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Fyret skal flyttes,
inden det styrter
i havet
NANNA ELMSTRØM | nanna.elmstroem@jp.dk, CASPER DALHOFF, (Foto) | casper.dalhoff@jp.dk
THORGERD BRONI JENSEN, (Grafik) | thorgerd.broni@jp.dk

For nogle er fyret ved Rubjerg Knude et pejlemærke,
for andre et barndomshjem. Fyret i Vendsyssel skal nu
flyttes 70 meter længere ind i landet.

» Kan man flytte et fyr?«
Det var spørgsmålet,

som murermester Kjeld
Pedersen stillede herren i
den anden ende af telefo-
nen. Det var ham, Kjeld
Pedersen fandt frem til, da

han googlede ordene »tunge løft«. Murerme-
steren stod nemlig over for sådant et, et tungt
løft på 930 tons for at være præcis.

Rubjerg Knude Fyr. I Vendsyssel tårner det
sig op i sandklitten, men med blot 20 meter
til kanten af skrænten er det i fare for at styrte
i havet. Hvert år eroderer kysten mellem to
og fire meter, og bliver fyret ikke flyttet, vil
det falde ned inden for 5 til 10 år. På tirsdag
den 22. oktober skal det flyttes. Og Kjeld Pe-
dersen skal få det til at ske. 

»Vi har lavet en masse specialværktøj. Man
kan ikke gå ud og købe noget til at flytte fyret
med,« siger han.

Naturstyrelsen har bestemt, at Kjeld Peder-
sen skal stå for flytningen, så de kan bevare
turistattraktionen og egnens vartegn. I fi-
nansloven for 2019 blev Hjørring Kommune
bevilliget 5 mio. kr. til flytningen.

Siden 1899 har fyret stået i den lille ørken
ved Lønstrup. Her blev det bygget på kyst-
skræntens højeste punkt 68 meter over ha-
vet, og i slutningen af december år 1900 blev
lyset i Rubjerg Knude Fyr tændt for første
gang.

Det var Marineministeriet, der på finans-
lovsforslaget 1899-1900 søgte om 74.000 kr.
som første bevilling ”til et Fyr med Taagesig-
nal ved Rubjerg-Knude”. Fyret skulle være et
pejlemærke for skibe og blev oprettet under
Det Kongelige Danske Fyrvæsen.

I årene fra 1893 til 1927 opstod der 71 fyr
langs de danske farvande – mere end en for-
dobling af antallet af fyranlæg siden fyrvæse-
nets start i 1560, da Kong Frederik II krævede
en afmærkning af sejlruten mellem Skagen
og Falsterbo i Sverige. I 1939 var der omkring
140 fyrtårne i Danmark.

Da Rubjerg Knude Fyr blev bygget, stod det
200 meter inde i landet, og sanddriverne var
endnu ikke vokset fyret over hovedet. En fyr-
mester, fyrassistent og fyrpasser flyttede ind
i bygningerne, der lå rundt om fyret. De, der
boede der, var fyrfamilier.

Den evige kamp mod sandflugt
Murermester Kjeld Pedersen er kommet her
som barn. Han er vokset op i Vendsyssel. For
ham er det en helt særlig opgave at skulle
flytte fyret ved Rubjerg Knude.

»Det er ufatteligt specielt, fordi jeg elsker
fyret og har gjort det hele mit liv,« siger han.
Af den grund er han heller ikke bleg for at
flytte adresse, så han altid har udsigt til fyret.

»Jeg har boet, så jeg har kunnet se fyret de
første mange, mange år af mit liv. Vi byggede 

Rubjerg Knude Fyr ligger i dag
20 meter fra kanten af den ca.
60 meter høje klint i sandørke-
nen ved Lønstrup i Vendsyssel.
Bliver fyret ikke flyttet, vil det
styrte i havet om 5 til 10 år for
hvert år bliver der ædt 2 til 4
meter af skrænten. 
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EXTRA
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STORE TANKER:
Ifølge kilder
pønser Lars Løkke
på at stifte et 
nyt parti, så han
atter kan blive
formand. Her er
et lille udpluk 
af mulige navne
foreslået af Ekstra
Bladets læsere

JAKOB SIMONSEN
PETER JEPPESEN
KRISTIAN B. LARSEN

Domænet liberaltcen-
trum.dk blev forleden købt
sammen med tre andre do-
mæner, der er udgaver af
samme navn.

Købet skete samme dag,
som Ekstra Bladet afsløre-
de, at Lars Løkke Rasmus-
sen ad flere omgange i Ven-
stre-kredse har talt om at
stifte et nyt parti.

De fire domæner er købt
af direktør Sten Engel-
brecht, som bor 15 kilome-
ter fra Lars Løkkes hjemby,
Græsted. Det viser en søg-
ning på DK Hostmaster.

Lars Løkke afviser over
for Ekstra Bladet at have
noget med domænerne at
gøre, og den tidligere Ven-
stre-formand ’tror ikke’, at
han kender direktør Sten
Engelbrecht.

Fire mio. kr. fra rigmand
Ekstra Bladet kunne ons-
dag aften afsløre, at den tid-
ligere statsminister og de-
troniserede Venstre-for-
mand flere gange har luftet
tanken i Venstre-kredse om
at stifte et nyt parti. 

Idéen blev blandt andet
sagt højt af Lars Løkke på et
møde i Venstres forret-
ningsudvalg i fredags.

Løkke fortalte, at han
havde modtaget meget støt-
te i den seneste tid. Blandt
andet fra en rigmand, som
ville give ham fire million-
er kroner til at stifte et nyt
parti, oplyser flere kilder,
som var til stede på mødet.

Snakken om et nyt parti
er dog ikke stoppet der. En
central kilde nævner, at
Lars Løkke Rasmussen fle-
re gange har talt om et nyt
parti, efter at han trak sig
på Venstres møde i hoved-
bestyrelsen i lørdags.

Lars Løkke har også
nævnt den gavmilde spon-
sor flere gange siden skæb-
ne-weekenden, erfarer Eks-
tra Bladet.

Noget tyder altså på, at
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Venstre om!

” Noget tyder
altså på, 

at han stadig er 
klar til at kæmpe
for at være i
spidsen for et parti 
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han stadig er klar til at
kæmpe for at være i spid-
sen for et parti i stedet for at
sidde på bageste række i
Venstres folketingsgruppe.

Ingen kommentar
Over for Ekstra Bladet
nægter direktør Sten En-
gelbrecht kategorisk at
kommentere spørgsmål,
der omhandler købet af de
fire domænenavne eller sin
eventuelle relation til Ven-
stre og Lars Løkke Rasmus-
sen

Ekstra Bladet har dog
fundet en kobling mellem
Sten Engelbrecht, idet hans
hustru er ven med Lars
Løkkes bror, Knud Løkke
Rasmussen, på Facebook.

Knud Løkke Rasmussen
fortæller til Ekstra Bladet,
at han intet kender til hver-
ken Sten Engelbrecht eller
stiftelsen af et nyt parti.

Intern spild
Foruden domænet liberalt-
centrum.dk er også de lig-
nende liberalcentrum.dk,
liberal-centrum.dk og libe-
ralt-centrum.dk blevet købt
af Sten Engelbrecht.

Et parti med det navn har
tidligere været repræsente-

ret på Christiansborg. Det
har sågar været omdrej-
ningspunktet for en tidlige-
re udbrydergruppe i Ven-
stre.

Partiet blev stiftet i sep-
tember 1965 af en kreds om-
kring tidligere finansmini-
ster Thorkil Kristensen.
Han trådte ud af Venstre i
1960 efter en konflikt i par-
tiet, der drejede sig om den
økonomiske politik.

I den brede befolkning fik
han tilnavnet ’Thorkil Liv-
rem’, efter at han blandt an-
det havde indført en række
ekstraskatter, forbrugsaf-
gifter og tvungen opspa-
ring.

De to første politikere,
der kom i Folketinget for
Liberalt Centrum, var
Niels Westerby og Børge Di-
derichsen.

De var brudt ud af Ven-
stre, efter at partiet i samar-
bejde med Det Konservati-
ve Folkeparti havde lance-
ret et skatteudspil i kølvan-
det på en periode med splid
i Venstre.

Partiet fik fire mandater
ved valget i 1966, men blev
opløst igen allerede i 1969.

jsi@eb.dk; pej@eb.dk;
kbl@eb.dk

Jeg vil IKKE have
et almindeligt

arbejde-partiet

Det skal Løkkes

KJM (Kristian Jensens Mareridt)

Liberal Ølliance

TilLøkke Mette

Lige Venstre

Giv mig nu de nøgler
for helvede-partiet

Vestkyst Hustlers

MIT parti – og kun MIT

Taphane-Demokraterne

Midtfor

Formandforenhverpris

2000 kr. på skobudgettet til alle

Løkkelands liberale centrum
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Avisen Danmark
“Vilde bier er ikke farlige - men det er vi”

Printredigerende: Josefine K. Jensen

”Hierarkiet i layoutet er tydeligt. Billederne af bierne er dragende, smukke og enkle. 
Bierne har fået luft om sig og samtidig har både tekst og faktabokse fået tildelt plads uden 
elementerne virker maste. Opslaget har en lethed, er indbydende, informativt og smukt. 
Bierne ser levende ud og selvom man måske ikke er den store insektentusiast, så trækkes 
man ind af de meget insisterende blikke der møder en.”
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Tekst: søren Olsen  
Dagbladenes Bureau 
Fotos: Peder størup 

D
e fleste vilde bier er ganske fredelige. 
Nogle af dem har ikke engang noget 
at stikke med. Vi kender alle sam-
men de flittige honningbier og de 
behårede humlebier, som begge er 
såkaldt sociale insekter - det vil sige, 

at de lever i samfund med hinanden. De fleste 
vilde bier er til gengæld solitære, de lever for 
sig selv, men kan dog etablere sig i kolonier tæt 
på hinanden. De vilde bier er vigtige bestøvere 
med stor betydning for vores natur.

Desværre ved mange af os ikke særlig meget 
om bierne. De fredsommelige, vilde biarter  
bliver tit forvekslet med de mere aggressive 
honningbier eller med gedehamse, også  
kaldet hvepse, som slet ikke er bier.

Humlebier kan godt finde på at stikke, især 
hvis man provokerer dem ved at nulre dem  
i hånden. Så det skal man lade være med, selv 
om det kan være fristende - der er jo noget 
blødt og bamseagtigt over en humlebi.

De enlige, vilde bier bygger små reder, hvor 
de lægger æg oven i en klump mad af pollen 
og nektar til afkommet, og selv når man er tæt 
på sådan en rede, forholder bierne sig roligt.  
Så man kan godt invitere dem til at slå sig ned 
i haven eller lære dem nærmere at kende ude  
i naturen, mener Peder Størup fra Natur- 
beskyttelse.dk.

- Der er fundet omkring 290 forskellige bi-
arter i Danmark med navne som langhornsbi, 
lille uldbi og blåhat-jordbi.

- Desværre går det ikke så godt for vores  
vilde bier. I dag er der nok kun 230 arter tilba-
ge. Nogle arter er ikke set i flere årtier, men til 
gengæld dukker der nu og da nye arter op, som 
kommer flyvende sydfra og slår sig ned i Dan-
mark på grund af det varmere klima. Men det 
er gået tilbage med de vilde bier og andre  
insekter, både hvad angår udbredelse og  
antal, fortæller han.

Ren natur
De arter af bier, der klarer      
sig godt, er dem, der 
har et bredt føde-
valg og ikke 
er afhæn-
gige af be-
stemte 
plante-
arter. An-
derledes er 
det med de 
biarter, der 
er nøje tilpasset 
bestemte plan-
ter, som de er 
stærkt afhængige af 

gennem hele deres liv, både som larver og som 
voksne.

- Når vi pløjer, sprøjter og spreder gødning 
på enge og marker eller har travlt med at slå 
grøftekanterne, fjerner vi de blomsterarter,  
insekterne lever af, og det påvirker hele  
økosystemet, siger Peder Størup og nævner  
et eksempel:

- En af de biarter der er gået tilbage, er blå-
hat-hvepsebi, som er afhængig af en anden 
biart, nemlig blåhat-jordbi. Den førstnævnte 
lægger sine æg i sidstnævntes rede. Det vil sige, 
at når man ødelægger levesteder, hvor planten 
blåhat vokser, mister vi ikke kun en planteart, 
men det trækker også to biarter med sig  
i faldet, forklarer han.

For at hjælpe ikke bare de vilde bier, men 
naturen i almindelighed, foreslår Peder Størup, 
at der i større omfang tages jord ud af drift, så 
man kan beskytte og øge arealerne omkring 
de små lommer af artsrig natur, der stadig-
væk er tilbage. Det har han selv gjort ved at 
lade tidligere dyrkede arealer på sin ejendom 
i Skellerup ved Silkeborg overgå til ren natur, 
hvor der går halvvilde heste som naturplejere.

Gode levesteder
- Vi har alle et ansvar, så selv om man bare har 
en lille have, kan man godt gøre noget for 
de vilde bier, simpelthen ved at skabe go-
de levesteder. Man kan lade være med at 
slå græsset så tit, lade nogle områder vokse 
vildt og undlade at bruge kunstgødning på 
græsplænen eller gift i haven. Hvis man 
har plads, kan man lægge en dynge sand 
og stabilgrus i et soleksponeret hjørne, 
og man kan lade gamle træer ligge og rådne. 
Så kommer bier, sommerfugle og andre spæn-
dende insekter helt af sig selv, og man bidrager 
til biodiversiteten, fortæller Peder Størup.

Netop nu arbejder den midtjyske natur-
mand på, at mange flere danskere kan lære de 
forskellige arter af vilde bier at kende. I disse 
måneder er han i fuld gang med at opstøve  
vilde biarter, så nogle af dem kan blive præ-
senteret for danskerne på en plakat. 

Det sker med støtte fra 15. Juni Fonden og  
i samarbejde med Naturhistorisk Museum  

i Aarhus. Plakaten vil blive den femte  
i serien med Danmarks arter, hvor  

de tidligere er med dagsommer- 
fugle, natsommerfugle, orki- 

deer og ferskvandsfisk.
Vilde bier er meget effek-
tive bestøvere af de blom-

strende planter, både de 
vilde og de dyrkede. Det 
gælder selvfølgelig alle 

bier, også honningbier, der 
holdes som husdyr, eller 
humlebier, der fremav-
les til brug i gartneriernes 
drivhuse. Men de mange 

forskellige arter af vilde 
bier er ofte specialisere-
de og kan derfor bestøve 

planter, der har særlige 
behov, som sjældne orki- 

deer eller andre sjældne  
og truede plantearter.

Langhornsbien, blåhat-jordbien og de andre er fredelige,  
vilde bier. Du kan roligt invitere dem ind i din have.

- men det er vi

Forårsvægbi.

Vår-silkebi.

 zTillad  blomstrende ukrudt.

 zSørg for  adgang til vand.

 zJordbunker  er gode til redehuller.

 zBrug ikke  ukrudtsmidler og andre gifte. 

 

Vilde bier er ikke farlige 

Vi kender omkring 290 forskellige arter  
af bier i Danmark, men mange er uddøde 
eller ikke set i mange år.

Der er 29 arter af humlebier, hvoraf de  
fleste lever i kolonier med en dronning  
og arbejderbier, ligesom honningbien.

Langt de fleste biarter er dog såkaldt 
solitære bier, altså enegængere, hvor 
hunbierne bygger hver sin rede eller lægger 
æg i andre biers reder, ligesom gøgen.

I modsætning til honningbierne har de fleste 
vilde bier ikke en brod, der kan skade os. 

 

FAKTA
Vilde bieR

Hannen hos langhornsbi 
har lange følehorn, og den 

findes ofte i haver.

FiRe små TRicKs
sådAn GøR du hAVen biVenliG

På planten 
blåhat ses her 

blåhat-hvepsebi (tv.) 
venstre og blåhat-jordbi (th.).

- men det er vi

Forårsvægbi.

Vår-silkebi.

           

17

d a nm a r k . s ønd a g
S ø n d a g  2 8 .  j u l i  2 019

 

fokus

gulbenet jordbi.

rødhalet 
jordbi.

Lille uldbi er sjælden, men kan træffes 
langs kysterne på djursland. 

gulbenet jordbi.

rødhalet 
jordbi.
rødhalet 
jordbi.

fo
rs
tå
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“Virker de, og bør man tage dem?”
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”Nogle gange viser talemåden ’less is more’ stadig at holde stik. I dette tilfælde 
demonstrerer Jyllands-Posten med et simpelt, iøjefaldende og veleksekveret design 
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eksemplificeret i både illustrationen og den måde illustrationen er integreret i spalterne.  
Et veloplagt og ’to the point’ design.”
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F
or nogle mennesker er kost-
tilskud et værn mod en mangel-
fuld kost. Andre tager kosttil-
skud, fordi de ikke kan eller vil
spise visse fødevarer. 

Uanset hvad grunden er, kan
det at tage vitamin- eller mineraltilskud
føles som en god genvej til en sund tilværel-
se.

På det seneste er der imidlertid blevet rejst
alvorlig tvivl om, hvorvidt kosttilskud nu
også har en gavnlig virkning. Tag f.eks.
omega-3. For mange mennesker er omega-3
ensbetydende med, at de kan få de essentiel-
le fedtsyrer, som vi får at vide, at vores krop
har brug for, uden at skulle spise fede fisk.
Nye undersøgelser tyder imidlertid på, at til
forskel fra at spise fisk gør anvendelse af
omega-3- eller fiskeolietilskud intet for at
mindske risikoen for hjertesygdom, slag-
tilfælde eller tidlig død. 

Det er det samme med andre kosttilskud,
bl.a. multivitaminpiller: Resultatet af en
lang række undersøgelser af pillernes virk-
ning på menneskers helbred har ikke været
overbevisende. I visse tilfælde kan det end-
og være skadeligt at indtage høje doser af
visse næringsstoffer. 

Vi er også ved at få øjnene op for, hvor
vigtigt samspillet er mellem de forskellige
fødevarer, vi indtager, og hvordan disse
påvirker optagelsen af de næringsstoffer, de
indeholder: Det er ikke det, vi spiser; det er
måden, vi spiser det på.

Vitamin fundet i 1913
Det er først gennem de seneste 100 år, at vi
er begyndt at blive opmærksomme på og
anerkende, hvor vigtige kostens forskellige
sundhedsfremmende næringsstoffer er. 

Ordet vitamin, der kommer fra latin vita,
som betyder liv, og amin, der er en kemisk
forbindelse, som afledes af kulbrinte, blev
dannet af den polske kemiker Casimir Funk
i 1913, da han havde opdaget, at aminer i
risskaller kunne beskytte høns mod beriberi
(thiaminmangel). Denne alvorlige mangel-
sygdom, som også kan ramme mennesker,
kan give nerveskade eller hjertesvigt. Beribe-
ri forårsages af mangel på B1-vitamin, også
kaldet thiamin. Mangel på næringsstoffer
var almindelig på det tidspunkt, men år-
sagen til mangelsituationen var man ikke
fuldt ud klar over. Først i 1926 blev eksem-
pelvis B1-vitamin opdaget. 

Flere vitaminer blev opdaget i den følgen-
de snes år, og man fik større kendskab til,
hvordan vitaminmangel forårsagede almin-
delige sygdomme. Det førte til udformnin-
gen af koststrategier, der fik has på sygdom-
me som skørbug, engelsk syge og perniciøs
anæmi, som skyldes mangel på hhv. C-, D-
og B12-vitamin. Anden Verdenskrig førte i
mange lande til offentliggørelse af anbefalet
daglig dosis af forskellige fødevaregrupper,
vitaminer og mineraler. Nogle lande be-
gyndte også at berige visse fødevarer; f.eks.
blev der sat jern til mel og D-vitamin til
margarine.

Dette har imidlertid ikke kun ført til bedre
sundhed i befolkningen, men også til vækst
i det, der nu er en milliardforretning inden
for kosttilskud. Her er der ikke blot fokus på
at rette op på ernæringsmæssige mangler;
det bliver også forsøgt at sælge vitaminer og

mineraler til raske personer, der frygter for
deres helbred. 

Blandede resultater
Overfladisk betragtet er der noget, der tyder
på, at alt dette er en god idé. Epidemiologiske
studier, dvs. undersøgelse af forekomsten af
sygdomme i særlige grupper eller
befolkninger, viser, at der hos mennesker,
som spiser en masse fisk eller masser af grøn-
sager, fuldkorn og olivenolie, er en mindre
forekomst af sygdomme såsom hjertelidelser
og demens. Mange af os har købt tanken om,
at en håndfuld supernæringsstoffer i pille-
form fra disse fødevarer kan give samme for-
dele, uden at man skal punge ud eller bøvle
med at tilberede sunde måltider.

Problemet er, at disse fordele ikke nødven-
digvis afdækkes, når kosttilskuddet testes.
Randomiserede kontrollerede forsøg anven-
des til at undersøge, om og hvordan en be-
stemt fødevare eller et kosttilskud virker. Så-
danne forsøg foregår, ved at forsøgspersoner-
ne bliver vilkårligt opdelt i grupper, der skal
indtage enten et bestemt stof i en sådan kost,
f.eks. omega-3-fedtsyrer, eller et placebo. Og
her har resultaterne været blandede. Nogle
randomiserede forsøg afdækker en fordel; an-
dre har ikke kunnet påvise nogen.

»Branchen har været tiltrukket af mikro-
næringsstoffer, fordi de er meget billige og
nemme at proppe ned i en pille,« siger
Andrew Prentice fra London School of
Hygiene and Tropical Medicine. 

En større undersøgelse, hvis resultat blev
offentliggjort medio 2018 af det velanskrev-
ne Cochrane-samarbejde, betegner måske
det største nederlag i nyere tid. Meta-
analysen – dvs. en statistisk undersøgelse,
der kombinerer data fra adskillige randomi-
serede kontrollerede forsøg med henblik på
at nå frem til en mere præcis vurdering af en
virkning – omfattede 79 forsøg med det for-
mål at vurdere den langsigtede virkning af
omega-3-fedtsyrer eller fiskeolietilskud på
hjerte-kar-lidelser. Konklusionen var, at de
har beskeden eller ingen indvirkning på
menneskets risiko for hjertesygdomme,
slagtilfælde eller tidlig død.

Andre nylige metaanalyser støtter før-
nævnte resultat og er mundet ud i tilsvaren-
de skuffende konklusioner mht. A-, B-, C-,
D- og E-vitamins indvirkning på forskellige
aspekter af menneskets sundhedstilstand. 

Mere kompliceret
Nogle forskere sætter imidlertid spørgsmåls-
tegn ved metaanalysers relevans i er-
næringsforskning. Til forskel fra medicinske
eller kirurgiske forsøg, hvor man har et stan-
dardindgreb og en forholdsvist homogen
gruppe, som indgrebet testes på, er ernæ-
ringsforskning langt mere kompliceret. Med
et tilskud som omega-3-fedtsyrer sammen-
fatter man vidt uensartede forsøg. De spæn-
der måske over forskellige doser, blandinger
eller endog former for næringsstoffer. At fin-
de et passende placebo er heller ikke uden
vanskeligheder. 

»Hvis man nu forestillede sig et forsøg
med E-vitamintilskud for mit vedkommen-
de, ja, så har jeg været eksponeret for E-vita-
min som foster op gennem livet og under
hele forsøget – så glem placebokontrol,«
siger Jeffrey Blumberg, der forsker i antioxi-
danter ved Tufts University i Boston.

Det er heller ikke sådan, at randomiserede
kontrollerede forsøg med kosttilskud nor-
malt omfatter registrering af, hvad deltager-
ne ellers spiser, eller måling af baggrunds-
niveauet af et bestemt næringsstof i delta-
gernes krop. Det har betydning, for det er
noget helt andet at give et kosttilskud til en,

der allerede har et passende niveau af et
vitamin eller et mineral, end at give det til
nogen, der mangler det. 

Og mens medicinalvirksomheder investe-
rer masser af penge i højkvalitetsunder-
søgelser på grund af de lovkrav, de skal op-
fylde for at få deres produkter godkendt, har
virksomheder, der fremstiller kosttilskud, et
mindre incitament til at gøre det. Kost-
tilskud er generelt omfattet af fødevarelov-
givningen. Det skal være sikkert at indtage
dem, og de skal være korrekt mærket, men
det skal ikke bevises, at de forbedrer en bru-
gers sundhedstilstand.

»Undersøgelserne er oftest mindre omfat-
tende og af kortere varighed. Kosttilskud er
imidlertid ikke lægemidler, så det er usand-
synligt, at man ser en virkning på folks
sundhedstilstand, når en person har
anvendt et tilskud i 10 uger eller endog fire
eller fem måneder. Vi taler om mindst et år,
og producenter af kosttilskud er mindre
tilbøjelige til at finansiere den slags under-
søgelser,« siger Dimon Dyall fra University
of Roehampton i London. 

Metaanalyser forsøger ofte at tage højde
for noget af denne forskel, men det grund-
læggende problem er der stadig, siger
Dimon Dyall.

»Ikke desto mindre er randomiserede
kontrollerede forsøg den bedste metode, vi
har prøvet hidtil.«

Skal raske tage tilskud?
De fleste ernæringsforskere er enige om, at
det kan være fornuftigt at tage kosttilskud,
hvis man har vanskeligt ved at indtage en
varieret kost, enten på grund af allergi eller
et bevidst personligt valg såsom at være
vegetar eller veganer. Også andre befolk-
ningsgrupper burde overveje at tage kost-
tilskud (se anbefalingerne fra Fødevare-
styrelsen, red.). 

Der er imidlertid delte meninger om,
hvorvidt sunde og raske mennesker burde
tage kosttilskud. 

»Jeg tror, at vi skal være opmærksomme
på, at det måske ikke er helt risikofrit at tage
kosttilskud, især i høje doser,« siger epide-
miologen JoAnn Manson fra det folkesund-
hedsvidenskabelige fakultet Harvard T.H.
Chan School of Public Health i Boston. 

Noget tyder f.eks. på, at for høje doser af
betakaroten øger risikoen for lungekræft
hos rygere, mens højdosis E-vitamin har
været sat i forbindelse med øget risiko for
prostatakræft. 

JoAnn Manson offentliggjorde for nylig
en vejledning til læger om, hvad de skulle
sige til patienter om kosttilskud. Hendes
konklusion lød: 

»Rutinemæssigt tilskud af mikronærings-
stoffer kan ikke anbefales befolkningen
generelt« (det flugter med Fødevarestyrel-
sens vejledning på altomkost.dk; red.).

Andrew Prentice er enig med JoAnn Man-
son: 

»Jeg har den holdning, at folk ikke bør
tage kosttilskud, medmindre noget helt
specielt taler for det – og i et land som Stor-
britannien har de fleste mennesker ikke be-
hov for at tage kosttilskud.« 

Den skjulte sult
Ikke desto mindre hævder Jeffrey Blumberg
fra Tufts University, at et lands velstand er et
dårligt pejlemærke for befolkningens er-
næringsmæssige tilstand: Man kan have nok
så megen mad, men stadig være fejlernæret.

»66 pct. af amerikanerne er overvægtige.
Det skyldes, at de spiser energitætte,
næringsfattige fødevarer,« forklarer Jeffrey
Blumberg. 

ANBEFALINGER

Fødevarestyrelsen og Sund-
hedsstyrelsen har en række
anbefalinger til personer, som
befinder sig i en særlig
situation:

Personer med mørk hud og
personer, som får meget lidt
soleksponering af huden,
anbefales et dagligt tilskud 
på 10 g D-vitamin.

Børn
Børn anbefales et dagligt til-
skud af 10 µg D-vitamin fra to
uger til to år.

Børn til og med ni år med allergi
over for mælk anbefales et dag-
ligt calciumtilskud på 500 mg.
Fra 10 år anbefales at tage et
dagligt calciumtilskud på 750
mg.

Ældre
Ældre over 70 år, plejehjems-
beboere eller personer med
øget risiko for osteoporose
anbefales tilskud af D-vitamin
på 20 µg kombineret med et
dagligt calciumtilskud på 800-
1.000 mg.

Gravide
Kvinder, der vil være gravide,
samt gravide i de første 12 uger
af graviditeten bør tage tilskud
af 400 µg folsyre dagligt.

Gravide bør dagligt tage tilskud
af 10 µg D-vitamin gennem hele
graviditeten og 40-50 mg jern
fra 10. graviditetsuge.

Gravide bør dagligt tage tilskud
af 500 mg calcium gennem hele
graviditeten, hvis de ikke ind-
tager mælkeprodukter.
Kilde: Fødevarestyrelsen

Sandheden om kosttilskud:
Virker de, og 
bør man tage dem?
LINDA GEDDES
New Scientist
indland@jp.dk

VIDEN VITAMINER

Vitaminer kan opdeles i to
hovedgrupper: vandopløselige
og fedtopløselige.

De vandopløselige vitaminer,
f.eks. C-vitamin, optages via
kosten indtil et mætningspunkt,
hvorefter et evt. overskud skyl-
les ud med urinen. Disse vitami-
ner kan ikke lagres i kroppen, så
hvis man holder op med at ind-
tage dem, falder mængden af
dem i kroppen hurtigt.

Fedtopløselige vitaminer, f.eks.
A-vitamin, kan lagres i kroppen,
især i leveren. Man kan dog
godt få for meget af dem, så det
nærmer sig et skadeligt niveau.
Det kan f.eks. ske, hvis man
tager flere forskellige kost-
tilskud.

Denne “skjulte sult” på-
virker ikke alene menne-
sker, der er overvægtige.
Det amerikanske land-
brugsministerium og det
amerikanske sundhedsmi-

nisterium har i en fælles-
erklæring fremhævet A-, C-,

D- og E-vitamin samt cholin,
kalcium, jern, magnesium, ka-
lium og fibre som næringsstof-

fer, som mange amerikanere får
for lidt af. De, der tager en daglig

multivitaminpille, har et indtag,
der ligger langt tættere på den anbe-

falede daglige dosis ifølge en undersøgel-
se, som Jeffrey Blumberg har forestået. 

»Vi ved, at folk i Storbritannien, USA og
flere andre lande ikke spiser, som de bør. Det
burde vi forsøge at gøre noget ved, men jeg
tror også, at det ville være klogt og fornuf-
tigt at råde til at tage en multivitaminpille,«
erklærer Jeffrey Blumberg. 

Jeffrey Blumberg, som er konsulent for
flere virksomheder, der fremstiller kosttil-
skud, henleder opmærksomheden på Physi-
cians’ Health Study II – det er et af de hidtil
mest omfattende randomiserede forsøg med
kosttilskud. Forskere ved Brigham and Wo-
men’s Hospital i Boston stod i spidsen for

det. Som led i forsøget blev sundhedstil-
standen hos mere end 14.000 mænd i
USA i aldersgruppen 50 år og derover
fulgt i mere end 10 år. Konklusionen
på forsøget var, at de, der tog en mul-
tivitaminpille dagligt, havde et be-
grænset, men signifikant fald på 8
pct. i den totale forekomst af kræft. 

Nye forsøg er i gang, med henblik
på at finde ud af om resultaterne kan

gentages, og om forsøgsresultatet også
gælder kvinder. 
De, der indtager en man-

gelfuld kost, kan således
komme tættere på den an-
befalede daglige dosis næ-
ringsstoffer ved at supplere
med kosttilskud. Det resul-
terer dog ikke altid i de
sundhedsmæssige fordele,
man måske kunne forvente.
For det første indeholder fø-
devarer langt mere end de
næringsstoffer, man finder i
et typisk kosttilskud.

Så er der fytokemiske stof-
fer. Det er stoffer, som findes
i planter, f.eks. karotinoider
og flavonoider. De menes at
have betydning for kroppen
ved at mindske den skade på cellerne, som
frie radikaler forårsager. 

»Dem ville et menneske helt sikkert kom-
me til at mangle, hvis det levede af forarbej-
dede fødevarer suppleret med en multi-
vitaminpille,« erklærer Richard Hoffman.

Variation er godt
Det lader også til at have betydning, hvor-
dan disse næringsstoffer forekommer. For
eksempel anvender kroppen omega-3-olier
fra fede fisk til at danne stoffer, som dæm-
per inflammation. De nærtbeslægtede ome-
ga-6-fedtsyrer, som findes i kød, danner
imidlertid molekyler, der fremmer inflam-
mation. Det er måske en medvirkende årsag
til, at det er dårligt for mennesker at spise
alt for meget rødt kød, og hvorfor befolk-
ningsgrupper, der spiser megen fisk, tilsyne-
ladende er sundere. 

Det er imidlertid ikke kun vigtigt at spise
en alsidig kost samlet set. Det er også vigtigt
at spise forskellige fødevarer ved hvert mål-

tid. »Hvor megen mad man spiser, hvornår
man spiser den og kombinationen af føde-
varer, man sætter til livs, kan have kolossal
betydning,« forklarer Julian McClements fra
University of Massachusetts. 

Han og en række kolleger har gennemført
et forsøg, hvis resultat endnu ikke er offent-
liggjort. Under forsøget fik forsøgspersoner-
ne frisk frugt og grønsager, som de skulle
spise uden tilbehør eller sammen med emul-
sioner, der indeholdt forskellige fedtstoffer
eller krydderier eller begge dele. Langt flere
næringsstoffer fandt vej til blodbanen, når
frugt og grønsager blev indtaget sammen
med en emulsion. Når emulsionerne var
blandede, var virkningen endnu større.

»Det tyder på, at vi kan designe fødevarer,
så vi øger mængden af gavnlige nærings-
stoffer, der optages af kroppen,« siger Julian
McClements.

Det har dog også konsekvenser for opbyg-
ningen af kliniske forsøg, der har til formål
at afprøve kosttilskud. 

Bedst sammen med mad
»Hvis man ikke tager højde for denne effekt,
kunne mennesker indtage den samme
mængde karotinoider eksempelvis, og én
person ville måske optage en masse, mens
en anden ville optage meget lidt,« tilføjer
han. 

Olivenolie er et godt eksempel på denne
effekt. Olivenolie øger mængden af et karo-
tinoid ved navn lykopen, som vi indtager,
når vi spiser tomater, fordi karotinoider skal
opløses i fedtstof for at kunne transporteres
over i blodet. Et lignende princip gælder de
fedtopløselige vitaminer A, D, E og K.

Det er den slags resultater, der er vigtige
for mennesker, fastslår Jeffrey Blumberg og
tilføjer: 

»Hvis man ikke tager kost-
tilskud sammen med mad,
vil mange af disse nærings-
stoffer blive optaget mindre
optimalt.« 

I nogle situationer kan
denne virkning endog have
helbredsmæssige konse-
kvenser. F.eks. har kalcium-
tilskud været sat i forbindel-
se med øget risiko for nyre-
sten, mens kalcium fra ko-
sten lader til at mindske
risikoen. 

Det er klart, at vi stadig
har en masse at lære om,
hvordan forskellige fødeva-
rer spiller sammen. Efter-
hånden som vores viden

øges, bliver det måske muligt at øge den er-
næringsmæssige værdi af den mad, vi spiser,
samt fremstille bedre kosttilskud. 

Fødevarer er således den bedste kilde til
de næringsstoffer, et menneske har behov
for. Men for de mennesker, der ikke kan få al
den næring, de har brug for, gennem
kosten, er der nogle ganske enkle forholds-
regler, man kan iagttage for at få mest
muligt ud af kosttilskuddet: Kosttilskud skal
altid indtages sammen med mad, bl.a. en
smule fedtstof, og vejledningen på paknin-
gen skal følges, så man ikke får for meget af
visse næringsstoffer. Desuden skal man råd-
føre sig med sin læge om kosttilskud, efter-
som nogle vitaminer har vist sig at kunne
påvirke medicin.

Først og fremmest skal man lade være
med at gå ud fra, at kosttilskud kan opveje
en usund kost. Der er tusindvis af aktive
stoffer i fødevarer. 

© New Scientist

Fiskeolie, multivitamin-
piller og andre former for
kosttilskud er en kæmpe-
forretning, men den nyeste
forskning tyder på, at kost-
tilskud ofte har begrænset
nytteværdi.

Jeg tror, at vi skal
være opmærksom-
me på, at det måske
ikke er helt risikofrit
at tage kosttilskud,
især i høje doser.
JoAnn Manson, epidemiolog,
Harvard T.H. Chan School 
of Public Health i Boston

Søndag den 24. februar 2019 Viden 2 5
.
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Børsen
“Lars Larsen (1948-2019)”

Fotograf: Magnus Møller
Mediegrafiker: Muhittin Unal & Camilla Regel
Forsideredaktør: Trine Kaare Jensen

”Forsiden er et fornemt eksempel på at princippet om, at ‘et billede siger 
mere end tusind’ ord holder vand. I hvert fald, når det skal formidles at en 
kendt erhvervsleder er gået til ‘de evige handelsmarkeder´. Der er brugt 
kreative ressourcer på at vælge et fotografi fra arkivet, som på eleganteste 
vis fortæller og kondenserer historien om Lars Larsens eventyr fra fattig ung 
mand til en af Danmarks rigeste. Det er visuel storytelling så det basker …”
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VIRkSomheDeR
Dansk whistleblower i milliardsag mod Novo. Side 6-7

PolITIk
Erhvervsminister varsler loft over kviklånsrenter. Side 20-21

lars larsen 1948-2019    l    han var Danmarks største iværksætter    l    De skal føre Jysk videre    l    Side 16-19
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Succes skaber vi sammen ...

Kom med til Årets Ejerleder 2019 - Fyn og Sydjylland
Vær med til at kåre Danmarks dygtigste ejerledere ved de festlige regionskåringer over hele landet, bl.a. i 
region Fyn den 29. oktober 2019 og i region Sydjylland den 31. oktober 2019.  
Se mere, og tilmeld dig på www.pwc.dk/ejerleder eller via app’en Ekstra værdi.  
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kommunen.dk
“Satire-broderi: Jobcentret trænger til korssting”

Redaktionschef: Anni Kristensen (og brodøse)
Grafiker: Jonas Rue

”Det har en særlig effekt når ‘noget’ skifter materiale. Når det pludselig fremstår anderledes 
opnås en stopeffekt. Vi studser og er tvunget til refleksion. Redaktionschefen – ‘brodøsen’ 
– har her selv grebet nål og tråd og har ofret den tid, der skulle til for at brodere rubrikken. 
Hatten af for det og at ideen ikke er udført digitalt med en ‘broderifont’. Resultatet ville 
ikke have været lige så overbevisende. Det er godt at nålen og tråden er med på billedet 
– dokumentationen af materialer og proces bidrager til troværdighed og forstærker den 
satiriske vinkel.”
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Politisk speed-dating: 
Steg og dialog på menuen

nærdemokrati side 12

Principdom:  
Facebook-opslag om ansat 
var chikane

ytringsfrihed side 8

Ny regel gør ondt:  
P-kontrol giver  
underskud

afgifter side 10

El-løbehjul fylder, roder og er farlige, lyder kritikken. 
Men de kan også være ‘the missing link’ i bytrafikken, 
mener en stribe kommuner, som er klar til forsøg. 
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Jyllands-Posten
“50 år”

Nyhedsgrafiker & illustrator: 
Thorgerd Broni Jensen

”Mange i ‘boomer’-generationen kan huske hvor de befandt sig, da 
mennesket satte den første fod på månen. Tv-optagelser, fotografier og 
‘soundbits’ (»A giant step for mankind …)  har brændt sig fast i hjernen. 
Netop derfor skal der ikke mere til end to elementer: et foto og et tal, til 
for at fremkalde mindet om den skelsættende månelanding for et halv 
århundrede siden. En elegant forside til den rigtige målgruppe ud fra 
princippet om ‘less is more’.”
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HVIS DU VIL VIDE MERE SØNDAG

50 år
Den 21. juli 1969 kl. 03.56 dansk tid satte

astronauten Neil Armstrong som det første
menneske fod på Månen. Det er stadig en milepæl 

i det 20. århundredes historie og bekræftede 
USA’s globale førerposition militært, politisk 

og økonomisk; en førerposition, som har 
holdt to årtier ind i det 21. århundrede.

INDBLIK WEEKEND, side 6-13
LEDER, side 28

Foto: Nasa
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Politiken
“Journalisten fra ‘Kongekabale’ er tilbage”

Fotograf: Nils Lund Pedersen
Layouter: Kaspar Busch
Redaktør: Kim Frydensberg

”At stikke hovedet i busken” beskriver en uvilje til at løse problemer eller se 
virkeligheden i øjnene, og portrættet viser ind bag hovedpersonen i Niels 
Krause-Kjærs nyeste roman. På denne måde bindes forfatter, roman og 
artikel på fornemmeste vis sammen. Billedet fortsætter over sidehovedet, og 
udnytter på den måde den sparsomme plads avisforsider tilbyder på, mens 
det samtidig binder hele forsiden sammen for fortrinlig vis.”
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Hver tredje unge mellem 21 og
24 år sparer forsikringer væk.
De risikerer økonomisk ruin

Socialdemokratiet kritiseres 
af den øvrige opposition for at
have en uambitiøs klimapolitik

Hver tredje unge mellem 21 og
24 år sparer forsikringer væk.
De risikerer økonomisk ruin

Socialdemokratiet kritiseres 
af den øvrige opposition for at
have en uambitiøs klimapolitik

FV19 Side 5

B orgere med psykisk sygdom ud-
skrives i dag langt tidligere fra de
psykiatriske afdelinger end for

blot to år siden. Det siger 73 procent af
FOA’s medlemmer ansat i socialpsykiatri-
en og på kommunale psykiatriske boste-
der i en ny undersøgelse.

»Vi ser borgere, der er udskrevet for tid-
ligt og ikke ordentligt færdigbehandlede.
Psykisk syge skal have tid og ro til at hele
sig. Når der kommer for mange skift i ens
forløb, går det galt«, siger Torben Holl-
mann, som er formand i social- og sund-
hedssektoren i FOA.

Ifølge sektorformanden er konsekven-
sen, at mange for tidligt udskrevne psy-
kisk syge dropper deres medicin og »bli-
ver udadreagerende eller selvskadende«. 

FOA-medlemmernes desperation er
udtryk for et årelangt pres mod psykiatri-

en, så et stigende
antal syge borgere
ender i kommu-
nerne, der både
mangler pædago-
giske og sundheds-
faglige kompeten-
cer.

Siden 2010 er der
kommet 28 pro-
cent flere patienter
i psykiatrien og 10
procent flere ind-
læggelser, men
færre sengeplad-
ser. Antallet af gen-
indlæggelser, hvor

syge inden for få dage eller uger vender
tilbage til en psykiatrisk afdeling, er også
steget til nu 22,3 procent. 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
(V) kalder undersøgelsens konklusion for
»bekymrende, men desværre også det bil-
lede, jeg sidder med. Derfor bliver vi med
vores sundhedsreform nødt til at gøre no-
get strukturelt, noget helt anderledes og-
så for borgere med psykiske lidelser. Der
er alt for lidt sammenhæng og for lidt
samarbejde mellem kommune og re-
gion. Den ene hånd udskriver, uden at
den anden er klar. Det skal de nye sund-
hedsfællesskaber efter reformen gøre op
med«, siger ministeren. 

Socialdemokraterne præsenterer snart
et psykiatriudspil, der ifølge sundheds-
ordfører Flemming Møller Mortensen vil

sikre en reel genopbygning af psykiatri-
en. »Vi skal have bygget en kapacitet op i
psykiatrien, så der er en seng til en meget
syg psykiatrisk patient, hvis det er det, der
er behov for. Og hvis der er behov for at få
understøttet med mere personale og
kompetencer for psykisk syge, der bor i
eget hjem eller på et bosted, så er det der,
man skal ruste«, siger han.

De mange for tidlige udskrivelser kan
føre til drab, drabsforsøg, vold og trusler,
som Politiken beskrev for få uger siden.
Her konkluderede en rapport fra Retspsy-
kiatrisk Klinik under Justitsministeriet, at
i tre af fire tilfælde, hvor sindssyge krimi-
nelle dømmes til behandlingsstraf, var de
i »utilstrækkelig psykiatrisk behandling«,
i tiden op til at de begik deres ugerning. 

Sidste år sendte borgmestre fra landets
seks største kommuner – Esbjerg, Køben-
havn, Odense, Randers, Aalborg og Aar-
hus – et nødråb til Christiansborg, der be-
kræfter billedet fra FOA-undersøgelsen. I
brevet skriver de, at den kommunale soci-
alpsykiatri har »hårdt brug for et reelt og
gennemgribende løft«.

»Problemet er, at borgere kommer ud
(fra psykiatrisk hospital, red.), før de er
klar til det«, står der i brevet. 

Lægeforeningen offentliggjorde ligele-
des sidste år en undersøgelse, der viser, at
seks af ti psykiatere mindst én gang om
ugen udskriver en patient, der ikke er fær-
digbehandlet.

Ifølge Socialpædagogernes Landsfor-
bunds formand, Benny Andersen, udtryk-
ker medlemmerne en »magtesløshed«,
når de på bostederne modtager borgere,
der endnu ikke er klar til et socialpsykia-
trisk tilbud. Han mener, at patienternes
chance for et ordentligt liv tages fra dem,
når de udskrives for tidligt, og det bliver
værre og værre:

»Jeg tror, at det skyldes flere års forsøm-
melse på psykiatriområdet. Ressourcerne
mangler – og der mangler kapacitet i be-
handlingspsykiatrien. Vi ved godt, hvor-
dan det burde være, og vi har viden til at
få det til at lykkes. Vi har i Danmark bare
ikke fundet ud af, at sammenhængen er
altafgørende«, siger han.

Et samlet løft i psykiatrien
Hver tredje adspurgte i FOA’s undersøgel-
se oplever, at samarbejdet mellem regio-
nens behandlingspsykiatri, kommunens
socialpsykiatri og de praktiserende læger,
når en borger skal udskrives, er ’dårlig’ el-
ler ’meget dårlig’. Kun hver femte mener,
at den er god.

Dansk Psykiatrisk Selskab mener lige-
som FOA og Socialpædagogernes Lands-
forbund, at hele psykiatrien bør nulstil-
les. »Vi har behov for en langsigtet plan
for psykiatrien, inden det går mere galt«,
siger formand og overlæge Gitte Ahle.

I hospitalspsykiatrien siger 54 procent
af FOA’s medlemmer, at patienter udskri-
ves tidligere end for 2 år siden. I alt 283
FOA-medarbejdere fra psykiatrien deltog
i undersøgelsen.
lars.i.rasmussen@pol.dk

»Hun råber, at jeg skal brænde ... «
1. sektion side 7

Psykiatri

Flere borgere er ikke 
færdigbehandlede, når de
udskrives fra psykiatriske
hospitaler, fastslår
en række faggrupper. 
Ny undersøgelse bekræfter 
en psykiatri i knæ, og det
kan få fatale konsekvenser. 

Psykisk 
syge bliver 
udskrevet
for tidligt

Vi har behov for
en langsigtet
plan for
psykiatrien, 
inden det går
mere galt
Gitte Ahle,
Dansk 
Psykiatrisk
Selskab
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Trump rasler med sablen.
Tag argumentet fra ham.

O gså i striden om Irans atom-
teknologi opfører præsi-
dent Donald Trump sig som

en overgearet elefant i en glasbutik.
Han svækker USA’s troværdighed
ved ikke at stå ved sin forgængers
indgåede aftale med Iran om at
droppe sanktioner til gengæld for,
at Iran lægger låg på sin atomudvik-
ling i 10 år. Han blæser på, at aftalen
er indgået sammen med USA’s nær-
meste allierede i Europa og med
Rusland og Kina. Han nøjes ikke
med selv at lægge nyt pres på Iran,
men lægger også pres på de ameri-
kanske partnere i Europa for at få
dem til at deltage i amerikanske
sanktioner. Og nu truer han først
Iran med en amerikansk militær op-
trapning ved Den Persiske Golf og
opfordrer straks efter Iran til at rin-
ge ham op på et nummer, som han
har bedt Schweiz aflevere hos præ-
stestyret i Teheran.

HVIS regimet i Teheran føler sig rin-
geagtet og behandlet som en lige-
gyldig ’bananrepublik’, er der ikke
noget at sige til det. Hvis præstesty-
ret også føler sig fristet til at bede
Trump rende og hoppe, er der heller
ikke noget at sige til det. Men hvis
præstestyret vitterlig mener, hvad
det siger igen og igen, nemlig at det
ikke ønsker atomvåben og ikke har
aggressive hensigter, ville det være
smartere at gribe telefonen og ringe
til Trump. For når alt kommer til alt,
har Iran selv bidraget til usikkerhe-
den om præstestyrets ambitioner.
Det har i adskillige år løjet om sine
nukleare kapacitet. Det har valgt
teknologi, som kan have militært
potentiale. Det har afvist inspektion
af sine militære anlæg. Det fortsæt-
ter udviklingen af langtrækkende
raketter, som en dag kunne bære
atomvåben. Og det truer nu med
selv at trække tæppet væk under af-
talen.

DET har været atomaftalens styrke,
at Iran gik med til at lægge låg på
dele af sin atomare udvikling i 10-15
år. Men det er aftalens svaghed, at
den netop er tidsbegrænset, og at
den hverken giver adgang til fuld in-
spektion, stopper raketudviklingen
eller hindrer Iran i at genoptage sin
berigelse af uran med bedre centri-
fuger, så snart aftalen udløber. 

Desuden er den internationale til-
lid til Iran blevet svækket af, at præ-
stestyret har støttet destabiliseren-
de kræfter i Libanon, Irak og Yemen
og har hjulpet regionens mest blod-
besudlede diktator – i Syrien – med
at overleve på en civil befolknings
bekostning. Under alle omstændig-
heder: Den nuværende atomaftale
er bedre end ingen aftale. Og for-
handlinger er bedre end kortsigtet
destabilisering, et langsigtet atom-
kapløb og en regulær konflikt mel-
lem Iran på den ene side og USA, Is-
rael og Saudi-Arabien på den anden.

EU-landene har ingen grund til at
sympatisere med Trumps taktik,
men al mulig grund til at opfordre
præstestyret til at gribe telefonen
og tilbyde forhandling. EU har også
al mulig interesse i selv at tage kon-
takt til Washington og Teheran for
at bede begge parter opgive optrap-
ningen, før den risikerer at udløse
en ny skæbnesvanger konflikt. aj 

Farligt spil
i Teheran

Forfatteren og journalisten Niels Krause-Kjær har i sin nye politiske spændingsroman, 'Mørkeland', udstyret journalisten Ulrik 
Torp med kontanthjælp, midtlivskrise, akut dødsangst og fire ugers virksomhedspraktik på hans gamle arbejdsplads Dagbladet. 
Og var 'Kongekabale' kynisk, så er den nye roman et dystopisk kig over skulderen på magten. Foto: Nils Lund Pedersen

KULTUR Forsiden

Bladsmører Journalisten fra 'Kongekabale' er tilbage

Mesterligt Med en sejr på 4-1 over Brighton sikrede Manchester City sig guldet i England. Sport side 10
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Børsen Pleasure
“Hvem tror Mikkel Hansen egentlig, han er?”

Fotograf: Simon Heger Knudsen
Styling: Stephanie Gundelach
Art Direction: Lea Holm Grønning
Journalist: Tobias Matthiesen
Redaktør: Marie Kaufholz

”Forsider med velkendte subjekter kan oftest stilles på formel, men Børsen Pleasure har 
med deres forside valgt en utraditionel og modigere vej. Mikkel Hansen fremstår sløret, 
uden øjenkontakt og der er en næsten flydende overgang fra billede til papir. Billedet 
spiller glimrende sammen med artiklens pysokologiske og introspektive karakter og bygger 
på glimrende vis bro mellem forestilling og realitet.”

SØLV

DOMMERKOMITEEN
Marianne Bahl (formand) • Mikkel Bøgild Jacobsen • Henrik Birkvig
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Årets Avisside belønner kreativitet, originalitet, 
opfindsomhed og god journalistik, der 
forener form og indhold. 

Dommerkomiteen har besluttet at tildele
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Politiken Historie
“Grønland”

Tegner: Martin Mörck
Art Director: Marcus Bøgh Grønbech
Redaktør: Anders Olling & Hans-Erik Havsteen

”… Med visuelt afsæt i Donald Trump, illustrerer gravør Martin Mörck 
præsidenten klædt i hvad der ligner en pelsanorak og med et lettere 
karikeret statsmandsagtigt udtryk, som sad han på en pengeseddel. Valget 
af Trump er oplagt, men brugt originalt ved at skrue ham ned i en grønlandsk 
sælfangerdragt. Absurd kombination. Virkelig godt tænkt. Fantastisk udført.”
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Ekstra Bladet
“Forsiden er reserveret til politikere, som ikke holder, 
hvad de lover i valgkampen”

Ekstra Bladet Marketing

”Den næsten blanke forside, som skyder Ekstra Bladets dækning af 
folketingsvalget i gang, er superenkel, overraskende og knivskarp. Det er 
næsten som nogen har slukket for lyden og givet os en tiltrængt pause, 
et øjebliks ro inden den forventelig råben, skrigen og overbudspolitik fra 
politikerne sættes i gang. Det er godt tænkt… Ekstra Bladet har lavet en 
enkel, overraskende, teasende og anderledes forside …”

GULD

DOMMERKOMITEEN
Marianne Bahl (formand) • Mikkel Bøgild Jacobsen • Henrik Birkvig

2019
ÅRETS AVISSIDE

Årets Avisside belønner kreativitet, originalitet, 
opfindsomhed og god journalistik, der 
forener form og indhold. 

Dommerkomiteen har besluttet at tildele
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Forsiden er reserveret til politikere, 
som ikke holder, hvad de lover i valgkampen
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Børsen
“Magtkampe kan udløse kompliceret bogstavleg”

Grafiker: Tine Leth
Designchef: Marianne Bahl
Digital Grafiker: Mie Hvidkjær
Mediegrafiker: Linda Frøkjær & Rasmus Damkjær
Redaktør: Trine Kaare Jensen

”Med denne forside trækker Børsen klare referencer til Bauhaus’ 
funktionalisme, og på fornem vis formår layoutet at fremstå dynamisk uden at 
gå på kompromis med historiefortælling. Børsen præsenterer et flot bud på en 
visualisering af valgets kompleksitet ved generøst at have øje for detalje og 
komposition. En elegant og velkomponeret forside der overrasker og fanger.”
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DOMMERKOMITEEN
Mikkel Bøgild Jacobsen • Henrik Birkvig

2019
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Årets Avisside belønner kreativitet, originalitet, 
opfindsomhed og god journalistik, der 
forener form og indhold. 

Dommerkomiteen har besluttet at tildele
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Skat, miljø, forskning  
og infrastruktur skal  
ind i valgkampen

side 2-3
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Efter opbrud i gamle  
blokke står flere poli tikere 
over for et skæbnevalg

side 8-9 

s å d a n  dæ k k e r  v i  va lg e T

Tre daglige meningsmålinger og 
journalistik, der presser politikerne 
til at være konkrete
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Onsdag 8. maj 2019

v df

v la k

s v 

Magtkampe 
kan udløse 
kompliceret 
bogstavleg 

i B

s sf

s v r

o

c

s

f

v

På overfladen er den  
historisk lange valgkamp  
et opgør mellem Lars Løkke 
Rasmussen og Mette  
Frederiksen.  
Men opbrudstendenserne  
kan gribe om sig og  
skabe uforudsigelige  
bogstav kombinationer
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Politiken
“Otte bladtegnere”

Bladtegner: Mette Dreyer, Thomas Thorhauge, Roald Als, Maren Uthaug, 
Philip Ytournel, Wulffmorgenthaler, Per Marquard Otzen, Claus Nørregaard

”Folketingsvalg er altid et stort tema, der dækkes vidt og bredt i de danske 
aviser, og derfor er det en fornøjelse at Politiken ikke blot vælger én 
bladtegner til at illustrere en sektionsforside, men bruger flere tegnere til en 
hel sektion. Der er et overskud og en overflod af dygtige bladtegnere, som 
ikke blot bidrager til en sektion der visuelt er en fryd, men samtidig også er 
et vigtigt indspark i valgdebatten.”
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Lørdag 11. maj 2019POLITIKEN 2

DEBAT

Tegning: Mette Dreyer

POLITIKEN Lørdag 11. maj 2019

2 Debat
VIGGO HØRUP
(1841-1902)
STIFTER AF
POLITIKEN I 1884

EDVARD BRANDES
(1847-1931)
STIFTER AF 
POLITIKEN I 1884

Redaktionschef
Mads ZachoTeglskov 

Debatredaktører
Milla Mølgaard, Kenneth Lund, Poul Anders Aarøe Pedersen og Emil Arenholt Mosekjær

Tegning: Thomas Thorhauge

Min følelse af at være dansker 

efter fire år med Løkke og co. 

Tegning: Maren Uthaug
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4 Debat

Tegning: Roald Als
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Debat 3
Læserbreve, højst 100 ord, debatindlæg, højst 400 ord, og Kroniker, ca. 2.100 ord, 
indsendes via vores hjemmeside: politiken.dk/debatindlaeg
Indlæg til nettet skal også sendes via denne adresse. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster og til også
at bringe teksterne på politiken.dk/debat. Vi bringer kun tekster alene sendt til Politiken.
Opstår der problemer, kan du ringe til os på 33 47 23 31 eller 70 15 01 01.
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Debat 5

Tegning: Philip Ytournel
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Debat 7

Tegning: Per Marquard Otzen
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Tegning: Wulffmorgenthaler
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Politiken
“Rejse med magten”

Fotograf: Mads Nissen & Martin Lehmann
Layouter: Christine Vierø Larsen
Redaktør: Christian Ilsøe

”… At sætte modsætninger op over for hinanden resulterer her i en 
omfangsrig foto-baseret reportage af Lars Løkke og Mette Frederiksens 
gøren og laden. Og fotografen har fået lov til at komme meget tæt på: 
vi får ikke kun kandidaterne på de store scener, men også de små fra 
hverdagslivet. Fotografierne præsenteres i et forenklet grid med kun to 
billedformatet, så layoutet trænger sig ikke på, men lader fotografierne få 
den plads og ro, de fortjener …”
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