G) 08.15 Luksusfælden (73+ 74)  10.05 
Ramsay's Kitchen Nightmares USA (20)  
11.00 Til middag hos 7 (12)  (G) 

12.00 The Real Housewives 
of Dallas 2 (4) 
Amerikansk realityserie 

13.00 The Kardashians 12 (12)  (G)
Amerikansk realityserie 

14.00 The Kardashians 12 (13) 
Amerikansk realityserie 

15.00 Real Housewives of Beverly 
Hills 7 (2)  (G)
Amerikansk realityserie 

16.00 Real Housewives of Beverly 
Hills 7 (3) 
Amerikansk realityserie 

17.00 Luksusfælden 17 (9:16)  (G)
Dansk realityserie 

06.00 The Mindy Project (9) 06.30 Ramsay's 
Kitchen Nightmares USA (18)  (G) 07.15 
Real Housewives of Dallas (3)  (G) 08.05 Luk-
susfælden (72)  (G) 09.05 Luksusfælden (73) 
10.05 Ramsay's Kitchen Nightmares USA 
(19) 11.00 Til middag hos (11)  (G) 

18.00 [=] Nyhederne 
18.20 Regionale nyheder 
18.25 [=] Go’ aften Danmark 
19.00 [=] Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 De sjældne danskere (3) 

Dansk dok.-serie 
20.50 [=] Tillykke du er millionær 

(3:3) 
Dansk dok.-serie 

21.25 Holder Danmark i live 
Dansk dok.-serie 
63-årige Andrea skal have lavet 
nye bryster på Aalborg Universi-
tetshospital. Hun er født som 
mand, men har de sidste 10 år 
levet som kvinde. På Herning 
akutafdeling er 47-årige Jakob 
indlagt efter at være faldet tre 
meter ned fra en stige, mens 
han satte sit hus i stand.

22.00 [=] Nyhederne 
22.27 Regionale nyheder 
22.45 [=] Krop umulig - tilbage til 

klinikken 
Eng. dok.-serie 
Lægerne i klinikken for pinlige 
lidelser har inviteret nogle af de-
res mange patienter tilbage for 
at høre, hvordan det er gået si-
den første konsultation. Mød 
bl.a. Steve, der havde en meget 
øm testikel. 

23.35 [=] Krop umulig fedme 
– tilbage til klinikken 
Eng. dok.-serie 

00.20 Alarmcentralen 
Eng. dok.-serie 

01.15 Grænsepatruljen 
Can. reportageserie 

02.00 Castle (139+ 140) 
Amerikansk spændings-
serie 

03.30 [=] Airport 
04.00 Nyhederne og Vejret 
06.00 [=] Nyhederne  06.30 [=] Go' morgen 
Danmark  

12.00 [=] Nyhederne 
12.30 Regionale nyheder 
12.40 [=] Lige i skabet (12) 

Dansk underholdning 
13.20 [=] Krejlerkongen 

Dan. underholdning 
14.25 Grænsepatruljen 

Aus. reportageserie 
15.20 Animal Airport 

Eng. dok.-serie 
15.50 SOS på havet 

Eng. dok.-serie 
17.00 [=] Nyhederne 
17.16 Regionale nyheder 
17.25 [=] Go' aften Danmark 
17.55 Dit sommervejr 

06.00 [=] Nyhederne 06.30 [=] Go' morgen 
Danmark 

18.30 [=] Nak & Æd – en sneppe på 
Bornholm (1:10)  (G)
Dansk dok.-serie 

19.15 [=] Nak & Æd – et krondyr på 
Sjælland (2:10) 
Dansk dok.-serie 
Det er januar. Jørgen og Nikolaj 
har slået lejr ved Danmarks stør-
ste lavmose i det vestlige Sjæl-
land. Denne gang er det Nikolaj, 
der svinger taktstokken. 

20.00 Mord i Mississippi 
Amerikansk dok.-serie 
I 1990 blev den 17-årige afro-
amerikanske Sabrina Butler 
dømt til døden for mordet på 
sin ni måneder gamle baby, 
Walter Jr. Hun sad isolations-
fængslet på dødsgangen i Mis-
sissippi, men da advokaterne 
Clive Stafford Smith og Rob Mc-
Duff i 1995 gennemgik hendes 
sag, opdagede de, at korruption 
gennemsyrede retsmedicine-
rens kontor. 

20.45 Mordretssagen 
– det forsvundne lig 
Engelsk dokumentar fra 2015 

22.30 [=] Deadline 
23.05 Hvem er Emmanuel 

Macron? 
Fransk portræt fra 2017 

00.00 [=] Horisont: 
Mirakelpigen fra Rio 

00.25 The 4th Estate – Trump, løgn 
og nyheder (2:4) 
Amerikansk dok.-serie 

01.25 Min satans 
Tourette-familie  (G)

02.15 Deadline Nat 
07.55 [=] Tidsmaskinen  (G) 08.45 Sange, 
der ændrede verden  (G) 08.55 Smag på 
London med Anthony Bourdain  (G) 09.35 
De navnløse døde  (G) 10.15 [=] Sibiriens 
næste supermodel  10.40 Ud i naturen: 
Norge på tværs  (G) 11.10 Ud i naturen: Tra-
nedans  11.40 Grøn glæde (6)  (G) 

12.15 På vildspor i ødemarken 
(2+ 3:6) 

14.15 [=] DR2 Live: 
Pressemøde med Løkke og 
Macron 

15.00 [=] Jersild om Trump  (G)
Er Trump gal eller genial? Jens 
Olaf Jersild og gæster analyserer 
hver uge hvad der reelt foregår i 
toppen af amerikansk politik – 
intet er som før Trump

15.45 [=] DR2 Dagen: 
Macron i Danmark 

17.30 [=] DR2 Dagen 

07.30 [=] Tidsmaskinen  (G) 08.20 Lili Mar-
leen – Sange der ændrede verden  (G) 08.30 
Smag på Houston med Anthony Bourdain  
(G) 09.10 Smag på London med Anthony 
Bourdain  (G) 09.50 De usynlige ofre 10.15 
Ud i naturen: Kantarel-jagt med hund  (G) 
10.45 Ud i naturen: Norge på tværs 11.15 
Grøn glæde (5:10)  (G) 11.45 Grøn glæde (6) 

18.00 [=] Skattejægerne (10) 
Dansk antikmagasin 

18.30 [=] TV-avisen 
18.55 [=] Gallataffel: Præsident 

Macron til middag hos Dron-
ningen (1:2) 

20.00 [=] I hus til halsen VI (7) 
Dansk dok.-serie 

20.45 [=] Jeg savner min sygdom 
(2:2) 
Peter Hagelund er 31 år og bi-
polar, dét man også kalder ma-
niodepressiv. Han er i gang med 
at trappe sin medicin ned i håb 
om at kunne genfinde den stær-
ke selvtillidsfølelse, manierne 
gav ham. 

21.30 [=] TV-avisen 
21.55 [=] Gallataffel: Præsident Ma-

cron til middag hos Dronnin-
gen (2:2) 

22.30 [=] Sporten 
22.40 Annika Bengtzon: 

Nobels testamente 
Svensk krimi fra 2012 med Malin 
Crépin og Björn Kjellman 

00.10 Taggart: Skarpe knive 
Skotsk krimiserie 

02.20 [=] Bonderøven 2014 (7)  (G)
Dansk dok.-serie 

02.50 Kender du typen? 2015 (G)
Dansk livsstilsmagasin 

03.30 [=] Hammerslag 2014 (6)  (G)
Dansk boligmagasin 

04.15 [=] Skattejægerne (10)  (G)
Dansk antikmagasin 

04.45 [=] En dag i haven (5:6) 
Dansk havemagasin 

05.25 [=] Røg i Frilandshaven (12) 
Dansk havemagasin 

05.55 [=] Camilla - Boller af stål (5) 
06.25 [=] Søren Ryge: Rovfugle og bisonok-
ser  06.55 [=] Sådan er kærligheden (1:10)  
07.20 [=] Pop up – Spis Ærø (1:3)  08.10 [=] 
Jeg savner min sygdom (2:2)  (G) 08.55 [=] 
I hus til halsen VI (7)  (G) 09.40 Landsbyho-
spitalet (42)  (G) 10.30 Antikkrejlerne XII  

12.00 [=] Bonderøven 2014 (7) 
Dansk dok.-serie.

12.30 [=] Kender du typen? 
2015 (4) 
Dansk livsstilsmagasin.

13.15 [=] Hammerslag 2014 (13) 
Dansk boligmagasin.

14.10 Bergerac: 
Servitricer på deltid 
Engelsk krimiserie.

15.05 Mord med dr. Blake 
(23+ 24) 
Australsk krimiserie.

17.00 Landsbyhospitalet (42) 
Engelsk dramaserie.

17.50 [=] TV-avisen 

05.25 [=] Pølser i Frilandshaven (11) 05.55 
[=] Camilla – Boller af stål (4) 06.25 [=] Søren 
Ryge: Tormods heste 06.55 [=] Horisont: 
Mirakelpigen fra Rio  (G) 07.20 [=] Aften-
showet  (G) 08.10 [=] Hash DK – det skæve 
Danmark (3:4)  (G) 08.55 [=] Bonderøven (3)  
(G) 09.40 Landsbyhospitalet (41)  (G) 10.30 
Antikkrejlerne XII 11.15 Antikkrejlerne XII 

TV & Radio. TIRSDAG 28. AUGUST

DR1 kl. 18.55
Gallataffel
Dronningen har inviteret 
Frankrigs præsident Em-
manuel Macron og hustru 
Brigitte Macron til galla-
taffel i Riddersalen på 
Christiansborg. Præsi-
dentparret er på officielt 
statsbesøg i Danmark 
den 28. og 29. august, 
hvor de vil blive fejret af 
det officielle Danmark.

TV3 kl. 20.00
Luksusfælden 21
Mette og Allan, der netop 
har fået deres tredje barn, 
skændes konstant. Mette 
klandrer Allan for deres 
dårlige økonomi, fordi han 
hele tiden køber fastfood 
og bruger for mange pen-
ge på bilen, men faktum 
er, at de er lige gode om at 
have styret familien ind i 
økonomisk uvejr.

TV 2 kl. 20.50
Tillykke du er millionær
Hvert år bruger vi danskere ni 
milliarder kroner på at jage drøm-
men om millionerne. Men hvad 
gør vi så, når vi endelig vinder? I 
seriens sidste program kan du 
møde John, som efter en grim 
skilsmisse endte med at bo i en 
campingvogn og miste kontak-
ten til sine børn. Et besøg hos 
købmanden ændrede hans liv.



DANSK TV rADio TirSDAg 28. AuguST

06.00 [=] Morgengymnastikken: 
Intervaltræning, kampsport og træ-
ning med barn  (G) 11.40 The Late 
Show med Stephen Colbert  (G) 

12.20 Skide homo (5:5)  (G)
12.50 Divatvillingerne (1)  (G)
13.10 Vild videnskab: Hjer-

neforskning 
13.55 [=] Petra får en baby 
14.25 Crazy Ex-Girlfriend 
15.45 Gør ikke dette hjemme 

(4:8)  (G)
16.20 Flodmonstre VII (G)
17.10 The Human Limits II 

(2:2)  (G)
18.00 [=] For grim til kærlig-

hed (1:4)  (G)
18.30 The Late Show med 

Stephen Colbert 
19.15 Family Guy 
20.00 Set fra cockpittet – pi-

loter på prøve (2:3) 
20.50 Ultimate Rush IV 
21.40 Dorfman in Love 

Amerikansk komedie  
fra 2011 

23.05 Cold Case: En morder 
slipper væk  (G)

23.50 The Late Show med 
Stephen Colbert  (G)

00.30 Nat-tv 
06.00 [=] Morgengymnastikken  (G) 
11.10 The Late Show med Stephen 
Colbert  (G) 

06.20 Cykling: La Vuelta - 3. etape 
09.20 Tennis: Connecticut Open - 
finale (k) 11.25 Cykling: La Vuelta - 3. 
etape 

14.30 Cykling: La Vuelta  
- studiet 
Sidste nyt, analyser og 
afgørende øjeblikke 

15.00 Cykling: La Vuelta  
- 4. etape 
Velez-Malaga - Alfacar. 
Sierra de la Alfaguara, 
161,4 km 

18.00 Cykling: La Vuelta  
- studiet 
Sidste nyt, analyser og 
afgørende øjeblikke 

18.30 Motorsport: DTC 
Fra Jyllandsringen 

23.15 Cykling: La Vuelta  
- 4. etape 
Velez-Malaga - Alfacar. 
Sierra de la Alfaguara, 
161,4 km 

09.20 HåndboldMatchen: 
Skjern-TTH Holstebro 
(m) 
Super Cup 

10.50 Cykling: La Vuelta  
- 4. etape 
Velez-Malaga - Alfacar. 
Sierra de la Alfaguara, 
161,4 km 

09.00 Long Island Medium (7) 
09.25 Long Island Medium (8) 
09.55 House Hunters International 
(12)  (G) 10.25 House Hunters Inter-
national (13) 10.55 Caribbean Life 
(6)  (G) 11.25 Caribbean Life (7) 
11.55 Sofias Engle (13) 

12.50 De unge mødre  
(17+ 18+ 19+ 20) 

14.55 Say Yes to the Dress  
(4+ 5) 

16.00 Singleliv (9+ 10+ 11+ 12) 
18.10 Road Less Traveled 

Amerikansk drama fra 
2017 med Charlene Til-
ton og Jason Burkey 

20.00 De unge mødre (3) 
21.00 Nærkontakt (10) 
22.00 Ex on the Beach  

– Danmark (6) 
Dansk underholdning 

23.05 Dit værste mareridt (6) 
Krimidokumentar 

00.05 Blood Relatives (8+ 9) 
02.05 Farlige forbindelser  

(4)  (G)
03.00 Dit værste mareridt  

(6+ 6)  (G)
Krimidokumentar 

04.40 Farlige forbindelser (5) 
05.30 Mig og min mor (4) 

Dansk dok.-serie 
06.20 Sofias Engle (13)  (G) 07.05 
Long Island Medium (7+ 9)  09.50 
House Hunters International (13+ 1)  
10.45 Caribbean Life (7+ 8)  11.45 
Sofias Engle (14)  

06.00 Del, Like, Smag (7) 06.25 Fra 
skrot til slot (40) 07.15 Drømmebo-
liger 5 (16)  (G) 08.05 Drømmeboli-
ger 5 (17) 09.00 Ekstreme samlere 7 
(11)  (G) 10.00 Dr. Phil (126)  (G) 
11.00 Dr. Phil (127) 

12.00 Ekstreme samlere 7 
(12) 

13.00 Depotjægerne 8 (7+ 8) 
14.00 Grand Designs  

(121+ 122:141) 
16.00 Dr. Phil 15 (46+ 47) 
18.00 Liv og død (6)  (G)
19.00 Ups & Downs (6+ 1) 
21.00 Liv og død 2 (1) 
22.00 Captain Phillips 

Amerikansk drama fra 
2013 med Tom Hanks og 
Catherine Keener 

00.50 Undercover Boss (52+ 
53) 
Amerikansk dok.-serie 

02.45 Jeopardy (21)  (G)
Dansk gameshow 

03.40 Jeopardy! (22) 
Dansk gameshow 

04.25 Mystiske mord (6) 
Amerikansk kriminalma-
gasin 

05.15 Cold Justice (1) 
Amerikansk krimiserie 

06.00 Del, Like, Smag (8)  06.25 Fra 
skrot til slot (41)  07.15 Drømmebo-
liger 5 (17+ 18)  09.00 Ekstreme 
samlere 7 (12)  (G) 10.00 Dr. Phil 
(127+ 128)  

05.00 Radioavisen 
05.03 Supertanker: Redskaber 
gør mig større og stærkere 
06.07 P1 Morgen 
09.05 Verden ifølge Gram: 
Venezuela i frit fald 
10.03 Public service 
11.03 De højere magter: 
Magter 
12.00 Radioavisen 
12.15 P1 Debat 
13.03 Kejser 
14.03 Kulturen på P1 
16.07 Orientering 
18.05 P1 Debat 
18.50 Danmark Kort 
18.55 Nyheder fra Grønland 
på dansk 
19.03 Public service 
20.03 Kejser 
21.03 De højere magter: 
Magter 
22.03 Orientering 
23.55 Danmark Kort 
00.05 Verden ifølge Gram: 
Venezuela i frit fald 
01.03 Kulturen på P1 
03.03 Orientering 
04.55 Danmark Kort 

05.00 Radioavisen 
05.03 Grammofon 
07.06 P2 Morgenmusik 
07.50 Morgensangen 
08.06 Morgenandagten 
Præludium: Kjell Mørk Karlsen: Hel-
lig, hellig, hellig Fra det G.T.: Esajas 
6,1-8 Salme: 422 Hellig, hellig, hel-
lig! Fra det N.T.: Matthæus 17, 1-9 
Korvers: Jakob Lorentzen: Du 
ved det godt, Guds menighed 
(tekst: N.F.S. Grundtvig) Salme: 
161, vers 1-7 Med strålekrans om 
tinde Postludium: Sven-David 
Sandström: Sanctus
08.26 P2 Morgenmusik 
10.03 Hej P2 
12.00 Radioavisen 
12.15 På opdagelse 
14.03 Grammofon 
16.07 Amadeus 
18.05 Domino 
19.20 P2 Koncerten Næstved 
Early Music Festival 
Ensemblet Solamente Naturali 
spiller musik af Telemann i kombi-
nation med mere rustikke sange 
og danse fra slovakiske, moraviske, 
tyske og engelske samtidige ma-
nuskripter. I tillæg en koncert med 
det engelske vokalensemble I Fa-
giolini og Festivalensemblet, der 
har sammestillet en Vesper af en 
række enkeltstående kompositio-
ner af Monteverdi. (Sct. Peders Kir-
ke, Næstved 18. august)
22.00 Natsværmeren 
00.05 Intermezzo 
00.15 På opdagelse 
02.03 P2 Klassisk 
03.03 Natsværmeren 

05.00 Radioavisen 
05.03 Natradio 
06.04 Go' Morgen P3 
09.04 Danskerbingo 
12.00 Nyheder 
12.03 P3 Sporten 
12.05 Musikchefen 
14.04 Curlingklubben 
15.04 P3 Sporten 

15.06 Curlingklubben 
16.04 P3 Sporten 
16.06 Stegger & Toft 
17.04 P3 Sporten 
17.06 Stegger & Toft 
18.04 Liga 
21.03 Pladeselskabet 
00.05 Natradio 

05.00 Radioavisen 
05.03 Morgenstund 
06.05 Regionale programmer 
10.03 Formiddag på 4'eren 
12.00 Radioavisen 
12.15 P4 Play 
12.30 P4 Nyheder 
12.33 P4 Play 
13.03 Madsen 
14.03 Klik 
15.03 Regionale programmer 
16.50 Radiosporten 
16.53 Regionale programmer 
18.03 P4 Aften 
21.03 Nu og dansk 
22.03 P4 Aften 
00.05 P4 Natradio 

05.00 Radioavisen 
05.03 Natmusik 
06.05 P5 Morgen 
10.03 Peters verden 
12.00 Radioavisen 
12.15 Middag på 5'eren 
13.03 Hits der holder 
14.03 Nis på P5 
16.03 P5 Paletten 
18.03 Hithouse 
19.03 Eldorado 
21.03 P5 Aftenmusik 
22.03 Det er Dansk 
00.05 Natmusik 

06.00 24syv Nyheder 
06.05 24syv Morgen 
09.00 24syv Nyheder 
09.05 Millionærklubben 
10.00 24syv Nyheder 
10.05 Huxi og Det Gode Gamle 
Folketing 
11.00 24syv Nyheder 
11.05 Huxi og Det Gode Gamle 
Folketing, fortsat 
12.00 24syv Nyheder 
12.05 Ghetto Fitness 
13.00 24syv Nyheder 
13.05 Aflyttet G) 
14.00 24syv Nyheder 
14.05 Elektronista (G) 
15.00 24syv Nyheder 
15.05 Stemmernes Tårn 
16.00 24syv Nyheder 
16.05 55 minutter 
17.00 24syv Nyheder 
17.05 Fedeabes Fyraften 
18.00 24syv Nyheder 
18.05 AK 24syv 
20.00 24syv Nyheder 
20.05 Efter Otte 
23.00 24syv Nyheder 
23.05 Datolinjen 
00.00 24syv Nyheder 
00.05 Nattevagten 
03.00 24syv Nyheder 
03.05 Råbånd 
04.00 24syv Nyheder 
04.05 Nattevagten Highlights 
05.00 24syv Nyheder 
05.05 Mikrofonholder (G) 

08.35 [=] Guldkorn - Danmark i 
1965 08.50 [=] Guldkorn 1970'erne: 
1973 09.20 [=] Pest over Europa 
(2:6) 10.00 [=] Rejsen til verdens 
navle (2:5)  (G) 10.55 [=] Rejsen til 
verdens navle (3:5) 11.55 [=] Den 
sidste slæderejse (7:8)  (G) 

12.30 Den sidste slæderejse 
13.00 [=] Miniskørtet og  

revolutionen 
14.00 [=] Hvornår var det nu, 

det var? 
15.00 [=] 24 timer vi aldrig 

glemmer - "Lukket på 
grund af glæde"  
- 5. maj 1945  (G)

15.50 [=] 24 timer vi aldrig 
glemmer – Kronprinse-
brylluppet 

16.20 En by i provinsen 
18.05 Englands mørke hem-

meligheder – det for-
ladte hospital (1:4)  (G)

18.55 Rick Stein: Fra Venedig 
til Istanbul (2:7)  (G)

19.50 Dagens Sang: Sangen 
om sol og syrener  (G)

20.00 Det fantastiske Italien 
21.00 [=] Mesterhjerner – 

Kreativitet (2:5) 
21.30 Adam & Eva:  

Utroskab  (G)
22.00 Det spritnye testamente 

Belgisk komedie fra 2015 
23.50 Afskedsfesten 

Israelsk-tysk dramako-
medie fra 2014 

01.15 Nat-tv
06.45 [=] Taxa (11+ 12:56)  08.00 P2 
Radioavis  08.05 [=] Morgenandag-
ten på DR K  08.25 Dagens Sang

06.00 Sæt pris på dit hjem (5:10)  (G) 
06.35 Sæt pris på dit hjem (6:10)  (G) 
07.25 Byg et liv på landet (1:10)  (G) 
08.20 Byg et liv på landet (2:10) 
09.10 Hjemlig nemlig 09.55 Hjem-
lig nemlig 10.50 Bolighjælp på vej  
(G) 11.40 Bolighjælp på vej 

12.30 Bolighjælp på vej 
Svensk boligmagasin 

13.20 Location, Location,  
Location 
Eng. dok.-serie 

15.10 Franske loppefund 
(23+ 24:25)  (G)
Engelsk dok.-serie 

16.55 Han, hun og drømme-
slottet – på tur 

18.40 [=] Krejlerkongen  (7) 
Dansk underholdning 

19.55 [=] Fantastiske fund 
(1+ 2:10) 
Dansk antikmagasin 

21.15 Ja for Fanø! (4) 
Dan. dok.-serie 

21.50 Krejlerkongen  (G)
Dansk underholdning 

23.05 [=] Loppe Deluxe  
(17+ 18) 
Dansk underholdning 

00.00 Sæt pris på dit hjem 
(3:10)  (G)
Engelsk dok.-serie 

01.25 Hjælp mit hotel 
01.50 Luksus til låns 
03.30 Chelsea Flower Show 

2015 
04.25 Sommer med Ernst 
06.00 Sæt pris på dit hjem (6+ 7:10)  
(G) 07.30 Byg et liv på landet  09.15 
Hjemlig nemlig  10.55 Bolighjælp 
på vej  

06.05 Salvage Hunters (8:20)  (G) 
06.55 Salvage Hunters (9:20) 07.45 
Forsvundet (3)  (G) 08.30 Forsvun-
det (6) 09.20 Dit hjem i vores hæn-
der: Oliver Bjerrehuus og Sussi og 
Leo (39)  (G) 10.10 Chopped (1)  (G) 
11.05 Chopped (2) 

12.05 CSI (235+ 7:337) 
Amerikansk krimiserie 

14.00 CSI: New York (18+ 
136:197) 
Amerikansk krimiserie 

15.55 Special Victims Unit 
(13+ 14) 
Amerikansk krimiserie 

17.55 Big Bang Theory  
(103+ 104+ 105+ 106+ 
107+ 108) 
Amerikansk komediese-
rie 

21.00 Insurgent 
Amerikansk eventyrfilm 
fra 2015 med Kate Wins-
let og Jai Courtney 

23.20 Special Victims Unit 
(60+ 61) 
Amerikansk krimiserie 

02.10 Ubådssagen: Hele  
historien (2)  (G)
Dansk dok.-serie 

03.10 Forbrydelse betaler sig 
(1) 

04.00 Krimi5 Tema (2) 
04.45 Hverdagens helte (2+ 3)  

(G)
Dansk dok.-serie 

06.00 Salvage Hunters (9+ 10:20)  
07.40 Forsvundet (6+ 8)  09.15 Dit 
hjem i vores hænder: Oliver Bjerre-
huus og Sussi og Leo (40)  (G) 10.05 
Chopped (2+ 3)  

06.00 Crowded (7) 06.25 Anger Ma-
nagement 4 (18+ 19) 07.15 Vore 
værste år (9+ 10:263) 08.10 The Late 
Late show med James Corden (135) 
09.05 How I Met Your Mother (100+ 
101) 10.05 Bones 12 (6)  (G) 11.05 
Bones 12 (7) 

12.05 NCIS (162:280)  (G)
13.00 Hawaii Five-0 (17+ 18) 
15.00 Dødbringende våben 

(12+ 13:18) 
17.00 NCIS (163:280) 
18.00 NCIS L.A. (90+ 91) 
20.00 NCIS (276:280) 
20.55 Fodbold: Dynamo 

Kiev-Ajax 
23.00 Jarhead 2: Field Of Fire 

Amerikansk krigskome-
die fra 2014 med Cole 
Hauser og Josh Kelly 

01.10 Brooklyn Nine Nine 4 
(4+ 5) 
Amerikansk komediese-
rie 

02.10 The Late Late show 
med James Corden 
(135)  (G)
Amerikansk komediese-
rie 

03.05 Heroes Reborn 1 (12) 
Amerikansk dramaserie 

03.50 Jarhead 2: Field Of Fire 
Amerikansk krigskome-
die fra 2014 med Cole 
Hauser og Josh Kelly 

05.35 Crowded (7+ 8)  06.25 Anger 
Management 4 (19+ 20)  07.15 Vore 
værste år (10+ 7:263)  08.10 The 
Late Late show med James Corden 
(136)  09.05 How I Met Your Mother 
(101+ 102)  10.05 Bones 12 (7+ 8)  

DR1 kl. 20.00
I hus til halsen
Familien Caspersen lever i 
dag et ikke helt almindeligt 
liv. Faderen René arbejder og 
bor i Grønland og er kun 
hjemme i Danmark i 10 dage 
hver anden måned. Hans ko-
ne Pernille og deres to drenge 
bor i Viborg, og så har de et 
parcelhus til salg i den lille 
midtjyske by Voerladegård, 
som de ikke kan få solgt.

TV 2 kl. 20.00
De sjældne danskere
Piets drøm om at blive rock-
stjerne går næsten i opfyldelse. 
Han skal nemlig se optagelser-
ne til sangkonkurrencen "Voice 
Junior". Bastian skal opereres, 
men selvom han har prøvet det 
mange gange før, er alt allige-
vel ikke, som det plejer. Hjalte 
glæder sig til dværgeseminar, 
for her skal han ikke bekymre 
sig om at være anderledes.

DR2 kl. 20.45
Mordretssagen 
Sagen i Skotland var ekstra-
ordinær. Der var intet lig, in-
tet gerningssted og intet vå-
ben. Hans alibi var tilsynela-
dende vandtæt. Alligevel 
blev forretningsmanden Nat 
Fraser i 2003 anklaget og 
dømt for mordet på sin kone, 
Arlene Fraser. Han fastholdt 
sin uskyld og krævede sagen 
genoptaget i højesteret. 



satellit tV lokal tV

14.05 TV MIDTVEST Retro 14.35 
Foredrag: Ledelse af psykisk ar-
bejdsmiljø og trivsel 15.35 Guld fra 
Gemmerne 16.05 Fast arbejde: 
Multika 16.15 Fiskerne mod Rock-
erne 16.45 Vikingernes Virkelige 
Verden 17.16 TV MIDTVEST Nyhe-
der 17.20 Sådanmark 17.50 Histo-
riske mord 3: Mysteriet om Wolsing 
18.20 TV MIDTVEST Nyheder 
18.25 Unge og Tro 19.00 Ø-Hop 
19.30 Nyheder og Udvekslingsstu-
dent i Danmark 19.55 Mit Kæreste 
Eje – Svigermors dyrebare 20.25 Er 
der Nogen? – Bunkermuseum 
20.55 Sådanmark 21.25 Vikinger-
nes Virkelige Verden 21.55 Fast 
arbejde: Multika 22.05 Nyheder fra 
TV2/NORD 22.27 TV MIDTVEST 
Nyheder 22.35 Er der Nogen? – 
Bunkermuseum 23.05 Nyheder og 
Udvekslingsstudent i Danmark 
23.30 Mit Kæreste Eje – Sviger-
mors dyrebare 00.00 Nat-tv 07.05 
Morgen-tv 09.25 Mit Kæreste Eje 
– Svigermors dyrebare 09.55 Er der 
Nogen? – Bunkermuseum 10.25 
Sådanmark 11.00 Unge og Tro 
11.30 Ø-Hop 12.00 Historiske 
mord 3: Mysteriet om Wolsing 

13.30 Mit Kæreste Eje 13.55 TV2 
ØSTJYLLAND for 10 år siden 14.20 
Morell og Malerne 4:8 14.50 Tæv 
din teenager 5:12 – LAN-party del 
2 15.15 Aarhus Rådhus – byens hus 
i 75 år 3:5 15.40 Kludetæppet: Raku 
og knipling 16.10 Mændenes 
Maddyst 16.30 TV2 ØSTJYLLAND 
for 10 år siden 16.55 Gode Gensyn: 
Modelverden 17.16 Nyheder fra 
Østjylland 17.19 Sådanmark 17.45 
Vild med Dyr 18.20 Nyheder fra 
Østjylland 18.23 Forsvundne Bor-
ge 1:4 18.50 Rock Rødder 1:10 
19.20 Gode Gensyn: Hinnerup old-
boys 19.30 Nyheder fra Østjylland 
19.50 Mennesker og Mosefund 
1:12 20.20 Sådanmark 20.50 Ny-
heder fra Østjylland 21.10 Udsig-
ten: Hvorfor bliver man deprimeret 
af nyheder? 22.05 Gode Gensyn: 
Isbjørne 22.25 Nyheder fra Østjyl-
land 22.35 Mennesker og Mose-
fund 1:12 23.05 Er der Nogen ? 
23.30 Sådanmark 00.00 Nat-tv 
12.00 TV2 ØSTJYLLAND for 10 år 
siden 

12.35 TVSYD.DK 14.30 Sådanmark 
15.00 TVSYD.DK 17.16 Kort Ny-
hedsoversigt 17.20 TVSYD.DK 
17.30 E65 Bornholm 1:6 18.00 
TVSYD.DK 18.20 Kort nyhedsover-
sigt 18.25 TVSYD.DK 18.30 Golf-
magasinet: Forårsgolf i Danmark 
19.00 Sådanmark 19.30 Nyheder 
fra TV SYD 19.55 En vild historie – 
piratskeletter, Saddams yacht og et 
tuneventyr 20.25 Elgaards Terras-
se: Poul Erik Thomsen 20.55 Så-
danmark 21.25 Nyheder fra TV SYD 
21.50 TVSYD.DK 22.00 Nyheder 
fra Østjylland 22.27 De sene nyhe-
der 22.40 Elgaards Terrasse: Poul 
Erik Thomsen 23.10 Sådanmark 
23.45 TVSYD.DK 06.01 Morgen-tv 
111.00 Nyheder fra Østjylland 
11.25 TVSYD.DK 

12.35 Nyheder fra tv2fyn.dk 13.10 
Fynske Nyheder 13.15 Sådanmark 
13.45 Fynske Nyheder 13.50 Så-
danmark 14.20 Fynske Nyheder
14.25 Sådanmark 14.55 Fynske Ny-
heder 15.00 Sådanmark 15.30 Fyn-
ske Nyheder 15.35 Sådanmark 
16.05 Fynske Nyheder 16.10 Så-
danmark 16.40 Fynske Nyheder
16.45 Sådanmark 17.16 Fynske 
Nyheder 17.20 Sådanmark 18.20 
Fynske Nyheder 18.25 Sådanmark 
18.55 Fynske Nyheder 19.00 Så-
danmark 19.30 Fynske Nyheder
19.55 Sådanmark 20.25 Fynske Ny-
heder 20.50 Sådanmark 21.20 Fyn-
ske Nyheder 21.45 Sådanmark 
22.15 Nyheder fra tv2fyn.dk 22.27 
Fynske Nyheder 22.40 Sådanmark 
23.10 Fynske Nyheder 23.35 Så-
danmark 00.05 Nat-tv 06.01 Sådan-
mark 06.30 Nyheder fra tv2fyn.dk 

06.00 How It's Made 06.25 Auction 
Hunters 07.20 Tanked 08.15 Dual 
Survival 09.05 Wheeler Dealers 
10.00 Kindig Customs 11.00 Dead-
liest Catch 12.00 Gold Rush: White 
Water 14.00 The Last Alaskans 
15.00 Hitler: The Definitive Guide 
16.00 Mighty Planes 17.00 Salvage 
Hunters 18.00 Wheeler Dealers 
19.00 Outback Truckers 20.00 
Deadliest Catch 22.00 Hard To Kill 
23.00 The Last Alaskans 00.00 Nat-
tv 05.35 How It's Made 06.25 Auc-
tion Hunters 07.20 Tanked 08.15 
Dual Survival 09.05 Wheeler Dea-
lers 10.00 Kindig Customs 11.00 
Deadliest Catch 12.00 Gold Rush: 
White Water 

06.00 Years Of Living Dangerously 
 07.00 Dum, Dummere, Derfor 
08.00 Wicked Tuna 09.00 Rig på 
den hårde måde 10.00 Undersøgel-
ser af flystyrt 12.00 Airport Security 
Colombia 13.00 Fanget i Udlandet 
14.00 Dum, Dummere, Derfor! 
15.00 Supercar Megabuild 16.00 
Når hajer dræber 17.00 X-Ray Earth: 
Levende planet 19.00 Undersøgel-
se af flystyrt: særudgave 21.00 Vin-
tervejens Helte. Thord sætter sit liv 
på spil på vejene, mens en vinter-
storm raser. Jo Roger og hans søn 
Ole Henrik må håndtere enorme 
mængder af sne. 22.00 Hitlers sid-
ste kampe 23.00 Undersøgelse af 
flystyrt: særudgave 00.00 Nat-tv 
06.00 Years Of Living Dangerously 
 07.00 Dum, Dummere, Derfor 
08.00 Wicked Tuna 09.00 Rig på 
den hårde måde 10.00 Undersøgel-
ser af flystyrt 12.00 Airport Security 
Colombia 

06.00 Swamp Brothers 06.25 Kee-
ping Up With The Kruger 07.15 Lo-
ne Star Law 08.10 Monster Croc 
Invasion 09.05 Jaws Strikes Back 
10.00 Wildest Islands Of Indonesia 
10.55 Pit Bulls & Parolees 11.50 Cat 
vs Dog 12.45 Dr. Jeff: Rocky 
Mountain Vet 13.40 Jaws Strikes 
Back 14.35 Alaska Monsters 15.30 
The Jeff Corwin Experience 16.25 
Lone Star Law 17.20 Cat vs Dog 
18.15 Pit Bulls & Parolees 19.10 
Glory Hounds 20.05 Wildest Islands 
Of Indonesia 21.00 Alaska Mon-
sters 21.55 Pit Bulls & Parolees 
23.45 Glory Hounds 00.40 Alaska 
Monsters 01.35 Cat vs Dog 02.25 
Pit Bulls & Parolees 03.15 Glory 
Hounds 04.02 Wildest Islands Of 
Indonesia 04.49 Pit Bulls & Parolees 
05.36 Swamp Brothers 06.25 The 
Jeff Corwin Experience 07.15 Lone 
Star Law 08.10 Pit Bulls & Parolees 
09.05 Glory Hounds 10.00 Wildest 
Islands Of Indonesia 10.55 Pit Bulls 
& Parolees 11.50 Cat vs Dog 

07.05 Blue Planet Ii 08.05 Deadly 
Nightmares Of Nature 08.30 Should 
We Go To Mars? – The Big Think 
09.25 The World's Deadliest Wea-
ther 10.15 The Truth About Healthy 
Eating 11.05 Frozen Planet: The Ma-
king Of 11.15 Supermarket Secrets 
12.10 Extreme Weather: The Survi-
vors 13.00 Blue Planet Ii 14.00 
Deadly Nightmares Of Nature 14.25 
Should We Go To Mars? – The Big 
Think 15.20 The World's Deadliest 
Weather 16.10 The Truth About He-
althy Eating 17.05 Supermarket 
Secrets 18.00 Blue Planet Ii 19.00 
Deadly Nightmares Of Nature 19.25 
Should We Go To Mars? – The Big 
Think 20.20 The World's Deadliest 
Weather 21.05 The Truth About He-
althy Eating 22.00 The Truth About 
Calories 22.50 Supermarket Secrets 
23.45 Extreme Weather: The Survi-
vors 00.35 Nat-tv 06.00 Extreme 
Weather: The Survivors 06.50 Blue 
Planet Ii 07.50 Deadly Nightmares 
Of Nature 08.40 Frozen Planet: The 
Making Of 08.55 Cosmonauts – 
How Russia Won The Space Race 
09.45 The World's Deadliest Wea-
ther 10.35 Et liv i vildmarken - spe-
cial 11.20 The Truth About Calories 

07.00 Tennis: US Open - højdepunk-
ter 08.30 Cykling: Vuelta a España 
10.00 Tennis: US Open - højdepunk-
ter 11.30 Cykling: Vuelta a España 
12.30 Tennis: US Open - højdepunk-
ter 13.15 Fodbold: Major League - 
højdepunkter 13.50 Cykling: Vuelta 
a España 15.00 Cykling: Vuelta a 
España 17.45 Cykling: Vuelta a 
España - studiet 17.55 Eurosport-
news 18.00 Tennis: US Open 19.00 
Tennis: US Open 21.00 Tennis: US 
Open - Game, Set & Mats 21.15 Ten-
nis: US Open 23.00 Tennis: US Open 
01.00 Nat-tv 05.00 Tennis: US Open 
- højdepunkter 08.30 Cykling: Vu-
elta a España 09.30 Rally 10.00 Mo-
torsport: Porsche Super Cup 10.30 
Tennis: US Open - højdepunkter 
11.30 Cykling: Vuelta a España 

06.00 Tennis: US Open 07.00 Cyk-
ling: Vuelta a España 08.30 Tennis: 
US Open 10.00 Cykling: Vuelta a 
España 11.30 Tennis: US Open 
12.30 Cykling: Vuelta a España 
13.45 Tennis: US Open 17.00 Ten-
nis: US Open 19.00 Tennis: US Open 
21.00 Tennis: US Open 23.00 Ten-
nis: US Open 01.00 Nat-tv 06.00 
Tennis: US Open 07.00 Cykling: Vu-
elta a España 08.30 Tennis: US Open 
09.30 Formel E: VM-afdeling 10.00 
Cykling: Vuelta a España 11.30 Ten-
nis: US Open 

09.00 Amerikansk fodbold: NFL - 
højdepunkter 10.00 Golf: Made in 
Denmark 2017 - finale 15.30 Fod-
bold: Superliga XL 17.15 Tennis: 
ATP Uncovered 17.45 Fodbold: Mål, 
mål, mål 18.45 Fodbold: Premier 
League - optakt 19.45 Fodbold: 
NordicBet Liga-magasinet 20.00 
Fodbold: Rundt om runden 20.25 
Fodbold: Premier League Netbu-
sters 20.55 Fodbold: Dinamo Zag-
reb-Young Boys 23.00 Fodbold: 
Kenny Dalglish - The Player, The 
Man, The Truth 00.30 Nat-tv 09.00 
Amerikansk fodbold: NFL - højde-
punkter 10.00 Golf: Made in Den-
mark 2017 - finale 

06.00 Hard Knocks: New York Jets 
08.00 Amerikansk fodbold: NFL - 
Houston Texans 09.00 Fodbold: 
Mål, Mål, Mål 10.00 Skrotjægerne 
10.50 Counting Cars 11.40 Great 
News 12.30 Brooklyn Nine-Nine 
13.20 Community 2 13.50 Commu-
nity 14.15 Simpsons 15.10 Super-
store special 16.05 How I Met Your 
Mother 17.05 The Late Late show 
med James Corden 18.00 Simpsons 
19.00 Skrotjægerne 20.00 
Counting Cars 21.00 Top Gear 
22.15 Simpsons 23.15 The Late 
Late show med James Corden 
00.10 Nat-tv 06.00 Amerikansk 
fodbold: NFL - Houston Texans 
07.00 Amerikansk fodbold: NFL - 
Hard Knocks 09.00 Fodbold: Mål, 
Mål, Mål 10.00 Skrotjægerne 10.50 
Counting Cars 11.40 Great News 

06.00 Say Yes to the Dress 06.25 Say 
Yes to the Dress: Bridesmaids 07.20 
Say Yes to the Dress 08.15 Here 
Comes Honey Boo Boo 09.05 A 
Baby Story 10.00 I Didn't Know I 
Was Pregnant 11.00 Teleshopping 
12.00 Kate Plus 8 13.00 Here Comes 
Honey Boo Boo 14.00 Cake Boss: 
Next Great Baker 15.00 Buying 
Alaska 16.00 Say Yes to the Dress: 
Bridesmaids 17.00 Say Yes to the 
Dress 19.00 Cake Boss 20.00 Chop-
ped 21.00 Say Yes To The Dress UK 
22.00 I Want That Wedding 23.00 
24 Hours in A&E 00.00 Nat-tv 06.00 
Say Yes to the Dress 06.25 Say Yes 
to the Dress: Bridesmaids 07.20 Say 
Yes to the Dress 08.15 Here Comes 
Honey Boo Boo 09.05 A Baby Story 
10.00 I Didn't Know I Was Pregnant 
11.00 Teleshopping 12.00 Kate 
Plus 8 

05.30 Morgenmagasinet 09.00 Ny-
heder 09.05 Direkte formiddag 
09.55 Kærlighedens storm 10.44 
Nyheder 10.45 Hverdagens mestre 
11.15 Jagten på svarene 12.00 Ny-
heder 12.15 ARD-buffet 13.00 Mid-
dagsmagasinet 14.00 Nyheder 
14.10 Røde roser 15.00 Nyheder 
15.10 Kærlighedens storm 16.00 
Nyheder 16.10 Vild med tog 17.00 
Nyheder 17.15 Brisant 18.00 Jag-
ten på svarene 18.50 Doktor Kleist 
19.45 Viden før otte - natur 19.50 
Vejret før otte 19.55 Finans før otte 
20.00 Nyheder 20.15 Hospitalet 
Charité 21.00 I al venskabelighed 
21.45 Fakta 22.15 Nyheder 22.45 
Familien Lotzmann går på barrika-
derne 00.10 Nat-tv 05.30 Morgen-
magasinet 09.00 Nyheder 09.05 
Direkte formiddag 09.55 Kærlighe-
dens storm 10.44 Nyheder 10.45 
Hverdagens mestre 11.15 Jagten 
på svarene 12.00 Sportsekstra 

11.30 Typisk! Den nye gård, den 
store drøm 12.00 Brisant 12.25 I al 
venskabelighed 13.10 I al venska-
belighed - de unge læger 14.00 
Nyheder 14.15 Historier fra Nord-
tyskland - Er endestationen ende-
stationen? 15.15 Hvem ved det? 
16.00 Nyheder 16.20 Min eftermid-
dag 17.10 Panda, gorilla og co18.00 
Regionale nyheder 18.15 Tæt på 
naturen: Sommerfugle i storbyen 
18.45 Aftenstudiet 19.30 Regiona-
le nyheder 20.00 Nyheder 20.15 
Konsultation 21.15 Panorama 3 
21.45 Nyheder 22.00 Gerningsste-
det 23.30 Billeder fra hele verden 
00.00 Nat-tv 08.10 Kærlighedens 
storm 09.00 Nordmagasinet 09.30 
Hamburg-journalen 10.00 Slesvig-
Holsten-magasinet 10.30 Nyt fra 
Bremen 11.00 Hallo Niedersachsen 
11.30 Reportager fra Nordtyskland: 
Bryllupsmaraton 12.00 Brisant 

12.10 Tyskland rundt 13.00 Mid-
dagsmagasinet 14.00 Nyheder 
14.15 Kokkeduellen 15.00 Nyhe-
der 15.05 Guld fra gemmerne 
16.00 Nyheder 16.10 Politiet fra 
Rosenheim 17.00 Nyheder 17.10 
Hallo, Tyskland! 17.45 Stjernedrys - 
nyt om de kendte 18.00 Politidi-
strikt Köln 19.00 Nyheder 19.20 
Vejret 19.25 Politiet fra Rosenheim 
20.15 Kongelig kærlighed 21.00 
Frontal 21 21.45 Nyheder 22.15 
Kvinden med berøringerne 22.45 
Markus Lanz 00.00 Nat-tv 05.30 
Morgenmagasinet 09.00 Nyheder 
09.05 Gode råd til hele familien 
10.30 Havnepolitiet 11.15 Politidi-
strikt Stuttgart 12.00 Nyheder 

12.00 Middagsmagasinet 14.00 
Fire antikviteter, en handel 15.00 
De stærke kvinders liv  17.00 Venin-
der på 40 - nu begynder livet! 17.30 
Mellem os 18.00 Eksplosivt 18.30 
Eksklusivt 18.45 Nyheder 19.03 
Vejret 19.05 Det, der tæller 19.40 
Gode tider, dårlige tider 20.15 Fod-
bold: Bayern München-Chicago 
00.00 Nat-tv 08.30 Gode tider, dår-
lige tider 09.00 Mellem os 09.30 
Veninder på 40 - nu begynder livet! 
10.00 Fire antikviteter, en handel 
11.00 På job med jordemoderen 
12.00 Middagsmagasinet 

14.00 På patrulje 15.00 På patrulje 
- specialisterne 16.00 Hospitalet 
ved ringvejen 17.00 Hospitalet ved 
ringvejen - familehjælpen 17.30 
Når livet ændrer sig 18.00 Endelig 
fyraften! 19.00 Komedieshowet - 
quizzen 19.55 Nyheder 20.15 Den 
sidste strisser 22.15 Big Brother - de 
kendte 23.55 Rapporten: Big 
Brother-special 00.55 Nat-tv 05.30 
Morgenmagasinet 10.00 Hospita-
let ved ringvejen 11.00 I retfærdig-
hedens navn 12.00 Advokater på 
arbejde 

12.00 Den digitale arv 12.25 Ar-
kæologien rundt 13.15 Selskabsad-
vokaten 13.50 Kolonihaveliv 14.25 
Kritiske stemmer 14.55 Reklame-
info 15.05 Spørg Direkte 16.00 Tirs-
dags Bingo 17.00 La' det gro 17.30 
Villum & Schmidt på vinrejse i Bour-
gogne 18.00 SOS Borneo 18.30 de 
Forest og orangutangerne 18.55 
Kampen om Cambodjas regnskov 
19.30 Musikalsk rejse 20.00 Kon-
cert og musikfortælling 21.05 
Rundt om grillen 21.35 Friskfanget 
22.05 24Nordjyske-nyheder 22.25 
Gensyn på dk4 23.35 På tur til: Flod-
krydstogt Holland 00.05 Nat-tv 
06.30 Reklameinfo 06.40 Cocktail-
baren 07.00 Guided by Stine 07.30 
Spørg Momster 08.00 Fiskemagasi-
net 08.30 Jagtmagasinet 09.00 
Gametest 09.30 MotorTV 2018 
10.00 Mit liv med Danmark 10.30 
Dansk-tysk med Matlok 11.05 Re-
stauranter i Europa 11.35 Søstrene 
Bisp på jagt efter Gud 12.00 Arkæo-
logien rundt 

14.15 Verdens natur - Great Barrier 
Reef 15.15 Nattens lys 16.45 Hasse 
Andersson - spillemanden fra Kvin-
naböske 17.30 Sverige i dag 18.00 
Nyheder 18.13 Kulturnyt 18.25 
Sporten 18.30 Regionale nyheder 
18.45 Go'aften 19.30 Nyheder 
19.55 Regionale nyheder 20.00 
Valg 2018: Spørgetimen 21.30 Valg 
2018: Højredrejningen i Sverige 
21.35 Tannbach – Den delte by 
23.10 Nyheder 23.15 Best of Brå-
valla 2016:  Hard Rock special 00.15 
Nat-tv 06.00 Morgenstudiet 09.10 
Go'aften 09.55 Hasse Andersson - 
spillemanden fra Kvinnaböske 
10.40 Den debut ingen glemmer: 
Callas i Paris 1958 

09.00 Forum 12.00 Rapport 12.03 
Forum 16.00 Rapport 16.05 Forum 
16.15 Agenda 17.00 Et billede for-
tæller 17.05 Kampen om kronen 
17.15 Nyheder på let svensk 17.20 
Nyheder på tegnsprog 17.30 Nyhe-
der på samisk 17.45 Nyheder på 
finsk 18.00 Den engelske antikrun-
de 19.00 Bonderøven 19.30 For-
vekslingen 20.00 Kulturnyt 21.00 
Nyheder 21.39 Kulturnyheder 
21.46 Regionale nyheder 21.55 Ny-
heder 22.00 Sporten 22.15 Per-
spektiv på verden 22.45 Siri – en 
betonprinsesse giver aldrig op 
23.15 JR - portræt som våben 00.10 
Nat-tv 09.00 Forum 12.00 Rapport 

12.00 Emmerdale 13.00 De flyven-
de læger 13.55 Location, Location, 
Location 14.55 En plads i solen: 
Sommersol 15.55 Dyrlægerne 
16.55 Bolighjælp på vej 17.55 Fixer 
upper 18.50 Keno 19.00 Nyheder 
19.15 Sport 19.20 Vejret 19.30 Halv 
otte hos mig 20.00 Idol 2018 21.00 
Jenny og Steffo møder partilederne 
22.00 Nyheder 22.10 Nyheder - 
valgspecial 22.20 Nyheder 22.40 
Sport 22.50 Vejret 23.00 CSI 00.00 
Nat-tv 05.10 Halv otte hos mig 
05.45 Morgennyheder 10.00 Ma-
lou efter 10 12.00 Emmerdale 

17.15 Lidt af et job 17.30 Oddasat 
– nyheder på samisk 17.45 Nyheder 
på tegnsprog 17.50 Spise med Price 
i København 18.35 Ekstra 18.50 
Regionale nyheder 19.00 Nyheder 
19.45 Min natur: Kysten og havet 
20.25 Norge nu 20.55 Regionale 
nyheder 21.00 Nyheder 21.20 Kon-
ge og dronning i 25 år 22.20 Bon-
derøven 22.55 Regionale nyheder 
23.00 Nyheder 23.15 Poldark III 
00.15 Nat-tv 06.55 Bonderøven 
07.20 Små og store synder 08.10 
Skattejægerne 08.40 Datoen 09.45 
Opfinderen 10.25 Det herlige liv i 
Alaska 11.10 Bonderøven 11.40 
H.K.H. kronprins Harald og frøken 
Sonja Haraldsens bryllup 

06.20 Dybvaaaaad! 06.45 Will og 
Grace 07.40 Beverly Hills 90210 
11.05 Dawsons Creek 12.45 Sex & 
the City 13.50 Desperate Housewi-
ves 15.30 Glee 16.15 Dybvaaaaad! 
16.50 American Dad 17.40 Robot 
Chicken 18.20 Modern Family 
18.45 Venner 19.40 Anstalten 
20.40 Alle for én 22.10 Christian 
Fuhlendorff: At tale sjov 23.05 Nat-
holdet 05.45 Dybvaaaaad! 06.45 
Will og Grace 07.35 Beverly Hills 
90210 11.00 Dawsons Creek 

06.00 Morgennyhederne på NEWS 
12.00 Nyheder med business og 
vejr 13.00 Nyheder, sport, vejr 
16.00 NEWS & Co18.00 18 Nyhe-
derne 18.20 Macron i Danmark: 
Gallataffel hos Dronningen 21.00 
Tirsdagsanalysen 1 + 2 21.30 Nyhe-
der, sport, vejr 22.00 22 Nyhederne 
22.25 News Night 23.30 Tirsdags-
analysen 1 + 2 00.30 Nat-tv 06.00 
Morgennyhederne på NEWS 12.00 
Nyheder med business og vejr 

09.40 Skæg med bogstaver – D 
10.10 Vilde venner III 10.30 Lille 
Nørd 11.00 Ramasjang Mysteriet 
11.30 Kaj og Andrea 12.00 Bamses 
billedbog 12.25 Ramasjang Rally 
12.55 Rosa fra Rouladegade 13.20 
Ramajetterne 13.45 Min mosters 
historier 13.55 Sikker & Søn IV 
14.10 Motor Mille og Børnebanden 
14.30 Der var engang15.00 Chug-
gington 15.10 Sarah og And 15.15 
Masha og Bjørnen 15.25 Gurli Gris 
II 15.35 Robin Hood – spilopper i 
Sherwood-skoven 15.45 Junglebo-
gen 16.05 Lille Roy 16.20 Pyjama-
sheltene 16.35 Paw Patrol III 17.00 
Hemmelige dyr: Klappelyde i mo-
sen 17.15 Hvem lagde lorten? 
17.16 Quizdyrene – Araen Sugar 
17.30 Sikker & Søn VI 17.40 Vilde 
venner 18.05 F for Får 18.20 Pyja-
masheltene 18.30 Onkel Rejes sø-
røvershow II 18.45 Motor Mille på 
maskintur 19.00 Wild Kratts 19.25 
Zorro 19.45 Yakari IV 05.00 Den 
fortryllede karrusel 05.15 Søpape-
gøjernes ø 05.25 Ellevilde Ella 
05.30 Ramasjang Mysteriet 06.00 
Chuggington 06.10 Morten Skild-
padde 06.35 Sofus II 06.55 Robin 
Hood – spilopper i Sherwood-sko-
ven 07.05 Junglebogen 07.15 Sik-
ker & Søn VI 07.30 F for får V 07.40 
Gurli Gris III 07.50 Masha og Bjør-
nen 08.00 Pyjamasheltene 08.15 
Luk op Luk i – BANGE 08.30 Onkel 
Reje og børnenes brevkasse 08.45 
Heino fikser alt – Sangen 08.55 
Sprinter Galore II – Æg 09.15 Sofus 
09.35 Mit kæledyr – en kanin 09.45 
Skæg med bogstaver – R 10.10 Vil-
de venner III 10.30 Lille Nørd 11.00 
Ramasjang Mysteriet 11.30 Kaj og 
Andrea er med i Oles trylleshow 
12.00 Bamses billedbog 

06.35 Texas Flip N' Move 08.10 TV-
Shop 09.10 Tanked 10.00 Ice Cold 
Gold 12.00 Salvage Hunters 14.05 
Gold Rush Alaska 16.00 Deadliest 
Catch 18.05 Auction Hunters 20.05 
CSI: Cyber 21.00 Criminal Minds 
00.05 Nat-tv 05.30 Baggage Battles 
05.50 Bizarre Foods with Andrew 
Zimmern 06.35 Texas Flip N' Move 
08.10 TV-Shop 09.10 Tanked 10.00 
Ice Cold Gold 12.00 Salvage Hun-
ters 

06.40 Nash Bridges 07.30 TV-Shop 
08.30 Playhouse Masters 09.30 TV-
Shop 10.40 MacGyvers Missioner 
12.45 TV-Shop 13.55 Railroad Alas-
ka 15.55 Treehouse Masters 18.00 
Walker Texas Ranger 20.00 
M.A.S.H20.40 Fodbold: AFC Wim-
bledon-West Ham 22.45 Person of 
Interest 05.30 Chasing Classic Cars 
05.50 Nash Bridges 07.30 TV-Shop 
08.30 Playhouse Masters 09.35 TV-
Shop 10.45 MacGyvers Missioner 
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Captain Phillips
Det store fragtskib Maersk Alabama er på vej til Mombasa i Kenya, da skibet bliver bordet af pirater 440 
km ud for den somaliske kyst. Situationen er katastrofal og Kaptajn Richard Phillips og to andre beslut-
ter at blive på dækket for at forhandle med piraterne, mens resten af den tyve mand store besætning 
gemmer sig i maskinrummet. Her sætter de skibets motorer ud af spillet, og i frustration over at skibet 
ikke kan styres, tager piraterne kaptajn Philips som gidsel i en redningsbåd. Situationen bliver yderligere 
tilspidset, da den amerikanske flåde nærmer sig.

05.00 Radioavisen 05.03 De højere 
magter: Magter 06.07 P1 Morgen 
09.05 Følg pengene 10.03 Public 
service 11.03 Skønlitteratur på P1 
12.00 Radioavisen 12.15 P1 Debat 
13.03 Kejser 14.03 Kulturen på P1 
16.07 Orientering 18.05 P1 Debat 
18.50 Danmark kort 18.55 Nyheder 
fra Grønland på dansk 19.03 Public 
service 20.03 Kejser 21.03 Skønlit-
teratur på P1 22.03 Orientering 
23.55 Danmark kort 00.05 Følg pen-
gene 01.03 Kulturen på P1 03.03 
Orientering 04.55 Danmark kort 

05.00 Radioavisen 05.03 Grammo-
fon 07.06 P2 Morgenmusik 07.50 
Morgensangen 08.06 Morgenan-
dagten .Præludium: Edvard Grieg: 
Jesus, dødens overvinder Fra det 
G.T.: Salme 16,1-2 & 7-11 Salme: 580 
Jesus, dødens overvinder Fra det 
N.T.: Matthæus 17, 14-20 Korvers: 
Jakob Lorentzen: Du ved det godt, 
Guds menighed (tekst: N.F.S. 
Grundtvig) Salme: 584 Beder, og I 
skulle få Postludium: Jerker Leijon: 
Bön08.26 P2 Morgenmusik 10.03 
Hej P2 12.00 Radioavisen 12.15 På 
opdagelse 14.03 Grammofon 
16.07 Amadeus 18.05 Domino 
19.20 P2 Koncerten .– direkte fra 
Sct. Peders Kirke i Næstved, hvor Ars 
Nova Copenhagen under overskrif-
ten Amor e Morte – kærligheden og 
døden – synger madrigaler og mo-
tetter af renaissancekomponister-
ne  Monteverdi, Gabrieli, Marenzio, 
Palestrina og  Gesualdo under le-
delse af Paul Hillier. Ca. 21.15 Beet-
hoven: Klaverkoncert nr. 3. Rudolf 
Buchbinder, klaver.)22.00 Natsvær-
meren 00.05 Intermezzo 00.15 På 
opdagelse 02.03 P2 Klassisk 03.03 
Natsværmeren 

05.00 Radioavisen 05.03 Natradio 
06.04 Go' Morgen P3 09.04 Dan-

skerbingo 12.00 Nyheder 12.03 P3 
Sporten 12.05 Musikchefen 14.04 
Curlingklubben 15.04 P3 Sporten 
15.06 Curlingklubben 16.04 P3 
Sporten 16.06 Stegger & Toft 17.04 
P3 Sporten 17.06 Stegger & Toft 
18.04 Liga 21.03 Pladeselskabet 
00.05 Natradio 

05.00 Radioavisen 05.03 Natmusik 
06.05 P5 Morgen 10.03 Peters ver-
den 12.00 Radioavisen 12.15 Mid-
dag på 5'eren 13.03 Danmarksme-
ster 14.03 Nis på P5 16.03 P5 Palet-
ten 18.03 Hithouse 19.03 Magiske 
Hits 21.03 P5 Aftenmusik 22.03 Det 
er Dansk 00.05 Natmusik 

06.00 24syv Nyheder 06.05 24syv 
Morgen 07.00 24syv Nyheder 
07.05 24syv Morgen, fortsat 08.00 
24syv Nyheder 08.05 24syv Mor-
gen, fortsat 09.00 24syv Nyheder 
09.05 Millionærklubben 10.00 
24syv Nyheder 10.05 Rushys Rou-
lette 11.00 24syv Nyheder 11.05 
Rushys Roulette, fortsat 12.00 
24syv Nyheder 12.05 Ghetto Fit-
ness 13.00 24syv Nyheder 13.05 
24syv Dokumentar 14.00 24syv 
Nyheder 14.05 Spørge Jørgen 
15.00 24syv Nyheder 15.05 Stem-
mernes Tårn 16.00 24syv Nyheder 
16.05 55 minutter 17.00 24syv Ny-
heder 17.05 Fedeabes Fyraften 
18.00 24syv Nyheder 18.05 AK 
24syv 19.00 24syv Nyheder 19.05 
AK 24syv, fortsat 20.00 24syv Nyhe-
der 20.05 Efter Otte 21.00 24syv 
Nyheder 21.05 Efter Otte, fortsat 
22.00 24syv Nyheder 22.05 Efter 
Otte, fortsat 23.00 24syv Nyheder 
23.05 Datolinjen 00.00 24syv Ny-
heder 00.05 Nattevagten 01.00 
24syv Nyheder 01.05 Nattevagten, 
fortsat 02.00 24syv Nyheder 02.05 
Nattevagten, fortsat 03.00 24syv 
Nyheder 03.05 Råbånd 04.00 
24syv Nyheder 04.05 Nattevagten 
Highlights 05.00 24syv Nyheder 
05.05 Rushys Roulette –  sammen-
drag 

07.55 [=] Tidsmaskinen  (G) 08.45 
Sange, der ændrede verden  (G) 
08.55 Smag på London med An-
thony Bourdain  (G) 09.35 De navn-
løse døde  (G) 10.15 [=] Sibiriens 
næste supermodel  10.40 Ud i na-
turen: Norge på tværs  (G) 11.10 Ud 
i naturen: Tranedans  11.40 Grøn 
glæde (6)  (G)
12.10 Grøn glæde (7) 
12.40 På vildspor i ødemar-

ken (3:6)  (G)
13.40 På vildspor i ødemar-

ken (4:6) 
14.40 [=] Denmark,  

you'll just love it  
– frisind 
Dansk dokumentar  
fra 2010 

14.50 [=] Tidsmaskinen 
Dansk dok.-serie 

15.40 Faderløse byer  (G)
Amerikansk dok.-serie 

16.20 Profetens børn 
Amerikansk dok.-serie 

17.00 [=] DR2 Dagen 
18.30 [=] Nak & Æd  

– et krondyr  
på Sjælland (2:10)  (G)
Dansk dok.-serie 

19.15 [=] Nak & Æd – en svane 
i Tyskland (3:10) 
Dansk dok.-serie 

20.00 Pigerne fra Berlin II 
(2:3) 
Tysk drama-miniserie 

21.35 Når mørket falder på 
(3:4) 
Engelsk krimiserie 

22.30 [=] Deadline 
23.05 Voldtægt, tabu og  

tavshed i Japan 
Engelsk dokumentar  
fra 2018 

00.00 Fanget – en morder iblandt 
os (7:10)  00.50 The 4th Estate – 
Trump, løgn og nyheder (3:4)  01.45 
Deadline Nat  

06.00 The Mindy Project (10)  06.30 
Ramsay's Kitchen Nightmares USA 
(19)  (G) 07.20 The Real Housewives 
of Dallas 2 (4)  (G) 08.15 Luksusfæl-
den (73)  (G) 09.10 Luksusfælden 
(74)  10.05 Ramsay's Kitchen Night-
mares USA (20)  11.00 Til middag 
hos 7 (12)  (G)
12.00 The Real Housewives of 

Dallas 2 (5) 
Amerikansk realityserie 

13.00 The Kardashians  
12 (13)  (G)
Amerikansk realityserie 

14.00 The Kardashians  
12 (14) 
Amerikansk realityserie 

15.00 Real Housewives  
of Beverly Hills  
7 (3)  (G)
Amerikansk realityserie 

16.00 Real Housewives  
of Beverly Hills 7 (4) 
Amerikansk realityserie 

17.00 Luksusfælden 17 
(10:16)  (G)
Dansk realityserie 

18.00 Luksusfælden 17 
(11:16) 
Dansk realityserie 

19.00 Til middag hos  
7 (13) 
Dansk underholdning 

20.00 San Andreas 
Amerikansk actionfilm 
fra 2015 med Dwayne 
Johnson og Carla  
Gugino 

22.20 S.W.A.T. (15) 
Amerikansk krimiserie 

23.15 Gone (10) 
Amerikansk krimiserie 

00.10 Michael Jackson's This Is It 
Amerikansk dokumentar fra 
2009 med Michael Jackson og 
Alex Al  02.25 NCIS (228:282)  (G) 
03.15 NCIS (229:282)  04.00 Bones 
(130:212)  (G) 04.45 Bones (131:212)  
05.30 The Mindy Project (9)  (G) 

06.00 [=] Nyhederne  06.30 [=] Go' 
morgen Danmark 
12.00 [=] Nyhederne 
12.30 Regionale nyheder 
12.40 [=] Lige i skabet 

Dansk underholdning 
13.20 [=] Krejlerkongen  (25) 

Dansk underholdning 
14.00 [=] Krejlerkongen  (26) 

Dansk underholdning 
14.35 Grænsepatruljen 

Aus. reportageserie 
15.05 Grænsepatruljen 

Aus. reportageserie 
15.35 Animal Airport 

Eng. dok.-serie 
16.05 Mareridt i luften 
17.00 [=] Nyhederne 
17.16 Regionale nyheder 
17.25 [=] Go' aften Danmark 
17.55 Dit sommervejr 
18.00 [=] Nyhederne 
18.20 Regionale nyheder 
18.25 [=] Go' aften Danmark 
19.00 [=] Nyhederne 
19.30 Regionalprogram 
20.00 [=] Beliggenhed, belig-

genhed, beliggenhed 
Dan. boligmagasin 

20.50 En stor dag på godset - 
Kragerup 
Dansk livsstilsmagasin 

21.25 [=] Razzia 
Dan. reportageserie 

22.00 [=] Nyhederne 
22.27 Regionale nyheder 
22.45 [=] Station 2: Politirap-

porten 
Dan. reportageserie 

23.15 [=] Station 2: Politirap-
porten 
Dansk reportageserie 

23.50 Alarmcentralen 
Eng. dok.-serie 

00.40 Grænsepatruljen  01.10 
Grænsepatruljen  01.40 Castle (141)  
02.30 Castle (142)  03.10 [=] Heat-
hrow - lufthavnen, der aldrig sover  
04.00 Nyhederne og Vejret  

05.25 [=] Røg i Frilandshaven (12)  
05.55 [=] Camilla - Boller af stål (5)  
06.25 [=] Søren Ryge: Rovfugle og 
bisonokser  06.55 [=] Sådan er kær-
ligheden (1:10)  07.20 [=] Pop up – 
Spis Ærø (1:3)  08.10 [=] Jeg savner 
min sygdom (2:2)  (G) 08.55 [=] I hus 
til halsen VI (7)  (G) 09.40 Landsby-
hospitalet (42)  (G) 10.30 Antikkrej-
lerne XII  11.15 Antikkrejlerne XII 
12.00 [=] Bonderøven  
12.25 [=] Kender du typen? 

2015 (5)  
13.05 Hammerslag 2014 (8)  
13.50 [=] Skattejægerne 2014  
14.15 Bergerac:  

Alkoholproblemer  
15.05 Mord med dr. Blake (25)  
16.05 Mord med dr. Blake (26)  
17.00 Landsbyhospitalet (43) 

Engelsk dramaserie 
17.50 [=] TV-avisen 
18.00 [=] Skattejægerne (11) 

Dansk antikmagasin 
18.30 [=] TV-avisen 
18.55 [=] Vores vejr 
19.05 [=] Aftenshowet 
19.55 [=] TV-avisen 
20.00 Gift ved første blik V 

Dansk datingserie 
20.45 Mød dit urmenneske  

- i flok og alene (1:6) 
Dansk videnskabsmaga-
sin 

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

Gejst: Stjerner som  
reklamesøjler 

22.20 [=] Sporten 
22.30 Arne Dahls A-gruppen: 

Misterioso (2:2) 
Svensk krimiserie 

00.00 Taggart: Døden ringer (1)  
00.50 Hun så et mord (59)  01.35 [=] 
Bonderøven  (G) 02.05 [=] Kender 
du typen? 2015 (5)  (G) 02.50 [=] 
Hammerslag 2014 (13)  (G) 03.35 [=] 
Skattejægerne (11)  (G) 04.05 [=] En 
dag i haven  04.35 [=] 80'erne tur-
retur: 1985 (6)  

Next
Amerikansk sci-fi-film fra 2007
Cris Johnson er tankelæser, el-
ler rettere det får han alle til at 
tro. Det, han virkelig gør, er at 
se omkring to minutter ind i 
fremtiden og ændre begivenhe-
derne til at ske på en mere po-
sitiv måde, men kun sin egen 
fremtid. Da en atomtrussel op-
dages på amerikansk jord, op-
dager FBI hans talent og vil ha-
ve ham til at hjælpe med at op-
spore terroristerne. Han har 
selv planer, men han ser meget 
længere end to minutter på et 
tidspunkt, og det involverer 
hans fremtidige kæreste Jessi-
ca. 
Instruktion. Lee Tamahori. 
Medvirkende: Cris Johnson:
Nicolas Cage, Callie Ferris: 
Julianne Moore og Liz Cooper: 
Jessica Biel.
TV3 kl. 21.55

Road Less Traveled
Amerikansk drama fra 2017
Country-sangerinden Charlotte

vender hjem til Tennessee en 
uge, før hun skal giftes. Hun 
skal bare lige hente sin afdøde 
mors brudekjole, som hendes 
bedstemor har. Men så nemt 
går det jo ikke! Hun mødes sin 
ungdomskæreste, Ray – der er 
stadig noget i luften. Og nu 
presser hendes pladeselskab 
på for, at hun skal levere et nyt 
hit. 
Instruktion. Blair Hayes. Med-
virkende: Babs: Charlene Til-
ton, Spencer: Jason Burkey og 
Ray: Donny Boaz.
Kanal 4 kl. 18.10

Insurgent
Amerikansk eventyrfilm fra 2015
Chicago er delvist udslettet. 
Den overlevende befolkning 
har delt sig i fem fraktioner alt 
efter individuelle livsholdnin-
ger og ideologier. Tris har fun-
det ud af, at hun er Divergent. 
En unik og eftertragtet evne 
der medfører, at hun kan be-
væge sig på tværs af fraktioner. 
Instruktion. Robert Schwent-
ke. Medvirkende: Jeanine: Kate 

Winslet, Eric: Jai Courtney og 
Max: Mekhi  Phifer.
Kanal 5 kl. 21.00

Støvsugerbanden
Dansk krimikomedie  
fra 1963
En bande pensionister finder, 
med gentlemantyvenes opfind-
somhed, en metode til at suge 
penge ud af statskassen. Selv-
om de holdes under strengt op-
syn af den yngre generation, 
tager de nydelige pensionister 
fusen på alt og alle. De siger, at 
de bare skal i biografen, men 
det lykkes dem at supplere de-
res pension via en række fræk-
ke og virtuost udførte kup. Men 
en rivaliserende bande, ledet af 
den skånselsløse Johannes 
Meyer og hans skumle hånd-
langer Hans W. Petersen, er 
ude efter deres nye kupmetode.
Instruktion. Bent Christensen. 
Medvirkende: Bak: Henrik 
Bentzon, Friis: Gunnar Lauring 
og Kamilla: Clara Pontoppi-
dan.
TV 2 Charlie kl. 21.35

Dr3 kl. 21.40
Dorfman in Love
Deb Dorfman er 27, single og ty-
pen, der finder sig i lidt for me-
get. Deb er lun på den tjekkede 
journalist Jay, og da han tager på 
reportagetur, tilbyder hun at 
passe hans kat. Mens Jay er væk, 
rykker Deb fra forstæderne ind i 
hans lejlighed i en trendy del af 
Los Angeles. Her venter der hen-
de en vild uge, der kommer til at 
vende op og ned på hendes liv.

Zulu kl. 20.40
Alle for én
Politimanden Martin har 
brug for at bevise sit værd 
over for sin chef, og derfor 
allierer han sig med sine tre 
kriminelle barndomsvenner 
Nikolai, Ralf og Timo for at få 
dem til at hjælpe med at fan-
ge narkobaronen Niemeyer. 
Hvis de gør det, sørger han 
for, at beviserne mod dem i 
en uheldig sag forsvinder.

Dr K kl. 22.00
Det spritnye  
testamente
Gud findes. Han bor i Bru-
xelles. Han er et svin. Han gør 
livet surt for menneskeheden 
– og sin kone og datter. Hans 
søn "JC" er flyttet hjemmefra. 
En dag beslutter hans overse-
te datter Ea sig for at ødelæg-
ge hans liv, som han har øde-
lagt hendes. 


