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JM KØD
Godt kød gennem 29 år
Kulsviervej 71- Lyngby

Tlf./fax 45 87 51 54
www.jmmeat.dkELITE 

SMILEY

Åbningstider: 
Slagteriudsalg

Onsdag 7.00-17.00
Torsdag 7.00-17.00
Fredag 7.00-17.00
1.lørdag i md.  8.00-14.00

KONTANT, MOBILEPAY OG DANKORT

60,-LEVERPØLSE
HALV GROVHAKKET

PR.
½ KG.3250HAMBURGERRYG

NYRØGET UPUMPET            U/BEN

ALTID STORT UDVALG AF 
LÆKKERT KØD TIL GRILLEN

125,-KYLLINGEBRYSTER
10 STK. PANEREDE

65,-LAMMECULOTTER
FERSKE ELLER MARINEREDE

PR.
½ KG.

199,-KYLLINGESPYD
KASSE MED 50 STK. AF VORES BERØMTE

LØRDAGSÅBENT D. 1/7
KL. 8.00 - 14.00

FLERE VARIANTER

MORMORS OPSKRIFT

CHILI ELLER BARBEQUE

Lægernes Akupunktur 
ved læge Lian Chen Tving 

Kinesisk akupunktur med dansk lægestandard 

Lægernes Akupunktur 
Lyngvej 2, st.tv 

2800 Kgs. Lyngby 
Gode parkeringsmuligheder 

Bestil tid på tlf: 42730199 
www.lægernes-akupunktur.dk 

Dansk og kinesisk læge 
med mange års akupunktur 

og hospitalserfaring 
Tilskudsberettiget fra ”danmark” og 

de fleste sundhedsforsikringer 

Vi kan hjælpe dig med ansigtssmerter, 
ansigtslammelse, øjenforkalkning, 

nervebetændelse, stress, depression, 
allergi, astma, smerter mm. 

Geels Plads 2,
2830 Virum

v/Købmand Brian Damgaard
Åbningstider: Man.-søn. 8-20

Lyngby Hovedgade 80,
2800 Kongens Lyngby
v/købmand Mikael Kristiansen

Åbningstider:
Man.-fre. 9-20 Lør.-søn. 8-19

Følg os på 

Tilbuddene gælder fra tirsdag 6.6.2017 til og med søndag 11.6.2017 eller så længe lager haves.

LYNGBY & VIRUM

PR. STK.

9995
ROSSINI FILET
I GAVEÆSKE

vinmanden anbefaler

SPAR 27.-

SPAR 40.-

CASTELFORTE
Italien. Rød eller hvid.
300 cl.
Literpris v/1 box33,32

PR. BOX

9995

SPAR 5980

4 FLASKER

100.-+ pantJACOBSEN
ELLER GRIMBERGEN
Flere varianter. 75 cl.
Literpris v/4 flasker 33,33.

Toftebæksvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 05 55 

www.advodan-lyngby.dk

- et netværk til forskelADVOKATERNE I LYNGBY 
ADVODAN

Polo

Lyngby Hovedgade 39 - ved Danske Bank - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 3216 1290

www.asmus-lyngby.dk

Se mere på
www.asmus-lyngby.dk

Efi xelle polo k/æ
100% merc. bomuld

699,-

Lucia polo pique
k/æ, 100% bomuld

549,-

Polo jersey k/æ, 
100% øko bomuld

299,-

Polo pique k/æ
95% øko bom. 5% ela. 

299,-

 

WWW.KLASSIK.DK  •  WWW.ROXYKLASSIK.DK  •  TEL: 33 33 90 60  
BREDGADE 3, KBH. K  •  JORISVEJ 11, KBH. S  •  GODTHÅBSVEJ 20, FRB.

Frits Schlegel – Lænestol m. søgræs
14.800,- DKK

AP 16 – Nybetrukket lænestol i teak
19.800,- DKK

Bordlampe i massiv teak 
3.200,- DKK

Kugleformet bordlampe i keramik
1.800,- DKK

Vi køber også arkitekttegnede møbler, lamper, keramik, samt kunst. 
Send billeder og en beskrivelse af dine produkter til 

bud@klassik.dk for et uforpligtende tilbud.

Arne Bang – Isspand i stentøj 
7.800,- DKK

Arne Bang – Kande i glaseret stentøj
4.800,- DKK

Et fint årsregnskab  
 side 4

ugens overblik

Sælges der hash  
i skolegården?
Det Grønne Område satte sig for at 
undersøge rygter om, at der sælges 
hash på Lundtofte Skole.

Side 2

Udvalg ønsker  
et nyt plejecenter
Intet er dog tæt på vedtagelse. Poli-
tikerne i socialudvalget fortæller 
om deres ønsker til et ny plejecenter.

Side 2

Debattonen
“Jeg tror, borgerne godt kunne 
tænke sig at se mindre mud-
derkastning og mere samarbej-
de mellem politikerne, også i en 
valgkamp.”

debat: Side 11-15

lyngby-taarbæk bladet  |  virum posten

 |  Nr.       - 100. årgang | Omdeles til alle husstande tirsdag/onsdag  |  www.dgo.dkTirsdag den 6. juni 2017 23

Chilli Chicks synger  
 2. sektion, side 17

På vej ud i Europa  
 side 16

Lækker kongemad  
 side 9

Alberte og Anna fra  
Engelsborgskolen deltog i sidste uge  
sammen med andre elever fra kommunens 
7.-klasser i et kursus i medborgerskab på 
Stadsbiblioteket. Forløbet sluttede fredag  
med en peptalk fra skuespiller Anne Marie 
Helger. Læs mere på side 8

I lære som medborgere

Foto: Pernille B
orenhoff

Af Pernille Borenhoff

røveri Nordsjællands Poli-
ti beder om offentlighedens 
hjælp til at finde den mand, 
der onsdag kl. 20.30 med 
en stor brødkniv truede 
en mandlig medarbejder i 
Brugsen på Bjælkevangen, 
Hjortekær, til at udlevere 
godt 4.000 kroner i blande-
de sedler.

Manden er fanget på 
både overvågningskame-
raer i Brugsen og i den bus, 
som han havde kørt til ste-
det med.  

Signalementet
Signalement af manden, 
som politiket efterlyser, er 
som følger:

Mand, dansk af udseen-
de, kort lyst hår, lyse øjen-

bryn, lyse blå øjne, ca. 25 
år, 185-90 høj og spinkel. 
Han var iført en grå hætte-
trøje, mørke arbejdsbukser 
og var maskeret foran næse/
mund. Manden sagde ikke 
noget ved røveriet, oplyser 
politiet. 

Der var flere ansatte 
til stedet under røveriet, 
og de har alle fået tilbudt 
krisehjælpe. 

“Røveri med våben er en 
alvorlig overtrædelse, og 
derfor efterlyser vi vidner 
til forbrydelsen. Det har sto-
re personlige konsekvenser 
for de personer, det går ud 
over,“ siger politikommis-
sær Anders Birch fra Nord-
sjællands Politi.

Man kan kontakte Nord-
sjællands Politi på telefon 
114.

Efterlyses 
for røveri fra 
Brugsen i 
Hjortekær
Politiet har et ret tydeligt signalement 
af den mand, der onsdag aften med en 
stor brødkniv truede en medarbejde til 
at udlevere godt 4.000 kroner

Foto: Fodboldbilleder.dk
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nyheder

Af Lars Schmidt, redaktør, Det Grønne Område

KOMMenTAr “Alkoholdebutalderen skal hæves, og færre 
unge skal være storforbrugere af alkohol.” Denne sætning 
er direkte citeret fra Lyngby-Taarbæk Kommunes sundheds-
strategi for årene 2016-19. Sætningen er lige præcis dét mål, 
som kommunen har med strategien vedrørende unge og 
druk.

Men hvordan går det så med det mål? Ikke godt, skulle 
vi hilse at sige. Overordnet set viser den nye ungeprofil, som 
Lyngby-Taarbæk Kommune for første gang har deltaget i, at 
de 15-25 årige i kommunen ryger og drikker langt mere end 
unge de fleste andre steder i landet.

Det kommer ikke som en overraskelse, at de unge her i 
byen er så drukfældige, som tilfældet er. Det skrev Det Grøn-
ne Område om i juli sidste år, hvor vi satte fokus på det helt 
generelle problem, at alkoholforbruget her i kommunen er 
højt sammenlignet med andre kommuner i Region Hoved-
staden. Både blandt unge og ældre.

Egentlig ganske tankevækkende. For byens skolebørn 
og unge er rigtig, rigtig dygtige i skolen, i gymnasiet og på 
de videregående uddannelser. Det er nogle af de skarpeste 
hoveder, som drikker mere end landsgennemsnittet.

Og hvorfor gør de egentlig det, drikker? Og drikker så 
meget? I sidste uge spurgte vi tre, lokale unge. Forklaringer-
ne var der intet nyt i. Mange af os har selv været unge, der 
godt kunne lide at drikke og ikke mindst drikke os mod til at 
gøre de ting, vi ikke turde eller ville i ædru tilstand.

Ifølge de unge, vi talte med i sidste uge, er tingene nem-
mere, når man har indtaget alkohol. De unge får en fælles-
skabsfølelse. De er sammen med andre om at miste kontrol-
len, som det blev sagt. Alkohol er med til at åbne sociale døre, 
og man får - når man har drukket - lyst til at tale med menne-
sker, man ikke har mødt før. Man kan langt mere, føler man, 
når man har drukket. Man er ikke så hæmmet.

Der er således tale om både psykologiske og sociale årsa-
ger til de unges druk. Årsager, der har været alment gælden-
de også for de unges forældre og bedsteforældre dengang, 
de selv var unge.

Måske det er meget sundt, at de unge kommer lidt ud af 
kontrol. Måske det er sundt, at de unge får smidt hæmnin-
gerne engang imellem. Sundt, at de oplever fællesskaber, de 
ellers ikke ville have oplevet, at de unge får talt med menne-
sker, de ellers ikke ville have talt med.

Ovennævnte er jo umiddelbart nogle af de positive side-
effekter ved at drikke. Men det er ikke disse effekter, der er 
problemet. Det er mængden af alkoholindtagelse blandt 
de unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, der bør sættes fokus 
på. For overdreven indtagelse af alkohol påvirker både den 
fysiske og mentale sundhed negativt og skader relationen 
til andre mennesker. Når de unge her i byen drikker mere 
end andre, som også godt kan finde ud af at tage fra, er der 
et problem.

I august sidste år så vi konsekvenserne af, at unge kunne 
boltre sig uden voksenopsyn. Næsten 10.000 unge gav den så 
megen gas i Ulvedalene, at det fine sted i den smukke natur 
lignede en krigszone. Og værre endnu: Ni unge blev indlagt 
med alkoholskader. To af dem var tæt på at dø.

Så: Hvad er det, der gør, at de unge her i kommunen abso-
lut skal være mere fulde end unge andre steder? Fordi de 
kan? Fordi de har råd? Fordi deres forældre er mere ligelgla-
de her end andre steder? Fordi de unge - af skoler, institutio-
ner og kommune - gøres mere modne og selvstændige end, 
hvad de reelt er? Får de unge lov til at sejle deres egen sø?

Fra politisk hold er man bekymrede, fortalte formanden 
for børne- og ungdomsudvalget, Dorthe la Cour (K) i Det 
Grønne Område for nylig. Man intensiverer derfor indsat-
sen. Den politiske bekymring skal meget gerne udmønte i 
konkrete handlinger og resultater, der matcher de mål, man 
har. Medmindre man skal justere målene? Er målene for de 
unges druk ambitiøse nok? Er midlerne? Kigger Lyngby-
Taarbæk Kommune på de kommuner, hvor de unge drikker 
langt mindre? Det lader ikke til, at vi her i kommunen sidder 
med de viises sten på området.

Og vi har brug for nogle forældre, der melder sig aktivt 
på banen. Men er de ligeglade? Eller synes de, at det er helt i 
orden, at deres unge drikker og ryger mere end andre? Sæt-
ter forældrene nok eller rigtige grænser? Eller er enhver for-

ældrehandling forgæves, 
når de unge har pas-

seret 15 år? Er for-
ældrene reelt mag-
tesløse? Er kom-
munens vigtigste 
opgave at aktivere 
forældrene?  Det 
kunne være en god 

og fornuftig start.

Er forældrene 
helt ligeglade 
med unges druk

Af Mikkel Brøgger Petersen

plejecenTer De første og 
meget spæde skridt på vejen 
til et nyt plejecenter er taget 
med forvaltningens foranaly-
se, som blev forelagt social- og 
sundhedsudvalget på det sene-
ste udvalgsmøde.

Foranalysen tager udgangs-
punkt i et plejecenter place-
ret på grunden på Kongeve-
jen 79-85 til den nette sum af 
236.560.000 kr. med 96 boli-
ger og på samme størrelse som 
Bredebo Plejecenter.

Behovet for plejeboliger er 
ifølge forvaltningens bereg-
ninger ”nogenlunde stabilt” fra 
2017 og frem til 2025. Fra 2026 
vil behovet være stigende.

Forvaltningen ser dog 
andre perspektiver i at bygge 
et nyt plejecenter, før behovet 
er der. For det nye plejecenter 

kan erstatte det ”utidssvaren-
de” Plejecenter Lystoftebakken 
samt de 30 plejeboligpladser 
på Lyngby Gamle Statsskole, 
så de i stedet, som oprindeligt 
var intentionen, bruges som 
omsorgsboliger.

Natur og by sammen
Alt det ovenstående er dog 
endnu ikke vedtaget. Det 
Grønne Område spurgte der-
for partierne i social- og sund-
hedsudvalget om deres nuvæ-
rende visioner for det kom-
mende plejehjem.

Partierne er enige om, at et 
nyt plejecenter er nødvendigt 
på et eller andet tidspunkt, 
mens bud på beliggenhed, og 
hvad det nye plejecenter skal 

indeholde varierer.
”Et nyt plejehjem på Møl-

lebogrunden vil være tæt på 
Sorgenfri slotspark, Lyngby 
sø, Stadsbibliotek, det kom-
mende gadekær i Bondeby-
en, handelslivet med cafeer og 
byliv. Et plejehjem, som binder 
natur og by sammen, og des-
uden vil være nemt at komme 
til for pårørende med offent-
lig transport grundet den cen-
trale placering,” siger formand 
for social- og sundhedsudval-
get, Bodil Kornbek (S).

”Der har tidligere været 
fokus på kommunens genop-
træning. Ved at samle al gen-
optræning på Fortunen samt 
de midlertidige pladser vil der 
kunne skabes en sammenhæn-
gende indsats i behandlingen 
og styrke kvaliteten. Det kræ-
ver en nødvendig renovering 

af eksisterende rammer, men 
også at udvide Fortunen med 
en tilbygning,” siger medlem 
af social- og sundhedsudval-
get, Finn Riber Rasmussen (S).

Hver sten skal vendes
Næstformand Karsten Lom-
holt (K), fortæller, at Konser-
vative placeringsmæssigt ind-
til videre er enige med forvalt-
ningens placering.

”Umiddelbart – og der er 
det vigtigt at understrege, at 
der kan ske mange ting – så er 
det oplagt med en placering på 
Kongevejen over for Frilands-
museet. For det første er det 
tæt på Sorgenfri Station, og for 
det andet er det kommunens 
jord, så vi skal ikke ud at købe 
noget. Desuden er der også 
plads på grunden til at bygge 
noget ordentligt,” siger Kar-
sten Lomholt, som endnu ikke 
vil sige, om et nyt plejecenter 
skal aflaste andre plejecentre 
eller genoptræningssteder.

”Hver sten skal vendes, for 
et plejehjem er virkelig dyrt at 
bygge og drive, så der skal ikke 
gå valgkamp i den. Man skal 

tænke sig godt om,” siger han.

En kærkommen lejlighed
Hos Venstre mener Jørn Moos, 
at placeringen skal rykkes mod 
øst.

”Vi har et meget overord-
net ønske om en placering 
ude på Trekantsgrunden mel-
lem motorvejen og Trongårds-
skolen. På længere sigt vil det 
komme til at ligge rigtig godt, 
og vi har heller ikke noget 
center i den del af kommu-
nen. Det er desuden kommu-
nens område, så vi skal hver-
ken købe eller rive ned. Vi skal 
kunne bygge noget nyt, som vi 
gerne vil have det,” siger han 
og mener, at problemer med 
for få ledere og ansatte og bru-
gen af vikarer, som Det Grøn-
ne Område på det seneste har 
beskrevet, kan løses med et nyt 
plejecenter.

”Et nyt plejecenter vil give 
en kærkommen lejlighed til at 
se på ledelsesstruktur, ledere 
og assisterende områdeledere 
kontra de medarbejdere, som 
gerne skal være så faste som 
muligt, så man har en ordent-

lig sammenhæng,” siger han.

Trænger til fornyelse
SF mener, at forvaltningens 
forslag om, at et nyt plejecen-
ter kan aflaste Lystoftebak-
ken, og Lyngby Gamle Stats-
skole kan gå tilbage til at være 
omsorgsboliger, er godt.

”Et tredje argument kun-
ne være, at Møllebo trænger 
voldsomt. Det nye plejecen-
ter kunne eventuelt placeres 
der. Enten i form af en forny-
else eller bygge helt nyt,” siger 
hun og mener ligesom Social-
demokratiet, at træningsenhe-
den kunne samles

”Møllebo og Fortunen kun-
ne trænge til en fornyelse, så 
det er ikke utænkeligt, at det 
kan blive en del af det nye, så 
man samler genoptræningen. 
Det kunne være en fordel,” 
siger hun.

En realisering af plejecentret 
har lange udsigter, og ”behovet 
er ikke presserende”, så social- 
og sundhedsudvalget blev på 
det seneste møde enige om, at 
sagen afventer den kommende 
kommunalbestyrelse. 

Med små skridt 
mod et helt nyt 
plejecenter

“Et plejehjem, som binder 
natur og by sammen, og 
desuden vil være nemt at 
komme til for pårørende med 
offentlig transport grundet 
den centrale placering,” siger 
Bodil Kornbek (S) om et nyt 
plejecenter på Møllebogrun-
den. Arkivfoto

“Umiddelbart – og der er det 
vigtigt at understrege, at der 
kan ske mange ting – så er 
det oplagt med en placering 
på Kongevejen over for Fri-
landsmuseet,” siger Karsten 
Lomholt (K). Arkivfoto

“Et nyt plejecenter vil give en 
kærkommen lejlighed til at se 
på ledelsesstruktur, ledere og 
assisterende områdeledere 
kontra de medarbejdere, som 
gerne skal være så faste som 
muligt, så man har en ordent-
lig sammenhæng,” siger Jørn 
Moos (V). Arkivfoto: Lars 
Schmidt

“Møllebo og Fortunen kunne 
trænge til en fornyelse, så 
det er ikke utænkeligt, at det 
kan blive en del af det nye, 
så man samler genoptrænin-
gen,” siger Hanne Agersnap 
(SF). Arkivfoto: Lars Schmidt

I social- og sund-
hedsudvalget er der 
enighed om, at et 
nyt plejecenter er 
en nødvendighed. 
Beliggenheden og 
indholdet er der dog 
forskellige forslag 
til

hAvevAndring� Jette Frölich inviterer på havevandring i hendes 
have på Kofoeds Bakke 5, Søllerød. Hun fortæller om havens til-
blivelse, blomsterne og specielt de historiske roser. Arrangemen-
tet varer to timer og koster 200 kr. inkl. kaffe, te og hjemmebagt 
kage. Se jettefroelichshave.dk for tid og tilmelding.

Jette Frölichs havevandringer
leg�AT Svend Dalsgaards Legat til fordel for yngre, eksperimente-
rende kunstnere går i år til Katrine Skovsgaard, der får legatet for 
sine portrætfotografier af mennesker med kronisk smerte. Legat-
modtageren har atelier i den gamle knivfabrik i Rådvad, hvor hun 
driver et kunstnerfællesskab. Legatet er på 75.000 kr.

Legat til Lyngby-Kunstner

Af Mikkel Brøgger Petersen

hAshsAlg� Billederne er lige 
til at sætte en skræk i livet på 
enhver forælder: Pushere, der 
sælger hash i skolegården 
midt i skoletiden. Et omfang af 
hashsalg, der er så stort, at sko-
len har været nødt til at sætte 
en bom op for at holde hash-
sælgerne ude.

Det er ikke småting, man 
kan læse om i Venstre-kan-
didat Henrik Thorsager 
Andersens læserbrev, der er 
at finde i sin fulde længde i 
debatsektionen.

Det Grønne Område kon-
taktede ham for at få svar på, 
hvor han har sine oplysninger 
fra. Han giver røret til sin kone 
Lisbeth Vang Olsen.

“Jeg er kontaktforælder i 7. 
a på Lundtofte Skole, og jeg 
var til et møde. Til mødet, som 
handlede om noget andet, for-
talte en lærer, at der har været 
problemer med salg af hash, så 
man har slået bommen ned i 
en periode. Jeg fortalte, at min 
14-årige søn og nogle venner 
havde fundet en pose hash. 
Læreren sagde, at det primært 
har været om aftenen, at der 
kørte store biler ind. En af de 
andre forældre spurgte, om 
det så er om aftenen, at det 
foregik, men læreren sagde, at 

det også har været om dagen. 
Så talte vi ikke mere end det,” 
fortæller Lisbeth Vang Olsen, 
som er forælder til tre børn på 
Lundtofte Skole.

Det Grønne Område har 
kontaktet den pågældende 
lærer for at få be- eller afkræf-
tet oplysningerne, men per-
sonen henviser til, at skolens 
ledelse udtaler sig i sagen. 

Kender ikke til hashsalg
Det Grønne Område henven-
der sig til Lundtofte Skole for 
at forelægge dem læserbrevets 
indhold.

“Jeg har ikke haft henven-
delser fra forældre omkring 
hashsalg,” siger skoleleder på 
Lundtofte Skole, Lene Hjorth 
og kommer samtidig med en 
opfordring til forældrene.

“Vi tager alle henvendel-
ser alvorligt. Hvis folk oplever 
noget, der gør dem utrygge, så 
opfordrer vi dem til at henven-
de sig til skolens ledelse, for vi 
tager det alvorligt, og det gør 
vi hver gang,” siger hun.

SSP kender ej heller til 
problematikken.

“Vi er hverken bekendte 
med hashsalg eller har obser-
veret noget konkret. Vi kan 
ikke være 100 procent sikker 
på, at det ikke foregår, men vi 
er tilstede i området. Vi lever 

blandt andet også af forældres 
henvendelser, og jeg er ikke 
bekendt med nogen forældre-
henvendelser om hashsalg,” 
siger SSP-konsulent, Sune 
Brandt Høilund, til Det Grøn-
ne Område.

Én anmeldelse
Nordsjællands Politi har hel-
ler ikke fået henvendelser om 
hashsalg på Lundtofte Skole.

“Over det sidste halve år har 
vi haft én anmeldelse om mis-
tænkeligt forhold i området. 
Det var en mistænkelig bil, der 

blev set i området. Vi har ikke 
én eneste anmeldelse om kon-
fiskation eller visitation. Hvis 
der bliver konstateret noget 
i området, så er vi nødt til at 
have det forelagt. Vi skal have 
en anmeldelse fra folk. De må 
gerne ringe til mig,” siger Mar-
tin Justesen, der er forebyg-
gende medarbejder i Lyngby 
for Station Syd.

Han fremhæver desuden 
det gode samarbejde.

“Der er en fantastisk tvær-
faglig forebyggende indsats 
i gang i området med møder 
med Lundtofte Skole, Klubben, 
SSP og politiet, som vi holder 
hver første fredag i måneden,” 
siger han.

Borgmester afviser
Henrik Thorsager Andersen 
har også slået læserbrevet op 
i Facebook-gruppen ’Vores 
Lundtofte’. Det har blandt 
andet fået borgmester Sofia 
Osmani til tasterne.

“Som borger i Lundtofte og 
mor til to børn på skolen blev 
også jeg dybt bekymret. Og 
som lokal politiker undrede 
jeg mig - for jeg har aldrig hørt 
om et problem med hashsalg 
på skolen - og så tilmed i sko-
letiden (ifølge Henrik Thors-
ager). Da jeg foretrækker en 
debat baseret på fakta, har jeg 
bedt forvaltningen om en kort 
redegørelse og dialog med 
skole, SSP og politi. Redegørel-
sen tegner et noget andet bille-
de. Min bekymring har på den 
baggrund fået følgeskab af en 
irritation over, at rygter spre-
des, uden først at undersøge de 
faktiske forhold,” skriver Sofia 
Osmani, som ikke har ønsket 
at give uddybende kommen-
tarer til denne artikel.

Det Grønne Område spør-
ger, hvorfor Henrik Thors-
ager Andersen vælger at skri-
ve et læserbrev til Det Grønne 
Område og et Facebook-opslag 
i stedet for at gå til skolen, SSP 
eller politiet.

“Jeg skriver, fordi det er 
noget, man skal tale om og 
forholde sig til. Hashhandel er 
noget, der foregår alle steder, 
men vi skal tale om det. Jeg var 
overbevist om, at SSP var invol-
veret i det. Læreren sagde, at 
skolen arbejdede på det,” for-
tæller han.

Rygter om salg af hash på Lundtofte Skole:

Myndighederne afviser
Et læserbrev fik Det Grønne Område til at undersøge, om der foregår hashsalg på Lundtofte Skole

Forælder Lisbeth Vang Olsen 
siger, at en lærer fra Lundtof-
te Skole har fortalt om pro-
blemer med hashsalg. Hver-
ken Nordsjællands Politi, SSP, 
borgmester Sofia Osmani (K) 
eller Lundtofte Skoles skole-
leder kender dog til hashsalg 
på skolen. Arkivfoto
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Renoveringen i 
Tingbjerg stinker. 
Boligorganisationen fsb 
svigter deres beboere

Af Dorthe Brandborg
Foto: Kaj Bonne

De er slidte. Nerverne hæn-
ger i laser. Flere er blevet 
meldt syge af stress. 

I en af lejlighederne ligger 
en kvinde syg med en livstru-
ende cancer, mens det støver, 
larmer om ørerne på hende. 
Et andet sted i Vingegavl i 
Tingbjerg har en ung kvinde 
fået PTSD, og har måttet ud-
sætte sin uddannelse, da hun 
ikke kan koncentrere sig om 
studierne. 

Der render håndværkere 
ind og ud hos beboerne, og 
der er ingen varsling på, når 
der bliver lukket for eksem-
pelvis vandet. Der bliver i det 
hele ikke taget hensyn til, at 
de fl este beboere stadigvæk 
bor i lejlighederne, mens re-
noveringen står på. Beboerne 
i fsb´s lejligheder føler, at de 
slet ikke bliver set, hørt eller 
respekteret som mennesker. 
De, der har haft ressourcer 
har råbt op. Få er blevet til-
budt genhusning, mens an-
dre må bo tilbage i noget, der 
minder om en krigszone. 

Det startede ellers som 
den gode historie om en hel-

hedsplan for Tingbjerg, hvor 
en halv milliard kroner skulle 
forbedre boligerne, gøre dem 
tidssvarende og forbedre in-
deklimaet. I fsb drejer det sig 
om fi re blokke på omkring 
100 lejligheder.

-Det er åbenbart op til 
bygherren fsb at vurdere, om 
beboerne skal genhuses. De 
vurderer, hvorvidt beboer-
ne kan tåle at bo under både 
fysiske og mentalt usunde 
forhold uden at have kvali-

fi kationer til at kunne træffe 
sådanne beslutninger, mener 
Lone Martin, der er en af de 
beboere, der har taget kam-
pen op på egne og ressour-
cesvage beboeres vegne. 

Lige nu er man i gang med 
at skimmelsanere i lejlighe-
derne. 

-De udsætter lejerne for 
livsfare ved ikke at afskærme 
arbejdsområdet fra resten af 
lejligheden. Under sanerin-
gen bor lejerne i lejligheder-
ne, og bliver derved udsat 
for skimmelsporer. For nyligt 
blev en kvinde til fi re små 
børn genoplivet af Falck, da 
hun fi k hjertestop. Hun bor 
i en af de lejligheder, som er 
under renovering. Hun har 
fl ere gange været til lægen, 
som har sagt, at hun er syg på 
grund af skimmelsvampen i 
lejligheden. Hun er efterføl-
gende røget ud og ind af ho-
spitalet, for igen at vende til-
bage til en lejlighed, som hun 
ikke kan tåle at opholde sig i. 
Men familien er ikke blevet 
genhuset. Efterfølgende er 
kvindens mand gået ned på 
ejendomskontoret, hvor han 
åbenbart skulle have truet 
fsb til at fi nde en anden bo-

lig. Det blev selvfølgelig ikke 
vel modtaget, men man må 
jo kunne forstå, at manden 
handler i desperation. Skal 
der virkelig lig på bordet, før 
vi bliver taget alvorligt, si-
ger Lone Martin, hvis familie 
også er kørt ned til sokkehol-
derne.

Fredløse og 
manglende varsling
Mange beboere føler sig fred-
løse i deres egne hjem. De 
ved aldrig hvornår en hånd-
værker lukker sig ind, eller 
hvornår vandet bliver lukket. 
Der bliver ikke varslet.

Lone Martin, Marie An-
dersen og Aggie Andersen, 
der blot er nogle af de mange 
beboere, der føler sig ramt af 
bygherren fsb og byggele-
delsen Rambølls manglende 
imødekommenhed over be-
boerenes frustration. 

Direktør Claus Olsen fra 
fsb sendte en varsling ud i 
februar om, at man fra den 
16. maj gik i gang med re-
noveringen af blandt andre 
Lone og Aggies lejligheder 
i Vingegavl. Den gjaldt i 18 
uger. Det er i alt blevet varslet 
at renoveringen skulle tage 

24 uger og være færdig sidst 
i oktober. Mange af tingene 
bliver ikke lavet kontinuerligt. 
Der er lange pauser, hvor der 
ingenting sker og tingene står 
hverken helt eller halvt fær-
dige. I almenlejelovens kapi-
tel 7 siges det i § 34:  Ethvert 
arbejde, der iværksættes af 
udlejeren skal udføres uden 
afbrydelse og med den størst 
mulige hensynstagen til le-
jeren. Udlejeren skal straks 
foretage efterreparationer. 

-Denne paragraf er på in-
gen måde overholdt. I reali-
teten skal vi varsles tre må-
neder før de går i gang igen, 
den varsel har vi jo ikke fået, 
så i realiteten er vi er i vores 
gode ret til at nægte dem ad-
gang nu. Det ville være skønt 
med tre måneders ro hen 
over julen. Men der er selv-
følgelig fl ere, der nu bare øn-
sker at få det hele overstået, 
hvis vi da overlever så læn-
ge, fastslår Lone, der er både 
psykisk og fysisk dårlig af de 
ting, som hun er blevet budt 
som lejer.  

Kummerlige forhold
Lones hjem er rodet og be-
skidt, noget som hun i for-

vejen har det svært med.  
Pludselig dukker der en 
håndværker op, og beder 
hende om at fl ytte alt ud af 
badeværelset, fordi der skal 
lige bores hul til nogle fl ere 
rør. For blot en uge siden fi k 
hun at vide, at hun igen kun-
ne bruge sit badeværelse og 
sætte sine ting tilbage. 

-Det er så frustrerende. 
Det er jo som sådan ikke 
håndværkernes skyld. Man-
ge af dem er udlændinge og 
forstår ikke noget, de gør, 
hvad de bliver beordret til af 
byggeledelsen Rambøll, siger 
Lone Martin. 

Inde i stuen har Lone og 
hendes to børn indrettet et 
lille hjørne med en sofa, som 
agerer både soveværelse, og 
spisestue. Resten af stuen er 
brugt til opmagasinering af 
resten af boligen.  Sådan har 
de levet siden maj måned, 
hvor de fi k at vide, at alle de-
res ting skulle pakkes sam-
men, så håndværkerne kun-
ne komme til i alle værelser, 
køkken og bad.  Nu kan de 
se frem til at skulle fejre jul i 
rodet og støvet. Køkkenet er 
efter en måned så nogenlun-
de færdig. Lone og de andre 
beboere fi k at vide, at de skul-
le være uden køkken en uge, 
og de fi k i mellemtiden tilbud 
om at betale det depositum 
på en nødkogeplade. Opva-
sken skulle foregår i hånd-
vasken i badeværelset – lige 
op af toilettet. Det var også 
her, man har skullet skære 
grøntsager og forberede ma-
den. Lone og hendes familie 
har måtte leve af fastfood i en 
måned – hvilket har været en 
dyr løsning. 

Det nye køkken er sat op 
af de billigste materialer. Den 
emhætten, som byggeledel-
sen har bestilt, er den forkerte 
model, så nu resulterer det i, 
at beboerne banker hovedet 
ind i emhætten og at man 
skal lave mad uden at kun-
ne se, hvad der er i gryder 
og pander. Fsb vil ikke skifte 
den ud. Der er blevet mindre 
skabsplads og skabene er sat 

Skandalerenovering i Tingbjerg

Rambøll lovede os, at der ikke ville komme nogen ind i lejlighederne, som ikke kunne tale dansk. Men alle dem der kommer i min 
lejlighed er lettere og polakker, siger Marie Andersen

Det er slet ikke muligt at slappe af og oplade til man skal på 
arbejde dagen efter, siger Lone Martin

-Der er bestemt også fl inke håndværkere, der synes, det er 
umenneskeligt at bo, som vi gør. En sagde en dag til mig: ”Det 
her ville aldrig gå hos de rige”, siger Lone Martin, der må snige 
sig forbi gamle toiletter og andet byggerod for at komme ud

Renovationen begyndte i maj. Den skulle have været færdig 
i oktober. Nu kan beboerne se frem til at holde jul i møg og 
skidt.

op – fl ere steder er de end 
ikke i vater. 

-Vi fi k at vide, at det ville 
tage en uge at sætte køkkenet 
op. Det tog en måned. Vi fi k at 
vide, at vi kunne leje en koge-
plade, fortæller Lone, der al-
lerede nu kan se, at den lejlig-
hed hun får nu slet ikke bliver 
den, som hun stemte for, da 
renoveringen blev vedtaget. 
Vi har fået at vide, at vi selv 
skal afholde de udgifter, der 
er forbundet med at male 
karme og vægge, selvom det 
er håndværkerne der har 
ramponeret dem, siger Lone, 
der som Marie og Aggie er 
ved at nå smertegrænsen.

Asbest i 
”Kællingegaden” 
På gaden kommer der en 
vvs-mand fra Bravida gå-
ende. Han påpeger over for 
Brønshøj-Husum Avis at, vi 
ikke skal tage alt det vi hører 
og ser, for gode varer: ” Det 
er nogle frygtelige hysteriske 
sarte damer, der bor i opgan-
gen. De er ikke rigtig kloge”, 
mener han.

-Ja, jeg har hørt, håndvær-
kerne sige: ”Nu skal vi over 
i kællingegaden”. Det er jo 
helt respektløst. Jeg tror ikke, 
der er mange, der har kunnet 
tåle det, vi har været igen-
nem, siger Lone Martin, der 
sammen med sin overbo Ag-
gie også oplevede, at der blev 
pillet asbest ned uden bebo-
ernes viden.

I juni måned går det op 
for fl ere beboere, at der bliver 
fjernet asbest i lejlighederne 
uden deres vidende. Lone 
Martin gør fsb og direktør 
Claus Olsen opmærksom-
hed på, at der blev fjernet 
asbest. Det blev benægtet og 
processen blev forsøgt skjult, 
men ikke desto mindre havde 
beboerne levet med asbestsa-
nering, der blev udført, uden 
man har fulgt sikkerhedsreg-
lerne. 

-Da jeg konfronterede 
dem med asbest, spurgte 
håndværkerne, om jeg var 
allergisk over for asbest? Sig 
mig lige, hvem der ikke er 
det, siger Aggie, der heldig-
vis fi k taget nogle billeder af 
poser med asbest og af hånd-
værkere, der var i sikkerheds-
udstyr, siger Aggie.

Der skulle også asbest-
saneres der, hvor Lone og 
Aggie bor, men det nægtede 
de to kvinder. Hele Stengavl 
og de to blokke på Tingbjerg 
Ås, samt en del af Vingegavl, 
havde allerede fået asbest-
saneret. Det var først efter 
at Lone og Aggie klagede, at 
der blev taget geltape-prøver 
i hver lejlighed. Men på dette 
tidspunkt havde beboerne i 
Stengavl og Tingbjerg Ås, og 
noget af Vingegavl, uvidende 
boet i deres lejligheder. Der er 
altså nogle lejere der har boet 
i deres lejligheder i op til en 
måned før der overhovedet 
blev taget en prøve, hvoraf 

der var kendskab til at to af 
dem var positive for asbest-
fi bre.

Entreprenøren blev meldt 
til Arbejdstilsynet, der dukke-
de op, hvorpå byggeledelsen 
og bygherren fi k et strakspå-
bud om at bruge afskærm-
ning. Der blev taget prøver, 
men det var først efter kla-
gerne var begyndt. Beboerne 
levede reelt i boligen, mens 
håndværkere arbejdede med 
asbesten.

- Først efter der blev af-
holdt informationsmøde efter 
skaden var sket, indrømmede 
byggeledelsen og bygherre, at 
de var bekendt med både de 
manglende informationer og 
de forhold, som arbejdet var 
blevet udført under. På mø-
det udtalte bygherren endda, 
at hvis en af beboerne ikke 
have opdaget posen med as-
bestaffald, så havde vi kun-
net gennemføre saneringen 
uden, at nogen havde opda-
get noget. Vi fi k aldrig noget 
at vide om asbesten inden, 
vi sagde ja til renoveringen. 
Jeg mener, at afgørelsen om 
renoveringen er ugyldig, da 
der blev tilbageholdt væsent-
lige oplysninger. Fx fremgik 
ordet ’asbest’ ikke i noget af 
oplysningsmaterialet, og der 
blev heller ikke informeret 
om det på oplysningsmøder 
op til valget. Derfor vidste vi 
ikke, hvad det indebar, hvis 
man stemte ja, da vi jo aldrig 
fi k at vide at vi skulle bo her, 
mens der blev fjernet as-
best. Det skal også nævnes, 
at Claus Olsen (fsb) sagde til 
os, at hvis vi ikke stemte for 
renoveringen nu, så ville den 
under alle omstændigheder 
komme, men vores husleje 
ville stige mere, da vi så skul-
le gennemføre renoveringen 
uden hjem fra Landsbygge-
fonden og Københavns Kom-
mune. Derfor mener jeg, at 
valget var ugyldigt, da vi tog 
valget på uoplyst grundlag, 
pga. tilbageholdte oplysnin-
ger, og en trussel om en hø-
jere husleje, fastslår Lone, 
der er rystet over det menne-
skesyn som fsb udviser, siger 
Lone.

Hun har forsøgt både at 
råbe politikere, bygherre og 
byggeledelsen Rambøll op – 
uden held.

Hvem vil hjælpe os?
Der har ikke været meget 
forståelse at hente. Flere af 
beboerne har forsøgt at råbe 
politikerne op. Lone har sågar 
været i Folketinget, hvor hun 
bare har fået stukket nogle 
paragraffer i hånden. Lone, 
Aggie og Marie føler sig be-
handlede som andenrangs-
borgere uden rettigheder.  
Kun Louise Høyer arkitekt 
for Teknik-og Miljøforvalt-
ningen, som har tilsynspligt 
med renoveringen, har været 
ude at se, hvordan beboerne 
mistrives.

-Selv hun måtte gå på ga-
den og tale med os, fordi hun 
fi k et hosteanfald pga. af stø-
vet, tilføjer Lone.

Brønshøj-Husum Avis har 
blandt andre kontaktet borg-
mester for Teknik- og miljø-
forvaltningen Morten Kabell, 
for at få ham til at tage ud og 
kigge på forholdene. Indtil vi-
dere er hans kommentar:

-Jeg er meget rystet over 
beboernes beskrivelse af de 
forhold, som de lever under 
i forbindelse med renoverin-
gen. Det er selvfølgelig uac-
ceptabelt, og hvis det stod til 
mig, skulle de selvfølgelig til-
bydes genhusning. Jeg ved at 
min forvaltning løbende har 
været i dialog med beboerne 
og sørget for, at der er blevet 
taget hånd om de problemer, 
hvor vi har en rolle at spille 
som myndighed. Det gæl-
der blandt andet problemet 
med den mangelfulde hånd-
tering af asbest. Jeg vil nu 
bede min forvaltning om at 
se på forholdene endnu en-
gang og sikre sig, at de regler, 
hvor vi er myndighed, bliver 
overholdt. Samtidig vil jeg 
bede min forvaltning om at 
tage sagen op med fsb igen 
for at se, om ikke vi kan på-
virke dem til at genoverveje 
spørgsmålet om genhusning, 
mens renoveringen står på, 
siger han.

Også direktør Carsten 
Olesen fra fsb blev også fore-
lagt problemerne. Han har 
været svær at få i tale for be-
boerne, men til Brønshøj-Hu-
sum Avis siger han følgende:

-Ja, jeg har været i en del 
af de lejligheder, der er un-

der renovering og er fuldt ud 
klar over at der for en række 
beboeres vedkommende har 
været tale om en yderst bela-
stende situation. Især i de bo-
liger hvor der afdækkes større 
forekomst af skimmelsvamp 
end forventet. Den daglige le-
delse af byggeriet, og dermed 
også den daglige kontakt 
med beboerne, varetages af 
den byggeledelse (Rambøll), 
fsb har indgået aftale med. 

Derfor er der indtil nu ta-
get den beslutning at alle, der 
har anmodet om at blive gen-
huset, er blevet tilbudt enten 
en midlertidig bolig i Ting-
bjerg eller midlertidig ophold 
i pavillon byen. Der er dog 

beboere, der er blevet tilbudt 
genhusning, der ikke har øn-
sket at tage imod dette tilbud.

Det er helt nye toner for 
Lone Martin, Marie Andersen 
og Aggie Andersen. 

-Nu skal vi pludselig gen-
huses. Kommunen har godt 
været klar over det her, men 
der er nogen, der har sovet i 
timen. Det er ikke i orden, at 
vi skal være prøveklude for 
sådan et projekt. Vi vil kom-
penseres for den husleje vi 
har betalt og for tort og smer-
te. Denne situation var ikke, 
hvad vi sagde ja til, da reno-
vationen skulle i gang, og nu 
er sagen meldt til politiet, for-
tæller Lone Martin.

23Tirsdag den 22. november 2016

Flere steder må man gå under et stillads over trappen, for at 
komme ind i sin lejlighed. 

-Vores sociale liv er helt væk. 
Jeg har end ikke haft besøg 
af mit barnebarn. Det kan 
jeg ikke byde ham, siger Ma-
rie Andersen og lader tårerne 
løbe.

Da vi fortalte fsb om kvinden der fi k hjertestop grundet skim-
melsvamp, var deres kommentar: ”Nå, I går nok og smitter 
hinanden deroppe”. Det er jo helt galt, siger Lone Martin, der 
fl ere gange har forsøgt at råbe fsb og byggeledelsen op.

Det er livsfarligt at bevæge sig rundt i opgangene.
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POLITIBOMMERT: 
UDPEGER FORKERT VOLDSMAND
BORGERNE I ØSTERBYEN UNDRER SIG OVER NYT TRAFIKFORSØG 12

SIDE 

Esbjerg Strand-projektet 
med dæmning og ø skal 
være klar til byggeri i 2019.

Læs vores dejlige 

puls

Foto Tue Sørensen

Diana Voss mødte op i 
retten for at vidne mod 
manden, der slog hende 
ned. Men politiet havde 
mistænkt den forkerte, 
og så måtte 
voldsoff eret 
redde en 
uskyldig mand i 
retten. 4SI
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Tilbuddene er kun gældende ved aflevering af kuponen. Max 1 kupon pr.
husstand. Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer, tryk- og

billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer.

Tilbuddet gælder ved aflevering af denne kupon i en af vores Calle butikker.
Max 1 kupon pr. husstand. Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer,

tryk- og billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer.

Se åbningstider på www.calle.dk

Evers bolcher
1,6 kg.

KUPONTILBUD
TILBUDDET GÆLDER FRA

D. D. 19/7 TIL OG MED D. 25/7 2017

Pr. stk.

25,- Max 2 stk. pr. kupon
Herefter pr. stk. kr. 54,99

1,6 KG

Fiskerihavnsgade 6-8 • 6700 Esbjerg • Tlf. 75 12 82 88
Fax 75 12 82 32 • www.sydvesten.dk

- på havnen
i Esbjerg

Følg os på

Kvickly og restauranterne har
udvidede åbningstider.

Østre Gjesingvej 18-22
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 45 98 00
www.steff-byg.dk

”Et hus med 80 badeværelser”

Hent inspiration i vores udstilling
og få gode råd med på vejen

Se mere på www.steff-byg.dk

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00

Tirsdag - Fredag: 7.00-17.30
Lørdag: 8.00-12.00
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Af Jan Maass Lindhardt

OverfaLdet: Det var en dejlig 
aften for mange esbjergensere. 
Det var en fantastisk aften i 
skøjtehallen. Den 16. april vandt 
Esbjerg Energy det danske is-
hockeymesterskab, og Diana 
Voss stod på en tætpakket ende-
tribune. Det var en forfærdelig 
aften for Diana Voss.

Allerede inden kampen blev 
rigtig spændende, mærkede 
Diana Voss sin puls stige. Der var 
for mange mennesker, hun be-
gyndte at gå i panik, hun kendte 
tegnene, for det var ikke første 
gang, at hendes angst havde 
sendt hende ud af kurs. 

Resten af aftenen skulle være 
helt stille og rolig, så hun gik 
hjem. Først ville hun lufte sine 
hunde, så ville hun slappe af, 
men da Diana Voss med sin hund 
i snor gik hun ud af sin lejlighed i 
en af kommunens tidligere byg-
ninger Ved Skoven, så hun med 
det samme to personer. 

Diana Voss tænker tilbage på 
aftenen, mens hun sidder i køk-
kenet i den lejlighed hun har 
boet i i tre år med kæreste og 
hund. I vinduet bag hende er 
gårdmiljøet bag blokkene på Gl. 
Vardevej. Klokken er godt 11. De 
første øl er for længst drukket i 
gården bag hende, men hun har 
aldrig følt sig utryg ved at bo 
i området. Diana Voss tænder 
en smøg og fortæller, hvad der 
skete om aftenen den 16. april.

- Jeg er lige ud for lejligheden, 
mellem vores opgang og den 
næste. Det er om aftenen, det er 
nok ved titiden. Så står der en 
ung fyr og en pige. De er grøn-
lændere. Jeg formoder, de er et 
par. Pigen siger: Nej, der er en 
hund. Må jeg snakke med den? 
Jeg siger nej. Hun var en spansk 
shelter hund – det er lidt som et 
gadekryds. Hun lignede mest en 
lidt underlig gravhund. Men hun 
var sky på grund af nogle ople-
velser i Spanien. 

- Pigen kan godt forstå, at jeg 
siger nej. Så begynder den unge 
fyr at vifte med armene, og han 
brøler. Jeg tror ikke, det er ord, 
og hunden bliver bange, og den 
begynder at gø. Jeg sætter mig 
ned til hunden, og holder min 
arm op mod manden for at holde 
ham væk. 

Diana Voss løfter sin arm op 
ved køkkenbordet, for at vise 
hvordan. 

- Da jeg vil rejse mig, slår han 
mig ud af det blå. 

Knytnæveslaget rammer hende 
under højre øje. Senere får hun 
at vide af en læge på skadestuen, 
at der formentlig sad en ring på 
en af voldsmandens fingre. 

- Det gør ikke ondt med det 
samme. Jeg er mere i chok. Jeg 
falder bagover, så jeg sidder på 
bagdelen, og min refleks er at 
tage hunden op på armen og 
løbe indenfor.

Sådan reagerer Diana Voss. 
Hun registrerer, at voldsmanden 
løber væk. Pigen, der var med 
ham, kan hun ikke se.

Panik
Inde i lejligheden hiver Diana 
Voss rystende efter vejret. Hun 
mærker panikken i sin krop. Hun 
græder og ringer til sin kæreste. 
Esbjerg Energy er danske mestre. 
Kæresten når at få taget et par 
billeder med de glade guldvin-
dere, men da Diana Voss ringer, 
tager han hjem med det samme.

- Jeg er jo bange for, at volds-
manden står foran døren, men 
jeg turde ikke gå ud og kigge. 

Den aften tager Diana Voss på 
skadestuen, og så melder hun 
sagen til politiet. Hun er til afhø-
ring på politigården, hun kigger 
i forbryderalbum uden held. Der 
er ikke en grønlænder mellem 
20-25 år, der ligner manden, der 
slog hende. Hun kigger også i 
et album med kvinder, men hun 
kan heller ikke genkende pigen. 
Der er dog en, der kan minde om 
hende. Senere ringer Diana Voss 

til politiet for at høre, hvordan 
det går med eftersøgningen.

- Jeg får at vide, at der er en 
sigtet. Et par dage efter slår det 
mig, om jeg ikke skal identificere 
ham, men det skulle jeg ikke. 
Hvordan kan de 
så være sikker 
på, det er ham, 
spurgte jeg. Det 
er fordi, vi har 
gode folk, sagde 
politiet. For 
mig lyder det 
som om, de har 
taget den første 
den bedste grønlænder mellem 
20-25 år med hvide sko, siger 
Diana Voss.

I retten
Mandag den 10. juli møder hun 
op i retten. Ud for retssal 12 ser 
hun en grønlandsk mand.

- Han sidder med armene over 
ryglænet og kigger ned i jorden. 

På et tidspunkt kigger han på 
mig, og spørger: Hvem af jer er 
Diana? Det er mig, svarer jeg. Så 
vendter han sig mod sin veninde 
og siger: Jeg har aldrig set hende 
før. 

- Det er ikke 
voldsmanden. 
Jeg siger til 
min advokat, 
det er den for-
kerte mand. 
Så bliver jeg 
kaldt ind til 
dommeren, og 
de lukker dø-

ren. Hun kigger på mig og siger. 
Jeg kan forstå, det ikke er ham. 
Er du sikker? Ja 220 procent, 
svarer jeg. 

Der kom ikke nogen retssag 
ud af det den mandag. Tilbage 
i lejligheden Ved Skoven sidder 
Diana Voss stadig i sit køkken. 
Gerningsmanden er derude, og 
det gør hende utryg. Hun er også 

utryg, ved den måde politiet har 
ageret på. 

- Det værste er jo, at jeg selv 
ringede og spurgte, om jeg skulle 
komme og identificere ham. En 
hel uskyldig kunne jo være ble-
vet dømt, og jeg har det skidt på 
hans vegne. Jeg var også hende 
og sige til ham, at jeg var ked af, 
at han var blevet rodet ind i det, 
og jeg fik en krammer af ham.

- Jeg håber selvfølgelig, at de 
finder min gerningsmand, for jeg 
synes, det er utrygt at gå uden-
for. Når jeg hører nogle komme 
ud af en opgang, kan jeg mærke 
panikfølelsen. Det er ikke blevet 
bedre – tværtimod. 

Diana Voss har boet tre år Ved 
Skoven. Nu vil hun væk derfra. 
Hun havde aldrig været utryg for 
at bo der, før den aften i april. 

respons: jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

- da jeg vil rejse 
mig, slår han mig 
ud af det blå

Af Jan Maass Lindhardt

vOLdssag: Diana Voss mødte 
i sidste uge op i retten, for at 
vidne mod den mand, der tidli-
gere på året slog hende i jorden 
med et knytnæveslag. Men det 
var ikke voldsmanden hun mød-
te i retten, for den mand politiet 

havde sigtet i sagen, havde hun 
aldrig set før. 

Det fandt hun ud af, allerede 
før retssagen begyndte. Den sig-
tede i sagen mødte hun udenfor 
retslokale 12 i Retten i Esbjerg, 
og så måtte Diana Voss agere 
redningsmand. 

- Jeg sagde til min advokat, 
at det var den forkerte mand, 
forklarer Diana Voss, der gav den 
samme forklaring til dommeren.

Dermed sluttede retssagen, 
før den begyndte til stor frustra-
tion for Diana Voss. Hun føler 
sig svigtet af politiet, for da det 
kom frem, at der var en sigtet i 
sagen, henvendte hun sig selv til 
politiet, for at høre om hun ikke 
skulle møde op og identificere 

den mistænkte. Det var ikke nød-
vendigt, politiet havde gode folk, 
fik hun at vide.

- Man har bare taget en tilfæl-
dig og sagt klokken er mange, du 
er taget til fange. Alt det kunne 
være undgået, og i den måned 
han har været sigtet, kunne po-
litiet måske have fundet den rig-
tige gerningsmand, siger Diana 
Voss.

sagen genoptages
Hos Syd- og Sønderjyllands Po-
liti erkender chefanklager Lisa 
Dissing, at sagen ikke er blevet 
behandlet tilfredsstillende. 

- Jeg har set sagen igennem og 
er umiddelbart enig i kritikken. 
Derfor har jeg anmodet lokalpo-

litiet om at genoptage efterforsk-
ningen. Viser den supplerende 
efterforskning, at der ikke er tale 
om den rigtige gerningsmand, 
vil sagen mod den tiltalte natur-
ligvis blive sluttet. I det omfang 
pågældende har været udsat for 
tvangsindgreb, f.eks. anholdelse, 
vil han kunne få erstatning for 
det, siger Lisa Dissing.

Og til spørgsmålet om, hvorfor 
politiet ikke takkede ja, til Diana 
Voss’ tilbud om at identificere 
den mistænkte svarer hun:

- For så vidt angår forevisning 
af fotos af mistænkte kan jeg 
generelt oplyse, at det efterforsk-
ningsskridt typisk anvendes, 
hvis der er tvivl om gernings-
mandens identitet. Er gernings-

manden udpeget af et eller flere 
vidner, vil der således normalt 
ikke være behov for at lade for-
urettede gennemse billeder. 

respons: jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

diana voss troede 
hun skulle vidne mod 
sin voldsmand, men i 
retten mødte hun en 
mand, hun aldrig hav-
de set.

voldsoffer redder mistænkt i retten
Jeg har set sagen igennem og 
er umiddelbart enig i kritikken. 
derfor har jeg anmodet 
lokalpolitiet om at genoptage 
efterforskningen. 

Lisa Dissing,
chefanklager hos 

Syd- og Sønderjyllands Politi

det skal ikke fejes ind under gulv-
tæppet, at politiet har givet mig 
og en uskyldig den behandling. 
det er ikke i orden.

Diana Voss, 
voldsoffer

 Diana Voss lufter en af sine hunde. Den hund hun gik tur med på overfaldsnatten er død i dag.
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www.toyjoy.dk

Vi ses på:

Lillebæltsvej 9
6715 Esbjerg N

Lagersalg
Køb dine julegaver nu!

Torsdag d. 20/10 fra 10.00 - 16.00
Fredag d. 21/10 fra 10.00 - 16.00
OBS: Vi tager kun imod betaling via MobilePay og SWIPP

SPAR OP TIL 75%

ANTIK &
GENBRUGS
MARKED
ESBJERG

SØNDAG 16. OKTOBER
Kl. 10.00 - 16.00

www.genbrugsmarkederne.dk Tlf. 28 49 22 32
ENTRE 30,-
BØRN GRATIS

E.G.F. - HALLEN
HARALDSGADE 39, 6700 ESBJERG

KLIP UD !
ANNONCEN

GIVER ADGANG
FOR 1 PERSON

TIL 20 KR

Frodesgade 109 – Esbjerg – tlf. 75 18 09 00

Vi tilbyder en veludstyret
operationsstue med de
sikreste former for bedøvelse
og overvågning.

SIKKERHED…

Hos os �r �it
kæledyr � �i�r�

hæ�d�r�

VM ER AFLYST
Esbjerg har sagt nej tak til 
curling VM, der ellers skulle 
have været holdt i byen i 
foråret 2019.
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FORÆLDRE PÅ DRUK

24

Black Oak County håber på det store gennembrud  84
SIDE 

DEN NYE FATTIGGÅRD?

Mange børns barndomødelægges 
af forældrenes druk. 25-årige Maria 
Meck kom helskindet igennem, men 
har stadig sår på sjælen.

Foto Tue Sørensen

NYT FEMALE 
PÅ GADEN
Ugeavisen Esbjergs 
nye nummer af 
magasinet Female 
er på gaden. Det kan 
hentes gratis på 
avisen i Kongensgade. 

ÅREST SMIL, SILD, 
PENDLER, HÅR ...
MØD VINDERNE 

FRA ESBJERG CITY

DIALOG 
AFLØSER 
STENKAST
SSP, politiet og de 
unge mænd er enige. 
Der er noget at tale 
om på Stengårdsvej, 
og de vil gerne tale 
sammen. 20-21

SIDE 58-59

DEN NYE FATTIGGÅRD?
Stengårdsvej i Esbjerg er det fattigste kvarter i Danmark. Og det bliver værre, lyder forudsigelserne. 
I erkendelse af et øget økonomisk pres på de udsatte familier og enlige og med manglen på billige 
boliger i kommunen har Borgerservice for første gang nogensinde lavet en liste over 
campingpladser med helsårsvogne til mennesker, der ellers ender på gaden. 4SI

DE
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- Jeg har ikke hørt om, at Esbjerg Kommune opererer med sådan en 
liste, og jeg håber ikke, det bliver aktuelt, at den vil blive brugt. Alle 
andre muligheder skal være opbrugt, før man sætter en familie ind i 
sådan en campingvogn. 
 - Jeg er alvorligt bekymret for den fattigdom, der 

kan ramme familier, der rammes af kontant-
hjælpsloftet, og derfor skal der gøres alt for, at 
man ikke kommer til at lide under disse regler. 
Lige nu vil vi social- og arbejdsmarkedsud-
valget have afklaret, hvor mange der rammes 

af 225 timers reglen. Nu har vi fået styr på de 
nyeste tal, og vi vil følge situationen tæt.

Henrik Vallø, konservativ:
- Hvis der er nogle, der for alvor i Esbjerg Kommune tror på, at det 
bliver aktuelt, så burde de finde sig et andet job. For det gør det ikke. 
En enlig mor med to børn kan sagtens betale huslejen. De får jo ofte 
over 20.000 kroner om måneden, og så må der være  råd til det.
 - Iøvrigt skal kommunen ikke gøre noget for at 

finde de der 225 timers job. Det kan ikke være 
kommunens opgave at ansætte dem. Og det 
er ikke Esbjergs opgave at afhjælpe det idioti, 
der kommer fra Christiansborg. De, der er på 
kontanthjælp, kan gå ud og finde sig et job.

Freddie H. Madsen, Lib. Folkeparti:
- Det vil være uværdigt, hvis Esbjerg Kommune begynder at lade 
folk bo i campingvogne. Vi skal ikke til at lave en slags ghettoer med 
dem. Vi har jo lige besluttet at afsætte en masse midler til bygningen 
af billige ungdoms- og familieboliger, og det er et skridt på vejen.
 SF har lige foreslået, at vi som kommune forsøger 

at afhjælpe konsekvenserne ved 225 timers 
reglen. Lige nu er der 265, der står for at skulle 
bruge reglen, og der er omkring 150, der ikke 
er afklaret. Vi skal være meget opmærksom-
me på, om det er et problem, der vokser, og 

hvilke konsekvenser, der kommer heraf.

Jørn Boesen Andersen, SF:

Kommunen har fundet 
campingvogne til fattige
Af Mette B. Falther og Kim Westphal
 
priVAtøKonoMi:  Integrationsydelse, kontant-
hjælpsloft, 225 timers regel og genindførelse af 
fattigdomsydelsen. De fattigste rammes fra alle 
sider, og lige nu på Stengårdsvej rammes en del 
af dem også af en huslejestigning, når deres bolig 
bliver renoveret. I forvejen har Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd netop fastslået i en større rap-
port, at andelen af fattige danskere er allerstørst  
på Stengårdsvej i Esbjerg. I erkendelse af den 
alvorlige situation og den store mangel på billige 
boliger i kommunen har Esbjerg Kommunes  
Borgerservice netop undersøgt og fundet seks 
campingpladser i kommunen, hvor det er muligt 
at bo og være tilmeldt folkeregistret hele året. 
Om listen udleveres til borgerne, eller om kom-
munen skal ind over, afhænger af situationen. 

- Vi ved ikke, hvad folk betaler i husleje, eller 
hvad de får i boligsikring, så lige nu kan vi ikke 
sige, om vi får ti eller 100 henvendelser fra bor-
gere, som ikke kan betale deres husleje mere. 
Det er ikke lykken for nogen at bo på en camping-

plads, men det er trods alt en bedre løsning end 
ingenting, siger kontorchef i kommunens Kon-
tanthjælp, Katrine Hansen.

- Vi har lige nu 30 på venteliste til en kommunal 
bolig. De sidder i en dyr bolig eller bor hos en 
kammerat. Men hvis det begynder at presse på, 
er vi nødt til at kigge andre steder hen, hvis de 
bliver sat ud af deres bolig. Jeg tror ikke, der er 
nogen, der har det godt med at skulle sende en 
familie i en campingvogn - vi vil jo helst finde en 
passende bolig til dem, tilføjer kontorchefen. 

Vi må reagere
I byrådet bekymrer det formanden for Børn- og 
Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF). 

- Jeg er dybt bekymret for vores børn. Jeg er el-
lers et optimistisk menneske, men lige nu frygter 
jeg det værste, siger hun.

Regeringen har for nylig indført et kontant-
hjælpsloft, og hvis ikke borgere arbejder mindst 
225 timer om året, kan de blive trukket yderli-
gere i hjælp. På landsplan har ændringerne sendt 
cirka 21.000 personer, som fortrinsvis er flygtnin-

ge, fra kontanthjælp til den lavere integrations-
ydelse, og som konsekvens kan de miste op til 40 
procent af deres indtægt. 

- De nye fattigdomstal er triste tal for Esbjergs 
fattige, og det er trist for Stengårdsvej, hvor kon-
centrationen er så stor. Vi ved jo, at job besættes 
gennem netværk, men hvis du kun går blandt di-
ne egne, har du dårlige odds for at finde arbejde, 
og hvis du som barn vokser op blandt voksne på 
overførselsindkomst, vil det få en afsmittende ef-
fekt. Derfor skal vi som kommune løfte mere her 
på Stengårdsvej, og vejen frem er uddannelse, 
uddannelse, uddannelse. Vi skal have hurtigere 
afklaring af borgere, der skal afklares, og vi skal 
have opkvalificeret dem, der skal opkvalificeres, 
siger Diana Mose Olsen. 

respons mfa@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 12

Udvalgsformand frygter det 
værste for de fattigste familier 
i Esbjerg. Borgerservice har for 
første gang skaffet liste over 
campingpladser med helårsvogne  
til borgere, der sendes på gaden. 

■ Helårscampingvogne på en campingplads i Esbjerg Kommune kan blive fast bolig for familier og enlige, der ikke længere har råd til at betale deres husleje efter indførelsen af kontanthjælpsloftet. 

Foto tue Sørensen

Det mener politikerne

■ FAKtA
På Stengårdsvej 
er 17 procent af 
beboerne såkaldt 
et-års-fattige. 23 
procent af  børnene 
på adressen er det. 
Et-års-fattige er per-
soner, som er under 
fattigdomsgrænsen i 
mindst et år. Tallene 
er fra 2014, mens 
fattigdomsydelsen 
var fjernet. Da man 
fjernede ydelsen i 
2011, faldt særligt 
børnefattigdommen 
i landets ghet-
toområder. Derfor 
forventer mange, 
at antallet af fattige 
nu vil stige mar-
kant igen - også på 
Stengårdsvej. 
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SHOPPING
på Ama’r  
Ansøg på www.amagerkort.dk 
eller besøg os på kontokontoret i 
Amager Centret, du fi nder os på 4. sal.
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*Sam
let anbefaling – fra kunder de seneste 12 m

dr. Boligsiden.dk 17.05.2016

Kundeanbefaling:

9,3 ud af 10*

– til EDC, Holmbladsgade 34

Telefon 32 54 32 54 • E-mail 230@edc.dk

Vores kunder er tilfredse med os!

pizza eller pasta 
F R O KO S T

75,-

S OMM E R T I L B U D

italy Amager · Reberbanegade 3, 2300 Kbh. S · cofocoitaly.dk

danbolig Amager
- din mægler på

Amager siden 1973

   PRØV 
GRATIS
MICRO 
høreapparat

ÅBENT HUS KL. 10 -17 

Esplanaden 24, 1263 København K
Kamillevej 4, 2770 Kastrup

Ring på 70 230 560

Torsdag den 9. juni i København 
Fredag den 10. juni i Kastrup

GRATIS HØREUNDERSØGELSE

www.dkhc.dk

AMAGER CENTRET 122  ·  2300 KBH. S.  ·  Tlf. 3257 4701

LATE NIGHT TILBUD torsdag d. 9. juni kl. 10-22

Ringe 
fra kr. 399

Charms 
fra kr. 299

Armbånd 
fra kr. 449

KØB 3
BETAL 

FOR 2 

Få den 
billigste
gratis

Ølmærker til fem                
af øens ølpushere. 30

Dragør Marked Kandis 
er med på plakaten. 55

Guide Besøg byens 
bedste bondegård. 32

Folkeskole skal placeres 
600 meter fra Benzinøen
Københavns Kommune vil bygge ny skole, idrætshal og daginstitutioner blot 600 meter fra 
Benzinøen. Placeringen møder skarp kritik på grund af risikoen for brand eller terror.  24-25

Özlem er 
færdig med 

Borgen 
CHRISTIANIA:  Amager-politikeren 
Özlem Cekic benyttede søndagen 

til at holde tale ved minoriteternes 
grundlovsdag i fristaden Christia-

nia. Her talte også skuespilleren 
Flemming Jensen. Cekic, der røg 

ud af Folketinget ved valget i 2015, 
da hun tabte sit mandat til parti-

formanden Pia Olsen Dyhr, har 
luftet muligheden for at genopstil-
le, men i sidste uge meddelte hun, 
at hun ikke genopstiller,. Cekic er 
skuffet over Christiansborg: »I de 

otte år jeg har siddet i Folketinget, 
har jeg insisteret på løsninger frem 

for ølkassetaler. Men desværre er 
Christiansborg en del af problemet 

og ikke løsningen,« siger hun. 4
FOTO: IDA GULDBÆK ARENTSEN/SCANPIX.
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GASVÆRKS-
GRUNDEN

PRØVESTENEN 
BENZINØEN

AF JAN JEPPESEN
jje@amagerbladet.dk

SUNDBY: Københavns Kommune er 
klar til at opføre en ny skole på den 
tidligere gasværksgrund på Ama-
ger Strandvej 3 og tæt på Benzinø-
en på Prøvestenen. Grunden er og-
så reserveret til at etablere idræts-
hal og daginstitutioner. Det er især de 
mange nye børnefamilier ved Amager 
Strandpark, der får gavn af både sko-
lebyggeri og institutioner.

Placeringen kommer bag på Birger 
Andersen, der fra 2004-2009 kæmpede 
imod daværende overborgmester Ritt 
Bjerregaards planer om at opføre bo-
ligbyggeri på Kløvermarken.

»Jeg finder det helt uacceptabelt 
at tænke boliger og institutioner for 
børn ind i dette område. Afstanden til 
Benzinøen er kun 600 meter. Det er 
en alt for kort sikkerhedsafstand. Der 
er blandt andet oplagret flybrændstof, 
som pumpes via rørledning til luft-
havnen,« skriver Birger Andersen i 
et høringssvar til kommunen.

Tre store ulykker
Birger Andersen henviser til, at netop 
afstanden til Benzinøen var et argu-

ment for at droppe byggeriet på Klø-
vermarken, og påpeger, at der har 
været tre store eksplosionsulykker i 
København siden 2. verdenskrig; Hol-
mens Minedepot, Valby Gasværk og 
Sojakagefabrikken på Islands Brygge.

»Eksplosionerne havde ødelæggel-
ser i op til halvanden kilometers af-
stand. Og ved en ulykke på brænd-
stofdepotet Buncefield i London i 2005 
var der ødelæggelser omkring 40 km 
nord for den britiske hovedstad. Net-

op dette depot var mindre end Ben-
zinøens,« skriver Birger Andersen.

Han håber, at der er politisk mod-
vilje på rådhuset til at godkende pla-
nen på gasværkgrunden.

I sagen om Kløvermarken blev tæp-

pet trukket væk, da SF trak støtten til 
projektet. Det var ikke mindst place-
ringen op ad Prøvestenens kemikalie-
depot, der fik partiet på andre tanker.

Københavns Kommune skulle af  
med mellem 6,6 og 11,5 millioner kor-
ner til nedgravede rørledning, påkør-
selsbomme til at beskytte rørledning 
med opløsningsmidler samt anlæg af  
jordvold for at imødekomme faren for 
brand- og eksplosionsulykker på om-
rådet.

Den konservative gruppeformand 
Jakob Næsager udtalte dengang, at 
»der vil blive tale om andenrangsbo-
liger, hvis overborgmester fastholder, 
at der skal bygges klods op af benzin-
depotet. De billige boliger bliver billi-
ge - ikke på grund af huslejen, men på 
grund af beliggenheden,« sagde han.

Dansk Folkeparti krævede en uaf-
hængig vurdering af en sikkerheds-
rapport, der var bestilt og betalt af  
kommunen. Rapporten blev stemplet 
fortrolig af hensyn til statens sikker-
hed, lød meldningen fra kommunen.

Hukommelsestab
Derfor undrer det Lars Vestergaard, 
der også kæmpede mod byggeplaner-
ne på Kløvermarken, at kommunen 

Kommunen vil bygge skole         
tæt på Benzinøens krudttønder
GASVÆRKSGRUNDEN. Sundby Gasværks grund er udpeget til byggeri af skole, idrætshal 
og daginstitutioner. Men sikkerhedsafstanden til Benzinøen gør grunden til en krudttønde. 
Borgere  nder placeringen uacceptabel, fordi kommunen tidligere har droppet boligbyggeri 
på Kløvermarken på grund af manglende sikkerhedsafstand til Prøvestenen.

Afstanden mellem gasværksgrunden og Benzinøen er cirka  meter. I  ere høringssvar 
påpeger borgere, at sikkerhedsafstanden bør være mindst .-. meter. Det var bl.a. 
den manglende sikkerhedsafstand til Prøvestenen, der  k et  ertal på Københavns Rådhus 
til at droppe planerne om boligbyggeri på Kløvermarken. Foto: Michael Paldan.
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Husk, at du sparer penge med 
håndværkerfradraget 2016.

Få overdækket
terrasse med en 
ny markise

på alle
markiser

Spar

UJeg  nder det helt 
uacceptabelt at 

tænke boliger og institi-
toner ind i dette område. 
Afstanden til Benzinøen 
er kun 600 meter.
BIRGER ANDERSEN,                                                    
borger med høringssvar

Frank Jensen: 
Sikkerheden  
skal være i orden
KOMMENTAR. Københavns overborgmester 
Frank Jensen (S) oplyser, at kommunen er i 
dialog med Hovedstadens Beredskab for at 
»vende hver en sten omkring sikkerheden«.
AF JAN JEPPESEN
jje@amagerbladet.dk

SUNDBY: Københavns overborgme-
ster Frank Jensen (S) forstår godt 
bekymringen over, at der skal byg-
ges skole, idrætshal og daginstituti-
oner på den gamle gasværksgrund, 
men skriver i et svar til borgeren 
Birger Andersen, at han er enig i, 
at sikkerheden skal være i orden.

»Amager Strandvej 3 ligger ikke 
langt fra Benzinøen, hvor der gan-
ske rigtigt opbevares farlige stof-
fer. Jeg er også klar over, at der 
er en vigtig rørledning langs Ama-
ger Strandvej for flybrændstof  til 
lufhavnen.

Ifølge 'den eksterne beredskabs-
planen' fra 2013 gældende for Ben-
zinøen (Prøvestenen) forholder det 
sig sådan, at selv ved den meget lidt 
sandsynlige uheld vil der ikke ske 
skader på mennesker eller bygnnger 
på Amager Strandvej 3. Herudover 
vil brændstofledningen til lufthav-
nen langs Amager Strandvej i til-
fælde af ledningsbrud blive lukket 
omgående for at undgå ulykker,« 
skriver Frank Jensen.

Overborgmesteren oplyser, at 
Københavns Kommune er i dialog 
med Hovedstadens Beredskab for at 
»vende hver en sten omkring sikker-
heden på Amager Strandvej 3. Og 
der kan være behov for yderligere 
undersøgelser i den videre planlæg-
ning for området«.

Overborgmester Frank Jensen. 
Arkivfoto: Michael Paldan.

er klar til at begå samme fejltagelse.
»Det var ikke for sjov at nogle bor-

gere knoklede for at få Kløvermar-
ken fredet for byggeri. Det indgik i 
høj grad, at Prøvestenen er og var 
et enormt eksplosionsfarligt område. 
Men kommunen lider af hukommel-
sestab,« skriver han i et høringssvar.

Han mener, at der bør være en sik-
kerhedsafstand, dels rundt om Ama-
gerforbrændingen og Amagerværket 
ved Kraftværksvej på 1.000-1.500 me-
ter på grund af »de farlige, støjende 
og sundhedsskadelige, men indlysen-
de samfundsmæssigt nødvendige ak-
tiviteter«.

»Alle depoter på Prøvestenen er op-
rindelig godkendt ud fra forudsætnin-
gen, at der ikke var nogen form for 
beboelse inden for en afstand på 1.500-
1.600 meter fra anlæggene,«  skriver 
Lars Vestergaard, og tilføjer, at Ben-
zinøen også er oplagt terrormål.

»I 2008-2009 var det klart at offent-
ligheden og Københavns Borgerre-
præsentation ikke skulle have indsigt 
i oplaget og eksplosionsfaren i forbin-
delse med Prøvestenen, blandt andet 
fordi anlægget anses for terrormål. 
Dengang tænkte man vel mest på et 
fly eller angreb med en stjålet mili-
tærraket som Blekingegadebanden 
og diverse rockerbander har været 
i besiddelse af, men nu kan der kø-
bes fjernstyrede droner, som finger-
nemme terroister kan forsyne med 
eksplosiver. Der er ingen grund til at 

udfore skæbnen. Hvis ulykken skulle 
indtræffe, bør der ikke være skoler 
eller boliger inden for 2.000 meter,« 
fastslår Lars Vestergaard.

BARNEVOGNSTUR
Amager Øst Lokaludvalg arrangerer 
barnevognstur til gasværksgrunden 
på Amager Strandvej 3, torsdag 16. 
juni klokken 10.00-12.00. Mødestedet 
er Prismen i Holmbladsgade med ind-
gang fra Prags Boulevard 42-44. Der 
bydes på kaffe fra Øens Spisested, 
og kommunens ungdomsforvaltning 
præsenterer planerne for den kom-
mende skole. 

 ■ På gasværksgrunden lå 
Sundby Gasværk som 
nabo til haveforeningen 
Sundvænget og 
Prøvestenen. Det var det 
sidste gasværk, der blev 
bygget i København, 
og også det sidste, der 
blev taget ud af drift i 
forbindelse med overgang 
til nyt bygassystem i .

 ■ Der var tanker om at bevare 
selve siloerne, ikke mindst 
den højeste på  meter, 
da de for mange lokale 
var vartegn i området.

 ■ Da der ikke kunne findes en 
løsning for bevaring af den 
høje gasbeholder, blev det 
besluttet af rive den ned. 

 ■ I  og  begyndte 
totalnedrivningen af den  
meter høje gassilo samt af 
fem beholdere med benzin.
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Af Jeppe Helkov

DOBBELTROLLE  Skoleområdet 
i Gribskov er i krise. Karakte-
rerne halter, trivslen er i bund 
- og økonomien har svært ved 
at hænge sammen. Og som om 
det ikke var nok, kan Ugepo-
sten nu afsløre endnu en mulig 
møg-sag.

I begyndelsen af dette skole-
år indgik distriktskolelederen 
på Gilbjergskolen i Gilleleje 
Torben Lind en aftale om ind-
køb af skakundervisning, skak-
brikker og skakbrætter for den 
nette sum af 343.000 kr. Skak-
undervisningen har til formål 
at styrke elevernes matema-
tiske evner. Men noget kun-
ne tyde på, at skoleleder Tor-
ben Lind måske også har haft 
andre interesser at pleje. 

I hvert fald har Torben Lind 
et mere end almindelig tæt for-
hold til selvsamme fi rma, Skak-
Mat, han som øverst ansvarlig 
på Gilbjergskolen har hyret til 
at levere skakydelserne. Faktisk 
er forholdet så tæt, at en eks-

pert siger, 'at det lugter'.
"Det lugter ikke særlig godt, 

at man for offentlige midler 
har indgået en kontrakt med 
en virksomhed, man selv er en 
del af," siger lektor og ekspert 
i udbudsret ved Syddansk Uni-
versitet Carina Risvig Hamer 
og peger på, at offentligt ansat-
te ikke må træffe en beslutning 
på et område, hvor vedkom-
mende selv har en 'særlig per-
sonlig eller økonomisk interes-
se i sagens udfald'.  

Alvorlige beskyldninger
Direktøren for børneområdet i 
Gribskov, Steffen Bohni, afven-
ter en nærmere redegørelse, 
før han vil gå ind i sagen.

“Der er tale om alvorlige 
beskyldninger fra Ugepostens 
side. Dem vil vi undersøge 
grundigt, hvorefter vi udtaler 
os,” siger han.

Dykker man ned i substan-
sen, går Torben Linds navn igen 
mange gange, når man søger 
på virksomheden SkakMat, der 
for få uger siden skiftede navn 

til Matematik og Skak. 
Hele virksomhedens kon-

cept bygger på en idé, som Tor-
ben Lind og en mand ved navn 
Jan Andersen tidligere over for 
Kristeligt Dagblad har oplyst, 
at de udviklede sammen i 
2008. Indtil søndag eftermid-
dag fremgik det desuden af 
det sociale medie LinkedIn, 
at Torben Lind fra 2009 til i 
dag har arbejdet som konsu-
lent for SkakMat. Efter Ugepo-
sten begyndte at bore i sagen, 
har Torben Lind ændret disse 
oplysninger, så det nu fremgår, 
at han er ’konceptudvikler’. 

Via en aktindsigt er Ugepo-
sten samtidig kommet i besid-
delse af en kontrakt, SkakMat 
har indgået med Høje-Taastrup 
Kommune - og her fremgår 
det ligeledes, at Torben Lind er 
’konsulent’ ’praktiker’ og ’orga-
nisator’ for SkakMat.  

Viborg afviser Linds tilbud
Torben Lind har derudover 
ved siden af skoleleder-tjan-
sen tilsyneladende aktivt for-

søgt at sælge det selvsamme 
produkt, som han har beslut-
tet, at Gilbjergskolen skulle 
købe, til i hvert fald en anden 
dansk kommune. Det viser 
en aktindsigt, Ugeposten har 
fået hos Viborg Kommune. 
Her afviser kommunen ’det 
fremsendte tilbud’, som ’Tor-
ben Lind, distriktskoleleder og 
konsulent’ er kommet med. Så 
Torben Lind har altså selv for-
søgt at sælge SkakMats kon-
cept - og truffet afgørelse om, 
hvorvidt Gribskov Kommune 
skulle kaste 343.000 kr. efter 
samme produkt.

Professor i forvaltningsret 
ved Københavns Universitet 
Carsten Michael Henrichsen vil 
ikke forholde sig til den kon-
krete sag, men fortæller, at en 
person ikke må indgå en afta-
le på et område, hvor han kan 
have personlige interesser. 

"Almindelige habilitetsreg-
ler tilsiger, at ansatte i offent-
lige embeder ikke må indgå 
retshandler med private aktø-
rer, som de selv har økono-
misk interesse i eller fordel af," 
siger han og bliver bakket op 
af sin kollega på Københavns 
Universitet, professor Karsten 
Naundrup Olesen.

"Selvom han ikke ejer fi r-
maet, er der på baggrund af de 
oplysninger, du har fremlagt 
for mig, noget der taler for, at 

han har en særlig interesse på 
området. Han er måske knyt-
tet til selskabet på en måde, 
som bringer ham i karambo-
lage med inhabilitetsreglerne. 
Man kan godt komme i tvivl 
om skolelederen er helt upar-
tisk, når han bruger skolens og 
dermed kommunens penge."

Pynter sig med lånte fjer
"Ud fra oplysningerne kan 
man ikke afvise, at skolele-
deren er inhabil efter forvalt-
ningsloven. Der er regler om, 
at man er inhabil i en sag, hvis 
man har en særlig personlig 
eller økonomisk interesse. Og 
det kan man godt diskutere, 
om han ikke har," siger han.

Og det er faktisk ikke hvilket 
som helst fi rma, Gilbjergsko-
len har valgt at hyre. SkakMat 
har den seneste tid været under 
hård beskydning i medierne for 
at have plageriet et andet kon-
cept kaldet Skak+Mat. I spid-
sen for SkakMat (uden +'et) 
står førnævnte Jan Andersen. 
Jan Andersen har i mange år 
slået sig op på at være matema-
tiker - og ikke mindst på at have 
en ph.d.-grad fra et af de bedste 
universiteter i verden, ameri-
kanske Stanford. Der er bare 
et problem med den påstand. 
På Stanford har man rigtig 
nok en Jan Andersen i deres 
system. Men ifølge Sarah Bra-
beck, transcript administrator 
på Stanford - har han bare ikke 
færdiggjort nogen kurser.

"Ja, det er helt korrekt at 

konkludere, at han ikke har en 
universitetsgrad fra Stanford," 
skriver hun, da Ugeposten 
beder hende om at forholde sig 
til den påståede ph.d.-grad.

Kun Torben Lind tog tilbuddet
Kontakten mellem SkakMat  
og Gribskov Kommune blev i 
første omgang etableret, da Jan 
Andersen kontaktede direktø-
ren for børn- og unge-områ-
det, Steffen Bohni. Herefter 
blev der indkaldt til et møde, 
hvor Jan Andersen fortalte 
kommunens fem skoleledere 
om SkakMat. Efter mødet fi k 
skolelederne at vide, at de selv 
skulle gå videre med sagen, 
hvis de ønskede at benytte Jan 
Andersens produkt. Det gjor-
de én skoleleder. Torben Lind. 
Som den eneste skoleleder i 
kommunen valgte han at lave 
en aftale med SkakMat om køb 
af ydelser for 343.000 kr. 

Ugeposten har forsøgt at få 
en kommentar fra Jan Ander-
sen. Vi ville gerne have spurgt 
ham, om han kan dokumente-
re, at han har en ph.d.-grad fra 
Stanford. Ugeposten ville også 
gerne have spurgt Jan Ander-
sen om dokumentation for, 
at han er matematiker. Men 
Jan Andersen er desværre ikke 
vendt tilbage på Ugepostens 
henvendelser.

HVAD SIGER TORBEN LIND SELV 
TIL SAGEN - LÆS SIDE 6

Dobbeltrolle: Skoleleder bruger 
343.000  på eget skak-projekt

Der var store armbevægelser da Gilbjergskolen og distriktskoleleder Torben Lind i slutningen af august inviterede daværende minister for børn og undervisning El-
len Trane Nørby til indvielse på skolens nye projekt med skak i undervisningen. Men Ugeposten kan nu afsløre, at Torben Lind har en uheldig dobbeltrolle i forløbet. 
Foto: Jan Stephan

Indtil Ugeposten 
søndag konfron-
terede distrikt-
skoleleder Torben 
Lind kunne man 
på hans profi l på 
det sociale medie 
LinkedIn læse, at 
Torben Lind har 
været konsulent 
hos SkakMat siden 
2009.

Indtil Ugeposten 
søndag konfron-
terede distrikt-
skoleleder Torben 
Lind kunne man 
på hans profi l på 
det sociale medie 
LinkedIn læse, at 
Torben Lind har 
været konsulent 
hos SkakMat siden 
2009.

DOBBELTSPIL

Torben Lind er til daglig distriktskoleleder på Gilbjergskolen i 
Gilleleje. Ved siden af det job arbejder han som konsulent for 
fi rmaet SkakMat. Og netop det fi rma har Torben Lind i dette 
skoleår hyret til at levere skakundervisning, skakbrikker og andet 
udstyr for 343.000 kr. Det lugter, siger en ekspert
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Af Jeppe Helkov

STRAMMER OP  Forestil dig, 
at du er ved at lave en aftale 
til 343.000 kr. Laver du afta-
len mundtligt - eller sørger du 
for at få noget på skrift, så du 
er sikker på, hvad du køber? 
På Gilbjergskolen valgte sko-
leleder Torben Lind den før-
ste løsning, da han indgik en 
aftale med fi rmaet SkakMat, 
som han ifølge fi rmaets egne 
papirer er konsulent for. Og ja, 
du læste rigtigt. Ikke et eneste 
ord på skrift fi ndes om afta-
len, der blev indgået mellem 
Torben Lind og manden bag 
SkakMat Jan Andersen. Ikke et 
eneste ord om, hvad det præ-
cis er, Gilbjergskolen køber for 
343.000 kr. af skatteborgernes 
penge - eller hvad man forven-
ter til gengæld.

Det fremgår af et svar i for-
bindelse med en aktindsigt. I 
første omgang fortæller cen-
terchefen for børn- og unge-
området i Gribskov Kommune, 
Anne Steffensen, ellers, at der 

fi ndes nogle mails, der ’bakker 
op’ om den mundtlige aftale. 
“Der foreligger ikke en egentlig 
kontrakt, men en mundtlig afta-
le fulgt op af mails, jeg desværre 
ikke har adgang til da lederen 
(Torben Lind, red.) i øjeblikket 
er på ferie,” skriver hun.

Men da vi hos Torben Lind 
efterfølgende forsøger at søge 
aktindsigt i de mails, som 
Anne Steffensen henviser til, er 
svaret, at man bare har ’aftalt 
nogle ydelser.’

“Vi har ikke indgået en kon-
trakt, men aftalt nogle ydelser, 
som løbende betales. Der er 
tale om ydelser sfx kurser for 
lærere og pædagoger, under-
visning af elever, planlægning 
og gennemførelse af arrange-
menter, materialer, osv.,” skri-
ver Torben Lind.

Skal være dokumentation
Dr. jur. og professor i forvalt-
ningsret Carsten Michael Hen-
richsen, vil ikke forholde sig 
til den konkrete sag, men han 
fortæller, at det kan være i strid 

med reglerne om god regn-
skabsførelse, hvis man som 
offentlig myndighed ikke sikre 
en skriftlig dokumentation:

“Reglerne om god regn-
skabsførelse tilsiger, at der skal 
være skriftlig dokumentation 
for de udgifter, der afholdes 
til varetagelse af de offentlige 
opgaver. Ved indkøb af større 
og mere komplekse produk-
ter og ydelser bør der derfor 
altid foreligge en beskrivelse af 
samme, som gør det klart hvad 
der betales for. Hvis dokumen-
tationen ikke er fyldestgøren-
de, må dette forventes at blive 
påtalt ved revisionen af insti-
tutionens regnskab,” siger han 
og bliver bakket op af profes-
sor på Københavns Universitet, 
Karsten Naundrup Olesen.

Ret usædvanligt
“Det er ret usædvanligt, at 
man laver en aftale uden kon-
trakt. Det er ikke normalt, at 
man køber en ydelse uden at 
have nogle former for skriftlig 
dokumentation for, hvad man 

har købt, hvad der skal leveres, 
eller hvad man skal give for 
det,” siger han.

Hos Gribskov Kommune 
lægger direktøren for børn- og 
unge, Steffen Bohni, sig fl adt 
ned, når det kommer til de 
manglende kontrakter.

“Det er tydeligt, at der er for-
melle kontraktlige forhold, der 
skal strammes op på. Det vil vi 
sørge for, at der bliver gjort 
med det samme. Der burde lig-
ge en skriftlig kontrakt,” siger 
han.

Har I som kommune gjort nok 
for at sikre jer, at der er nok gen-
nemsigtighed i den her aftale?

“Nu er det Gilbjergskolen, 
der har købt ydelser. Vi har 
som forvaltning ikke blandet 
os voldsomt i det. Skoleleder-
ne har et væsentligt beslut-
ningsrum. Jeg er blevet oplyst 
af Torben Lind om, at der ikke 
en kontrakt, og det har jeg 
snakket med ham om for gan-
ske kort tid siden. Ja, faktisk 
for ganske få minutter siden, 
om at vi er nødt til at få lavet 
en formalisering af købet af de 
her serviceydelser.”

Jeg talte med Torben Lind for 
fem minutter siden, så det er sik-
kert lige efter, at han har talt med 
mig, at han har ringet til dig for 
at få orden i det her.

“Ja,” slutter Steffen Bohni.

Intet på skrift: Lavede mundtlige aftaler for 343.000 kr.
DOBBELTSPIL

Distriktskoleleder Torben Lind har indgået mundtlige aftaler for 
343.000 kr. af skatteborgernes penge. Aftalen er indgået med det 
selvsamme fi rma, han arbejder som konsulent for. Efter Ugepo-
sten er gået ind i sagen, vil der nu blive rettet op på problemerne
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Af Jeppe Helkov

PROBLEMATISK  Skeletterne bli-
ver ved med at vælte ud af ska-
bet i forbindelse med den afta-
len, som distriktskolelederen 
på Gilbjergskolen Torben Lind 
i begyndelsen af skoleåret ind-
gik med fi rmaet SkakMat. I 
tirsdags kunne Ugeposten 
afsløre, at Torben Lind hav-
de brugt 343.000 kr. af skat-
teborgernes penge på sit eget 
skakprojekt. Det skete, da han 
- som leder af Gilbjergskolen 
- indgik en aftale til 343.000 
kr. om et skakforløb, der hav-
de til formål at forbedre ele-
vernes matematikevner. Ved 
siden af arbejdet som skole-
leder har Torben Lind nemlig 
også arbejdet som konsulent 
for SkakMat, har været med til 
at starte projektet - og har der-
udover forsøgt at få mindst en 
anden dansk kommune til at 
købe selvsamme produkt, som 
han fi k Gilbjergskolen til at 
kaste de 343.000 kr. efter. Det 
lugter, sagde en ekspert blandt 
andet til Ugeposten. 

Skal kende markedet
Men sagen stopper altså ikke 
der. For da Torben Lind beslut-
tede at bruge 343.000 kr. på 
SkakMat, havde han tilsyne-
ladende ikke først undersøgt, 
om deres tilbud nu også var det 
bedste - eller om skolen i dis-
se sparetider kunne have fået 
mere for skattekronerne hos 
andre virksomheder. Og det er 
man ifølge lovgivningen for-
pligtet til at vide, understreger 
Carina Risvig Hamer, lektor på 

Syddansk Universitet og eks-
pert i udbudsret. 

"Når en offentlig institu-
tion køber en ydelse, skal de 
have sikret, at købet er fore-
gået på markedsvilkår. Det er 
rigtig nok, at man godt kan 
nøjes med at indhente ét til-
bud, men hvis man gør det, 
skal man kende markedet. 
Man skal kende de andre spil-
lere på markedet – og man skal 
vide, at det tilbud, man tager, 
også er det bedste," siger Cari-
na Risvig Hamer og uddyber:

"I netop den her sag kan 
man måske stille spørgsmåls-
tegn ved, om der også er andre 
interesser på spil. Og med de 
udbudsretlige regler havde det 
været god skik at hente andre 
tilbud ind først."

Kender Dansk Skole Skak
Og via en aktindsigt kan Uge-
posten dokumentere, at Torben 
Lind ikke ’tilbundsgående’ hav-
de undersøgt, om Gilbjergsko-
len nu også rent faktisk lavede 
en god handel, da de købte det 
produkt, som skolelederen alt-
så også selv forsøger at sælge. 
I aktindsigten spørger Ugepo-
sten ind til, om Torben Lind 
er bevidst om, at Dansk Sko-
le Skak også tilbyder matema-
tik og skakundervisning. Et til-
bud, der vel at mærke er blevet 
undersøgt af forskere på Aar-
hus Universitet. Forskerne fandt 
frem til, at netop Dansk Skole 
Skaks tilbud havde hævet ele-
vernes matematik-evner med 
op til 40 pct. 

"Gribskov Kommune er 
bekendt med Dansk Skole 

Skak. Uden at have undersøgt 
det tilbundsgående forekom-
mer det, at Dansk Skole Skak 
i højere grad har fokus på at 
børn lærer skak, hvor projek-
tet SkakMat mere handler om 
læring og matematik. Vi har 
som nævnt ikke været i udbud 
eller hentet alternative tilbud," 
skriver Torben Lind.

Ikke en konkurrent
Over for Ugeposten uddyber 
Torben Lind det synspunkt.

“Jeg kender godt til Dansk 
Skole Skak som forening, men 
jeg har nu aldrig tænkt på 
dem som konkurrenter eller 
lignende. For deres primæ-
re udgangspunkt er at udbre-
de kendskabet til skak. Det er 

deres mission,” siger han.
Men ifølge Dansk Skole Skak 

er der altså et grundlæggen-
de problem ved Torben Linds 
påstand. Han har fuldstændig 
misforstået, hvad deres projekt 
handler om. 

"Det er lodret forkert, at 
vores projekt handler om at 
lære børn skak. Tværtimod 
handler det om matematik 
og logisk tænkning. En enkelt 
mail fra Torben Lind eller Grib-
skov Kommune kunne have 
afkræftet den påstand," siger 
Mads Jacobsen fra Dansk Sko-
le Skak. Dermed kan man altså 
med god grund stille spørgs-
målstegn ved, om Torben Lind 
nu også havde undersøgt, om 
skatteborgernes penge blev 

brugt på det bedste tilbud. 

Også Kommunens ansvar
Ifølge Karsten Naundrup Ole-
sen, professor ved Københavns 
Universitet og ekspert i offent-
lig markedsaktivitet, bærer 
Gribskov Kommune dog også 
et ansvar i det hele. Også selv-
om det i sidste ende var Torben 
Lind, der besluttede at hyre 
SkakMat.

“Det er op til kommunen at 
sørge for, at man får en så god 
og billig aftale som mulig. Det 
er stadig kommunen, der står 
som ordregiver, selvom man 
internt vælger at delegere det 
ned på skolelederniveau. Så 
kommunen er ikke fritaget i 
det her,” siger han.

Ugeposten har gentagen-
de gange forsøgt at få en kom-
mentar fra børn- og ungedi-
rektøren i Gribskov Kommune, 
men han er ikke vendt tilbage. 
I tirsdags fortalte han dog, at 
kommunen er ved at se nær-
mere på sagen.

“Der er tale om alvorlige 
beskyldninger fra Ugepostens 
side. Dem vil vi undersøge 
grundigt, hvorefter vi udtaler 
os,” sagde han. 

Kort inden avisens deadline 
onsdag blev Ugeposten kon-
takten af Gribskov Kommune, 
der fortalte, at der senere ons-
dag - efter avisens deadline - 
ville komme en redegørelse 
om hele sagen. Læs opfølgning 
på Ugeposten.dk 

'Det er lodret forkert': 

Skoleleder på kant med loven

Den 26. maj i år var fem loka-
le skoleledere til møde med 
Jan Andersen. Han er man-
den bag virksomheden Skak-
Mat. Han fortæller om et pro-
jekt, der skal styrke elevernes 
evner i matematik gennem 

skakundervisning. Alle fem 
skoleledere får at vide, at de 
selv skal gå videre, hvis de vil 
have projektet. 

Det vælger én skoleleder. 
Distriktsskoleleder på Gil-
bjergskolen Torben Lind. Han 

indgår en aftale til 343.000 kr. 
Og det er faktisk langt fra før-
ste gang, at Torben Lind hører 
om SkakMat. Faktisk har han 
selv været med til at få ideen til 
virksomheden. Af papirer fra 
virksomheden og fra Torben 
Linds LinkedIn-profi l fremgik 
det indtil søndag, at han var 
ansat som konsulent i Skak-
Mat. Det er ændret til ’kon-

ceptudvikler’, efter Ugeposten 
begyndte at spørge ind til det.

En aktindsigt viser derud-
over, at Viborg Kommune har 
afvist et ’fremsendt tilbud’ 
om skakundervisning sendt 
af ’distriktskoleleder og kon-
sulent’ Torben Lind. Over for 
Ugeposten indrømmer Tor-
bin Lind, at han ved siden af  
jobbet som skoleleder i Gribs-

kov har forsøgt at sælge Skak-
Mats produkter til mindst én 
anden dansk kommune.

Flere eksperter stiller  over 
for Ugeposten spørgsmåls-
tegn ved, om Torben Lind er 
i stand til at træffe en objek-
tiv beslutning om indkøbet 
af SkakMat til Gilbjergskolen, 
når han er så personligt invol-
veret i projektet. 

I forbindelsen med aftalen 
til 343.000 kr. har Torben Lind 
ikke indgået nogen skriftlig 
aftale. Den eneste dokumenta-
tion, Gribskov Kommune har i 
forhold til aftalen, bygger på 
mundtlige udsagn. Højest 
usædvanligt, siger ekspert. 
Efter Ugeposten er gået ind i 
sagen, vil der blive strammet 
op på det, lover kommunen.

Dobbeltspil

Daværende minister for børn- og undervisningsområdet Ellen Tran Nørby slog vejen forbi, da skoleleder Torben Lind og Gilbjergskolen begyndte SkakMat-projektet. 
Men nu bliver Torben Linds rolle i det hele undersøgt. Foto: Jan Stephan 

DOBBELTSPIL

Distriktskolelederen på Gilbjergskolen Torben 
Lind indgik en mundtlig aftale til 343.000 kr. 
uden 'tilbundsgående' at have undersøgt, om 
de kunne have fået den samme ydelser bedre 
og billigere et andet sted
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Fuldaut. klimaanlæg

Fartpilot & Speedlimiter

Blink i sidespejle

16” Alufælge

Tågeforlygter

 45.000,-
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Forfwrende fornuftig

kia.com

33.000 grunde til at
beswge din forhandler

1 . 0  A T T R A C T I O N  P L U S

109.999 kr.
INKL. EKSTRA MEGET UDSTYR

VÆRDI 33.000 kr.

Forfwrende fornuftig

kia.com

33.000 grunde til at
beswge din forhandler

1 . 0  A T T R A C T I O N  P L U S

109.999 kr.
INKL. EKSTRA MEGET UDSTYR

VÆRDI 33.000 kr.

Du får bl.a. klimaanlæg•7” navigation med farveskærm 
& bakkamera•fartpilot• sædevarme • 14” alufælge•blu-
etooth•læderrat•5 sæder•autolight control• elruder for 
& bag•fjernbetjent centrallås•el-justerbare sidepejle 
med varme• privacy glass•7 års kortopdatering•iphone 
indgang/usb

Picanto 1.0 Attraction Plus
Forbrug: EU-norm 22,7 km/l
ved blandet kørsel. CO2: 102 g/km

Ugeposten.dkTirsdag den 17. januar 2017 ■ Uge 03, 44. årgang ■ Til alle husstande

Wow: ’Flaske Finn’-
indsamling nærmer 
sig 20.000 kr. 
12

’Vild med dans’-
dommer kommer 
til Helsinge

52

Borgmester 
kåret til
 ’Årets Klipper’

18

EFTER UGEPOSTENS AFSLØRINGER: 
SKOLELEDER FYRET LÆS SIDE  2
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Hæder

Herlev BlADet

18 · SOMMERUDGAVE Herlev Bladet · Onsdag den 19. juli 2017 Herlev Bladet · Onsdag den 19. juli 2017 SOMMERUDGAVE · 19

ORD
Om og fra et menneske i Herlev

39
Portræt-serien 39 Ord: 

DIG: 
1. Egenskab:
Nørd.
2. Bedst:
Se og sanse.
3. Værst: 
Glemsom.
4. Temperament: 
Bestemt, men bevidst om det.
5. Small talk:
Svært. 

MENNESKER:
6. Vigtigst: 
Være sig selv.
7. Mindst vigtigt:
Penge og magt. 
8. Øjenkontakt: 
Ja
9. Humor: 
Ja

HJEMSTAVN: 
10. By:
Herlev.
11. Karakteristisk:
Landsby. 
12. Attraktion: 
Adgang til naturen.

13. Skole: 
Dyssegårdsskolen. 

MUSIK:
14. Band:
Alt klassisk, jazz og funk. 
15. Solist:
Svjatoslav Richter. 
16. Koncertoplevelse:
Weather Report. 
17. Musikfestival: 
Copenhagen Jazz Festival. 
18. Senest: 
Pat Metheny under jazz-
festivalen sidste år, hvor 
jeg fik billet i sidste øjeblik, 
ankom på motorcykel og blev 
interviewet til P8 Jazz. 

FILM:
19. Bedste:
Velkommen Mr. Chance 
(Being There) med Peter 
Sellers. 
20. Klassiker:
Diktatoren med Chaplin
21. Må se: 
Det ved jeg ikke.

VERDEN:
22. By:
Berlin
23. Land: 
New Zealand. 
24. Må se:
Japan. 

TEKNOLOGI:
25. Smartphone:
Nej. 
26. Computer:
Nødvendigt onde. 
27. Tablet: 
Meget lidt. 
28. App: 
Nej. 

SOCIALE MEDIER:
29. Facebook/Linkedin:
Lidt Facebook, Dragedagen 
har en Facebook-side.
30. Tidsforbrug/dag: 
Nul. 

MEDIER:
31. Flow-TV: 
DR Derude med Søren Ryge 
og Jersild og Trump. 
32. Streaming: 
Kender det ikke. 
33. Serie: 
Riget. 

MAD OG DRIKKE:
34. Ret:
Frikadeller, jeg er meget 
traditionel. 
35. Drik: 
Øl. 

I BYEN:
36. Restaurant:
La Buca. 
37. Café: 
Ikke det store behov. 
38. Kvarter: 
Skinderskovvej. 

FALDEREBET.
39. Råd: 
Vær dig selv.

 Af Jørgen Nielsen

Person-profil:  39 spørgsmål besvaret med, så 
vidt muligt, ét enkelt ord. 
Formål: At blive inspireret i en lettere læsning 
med fotos til at lære en lokal person bedre at 
kende.  
Denne gang: Sejlmager og Herlevs Mr. Kite. 

Klaus Brandt Pedersen

DENNE UGEs SPØRGSMÅL TIL:  Sejlmager, fotograf og drage-entusiast Klaus Brandt Pedersen.  Fotos: Henrik Lüthcke. 

KLAUS BRANDT PEDERSEN

Sejlmager/dragemager
Arrangerer igen Dragedag 
under Festugen 3. september 
på markerne ved Kildegår-
den og anskuer det som et 
kulturmøde. 

FAKTA

...at lære en
lokal person

bedre at kende...
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Det skulle have været 
den bedste fødselsdag 
nogensinde, men der 
var ingen, der råbte 
hurra og viftede med 
flag. Da Lasse for to år 
siden forlod Bisbebjerg 
Hospital på rystende 
ben, måtte hustruen 
Ina ringe rundt for at 
aflyse den overraskel-
se, hun havde plan-
lagt. Lasse har 'ALS', og 
ved ikke, hvor mange 
fødselsdage han har 
tilbage. Du kan være 
med til at give ham en 
chance. 

Af André Bentsen

De fleste børn fra Ny-
ager Skole og Skov-
moseskolen kender 

Lasse Lüders, som den sjo-
ve og glade lærer, der altid 
har tid til et ekstra spørgs-
mål, men tiden er ved at 

løbe ud for Lasse Lüders. 
I dag er han så syg, at 

han ikke altid kan genken-
de sig selv. 

"Jeg havde de bedste år 
af mit liv på de to skoler, 
og har altid drømt om at 
arbejde med specialpæ-
dagogik. Havde det ikke 
været for sygdommen, 
ville jeg stadigvæk have  
arbejdet der den dag i 
dag," siger Lasse, der nu 
har skiftet katteteret ud 
med et transportabelt lille 
bord, der passer til køre-
stolen, der i dag er blevet 
hans liv. 

Selvom vintersolen ba-
der værelset på det lille 
plejehjem i lange lyse stri-
ber, er der ikke noget som 
helst, Lasse ikke ville gøre 
for at stå i entréen i famili-
ens lille hus. 

"Når jeg sover, drømmer 
jeg om, at jeg på mirakuløs 
vis er blevet rask, men jeg 

drømmer også om at kom-
me ind ad døren derhjem-
me og løfte mine børn op. 
Sjovt, at noget så banalt 
kan blive til ens største øn-
ske, men sådan er det nok, 
når man ved, man skal 
dø," siger Lasse, der hele 

tiden kæmper med den er-
kendelse. 

"Én ting er, at lægerne 
fortæller, man maksimalt 
kan leve tre til fem år med 
'ALS', noget andet er at 
vinke farvel til livet bid for 
bid, mens man samtidig 

kæmper for at holde fast i 
det længst muligt. 

"Jeg har så meget at leve 
for," siger Lasse, der, nogle 
måneder efter den skæb-
nesvangre dag på hospi-
talet, blev far til sit fjerde 
barn Hugo. 

"Hele tiden bliver man 
nødt til at genopfinde sig 
selv som far og menneske. 
Jeg kan ikke løfte ham op, 
jeg kan ikke trøste børne-
ne, cykle eller spille ba-
sketball med dem mere, så 
jeg bliver nødt til at finde 

ud af, hvordan jeg så kan 
være en god far. Hvad kan 
jeg give dem i denne her 
situation, der er mindst 
lige så hård for dem, som 
for mig," siger Lasse og 
kigger fjernt ud i luften, 
mens han tilføjer:

"Det burde jo være mig, 
der gav ham mad, og ikke  
ham, der skal made mig."

Men så smiler han og 
afslører, hvor meget den 
fysiske kontakt mellem to 
mennesker betyder. 

"Bare det at mærke ham, 
når han sidder på mit skød, 
giver os et bånd sammen, 
der giver mig lyst til at 
kæmpe endnu mere."

Svær balancegang 
Dagene går med genop-
træning og på at følge med 
i de fremskridt som læger-
ne gør på området, men 
der er ikke mange strå at 
klamre sig til. 

"I Danmark er det lidt 
sådan, at der ikke bliver 
tilbudt alternativ behand-
ling til patienter med ALS. 
Det er meget nedpriorite-
ret sammenlignet med de 
store sygdomme. Vi bliver 
ikke tilbudt særlig meget 
psykologhjælp," fortæller 
han. 
Derfor har familien selv 
sørget for en familietera-
peut og en præst, der kan 
hjælpe med at tale tingene 
igennem. 

"Det er blevet ekstra 
hårdt nu, hvor jeg er flyt-
tet på plejehjem, men det 
er jeg nødt til, fordi jeg har 
brug for hjælp til alting 
efterhånden. Grænserne 
bliver hele tiden rykket, 
og det er svært at komme 
ud af den boble, jeg nogle 
gange leve i."

"Der ligger en identitet 
i den måde, man bruger 
sin krop på, og det hæn-

En chance til Lasse

ENSOM KAMP: Familien arbejder intenst på at følge med på behandlingsmulighederne i Verden, og finder løbende behandlinger, som kan hjælpe Lasse. I udlandet skabes der stadig større opmærk-
somhed om sygdommen og flere forsøg omkring behandlingen af sygdommen etableres. I Danmark har man ingen forsøg, og der er ikke opmærksomhed på sygdommen og derfor heller intet samar-
bejde internationalt omkring de forsøg, som er ude i Verden. Søsteren har startet en indsamling, som giver Lasse en chance for at opsøge de muligheder, der er. Foto: Ian Nielsen

Når jeg sover, drømmer jeg om, at jeg 
på mirakuløs vis er blevet rask, men 
jeg drømmer også om at komme ind ad 
døren derhjemme og løfte mine børn op. 
Sjovt, at noget så banalt kan blive til ens 
største ønske

- Lasse Lüders
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ger meget sammen med 
den rolle, man har. I dag 
kan jeg ikke bruge min 
krop, og jeg ved, at jeg på 
et tidspunkt også mister 
evnen til at trække vej-
ret. Jeg finder hele tiden 
på en ny rolle til mig selv 
sammen med min hustru 
Ina, der har været der for 
mig og børnene hele tiden, 
selvom vi også græder me-
get."

"Det er hårdt ikke at 
være sammen med hende, 
og at bo her på plejehjem-
met. På en måde er vi ble-
vet skilt."

Har stadig minder
der skal skabes
Den lille familie klynger 
sig i dag til et spinkelt håb 
om de erfaringer andre pa-
tienter har gjort sig. 

"Nogen har held med 
at forhale sygdommen og 
andre oplever, at man gen-
vinder funktioner. Jeg si-
ger ikke, jeg får en chance 
til, og jeg er ikke blind for 
den bagkant, som læge-
videnskaben har givet 
mig, men jeg har en lyst på 
livet, ikke mindst på grund 
af min fantastiske familie, 
og selvom tingene bliver 
stadig værre, siger jeg 
hele tiden til mig selv; hvis 
sygdommen bare stoppede 
her, og lod mig leve vide-
re, så vil jeg være lykkelig 
for at se min familie vokse 
op," siger Lasse. 

Giv Lasse en chance
Du kan være med til at gi-
ve Lasse og familien den 
chance. 

Lasses søster har opret-
tet hjemmesiden enchan-
cetillasse.dk, der hjælper 
med at dække alle de ud-
gifter, som er forbundet 
med særlige behandlinger, 
og de udgifter familien 
ikke længere kan over-
komme, nu hvor Lasse er 
flyttet på plejehjem. 

"De bidrag vi har fået 
indtil nu, har gjort, at vi 
kan prøve muligheder af, 
som har hjulpet andre. Vi 
er meget taknemmelige 

for at have den chance 
frem for at være ærgerlige 
over, at vi ikke har råd til 
at tage til Jylland, eller få 
en dag, hvor vi kan lave 
noget sammen som fami-
lie."

"En oplevelse, som bør-
nene kan se tilbage på, når 
de bliver store," siger Las-
se, der hver dag arbejder 
med, hvilke ting, der skal 
skrives og gemmes til, når 
børnene en dag skal kon-
firmeres eller giftes. 

"Jeg vil gerne vise dem, 
at jeg har set dem og ken-
der dem på en hel speciel 
måde, hvis jeg ikke selv er 

der til at opleve det. Det 
er ikke sikkert, de rigtigt 
kan huske mig, når de bli-
ver voksne. De skal have 
noget, der giver dem et 
billede af, hvem jeg var, 
og hvad vores forhold var 
sammen," siger Lasse, der 
også bruger støtten som et 
positivt pres.

"Alle de ting, der har 
givet mening de sidste 10 
år, er blevet taget fra mig. 
Den jeg er for min kone og 
mine børn, mit arbejde og 
mit liv, er jeg ikke længere, 
men det giver mig et godt 
pres, at der er 3000 på 
Facebook, der støtter vores 

kamp som familie. Det gi-
ver mig styrken til at vise 
min familie den kærlighed 
og det nærvær, som lige 
nu er min grundlæggende 
mening med livet."

Du kan være med til at 

give Lasse en chance på 
hjemmesiden www.en-
chancetillasse.dk eller ved 
at søge på Facebook under 
samme titel. 

ALS: Amyotrofi sk lateral skle-
rose (ALS) er en sygdom, som 
rammer de motoriske nerver i 
hjerne, hjernestamme og den 
forlængede rygmarv, som ved 

viljens hjælp styrer muskler-
nes bevægelse. De dele af 

musklen, som ikke får signaler 
fra døde nerver, holder op 

med at fungere og kroppens 
muskler bliver gradvis mindre 
og svagere. Foto: Ian Nielsen

FAR TIL FIRE: Lasse er en ung far på 36 år, som har fi re børn på 10 måneder, 3 år, 6 år og 9 år. 
Han har, indtil sygdommen ikke længere tillod det, arbejdet som lærer på Skovmoseskolen.
Foto: Ian Nielsen

BOR PÅ PLEJEHJEM: "Der er ikke noget at gøre - du kan få hjælpemidler og en handicapbolig" er 
beskeden, Lasse har fået, efter at han i marts 2015 fi k diagnosen 'ALS'. Nu bor han på plejehjem, 
men besøger hver dag familien hjemme i huset. Foto: Ian Nielsen

FAKTA
Du kan også støtte Lasse

• Mobilepay: Tlf. 60 64 68 49

• Bankoverførsel:
Nordea Bank
Reg. Nr. 2104
Konto nr. 6281 907 598

• Læs mere på www.enchancetillasse.dk
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HOLD JULEFROKOSTEN PÅ HEGNSLUND  
i  idyl l iske omgivelser  nær Dyrehaven

Se mere på www.hegnslund.dk

Vi åbner 45 min. før første forestilling

Glæd
Dem    
til:

også INDIGNATION – ALLIED 

Vi åbner 45 min. før første forestilling

OM AT SIGE JA 
MED OG AF JOCOB HOLDT  

Den 20. nov. kl. 10.00 
2 timers vederkvægende 
oplevelse for sanserne! 

KUN kr. 100,- pr. billet.

antastiskeskabningerkabningerkabninger fantastiskeskabninger

Oplev en ny æra i

J. K. Rowlings Magiske Verden

skrevet af  J. K. Rowling  instrueret af  David Yates

TIRSDAG
Kl.  15.00 GIRL ASLEAP
Kl.  16.40 ROSEMARIE OG 
  GARTNERENS HEMMELIGHED
KL.  19.30 HOFFMANNS EVENTYR
  LIVE fra Opera de Paris

ONSDAG
Kl.  15.00 GIRL ASLEAP
Kl.  16.40 ROSEMARIE OG 
  GARTNERENS HEMMELIGHED
KL.  18.30 KVINDEN I TOGET
KL.  20.45 HACKSAW RIDGE

TORSDAG 
KL.  12.00 37 DK PREMIERE

TORSDAG – MANDAG
Kl.  14.00 PERFECT STRANGERS DK PREMIERE
KL.  15.45 FANTASTISKE 
  SKABNINGER 3D DK PREMIERE
KL.  18.15 FANTASTISKE 
  SKABNINGER DK PREMIERE
KL.  20.45 37 DK PREMIERE

LØRDAG – SØNDAG EFT.
KL.  12.30 FAMILIEN JUL I 
  NISSERNES LAND

 LYT TIL LIVET – HELE LIVET
Lever du med nedsat hørelse? Så bestil en 
gratis og uforpligtende høreundersøgelse 
og prøv et mikro-høreapparat. Find dit 
lokale Dansk HøreCenter på www.dkhc.dk

Fang alle pointerne
med et mikro-høreapparat

BESTIL EN GRATIS 
HØRETEST NU

70 230 560

Strandvejen 136B, 2900 Hellerup

Glögg, æbleskiver, julepynt, smukke dekorationer 
og dejlig julestemning!

Slik og gaver til børnene ☺

Vi glæder os til at se Jer!

Julehygge hos rêve no.1
Lørdag d. 19/11 kl. 10.00 - 15.00

ORDRUPVEJ 56 CHARLOTTENLUND
STRANDVEJEN 163 HELLERUP

BESØG OS PÅ WWW.LYNGGAARDSHOP.COM

HELLERUPVEJ 15A - TLF. 39 40 48 52

Kokkedal Slot Copenhagen 
Kokkedal Allé 6 · 2970 Hørsholm · tlf. 4422 8000

www.kokkedalslotcopenhagen.dk

okkedal Slot Copenhagens smukke omgivelser. Lad dig inspirere af vores spæn
dende aktiviteter og få fornyet energi til jeres møde. Prøv for eksempel vores unikke og sjove 

aktivitet, polo for begyndere.

mødedøgn frA Kr. 2.100 Pr. PerSon

or mere information og reservation kontakt vores bookingafdeling på booking@kokkedal-slot.dk 
eller tlf. 4422 8006 eller besøg slottets hjemmeside www.kokkedalslotcopenhagen.dk

Kokkedal Slot Copenhagen · Kokkedal Allé 6 · 2970 Hørsholm · tlf. 4422 8000
www.kokkedalslotcopenhagen.dk

Priser fra kr. 475 pr. person

AFHOLD FØDSELSDAG I 
NORDSJÆLLANDS 

SMUKKESTE LOKALER

Charlottenlund Stationsplads 2
thebreadstation.com

Alt er hjemmebagt 
Ingen filialer. Ingen fabrikker

Charlottenlund Stationsplads 2
thebreadstation.com

Alt er hjemmebagt 
Ingen filialer. Ingen fabrikker

Charlottenlund Stationsplads 2
thebreadstation.com

Alt er hjemmebagt 
Ingen filialer. Ingen fabrikker

Ordrupvej 58  ∙  2920 Charlottenlund  ∙  39 64 28 28  ∙  info@2eyes.dk 
Søborg Hovedgade 69  ∙  2860 Søborg  ∙  Tel. 39 64 28 08

FÅS HOS 2EYES

 

23. & 24. NOVEMBER KL. 10-20 
TEGLGÅRDSVEJ 21A CHARLOTTENLUND 
LÆS MERE PÅ WWW.GHV.DK & FACEBOOK 

 

GENTOFTE 
HÅNDARBEJDSVÆRKSTED 

JULESTUE 2016 
CAFÉ & SALG AF HÅNDLAVET BRUGSKUNST 

Nr.       . 111. årgang

www.villabyerne.dk

 

Børne- og 
ungehospice 
fylder 1 år
SIDE 8-9

Miniplanet 
deler navn med 
Gentofteborger
SIDE 25

Annemarie hjalp 
ambulancer i 
gang i Benin
SIDE 4

15. november 2016

46

Kåret til Danmarks bedste lokale ugeavis

-30% til -50%
på alle solbriller

Vi skal gøre plads til alle   

forårets nyheder

- så kom og gør et kup

Få dine dias, foto eller negativer scannet i støvfri, 

forbedret super-kvalitet og leveret på et USB-stik.  

Så kan de ses på TV/PC og deles med børn og familie.

“Perfekt”

Ring  31 500 400  og hør mere
www.memoryscan.dk

Århusgade 88, 2100 København Ø

BEVAR & DEL DINE 
FOTOMINDER!

Gratis
USB-stik*

i februar

Klip ud:  

Trustscore 9,7 Kunderne siger:

* hvis annonce medbringes

TÆPPEVÆRKSTEDET 

Hos os får du altid god 

og kompetent service

ÅBENT MAN-ONS 9-18

www.kelim-rep.dk
Tlf:5025 6977

Vangedevej 131

PROBLEMER MED HØRELSEN?

- prøv GRATIS vores MICRO høreapparat

GRATIS HØREUNDER SØGELSE

CHARLOTTENLUND · ESBJERG · FREDERICIA · FAABORG · HADERSLEV 

HELSINGØR · HILLERØD · HJØRRING · HOLBÆK · HORSENS · KOLDING 

KØBENHAVN · KØGE · MIDDELFART · NYBORG · NÆSTVED · ODENSE

RANDERS · ROSKILDE · SLAGELSE · SILKEBORG · SVENDBORG 

SØNDERBORG · VEJLE · VIBORG · AARHUS · AABENRAA · AALBORG

www.dkhc.dk

Vi har de mindste 
og bedste høreapparater

RING PÅ 
70 230 560 

SybergFritz 

Kunsten 
og kærligheden

20. februar - 10. maj 2015

ORDRUPGAARD

ÅBNER 

20. FEB

HØREAPPARATER 

0,-*FRA KR. 

* Efter off . tilskud

Kom til gratis
høretestdag
12. februar

Jægersborg Allé 29B · 2920 Charlottenlund · 88 77 80 01

Lyngby Hovedgade 55A · 2800 Lyngby · 88 77 80 07

Lyngby Hovedgade 44, st. th. · 2800 Lyngby · 88 77 80 38

(Høretestdag d. 11. februar)

Bestil tid på tlf.

88 77 80 01

Byg Total
Alt i murerarbejde, tagarbejde 

og tømrerarbejde

GRATIS uforpligtende tilbud
Tlf. 28 500 450

30 års erfaring

D E N  KG L . FA S T E L AV N S B O L L E

E R  T I L B A G E  !

- M E D  VA N I L J E C R E M E , C I T R O N -

T I M I A N , C O N F É R E N C E  P Æ R E ,

R I S T E D E  M A N D L E R

O G  H V I D  C H O K O L A D E

O R D R U P V E J  1 0 1

Nr.       . 110. årgang

www.villabyerne.dk

LOKALAVIS 
i mere end 100 årSiden 1906

Kom helt 
tæt på Søren 
Hauch-Fausbøll
SIDE 8

På OG hedder 
superstjernen 
Jesus Kristus
SIDE 22

Unges idéer 
kan forandre 
Gentofte
SIDE 3

10. februar 2015

07

Af Mikael Østergaard

PRIS  Ved Robert-uddelingen 

i søndags fi k en glad og stolt 

Christel Hammer, Gentofte, 

overrakt en Æres-Robert for sit 

mangeårige arbejde for dansk 

fi lm.  Christel ejer Hammer PR 

og Kommunikation sammen 

med sin datter Helle, og kun-

dekredsen tæller bl.a. Cirkus-

revyen og Bakken. 
Christel Hammer fi k over-

rakt prisen af Hellerup-borge-

ren Regner Grasten og Lars von 

Trier. Foto: Rolf Konow

Æres-Robert 
til PR-veteran

Foto: Carsten Scheuer.

Lørdag blev en mand fundet død i et skur ved Bernstorffsparken. Foto: Michael Larsen

Af Jesper Lundh og Jeppe Lund

112  En kondiløber fandt i lørdags en død 

mand i et skur i Bernstorffsparken ved Femve-

jen. Politiet betragtede i første omgang døds-

faldet som mistænkeligt, men har nu en teori 

om, hvad der er sket.
"Vi regner med, at der er tale om en hjem-

løs østeuropæer. Vi har en idé om, hvem han 

er, men han er ikke endeligt identifi ceret. Vi 

mener ikke, der er tale om en kriminel hand-

ling," siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, 

Ole Hestbæk.
"Vi antager, at han har taget ophold i sku-

ret og i forsøg på at holde varmen har antændt 

en primitiv primus. I den forbindelse er noget 

materiale blevet antændt, og han er død af røg- 

eller kulilteforgiftning," siger vagtchefen.

"Det er stadig kun vores antagelse. Man-

dag (i går, red.) skal et ligsyn underbygge det 

her - ellers har vi en ny situation. Men vi er 

ret sikre på, at det er sådan, det er sket," siger 

Ole Hestbæk.
Ejeren af kiosken ved Femvejen, Nico 

Grieco, kan ikke bidrage med oplysninger:

“Jeg var bortrejst fra torsdag til søndag, 

men har ikke tidligere oplevet, at folk har taget  

længerevarende ophold i skuret”, siger han.

Ifølge Nordsjællands Politi er der forment-

lig tale om en 60-65-årig polsk hjemløs mand, 

som Gentofte Kommune tidligere har været i 

kontakt med. 

Mand døde af kulilteforgiftning ved Femvejen
Det var formentlig en hjemløs polsk mand, der lørdag blev fundet død 

i et skur, oplyser Nordsjællands Politi

LOKALAVIS 

Tag med på rundtur
i udadvendt 
eventyr
Der knokles løs inden i 
det nye Experimentarium 
for at nå at blive klar 
til åbning i januar. 
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Tekst og foto: 
Jesper Bjørn Larsen

 En frostklar dag i februar 
2016 stod Anders Schultz 
Andersen på toppen af en ski-
bakke i Norge. Solen skinne-
de over fjeldet, og hans treåri-
ge søn Asker var verdens gla-
deste dreng.

I lang tid havde Asker kun 
set sin far i begrænsede tids-
rum, men nu var han alene 
med ham på en fi re dage lang 
ferie. Og nu skulle han lære at 
stå på ski.

Så ringede telefonen. I 
røret var Carla, Anders' kære-
ste og Askers mor. "Knud har 
fået det rigtig dårligt. Hvis det 
ikke ændrer sig i løbet af den 
næste halve time, så lægger 
de ham i respirator. I bliver 
nødt til at skynde jer hjem," 
kunne Anders høre sin kære-
ste sige. Klokken var 10 om 
formiddagen. 

Noget var galt
 Da Knud kom til verden 26. 
september 2015 på Rigshospi-
talet, kunne hans far godt se 
på jordemoderen, at der var et 
eller andet galt. 

Alle fødselsforberedelser 
var ellers gået fi nt, og alle scan-
ninger var, som de skulle være. 
Lægerne havde godt nok set en 
lille deformation ved hjertet. 
“Det har nærmest hver fjerde 
af os, så det skal I ikke tage for 
tungt,” lød den beroligende 
besked. 

Men det var godt nok hur-
tigt, jordemoderen ringede 
efter en læge. Og Carla blev 
ikke sendt hjem med det sam-
me, som det ellers er for vane 
med andengangsfødende.

Efter to dage på barselsstu-
en fortalte en genetiker Anders 
og Carla, at deres søn havde 
Neonatal Marfan-syndrom, 
en meget sjælden lidelse, der 
enten kan gå i arv fra forældre-
ne eller skyldes en genmutati-

on. Det sidste var tilfældet med 
Knud.  

“Langt de fl este mennesker 
klarer sig rigtig godt med den 
sygdom,” fi k familien besked 
på. Anders og Carla fi k lov til 
at tage hjem til deres toværel-
ses lejlighed på Nørrebro efter 
3-4 dage.

Deres søn spiste godt og så 
ud til at trives fi nt, men i mid-
ten af december blev han syg. 
Han hostede og kunne ikke 
komme af med sin forkølelse. 
Forældrene tog til egen læge, 
som sagde, “det går over.”

Anders og Carla kunne ikke 
holde ud at se deres nyfødte 
dreng blive helt blå om læber-
ne, når han hostede og ikke 
kunne få vejret, så de tog igen 
til egen læge.

“Vi nåede at komme 3-4 
gange på ret kort tid. De syn-
tes vist, at vi var verdens mest 
pylrede forældre,” fortæller 
Anders Schultz Andersen. 

Sendt direkte på Riget
En af de gange, Anders og Car-
la var hos egen læge, kom et af 
Knuds hosteanfald. Da lægen 
så, hvordan drengen gispede 
efter vejret, sendte han dem 
direkte ind til Rigshospitalet. 
Det var dagen inden nytårsaf-
ten 2015.

Knuds storebror Asker hav-
de engang fået et anfald af ast-
matisk bronkitis, hvor de var 
indlagt med ham et par dage, 
så det var noget i den stil, de 
forventede. Men de endte 
med at være indlagt sammen 
med Knud i det meste af to 
måneder.

I starten troede lægerne, det 
ville gå over, så familien blev 
sendt hjem en gang imellem. 
Men hver gang måtte Anders 
og Carla tage tilbage efter et 
par dage.  

Knud blev hele tiden fl yt-
tet mellem den almindelige 
børneafdeling og børneinten-
sivafdelingen. 2-3 gange skete 

det, at en natsygeplejerske på 
den almindelige afdeling ikke 
turde tage ansvaret for at passe 
ham, og så blev han overført til 
den intensive afdeling.

Anders og Carla lærte at hol-
de øje med deres søns vejrtræk-
ning. En aften, de var hjemme, 
begyndte Knud at hyperventi-
lere. Det var som om, hans lil-
le krop bare ikke kunne følge 
med.

Anders skyndte sig ned 
til sin cykel med Knud for at 
køre ind til Rigshospitalet, 
hvor de havde fået en åben 
indlæggelse. 

“Da jeg gik ind ad døren 
med min søn i favnen, slog 
tanken ned i mig: 'Okay, det 
her dør han måske af'. For før-
ste gang var jeg rigtig bange.” 

Ikke nok ilt i blodet
Efter tre minutter var rummet 
fyldt med læger. Anders kunne 
se på den måde, lægerne reage-
rede, at der var noget helt galt. 
Lægerne tog adskillige syreba-
se-test, men hver gang kom de 
tilbage og sagde, at det ikke 
blev bedre. Knud havde ganske 
enkelt ikke nok ilt i blodet. 

“Han var hvidere end et 
lagen i hovedet, hans læber var 
blå... han lignede en zombie. 
Hans øjne så bange ud, mens 
han lå og prøvede at trække 
vejret,” husker Anders Schultz 
Andersen.

Efter den hændelse var 
det slut med at blive rykket 
rundt. Nu var de indlagt på 
den børneintensive afdeling 
permanent.

I løbet af de næste 3-4 uger 
fi k Knud det bedre. Han lå i 
C-pap-behandling, som hjalp 
ham med at ilte blodet. Han 
fi k sondemad, hans tilstand 
var stabil, og han blev stille og 
roligt friskere.

Til gengæld begyndte Asker 
at reagere meget voldsomt på 
familiens situation. Anders 
sov på hospitalet sammen 

med Knud. De fl este dage hen-
tede han så Asker i børneha-
ven, mens Carla var på hospi-
talet, og så spiste familien for 
det meste aftensmad sammen, 
inden mor og ældste søn tog 
hjem for at sove.

“Asker kunne ikke forstå, at 
'den anden' ikke var der hele 
tiden. Han kaldte på Carla, når 

jeg var sammen med ham, og 
på mig, når Carla var sammen 
med ham. Det var meget pro-
blematisk at få et familieliv til 
at hænge sammen,” fortæller 
Anders Schultz Andersen.

Det så lægerne og sygeple-
jerskerne på Rigshospitalet, 
så de opfordrede Anders til at 

tage på ferie med sin ældste 
søn, da han fi k mulighed for 
det. Anders tog af sted, men 
kun fordi det hele så lyst ud 
med Knud. Og fordi lægerne 
forsikrede ham om, at det kun-
ne han roligt gøre. 

Den længste rejse
Carlas besked i telefonen send-

te en følelse af fuldstændig 
magtesløshed gennem Anders' 
krop. I de andre akutte situati-
oner havde han været der. Det 
var ikke fordi, han kunne gøre 
så meget, men han var der. Nu 
stod han på toppen af en ski-
bakke, mange kilometer og rej-
setimer væk fra sin syge søn.

Anders tog Asker i hånden 
og spænede ned ad bakken. 
Løb hen til den hytte, de hav-
de lejet, og råbte til den ven, 
de var der sammen med, “I 
bliver nødt til at køre mig til 
lufthavnen.”

I bilen prøvede Anders 
febrilsk at købe fl ybilletter 
over telefonen. Det lykkedes. 
Han og Asker fi k plads på et fl y, 
der landede kl. 21 i Kastrup.

“Det var mit livs længste og 
mest frygtelige rejse. Jeg vidste 
ikke, om Knud var i live, når jeg 
kom hjem.”

Men det var han. Knud kom 
ikke i respirator, men han hav-
de det rigtig dårligt. Næste dag 
undersøgte lægerne ham grun-
digt, for de kunne ikke forstå, 
at det vendte så hurtigt.

De opdagede, at mellem-
gulvet stod stille på den lille 
dreng, når han trak vejret. Syg-
dommen gjorde simpelthen, at 
han trak vejret med alle muli-

ge andre muskler, som det slet 
ikke var meningen, han skulle 
bruge.  

Lægerne på afdelingen, der 
tidligere kun havde oplevet få 
tilfælde af Neonatal Marfan-
syndrom, fandt ud af, at Knud 
skulle have en BIPAP-maskine. 
En slags maske, som både kun-
ne puste ilt ned i hans lunger 
og suge kulilten ud igen.

Den mulige afhængighed af 
den maskine tegnede et dystert 
perspektiv; måske kom Knud 
aldrig mere væk fra den hospi-
talsverden, der nu var blevet 
hans liv.

Hørte om Lukashuset
En dag fortalte en af læger-
ne på Rigshospitalet Anders 
og Carla om Lukashuset. Da 
Anders hørte ordet 'børneho-
spice' tænkte han, “jeg skal 
ikke fl ytte på et børnehospice. 
Et hospice er et sted for døen-
de mennesker.”

“Det var ikke, fordi jeg ikke 
var klar over, hvor alvorlig 
situationen var. Jeg kan huske, 
der var en af lægerne, der hver 
gang hun passerede mig på 
gangen, stak sit hoved helt op i 
mit og sagde, 'din søn er meget 
alvorligt syg'. Det var virkelig 
ubehageligt. Nej, det handle-
de om, at hvis jeg skulle kunne 
holde det ud, blev jeg nødt til 
at tro på, at det gik,” forklarer 
Anders Schultz Andersen.

Da han og Carla læste om 
Lukashuset, opdagede de, at 
det ikke kun var et sted for 
børn, der skal dø. Det er også 
et tilbud til børn med en livs-
truende sygdom.

De blev hurtigt enige om, at 
det ville de gerne. De blev fak-
tisk ret høje ved tanken om et 
sted, hvor de kunne bo alle fi re 
og være sammen hele tiden. 
Og hvor der var et personale, 
der kunne hjælpe med at pas-
se Knud. 

Et par dage senere fik 
Anders og Carla et chok. “Jeg 

er ked af det, men Lukashu-
set er ikke en mulighed alli-
gevel,” lød det fra lægen. Hun 
forklarede det ikke nærme-
re. Men Anders har senere 
fundet ud af, at ledelsen på 
Rigshospitalet ikke vil have, 
at lægerne henviser børn til 
Lukashuset, som er et privat 
initiativ.

“Beskeden tog meget hårdt 
på Carla, som faktisk brød sam-
men. Der er ikke mange ting i 
hele den her proces, der ærg-
rer mig, men det her gør. Jeg er 
stadig meget sur over det. Per-
sonalet på Rigshospitalet er 
sindssygt kompetent og imø-
dekommende, men det her har 
jeg ikke tilgivet dem. Jeg har 
aldrig fået nogen begrundelse 
for, at det ikke var en god idé 
alligevel,” siger Anders Schultz 
Andersen.   

På trods af den nye mel-
ding, så endte familien ude på 
Lukashuset. For samme uge, 
som de fi k afslaget, tog Anders 
og Carla sagen i egen hånd. De 
fi k arrangeret en taxa.

Lægen, der havde sagt nej, 
så, at familien pakkede sam-
men og gjorde sig klar til at 
tage af sted. Hun trak Anders 
til side.

“Det er jo ikke fordi, jeg ikke 
synes, det er en god idé, at I 
tager ud til Lukashuset. Jeg må 
bare ikke synes, det er en god 
idé,” sagde lægen, der under-
stregede, at familien var vel-
komne når som helst på afde-
lingen, hvis de ville tilbage.

Tid til at sove
En læge og to sygeplejer-
sker tog imod Anders, Carla, 
Asker og Knud, da de ankom 
til Lukashuset. Familien fi k to 
sammenhængende værelser. 
En af Anders' venner hente-
de en masse af Askers legetøj 
hjemme fra lejligheden, og de 
gjorde i det hele taget alt, hvad 
de kunne, for at gøre det så 
hjemligt som muligt.

8 15. november 2016 Villabyerne

På spørgsmålet om, hvordan man kommer videre som men-
neske efter at have mistet sit barn, svarer Anders Schultz 
Andersen: "Det ved jeg ikke. Det eneste, jeg er helt sikker på, 
er, at jeg aldrig bliver det samme menneske igen. Måske kan 
jeg blive glad og lykkelig igen, det håber jeg, men jeg får aldrig 
det tilbage, som jeg havde."

Anders Schultz Andersen har valgt at fortælle sin tragiske historie til Villabyerne, fordi det 
netop er vigtigt for ham at fortælle historien. 

Hver gang Anders og Asker kommer tilbage til Lukashuset, skal 
Asker have ridderborgen frem og lege med den.
Hver gang Anders og Asker kommer tilbage til Lukashuset, skal 

“Det var ikke, fordi jeg ikke var 
klar over, hvor alvorlig situatio-
nen var. Jeg kan huske, der var 

en af lægerne, der hver gang hun 
passerede mig på gangen, stak sit 
hoved helt op i mit og sagde, ’din 
søn er meget alvorligt syg’. Det 

var virkelig ubehageligt. Nej, det 
handlede om, at hvis jeg skulle 

kunne holde det ud, blev jeg nødt 
til at tro på, at det gik”

“Så holdt vi barnedåb. Jeg troede 
ikke, at det ville sige mig noget som 
helst, men det blev et af de smukke-
ste øjeblikke i mit liv. Det var så fi nt, 

og det føltes 100 procent rigtigt”

"For os er han herude 
stadigvæk"

Anders Schultz Andersen og hans kæreste Carla mistede deres 10 måneder gamle søn Knud den 6. august 2016. I de sidste knap seks 
måneder af Knuds liv boede familien, der også tæller Asker på tre år, i Lukashuset, Danmarks første og eneste børnehospice. 

Midt i det værst tænkelige mareridt fi k de lov at være en familie. Her er deres historie

INTERVIEW

I løbet af den første uge kun-
ne Anders mærke, at han blev 
meget træt.

“Nu var der pludselig nogen, 
der tog noget ansvar fra mig. 
Jeg kunne sove, sådan rigtigt. 
For første gang i lang tid fi k 
jeg mere end to timers søvn 
i døgnet. Jeg var ikke længe-
re nødt til at springe op hvert 
andet minut som på hospita-
let,” fortæller Anders Schultz 
Andersen.

Midt i alt lyset kom et af de 
kulsorte øjeblikke, familien 
desværre havde oplevet et par 
gange. Anders var ved at afl e-
vere Asker i børnehaven, da 
Carla ringede og fortalte, at 
Knud pludselig havde fået det 
rigtig dårligt igen, og Anders 
skulle skynde sig at komme.

En af lægerne på Lukashu-
set fortalte Anders og Carla, at 
hun ikke troede, at Knud ville 
overleve natten. “Så hvis der er 
nogen, I vil ringe til, så skal I 
gøre det nu,” lød beskeden.

Hele familien kom. Anders 
sad med sin søn i favnen. Midt 
om natten kæmpede den lille 
dreng sig tilbage til livet. På 
intet tidspunkt sagde Anders 
farvel til ham, for han håbede 
hele tiden på, at det gik.

“Jeg kunne jo se, at der var 
ét trin tilbage på iltappara-
tet. Det var en 12-trins ska-
la, og der var ét trin tilbage, 
før maskinen ikke kunne give 
ham mere ilt. Jeg ville først sige 
farvel til ham, når han nåede 
det sidste trin.”

De næste tre dage blev den 
lille dreng fyldt med ilt, og 
han kæmpede for at holde 
fast i livet. På et tidspunkt var 
der en af sygeplejerskerne, der 
spurgte, om Anders og Carla 
ville have døbt Knud.

Deres første reaktion var et 
klart nej. Ingen af dem havde 
noget imod folkekirken, men 
de havde jo snakket om, at det 
skulle deres sønner selv tage 
stilling til, når de var store nok. 
'Vi skal ikke gøre noget, vi for-
tryder', blev de enige om.

Det smukkeste øjeblik
Næste morgen sagde Carla, at 
hun kunne mærke, at hun ger-
ne ville have Knud døbt. De 
ringede til en af Sankt Lukas 
Stiftelsens præster, der allere-
de kunne kl. 11 samme dag.

Anders følte sig som en 
hund i et spil kegler. “Hvad 
synger man,” spurgte han præ-
sten. “I kan synge lige, hvad I 
vil,” lød svaret.

Så blev de enige om at syn-
ge 'Solen er så rød, mor', for 
ugens højdepunkt i måneder-
ne på Rigshospitalet var, når 
Ole Kibsgaard - guitarist i Shu-
Bi-Dua, tidligere vært i DR's Kaj 
og Andrea og nuværende vært 
på TV2 Charlie - sammen med 
to andre musikere optrådte 

for de syge børn, bl.a. med den 
sang.

“Så holdt vi barnedåb. Jeg 
troede ikke, at det ville sige mig 
noget som helst, men det blev 
et af de smukkeste øjeblikke i 
mit liv. Det var så fi nt, og det føl-
tes 100 procent rigtigt,” siger 
Anders Schultz Andersen.

Den næste tid gik faktisk 
rigtig fi nt. Det så positivt ud, 
sagde lægerne, der gav Knud 
50 procent chance for at over-
leve. “Der er lige så stor chance 
for, at han bliver 5, 10 eller 15 
år, som for, at han dør af syg-
dommen nu,” vurderede de. 

Familien samlede så meget 
positiv energi i Lukashuset, at 
Carla fi k overskud til at for-
holde sig til den interiørbutik 
på Stefansgade, kæresteparret 
har sammen.

Fremgangen betød også, 
at de begyndte at overveje 
at fl ytte hjem. Problemet var 
bare, at lejligheden var så lil-
le, at det kommunale hjælpe-
team, der skulle understøtte 
Anders og Carla, ikke kunne 
få de arbejdsforhold, de havde 
brug for. Desværre var beske-
den fra deres socialrådgiver i 
Københavns Kommune, at de 

ikke var berettigede til at få en 
handicapbolig, for de kunne 
jo godt selv bære Knud.

Pludselig hørte de om en, 
der ville sælge sin tre værel-
ses andelslejlighed på Nørre-
bro. Anders ringede til en ven 
og bad ham om at tage sig af 
alle de praktiske detaljer, bl.a. 
snakken med banken om 
lånemuligheder.

Købet af lejligheden faldt 
på plads i løbet af den tidlige 
sommer 2016. Anders begynd-
te at pendulere mellem Lukas-
huset og den nye lejlighed for 
at sætte den i stand.

Han havde overskuddet til 
det, fordi han havde fået tro-
en på fremtiden. Både han og 
Carla troede på, de skulle have 
Knud med hjem.

På et tidspunkt kiggede en 
ergoterapeut forbi den nye lej-
lighed for at godkende arbejds-
forholdene for hjælpeteamet. 

“Badeværelset er for lille, så 
lejligheden er ikke fremtidssik-
ret. Jeg indstiller jer til en han-
dicapbolig,” lød beskeden.

“Vi har fået at vide, at vi ikke 
var berettigede,” lød Anders' 
undren. “Det er ikke rigtigt,” 
svarede ergoterapeuten.

Glæden over udsigten til en 
handicapbolig blandede sig 
med en dyb frustration over 
at have spildt masser af ener-
gi og penge på at købe en ny 
lejlighed.

Hjertet gav op
Familien fl yttede hjem i den 
nye lejlighed onsdag den 3. 
august. De havde været hjem-
me i tre dage, da Knud fi k det 
akut dårligt. Lørdag morgen 
ringede Anders og Carla ind til 
Rigshospitalet og fi k at vide, at 
de bare skulle komme.

Carla tog en taxa sammen 
med Knud, Anders' søster blev 
hjemme og passede på Asker, 
mens Anders tog sin cykel ind 
til Rigshospitalet.

Da han satte cyklen i stati-
vet, opdagede han, at der lå 
fem ubesvarede opkald fra 
Carla. 

“Er det dig, der er Knuds far,” 
spurgte en af de mange læger, 
der fyldte den stue, Knud var 
lagt på. Det viste sig, at Knud 
var så dårlig, at ilt-maskinen 
ikke kunne følge med.

“Vi kan prøve en håndma-
ske, men hvis det ikke virker, 
så kan vi ikke gøre mere,” lød 
beskeden.

Knud fi k det kun værre af at 
komme ud af BIPAP-maskinen. 
I stedet blev en respirator-læge 
tilkaldt ved 16-tiden. Måske 
kunne han få en ekstra effekt 
ud af maskinen.

Lægerne var meget bekym-
rede. Alle blodprøveværdier 
viste, at Knuds blod slet ikke 
iltede nok. 

Anders og Carla skiftedes 
til at sove lidt. Ved 23.30-tiden 
var det Anders, der sad med sin 
søn i armene. Pludselig kom en 
læge løbende ind i rummet.

Knud var ikke holdt op med 
at trække vejret, for det gjorde 
maskinen for ham, men hans 

hjerte var holdt op med at slå. 
Han blev taget ud af maskinen, 
og lægen prøvede at genopli-
ve ham - at fi nde en hjertelyd. 
Men der var ingen. Knud var 
død. 

Anders og Carla lå resten af 
natten med Knud imellem sig.

Op til stjernerne
Anders og Carla sagde ja til 
tilbuddet om en obdukti-
on. Det er de glade for i dag, 
for obduktionen viste, at der 
ikke var nogen infektion. 
Knuds hjerte gav simpelthen 
bare op.       

“Det gør, at vi ikke behøver 
at blive ved med at tænke over, 
hvad der gik galt. Knud døde, 
fordi han havde et dårligt hjer-
te og dårlige lunger. Man kan 
overleve med én af tingene, 
men begge ting er meget svært 
at leve med,” fortæller Anders 
Schultz Andersen.     

Søndag morgen tog Car-
la hjem for at hente Asker og 
Anders' søster. Anders blev til-
bage på hospitalet. Et par syge-
plejersker spurgte, om der var 
noget, de kunne hjælpe ham 
med.

Fyldt af total magtesløshed 
sagde han, at han ikke anede, 
hvordan han skulle fortælle 
sin ældste søn, at hans lillebror 
var død. 

Sygeplejerskerne gav ham 
det råd, at det over for børn 
er en god idé at lave en histo-
rie om, at den døde er på vej et 
sted hen. Da Carla kom, spurg-
te Anders hende, om det var 
okay, at de sagde til Asker, at 
Knud var kommet op til stjer-
nerne. Carla nikkede.

Knud blev bisat fra Ste-
fanskirken. Børnene i kirken 
fi k lov til at tegne på den hvide 
kiste. En violinist fra Lukashu-
set kom og spillede, og hospi-
talsklovnen Ludo, som fami-

lien var kommet til at holde 
meget af, kom i sit klovneko-
stume. Det havde hun ikke 
prøvet før til en begravelse, 
men hun var en kæmpe støtte 
for Asker. 

Kisten blev sat på en plade 
på Lukashusets Christianiacy-
kel, som Knud og Asker næsten 
dagligt havde siddet sam-
men i, når Anders kørte til og 
fra Askers børnehave. Anders 
valgte at køre Knud denne sid-
ste tur fra kirken og ud til Assi-
stens Kirkegård. Og Asker ville 
gerne sidde sammen med sin 
far på cyklen.  

En verden til forskel
Anders er ved at være færdig 
med sin historie. Hans øjne er 
røde. På spørgsmålet om, hvad 
tiden på Lukashuset betød for 
ham og familien, svarer han: 

“Det gjorde, at vi lærte Knud 
at kende på en helt anden 

måde, end hvis vi havde været 
indlagt på hospitalet med 
ham. Asker ville ikke have lært 
sin bror at kende, hvis vi ikke 
havde boet her. Vi fi k 5½ måne-
der som en familie. Vi kunne 
hygge os sammen her og have 
noget, der minder om en nor-
mal dag.”

Asker og Anders kommer 
stadig i Lukashuset fl ere gan-
ge om måneden. Så leger de et 
par timer i opholdsstuen eller 
i sansehaven. Asker har fået en 
bog med masser af billeder fra 
tiden på Lukashuset, og hver 
gang han kommer til bille-
derne af de 13 sygeplejersker, 
siger han “det er mine venner, 
far.”

Også for Anders er det vig-
tigt at komme tilbage.

“For os er han herude 
stadigvæk. Jeg kan mærke 
ham her mere, end jeg kan 
derhjemme.”

“Da jeg gik ind ad 
døren med min søn i 
favnen, slog tanken 
ned i mig: ’Okay, det 

her dør han måske af’. 
For første gang var 

jeg rigtig bange”

Af Jesper Bjørn Larsen

FAMILIERUM  For lidt over et år siden åbnede Danmarks 
første børnehospice, Lukashuset på Sankt Lukas Stif-
telsen i Hellerup.

Det private tilbud for børn med livstruende syg-
dom og deres familier har i løbet af det første år til-
budt et lindrende rum for mange syge børn, men i høj 
grad også for deres familier.

Faktisk har det vist sig, at søskende og forældre - og 
nogle gange også bedsteforældre - har ladet sig med-
indlægge på Lukashuset i stor stil. Til tider har perso-
nalet kunnet tælle op, at der var fem gange så mange 
indlagte som syge børn. Og det er helt i orden, under-
streger hospicechef Thomas Feveile.   

“Tanken med Lukashuset var at kombinere lin-
drende behandling og muligheder for et så normalt 
familieliv som muligt - plads til livsudfoldelse og sam-
vær, og støtte til forældre og søskende. Men vi er nok 
blevet overrasket over, at hele familien så massivt har 
taget tilbuddet til sig. Det glæder os dog meget, bl.a. 
fordi det betyder, at familiens egne ressourcer kom-
mer bedre i spil.”

Ifølge Thomas Feveile giver de mange med-
indlagte personalet på Lukashuset nogle positive 
udfordringer.

“Det giver os nogle helt særlige muligheder for 
indsats i forhold til forældrenes krise og sorg – og for 
søskende, der kan have bekymringer, tvivl, frygt, mis-
undelse, koncentrationsbesvær, skyldfølelse over at 
være rask osv. Vi kan 
også bedre ruste de 
pårørende til det, der 
kommer efter. Vi ved 
jo, at det kan have sto-
re konsekvenser psy-
kisk og socialt i man-
ge år fremover at være 
forældre og søskende 
til et alvorligt sygt og 
døende barn.”

Det meste af tiden 
i løbet af det første år 
har Lukashuset haft 
tre familier boende 
ad gangen. Lige nu 
har huset to familier 
boende og en på vej. 

Der har også været 
en periode, hvor 
Lukashuset har måt-
tet afvise folk, fordi 
børnehospicet kun 
har i alt fi re pladser.

Lukashuset fi nan-
sieres af indsamlede 
midler og penge, som 
husets ledelse søger i 
fonde og puljer. Fami-
lierne skal ikke betale 
noget for at være der.

Familien 
fl ytter 
med ind 
på børne-
hospice
Antallet af medindlagte forældre, 
søskende og bedsteforældre 
har overrasket personalet på 
Lukashuset. I perioder er der fem 
gange så mange indlagte som syge 
børn

38-årige Anders Schultz Andersen er uddannet idrætspædagog og arbejder i Furesø Kommune. Han er også selvlært møbelsned-
ker og har en interiørbutik på Nørrebro sammen med sin kæreste Carla, der er keramiker.   

Der er masser af legetøj i 
opholdsstuen på Lukashuset.

915. november 2016Villabyerne

Anders Schultz Andersen 
kommer stadig i Lukashu-
set fl ere gange om måneden 
sammen med sin ældste søn. 

Fakta om Lukashuset

Lukashuset er Danmarks  ■

første børne- og unge-
hospice, det åbnede 
1. november 2015 og 
kunne dermed fejre sin 
første fødselsdag for 14 
dage siden. 

Børnene i Lukashuset  ■

har forskellige diag-
noser: Neurologiske, 
hjerte, lunge, kræft, 
fødselsskader mv. 

De fl este indlæggelser er  ■

til lindrende behand-
ling, pleje og afl astning 
i sygdomsforløbet, 
mens kun 20-30 procent 
af børnene indlæg-
ges i forbindelse med 
livsafslutning. 

I Lukashuset arbejder  ■

læger, sygeplejersker, 
fysioterapeut, psyko-
log, socialrådgiver og 
frivillige.

“I Lukashuset var der tid og plads til at rumme vo-
res livsvilkår, til at leve et familieliv i sorg og glæde, 
med pandekager og tårer. Vores ældste søn fi k en 
reel mulighed for at lære sin bror at kende, dette 
havde ikke været muligt under den forudgående 
hospitalsindlæggelse. Vi blev en rigtig familie igen. 
For det vil vi gerne sige tak,” siger Anders Schultz 
Andersen, der sammen med Carla, Asker og Knud 
boede på Lukashuset i knap seks måneder.

INTERVIEW / NYHED
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Køb dem direkte på vores nye webshop - beoesbjerg.dk
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HOS DE ANDRE
Kunstneren Eva Merz står bag 
udstillingen ”Gammel Vardevej 
indefra”. Den må gerne rokke          
ved vore fordomme.

PIGER STRESSER
På Bohrskolen afdeling Fourfeldt er nogle piger 
gået ned med stress. Nu inviterer skolen stress-
coaches indenfor i skoletiden. 

UGEAVISEN HAR MØDT           STENKASTERNE FRA

FANØ
VADEHAVSFESTIVAL
En festival med Fanø delikatesser, mad, events & god musik

F FV F FV

Fanø Vadehavsfestival
14-23. oktober 2016

Tillæg til Ugeavisen Esbjerg onsdag den 28. september 2016 4På tur med Fanøs 
østerskonge

Ambitiøst naturprojekt  

Ambasaden dækker op til fest  

Kroejer i 35 år  

Klassisk dansk mad hos Kellers  

Billige færgebilletter 

Smukke smykker  

11

12

8

10

13

14

Tillæg til 
Ugeavisen Esbjerg

danbolig Esbjerg
Ejendomsmægler, MDE – Nørregade 22, 6700 Esbjerg · Tlf.: 7512 4200 · esbjerg@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Vælg en ejendomsmægler
der sælger!
Ring for en gratis

salgsvurdering på 7512 4200

i Champions League

10Team Esbjerg har sagt 
goddag til tre markante 
forstærkninger. 11TV2-kommentatorpar giver

deres bud på Team Esbjergs
chancer. 20Estavana Polman 

kunne ikke svigte 
Team Esbjerg nu

Tillæg til 
Ugeavisen Esbjerg

Foto: Tue Sørensen
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Onsdag den 28. september  2016
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Der er 
mere derude

Esbjerg er blandt de kommuner, som står 
bag Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles. 
150 virksomheder havde alene sidste år 
gavn af kontorets assistance. 
Men hvad kan de på kontoret? 
Og hvordan får man hjælp 
til EU-anliggender?

Et vigtigt kontor 4-7SID
E

10-11SID
E

Olien har været et eventyr for Esbjerg og Danmark i 50 år, og det er ikke slut 
endnu. Der er meget mere gas og olie at komme efter derude, men de 
værdifulde stoff er er blevet dyrere at få fat i. Og måske snart for dyre.
Derfor ønsker off shorebranchen bedre rammevilkår for operationerne

i Nordsøen, hvor Halfdan-platformen har en nøglerolle.

Michael Pedersens begejstring 
for off shore kommer ikke fra 
fremmede. Han er platformschef 
for sin far, der har arbejdet 
off shore i 30 år.

Off shore 
i blodet

2222SID
E

Villads Villadsen trives fi nt med to uger 
off shore og tre uger hjemme. Hjemme 
nyder han tiden med familien og sin 
Ford Mustang. 161616

SIDE

Til søs 
efter 25 år 
på kontoret

Villads Villadsen trives fi nt med to uger 
off shore og tre uger hjemme. Hjemme 
nyder han tiden med familien og sin 
Ford Mustang.

Til søs Til søs 
efter 25 år efter 25 år 
på kontoretpå kontoretI fi re år havde Morten Basse med 

både olie, gas og vind at gøre. 
I sit nye direktørjob gælder 
det vinden.

Han gik 
med vinden

6-76-7SID
E

 Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg • Telefon 7513 6500  
info@esbjergcity.dk • www.esbjergcity.dk

MAN – TORS
10.00 – 17.30

 

FRE
10.00 – 18.00

LØR
10.00 – 15.00

ÅBNINGSTIDER:

Fredag den 30. september

 Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg • Telefon 7513 6500  MAN – TORS FRE LØR

ÅBNINGSTIDER:ÅBNINGSTIDER:

Butikkerne 

holder åbent 

helt til kl. 22

TILLÆG TIL UGEAVISEN ESBJERG

- Glæd dig til en traditionsrig event i hjertet 
af Esbjerg, hvor rigtig mange mennesker 

dagen igennem mødes til oplevelser 
og fantastiske shoppingtilbud!

Film & Bio 
SHOPPING NIGHT

i Esbjerg City

spændende 
tillæg i 

denne uge4 

Foto Christina Simonia Straarup
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Kampen om Stengårdsvej
Af Jan Maass Lindhardt

StenKaSt: Man ville kunne høre 
en sten falde til jorden denne 
aften. I et øjeblik er der ikke en 
lyd at høre på Stengårdsvej, der 
er heller ikke et ansigt at se. Lige 
rundt om hjørnet på Spangsbjerg 
Møllevej holder tre politibiler. 
Blå lys blinker, men betjentene 
ved de tre politibiler er der den-
ne aften ikke på grund af stenka-
stende unge. 

Alligevel rører det på sig, 
dernede på Stengårdsvej ved ga-
ragerne ud for nummer 112. Det 
er her de hænger ud, nogle af de 
unge, der bare dagen før sendte 
sten mod politiet og en politi-
mand på skadestuen.

I aften er det altså roligt. Og 
så alligevel ikke. Man kan se det 
i de unges øjne, der flakker ud 

mod vejen, når der kører en bil 
forbi. De venter på politiet, og de 
er klar.

De er børn af Stengårdsvej. De 
er vokset op med et ghettostem-
pel i panden, med historien om 
isbilen, der blev stenet, og med 
historien om et cirkus, der flyg-
tede fra cirkuspladsen, og det 
er deres skyld, har samfundet 
hele tiden været enige om. Nu er 
børnene blevet unge mænd, og 
denne sommer har stenkast mod 
udrykningskøretøjer været en 
tilbagevendende begivenhed. 

Mohammad er en af dem. Han 
er 19 år. Født på Stengårdsvej. 
Han er ligeså nervøs som de an-
dre. Han er træt af det hele. Han 
er træt af ikke at blive hørt. Han 
er træt af ikke at blive forstået. 
Han er træt af politiet. Og det er 
derfor, han nu fortæller sin ver-

sion af historien om balladen på 
Stengårdsvej.

Problemer i Skolegade
Men vi skal væk fra Stengårdsvej 
for at finde ud af, hvad balladen 
handler om, forklarer Moham-
mad. Vi skal ind i Skolegade. Der 
var Mohammad forrige weekend, 
og han forsøgte forgæves at 
komme ind på flere af byens di-
skoteker. I No 31 blev han afvist, 
på Den Niende blev han afvist og 
på Dronning Louise blev han af-
vist. Mohammad blev ikke over-
rasket. Han havde prøvet det før. 
Han blev heller ikke overrasket, 
da han med sin kammerat blev 
standset af politiet. Kammeraten 
blev visiteret, men betjentene 
fandt ikke noget. Og så kom 
beskeden, som Mohammad har 
hørt så tit.

- Hver gang vi kommer ind i 
midtbyen, spørger politiet om 
vores navne, og hvor vi skal hen. 
Og så bliver vi bortvist. Hvis vi 
spørger ind til hvorfor, så bliver 
vi anholdt, siger han.

Mohammad er 19 år, og når 
det er weekend, vil han gerne 
i byen. Men Mohammad er fra 
Stengårdsvej. Det gør ham til 
en af ballademagerne i politiets 
øjne.

- Selvfølgelig er der nogen, der 
kommer for at at sælge stoffer el-
ler lave ballade, men langt de fle-
ste af os kommer jo for at feste. 
Jeg har da lavet ballade, men jeg 
har aldrig haft nogle problemer i 
Skolegade, og jeg har en helt ren 
straffeattest, siger Mohammad.

Fortsættes side 8

■ Torsdag i sidste uge blev der også kastet med sten på Stengårdsvej. Denne politibil var der dog af en anden årsag.

Mohammad er 
19 år. Han er fra 
Stengårdsvej. 
Han er træt af 
politiet. Han vil 
ikke stemples som 
ballademager, men 
det bliver han, siger 
han. Det er derfor 
han fortæller sin 
historie. 

Foto Christina Simonia Straarup

Hjem-Is
1. april 2010: Hjem-Is trak sig fra 
Stengårdsvej efter en episode, 
hvor en Hjem-Is-chauffør blev 
overfaldet af en gruppe på 10-
20 unge. Chaufføren modtog 
både slag og spark. Politiet an-
holdt efterfølgende to 17-årige 
drenge. ungdomsbo overve-
jede at smide dem og deres 
familier ud af deres lejligheder 
på Stengårdsvej, men det blev 
ved en advarsel.

Sten mod cirkusfolk
10. juni 2013: Personale fra 
Cirkus Arena blev truet af en 
gruppe unge, der også kastede 
sten mod cirkusfolkene. Det var 
ikke første gang, der var ballade 
med de unge i forbindelse med 
cirkus, og i dag er der ikke læn-
gere cirkus på Stengårdsvej.

Sten mod fartkontrollen
21. juni 2016: Politiet bliver 
mødt af stenkast på både Deg-
nevej og Stengårdsvej. I første 
omgang var det en ATK-vogn, 
der var mål for stenkasterne. 
Da politiet rykkede ud, blev 
patruljevogne ramt af sten på 
Stengårdsvej. Der blev ikke 
sigtet nogen personer i sagen. 
Samme nat gik der ild i en con-
tainer på Stengårdsvej.

Bidt af politihund
18. september 2016: Otte per-
soner blev anholdt, da politiet 
rykkede ud i Kvaglund, hvor 
en gruppe unge mænd kørte 
rundt på en mini-gravemaskine. 
En 22-årig mand forsøgte at 
undslippe politiet, og han blev 
løbet op af og bidt af en poli-
tihund. Efterfølgende opstod 
der uro i områder, hvor både 
betjente og politiets køretøjer 
blev udsat for stenkast.

Stenkast mod brandbil 
19. september 2016: Et udryk-
ningskøretøj fra Sydvestjysk 
Brandvæsen blev mandag aften 
mødt med stenkast i Birkelun-
den. Brandfolkene skulle slukke 
en containerbrand, men måtte 
vente på forstærkning fra poli-
tiet, før branden kunne slukkes.

Betjent ramt af sten
21. september 2016: En betjent 
blev ramt af stenkast på Sten-
gårdsvej. Stenkastet sendte 
betjenten en tur på skadestuen, 
men han kom ikke alvorligt til 
skade. 

Stengårdsvej
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Da han blev bortvist fra Skolegade forrige 
lørdag føjede han politiet.

- Jeg tog benene på nakken, for jeg ved 
godt, hvad der sker, hvis man brokker 
sig. Skal vi sige det på den måde, at jeg ik-
ke har den holdning, at politiet beskytter 
os. Hvis jeg bliver set af en patrulje i Sko-
legade, sætter de farten ned i bilen, og så 
tænder de lyset på taget, og lyser på mig 
hele vejen ned gennem Skolegade, så alle 
kigger på mig, og jeg føler mig krænket. 

For Mohammad handler det om retten 
til at gå i byen som alle andre. For nogle 
af hans venner handler det om, at de 
mister muligheden for at komme ind og 
sælge stoffer. Hans pointe er, at det ikke 
er rimeligt, at politiet dømmer ham ude, 
bare fordi han kommer fra Stengårdsvej.

- Det er jo ikke fordi, vi mister lysten til 
at gå i byen, fordi vi bliver sendt hjem. 
Jeg kan godt forstå, at de alle sammen er 
trætte af politiet, siger Mohammad.

Flere stenkast
Det er hans forklaring på de mange sten-
kast mod politiet sidste uge. Men allerede 
tidligere på sommeren var der en epi-
sode. Det var den 21. juni, hvor en gruppe 
unge ramte politiets køretøjer med sten 
på først Degnevej og senere på Stengårds-
vej. Også dengang handlede det om Sko-
legade, vurderer Mohammad.

Forrige weekend var politiet mødt 
massivt op netop der. Weekenden inden 
bød blandt andet på et overfald på en 
dørmand på Skræddergården, og nu ville 
politiet utrygheden til livs. Mohammad 
var ikke den eneste, der blev bortvist 
af politiet denne lørdag. Og dagen efter 
stødte politiet sammen med stenkastende 
unge i Kvaglund og på Stengårdsvej. 
Balladen fortsatte mandag, da stenkast 
ramte en brandbil, og tirsdag eskalerede 
det yderligere.

Hele historien
I politiets version af historien har det 
lydt, at politiet var på en politiopgave på 
Stengårdsvej. Det endte med, at en politi-
mand blev ramt af stenkast, men politiets 
version af historien fortæller ikke, hvad 
der gik forud for stenkastet eller fulgte 
derefter. Mohammad føler politiet lyver, 

for den tirsdag skete der meget mere end 
et stenkast på Stengårdsvej.

- Jeg var der. Jeg så en dreng på 14-15 
år løbe fra politiet. De kunne ikke fange 
ham, han løb hen til sin scooter, som han 
fik tændt, og så kørte han 
mod Kvaglund mod gym-
nasiet. Han havde ikke 
hjelm på. Den ene betjent 
når ikke at komme ind i 
bilen. Den anden giver gas 
i bilen og kører ind i dren-
gen. Drengen rejser sig og 
løber væk. Han har det ok, 
fortæller Mohammad.

På det tidspunkt var en 
flok stimlet sammen om 
stedet, hvor scooteren nu 
lå ved politibilen. Og da 
betjenten på gaden satte 
sig ind i bilen, kom stenen flyvende.

- Det kommer en kilo tung brosten. Den 
rammer ruden først og rammer ham bag-
efter. Han holder en hånd mod halsen. Så 

kommer bilen i sportsgear, siger Moham-
mad.

Men begivenhederne denne aften på 
Stengårdsvej stoppede ikke her. 

- Der gik 20 minutter til en halv time, så 
kom de stormende, 
så jeg tænkte, hvad er 
det, der sker. Det var 
ved den sidste gård, 
hvor drengene hæn-
ger mest ud. Der stod 
måske 40 stykker, og 
så kom der betjente 
stormende fra stien, 
og så kom alle bilerne 
og hollændervognene. 
Det var kampklædt 
politi, og de omrin-
gede folk ved garagen. 
Nogle nåede at stikke 

af, andre blev frihedsberøvet og sat på 
kantstenene med strips på. Så sad de der, 
og der gik flere timer, før de fik dem af. 
Der kom familiefædre ud med deres børn. 

Fædrene fik også strips på, og blev sat 
sammen med de andre, husker Moham-
mad.

Sammenhold
På Stengårdsvej holder de sammen. De 
tænker, det er os mod dem. Her bliver 
der ikke peget fingre af narkohandlere, 
for her er det politiet, der er skurken. Og 
alle de gode initiativer fra SSP og Bydels-
projekt 3i1, de når aldrig frem til de unge 
mænd ved garagerne.

- De er bange for os. De snakker kun 
med de små, siger Mohammad. 

Og sådan fortsætter det, tror han. Også 
med stenkast og uroligheder.

- Der har været bedre stemning på Sten-
gårdsvej, og jeg kan ikke se, hvordan der 
skal komme ro. Jeg tror, det fortsætter 
med stenkast og anholdelser, siger han.

Og selv om denne torsdag aften begyn-
der helt roligt, trækker det op til ballade 
senere. Politiet rykker ind på Stengårds-
vej, og de unge møder de kampklædte 
betjente med stenkast. Og så kan man al-
ligevel høre en sten falde til jorden.

Læs mere side 10

Respons jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

■ Den 19-årige Mohammad og hans venner har ikke ønsket at blive fotograferet til avisen.

■ Fakta
Historien om Stengårdsvej er lavet gennem flere 
interviews med den 19-årige Mohammad. 
Og historien er Mohammads version af sagen. 
Mohammad er ikke den 19-åriges rigtige navn. 
Hans navn er kendt af avisen.
Avisen har ikke fået dokumentation for, at 
Mohammad har en ren straffeattest. 

Foto Christina Simonia Straarup

■ Sådan kan det se ud, når politiet rykker ud på Stengårdsvej.

Privatfoto

Fortsat fra side 4: kampen om Stengårdsvej

 
Selvfølgelig er der nogen, der 
kommer for at at sælge stoffer 
eller lave ballade, men langt de 
fleste af os kommer jo for at feste.

Mohammad,
19-årig mand fra Stengårdsvej

»



Redaktionelle ideer
og initiativer
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Pia damgaard, City guld: Det er ikke mange butiksansatte, der kører forbi en ældre gang-
besværet dame på vej hjem fra arbejde for at skyde huller i hendes ører. Eller som tager ud med varer 
til kunder, som har svært ved at få dem afhentet. Eller som altid melder sig til en vagt eller opgave, 
hvis kollegerne ikke kan, selvom hun har fri. Og som også har tid til en hurtig frokost med manden i 
sin frokostpause og til at køre den ene søn til og fra golf og se den anden spille en fodboldkamp. Og 
som gør det hele med et smil på læben og ører, der hører. Pia Damgaard har arbejdet i City Guld i 17 
år og de sidste fem år stået for forretningen og for indkøb til den. Inden da var hun 16 år i en guld
smedeforretning i Varde. Fire a4-sider havde kollegaen Christina Mountain skrevet om Pia i sin ind-
stilling af hende. 
   - Jeg brænder for mit job og min branche. Jeg kan virkelig godt lide kundekontakten, og så er jeg 
god til at huske navne. Vores nye chef var så sød at komme med blomster og chokolade, fordi jeg 
havde fået den her pris. Det var da også den pris, jeg helst ville have, siger Pia Damgaard. 

anne kirstine nielsen, Wagner: Anne Kirstine Nielsen smiler. Meget. Og til alle. Hun har 
ellers ikke altid haft meget at smile af. I folkeskolen blev hun mobbet af pigerne, var lettere ordblind, 
gik til lektiehjælp, havde svært ved at koncentrere sig, var en drengepige og havde mest drengeven-
ner og har det stadig, så i 8. klasse valgte hun at komme på ordblindeefterskole, og det var effektivt. 
Hun valgte selv at vende tilbage til sine gamle skole og pigemobberne, som endte med at give hen-
de en undskyldning. 
   - Jeg tror, de havde respekt for, at jeg tog tilbage til skolen, siger Anne Kirstine Nielsen.
   - Men jeg hader at gå i skole. Jeg vil meget hellere arbejde. Så jeg valgte at tage en HG turbo på et 
år, siger hun.
   Hun troede, hun ville på Sosu-skolen og være pædagog, men fik ikke gennemført grundforløbet, 
har arbejdet som butikschef i Skofeber i Kongensgade, da den lå der, været hos Slagter Theilgaard, 
til hun fik en knæskade af for meget fodbold, har gjort rent om natten, været telesælger i Dubai i tre 
uger, været med til at åbne butik Cha Cha i Blåvand og fik en elevplads i en sportsbutik i Varde, men 
forlod den efter et par måneder og fik elevpladsen i Wagner og elsker det. Hver eneste dag efter ar-
bejde tager hun i Fitness.dk, når hun har fri, og træner styrketræning og tunge løft i halvanden time. 

sofie tuborg, message: Sofie Tuborg havde søgt elevpladser i næsten hele Kongensgade 
efter sin to-årige HG. 10-15 steder. Men hun fik plads i Message den 1. juli, og hun elsker det, og de 
elsker hende. Altid glad og har gjort et rigtig godt indtryk på kunderne, skrev hendes kolleger i ind-
stillingen. 
   - Det er det lækreste sted at arbejde, og mine kolleger er så søde. Alle laver det kedelige, og alle la-
ver det sjove. Jeg damper nye varer og mærker dem af, og så står jeg for butikkens Instagram blandt 
andet. Jeg har en lille drøm om at åbne min egen butik en dag. En lille hyggelig butik. Til den tid 
bliver det nok en dametøjsbutik, siger 19-årige Sofie Tuborg. 

søren uhre Pedersen, kongehuset: Han kan sælge sand i Sahara, og så kan han få en 
samtale med alle kunder ved at spørge til de mærkeligste ting, som da han spurgte en kvindelig kunde 
om, hvilken farve fælg, hendes nye bil har. Hvis Victor Borge var en mester i kunstpauser, er Søren uhre 
Pedersen i Kongehuset en mester i at fylde dem ud. 
   Den tidligere elev hos Coast og Jack & Jones har en udtalt evne til at huske sine kunder, og hvad de 
købte sidste gang. Og så nørder han en del i italienske metervarer og læser op på produktkendskab, når 
han holder fri. Derfor kan den 26-årige sælger i Kongehuset altid en anekdote om firmaet bag blazeren 
eller mønstret eller historien bag sixpence.
   - Jeg interesserer mig bare for mennesker, siger Søren uhre Pedersen.
Han har altid vidst, at han skulle lave noget med tøj. Siden 8. klasse. Han var en af de drenge, der gik op i 
tøjmærker og parfume. Nu er han også kåret som Årets Sælger.
   - Men jeg har det rigtig godt her, så der er ingen, der behøver at ringe og spørge, griner han.   

Christina hausted, only: Det kan godt være, at 23-årige Christina Hausted fra Only er 
kåret til Årets Sild, men det betyder ikke, at hun ikke går udenfor en dør uden make-up. For det gør 
hun. 
   - Det er da alt for krævende ellers, griner hun. 
   - Og så har jeg været ude at rejse i fire måneder i Thailand, Fiji, New Zealand og Australien, hvor vi 
sandsurfede og alt muligt, og der er det umuligt at bruge make-up, når det er så varmt, så jeg kan 
sagtens undvære det, siger Christina.
   Hun begyndte med make-up, da hun var 14 år.
- Hvis jeg ville have startet tidligere, havde jeg nok fået en diskussion med min mor. I det hele taget er 
der blandt piger kommet meget fokus på det ydre i dag. Når piger er 12-13 år, tænker de jo allerede 
på træning og sminke og på at se godt ud. Du kan næsten heller ikke se, hvor gamle pigerne er, når de 
kommer ind i butikken. Jeg ville meget hellere være teenager, da jeg var det, end at være det i dag. Der 
var ikke så meget pres på. Jeg kunne heller aldrig drømme om at få lavet større læber, selvom mine 
læber er ret små, og jeg vil hellere bruge mine penge på at rejse end på større bryster, siger hun. 

Pia: Årets kollega

sofie: Årets elev

anne: Årets smil

søren: Årets sælger 

Christina: Årets sild

Årets stars i city kåret
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HENRIK AARESTRUP, KONGEHUSET: Det var hans kone og kollega Camilla Aarestrup og 
en af de andre ansatte, der havde skrevet indstillingen af Henrik Aarestrup til Årets Hår. Det var ikke 
populært. Og han vandt. Det var slet ikke populært. ”Det er jo medarbejdermobning”, siger Henrik. 
   - Men der var da også kun 300 mennesker i biografen, da de læste indstillingen op og kaldte mig 
op på scenen og gav mig en buket blomster og en mikrofon, siger Henrik Aarestrup. 
Ejeren af Kongehuset haft butik på adressen i 13 år, har altid været i tøjbranchen og har lækkert hår. 
Det er Ulla Ritter i Salon Madonna i Torvegade, der klipper det.
   - Vi bor lige overfor hinanden, så hun sender mig en sms, når hun kan se, at jeg trænger til en klip-
ning. Det er nemt og hurtigt hos Salon Madonna, siger Henrik.
   Selvom der er tradition i datterens klasse for, at børnene får medaljen eller pokalen med i skole, 
hvis deres mor eller far har vundet sølv eller guld, så blev den her pokal med Årets Hår derhjemme. 
Og blomsterbuketten kom ikke med hjem til Camilla, den gik Henrik over til Ulla Ritter med, da han 
kom hjem fra prisoverrækkelsen. 

DANIEL KOSTIC, QUINT: Daniel Kostic kan ikke komme i tanker om, at han har gjort noget tor-
skedumt. Men 20-årige Daniel Kostic vandt alligevel prisen for Årets Torsk til Citys uddeling forleden. 
Daniel har arbejdet i Quint, siden han var 15 år. Sidste år blev han STX-student fra Rybners.
   - Jeg er dårlig på en skolebænk. Jeg har altid fagligt klaret det godt, men gymnasiet var det mest 
useriøse skoleforløb, jeg har haft. Jeg har en storebror, der klarede gymnasiet med super karakterer 
og læser på universitet, og mine forældre forventede, at jeg også gik i gymnasiet. Ligesom det sker 
for mange andre unge. I den alder er man bare ung og dum og naiv, og man skal nok ikke være så 
passiv i forhold til sit eget liv, at man bare gør det, andre forventer, man gør. Min mor og far gjorde 
det jo i den bedste mening, og i dag er jeg også glad nok for, at jeg gennemførte gymnasiet. Nu kan 
jeg læse op til grafi sk designer - den dør er også åben for mig, fordi jeg har en studentereksamen, 
siger Daniel Kostic. 
    Efter studentereksamen manglede de en ufaglært på fuld tid i Quint, og Daniel slog til. Han tog en 
HG online på ti uger ved siden af fuldtidsjobbet. Fra i lørdags har han så været elev i Quint.  

CINDIE ZAAR MADSEN OG LISBET KJÆR: Det er ni år siden, at Lisbet Kjær blev butikschef 
i The Body Shop i Kongensgade, og hun er stadig lykkelig for sit job og sin butik med de fi re ansatte 
- to af dem skolepiger. 
   - Vi er jo ikke en butik med en masse forskellige mærker på hylderne, vi har et, så vi er en butik 
med en dna. Vi har en historie at fortælle, vores produkter er ikke testet på dyr, når vi fælder et træ, 
planter vi et nyt, vores poser er genbrug. Det skal vi formidle til kunderne, så vi skal sælge med 
passion, og derfor arbejder vi på en anderledes måde. Du skal være en anderledes sælgertype 
for at være hos os. Lidt skørere og sjovere end alle andre, siger Lisbet Kjær.
   - Vores oplæringsfase er ret ekstrem, og vi skal vide mange ting om vores produkter. Hvis vi 
ikke gør det og kan sælge på en anderledes måde, sidder kunderne bare og klikker og køber 
hjemme foran computeren, tilføjer butikschefen. 

CHRISTIAN JONSEN, KAUFMANN: Han dribler afsted hver dag fra Haderslev til jobbet i Es-
bjerg uden vrøvl - og retur igen. Sådan skrev kollegerne fra Kaufmann om deres butikschef i indstill-
ingen af ham til Årets Pendler, og Christian Jonsen fi k prisen. I tre år har han kørt de 100 kilometer 
frem og 100 kilometer tilbage i sin Ford Focus stationcar for at passe jobbet i Esbjerg. Det betyder, 
at han er hjemme fra arbejde omkring klokken 19 og lige kan nå at hygge med sin to-årige datter og 
give hende godnatgrød og putte hende.   
   - Min kone er gravid igen. Hun arbejder som kantinekok hos Bestseller i Haderslev fra 7-15, så jeg 
har hele morgenen med vores datter, og så henter min kone hver dag, så det fungerer.
- Jeg boede tre-fi re år i Valby og arbejdede i Kaufmann i Fields, og det tog mig 40-50 minutter at 
komme på arbejde. Hvis man virkelig vil have et job, så må man også køre efter det, synes jeg. Kauf-
mann er den bedste kæde, man kan være i, og det er der, jeg vil være - så må jeg også køre efter det.  
   - Og jeg kan godt lide at køre bil. Så hører jeg podcasts, Den Korte Radioavis, De Sorte Spejdere og 
lydbøger - lige nu Harry Potter på engelsk. Så får jeg også trænet mit engelsk, siger butikschefen.

Det er ni år siden, at Lisbet Kjær blev butikschef 
i The Body Shop i Kongensgade, og hun er stadig lykkelig for sit job og sin butik med de fi re ansatte 
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med en dna. Vi har en historie at fortælle, vores produkter er ikke testet på dyr, når vi fælder et træ, 
planter vi et nyt, vores poser er genbrug. Det skal vi formidle til kunderne, så vi skal sælge med 
passion, og derfor arbejder vi på en anderledes måde. Du skal være en anderledes sælgertype 
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CHRISTIAN: ÅRETS PENDLER 

BODY SHOP: ÅRETS CITY ARBEJDSPLADS

BERIT CHRISTENSEN, INGERS OST & VIN: Kollegerne siger om Berit Christensen, at hun 
har det sorte bælte i mersalg. Og det skal nok passe. Men Berit Christensen synes nu ikke, hun gør 
noget særligt. 
   - For mig er en god sælger en, der ikke er påtrængende, og som ikke overfalder kunderne, når de 
kommer ind. De må gerne kigge sig omkring, men de skal også kunne få hjælp og møde smil og få 
en lille snak, siger Berit, som siden april sidste år har arbejdet i Inger’s Ost & Vin. 
   - Vi er gode til at gøre en god handel hernede og gode til lige at putte lidt ekstra gratis i posen. 
Men jeg prøver da også at lave mersalg til kunderne - sælger du ikke nogen varer, så har vi jo ikke et 
arbejde, siger Berit Christensen.
   Hun er udlært hos Droop i det daværende Gjesing Centret, arbejdede 17 år hos Hjem-Is og senest  
seks år hos Guldbageren, før hun kom til Inger’s Ost & Vin i Helgolandsgade. 

BERIT: ÅRETS SÆLGER

DANIEL: ÅRETS TORSK

HENRIK: ÅRETS HÅR

De kunne indstille hinanden, men det var bestyrelsen i Esbjerg City, der besluttede, hvem der skulle have 
priserne til kåringen af Very Important Citymedlem (V.I.C) forleden. Vi tegner et lille portræt af vinderne.  

Af Mette B. Falther • Foto: Tue Sørensen
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Rødvin og 24-timers 
ekstremløb passer ikke 
sammen. Eller gør det?  
”Jeg tager nok et glas 
rødvin eller to aftenen 
inden. Det er vigtigt 
med en god nattesøvn 
og her hjælper vinen,” 
siger Leon Skriver Han-
sen inden weekendens 
rekordforsøg i centeret.

Af Christian Valsted

Formen er god, bene-
ne har aldrig været 
bedre og rent mentalt 

er Leon rustet bedre end 
nogensinde før. Hvad kan 
overhovedet gå galt inden 
weekendens rekordforsøg 
på løbebånd, hvor Leon 
skal forsøge at løbe mere 
end 207,9 kilometer for at 
slå Danni Callesens dan-
marksrekord.

”Meget,” lyder det korte 
svar fra Leon, der tilbage 
i 2012 selv var indehaver 
af selvsamme danmarks-
rekord. Siden har han for-

søgt sig to gange på løbe-
båndet, men begge gange 
er rekordforsøgene blevet 
stoppet af skader. Det kan 
selvfølgelig ske igen, men 
troen på egne evner og 
bentøj er stor hos den loka-
le ekstremløber.    

”Jeg har en rigtig god 
fornemmelse, både i krop-
pen og mentalt. Jeg er klar 
og glæder mig faktisk. Det 

er en meget vigtig faktor, 
at jeg glæder mig og ikke 
frygter løbebåndet,” siger 
Leon.

Har succeser i benene
Efter de to mislykkedes re-
kordforsøg på løbebånd i 
2013 og 2014, har Leon si-
den gennemført to interna-
tionale ekstremløb. Et løb 
rundt om Mont Blanc og 

det amerikanske løb ’Bad 
Water’ i sommer, der bliver 
kaldt verdens hårdeste løb.

”Det har givet meget til 
selvtilliden. Efter de kikse-
de løb spurgte jeg mig selv 
om det var sliddet værd,” 
siger Leon, der med gode 
ben og masser af optanket 
selvtillid går efter rekor-
den. 

I de sidste to uger er 
træningen gradvist blevet 
nedtrappet og fredag aften 
skal nydes med et par glas 
vin og forhåbentlig en god 
nattesøvn. 

”Jeg skal have en god 
nats søvn, for jeg skal væ-
re oppe i halvandet døgn 
og forhåbentlig løbe i 24 
timer. Derfor skal jeg bruge 
en god søvn og her hjælper 
det med et glas vin eller 
to,” siger han. 

Leon starter rekordforsø-
get foran den lille udendørs 

scene ved indgang C 
lørdag klokken 12.

Løbe-Leon lader op med rødvin

FAKTA
De støtter Leons løb mod kræft
• Rødovre Centrum   51 kr.

• Den Intelligente Krop                 25 kr.

• Damhuskroen   25 kr.

• Demskov-EL    25 kr.

• LokalBolig               20 kr.

• Mads Dolleris   20 kr.

• Bedemanden.nu   20 kr.

• Kommunalbestyrelsen  19 kr.

• Stukkatør Ove H. Svensson & Søn 10 kr.

• EDC, Poul Erik Bech   10 kr.

• Thiele    10 kr.

• Det Daglige Brød    10 kr.

• Rødovre Isenkram   8 kr.

• Green Entertainment A/S  5 kr.

• Rødovre Centrum Tandlæge- 
& Implantatcenter   5 kr.

• Snedker Og Tømrerfirma, 
John Ry Nielsen   5 kr.

• Mr. Stidsborg   3,33 kr.

• Fam. Leholk    3 kr.

• Enhedslisten    2,50 kr.

• Kirsten og Keld Mathiasen  2,50 kr.

• Adam Vask    2,50 kr.

• SF, Rødovre    2,50 kr.

• Lis og Arne Work   2 kr.

• Lisbeth Meldgaard & 
Niels Høg Henriksen   2 kr.

• Signe Skriver       2 kr 

• Create/Events and Socialmedia 2 kr. 

• Talknuseren ved Lene Børgensen 2 kr.

• Lisbeth og Niels Tranberg  2 kr.

• Charlotte og Kenneth Illum  2 kr.

• Lis og Arne Work   2 kr.

• Glifberg Processer   1 kr.

• Rødovre Krone Apotek  1 kr.

Ialt per kilometer:        301,33 kr. 

GÅR LØS PÅ LØRDAG: Det er her ved det lille udendørs amfi - 
teater at rekordforsøget skal stå. B77 Mandskor sender Leon af 
sted med evergreens og sange fra glemmebogen. Foto: BP

Lørdag klokken 12 
kan du være med til at 
skrive kræft-historie, 
når de vildeste 24 timer 
i Rødovres indsamlings-
historie skydes igang 
med musik og tryl, 
brandvæsen og Super-
ligafodbold, Løbe-Leon 
og dig. 

Af André Bentsen

Det er er en uskreven 
regel, at man ikke 
kan købe sig til po-

sitiv journalistik, men på 
lørdag, kan man løbe sig til 
det. 

Når Løbe-Leon træder op 
på det løbebånd, der de næ-

ste 24 timer skal være hans 
toturerende hjem, bliver 
det med den bedste opbak-
ning man kan købe sig for 
penge. Og helst dine penge. 

Ved siden af ultraløbe-
ren har vi her fra avisen 
nemlig arrangeret plads 
til spændende mennesker 
med noget på hjertet, og 
da det hele bliver sendt 
live både på nettet og på 
Copenhagen FM, kan du 
glæde dig til at møde bå-
de borgmester og bold-
entusiaster, når vi laver in-
terviews fra løbebåndene 
med dem, der giver en skil-
ling til indsamlingen. 

Når journalisterne mister 
pusten overtager Rødovre 

Atletik Club og hvis ikke 
de kan hjælpe Leon med 
at holde tempoet, kan han 
jo altid prøve at følge med 
B77 Mandskor eller rock-
stjernen Dringo, der bare 
er nogle af de musikalske 
indslag, der skal prøve at 
overskråle lyden fra børn, 
der plager deres forældre 
om en selfie med brand-
mændene, der kommer 
forbi, ansigtsmaleren eller 
tryllekunstneren. 

Underholdning for alle
Det er sundt at støtte gode 
sager, og det behøver ikke 
at koste en bondegård, fak-
tisk kan du selv bestemme 
prisen på de 1000 stykker 
frugt, som MENY donerer 
til sagen. Prisen kan du 
ikke selv bestemme med 

fadølene fra Café Atlas, de 
koster 20 kroner, men så 
går der også en femmer til 
indsamlingen. 

For børnene er der an-
sigtsmaling, tryl, fløde-
bollemaskine og gymna-
stikleg. 

Når Leon forhåbentlig 
har rundet de første 100 
kilometer, og det er ved at 
blive mørkt, sørger DJ Flæ-
ske sammen med DJ Bro-
thers, Kristoffer Bo Hansen 
og Oliver Bo Hansen, for, at 
han ikke kan falde i søvn, 
når de forvandler det hyg-
gelige lille tunnelområde  
til en perfekt festgryde. Du 
kan selv medbringe de sid-
ste ingredienser til festen, 
så længe du hepper på Leon 
og måske støtter indsamlin-
gen. 

Kræftigt lys for 
enden af tunnellen

VM I OPBAKNING: Den ikoniske Verdensmester Mathias Heise 
bakker op om årets indsamling med egne numre. Foto: Presse

Gratis tur i biffen
Kræftens Bekæmpelse mangler desperat ind-

samlere.   Der mangler næsten 80 indsamlere i 
Rødovre, der ellers ved tidligere kræftindsam-

lere har sat landsrekord. 
Derfor er vi her på Rødovre Lokal Nyt gået sam-

men med Atlas Biograferne om at støtte Kræftens 
Bekæmpelses landsindsamling ved at invitere alle, 
der melder sig som indsamler til på søndag, gratis i 
biografen efter turen. Der er også en sodavand til de 
115 første sponsoreret af Royal Unibrew og lidt frugt 
og vand sponsoreret af Meny. 

Den 1. april klokken 12 starter 24 timers rekord-
forsøg ved tunnellen under Tårnvej med løb og mu-
sik, men lige lidt hjælper det, hvis der ikke kommer 
indsamlere nok dagen efter.  Man kan hente indsam-
lingsbøtterne i Atlas Biograferne den 2. april mellem 
klokken 9 og klokken 10 og aflevere dem igen i Dan-
ske Bank i centeret fra klokken 13.30.  Klokken 15.30 
er der så til gengæld en gratis film i Atlas Biografer-
ne, der håber at et fodboldhold eller to vil støtte op 
om indsamlingen og få en god dag med en perfekt 
afslutning ud af det. Hvis du vil med som indsamler 
skal du skrive til voksdyr@gmail.com eller på 2320 
2355 med dit navn og telefonnummer. 

FAKTA
Programmet i korte træk
Kl. 12:00 Leon løber og B77 Mandskor synger
Kl. 12-16 Tryl og ansigtsmaling med DUI
Kl. 13.00 Fosgaard og Rise udfordrer til kamp
Kl. 13.00 Borgmesteren besøger løbebåndet
Kl. 13.30 ROG opvisning 
Kl. 14.00 Prøv selv gymnastik
Kl 15.00 Få en selfie med brandmændene
Kl. 16.00 Mathias Heise giver koncert
Kl 17.00 Rocking' Shads trykker den af
Kl. 18.00 Ringo Dennovs rockshow
Kl. 20 DJs og Copenhagen FM fester igennem 
Kl. 23.00 Lodtrækning om en cykel

Der vil være musik og interviews hele dagen
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Meny Rødovre Centrum havde doneret frugt, hvor 

salget gik ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Man  

bestemte selv prisen. Foto: Brian Poulsen

salget gik ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Man  

bestemte selv prisen. Foto: Brian Poulsen
Det vakte stor glæde, da Leon fik besøg af Hoved-

stadens Beredskab, der stillede op til både interviews 

og selfies. Foto: Red.

Der kom for alvor gang i festen, da Rocking’ Shads trykkede den af med The Shadows og hele pivtøjet fra glemmekassen. Foto: Red.

Superliga-spillerne Lasse Fosgaard og Lasse Rise 

kiggede også forbi. Foto: Brian Poulsen.

Leon løb stadig da lørdag blev til søndag. Desværre 

måtte Leon opgive rekordforsøget 3 timer senere.

Foto: Brian Poulsen.

ROG havde gymnastikopvisning. Efterfølgende kunne børn prøve kræfter med redskaberne.
Foto: Brian Poulsen

DUI-Leg og Virke Islev tilbød ansigtsmaling til 

børnene. Foto: Brian Poulsen

Leon løb stadig da lørdag blev til søndag. Desværre 

Borgmester Erik Nielsen (S) var også en tur forbi løbebåndene til en snak om arrangementer og sund-hed i byen. Foto: Brian Poulsen

Selvom kræft er en forfærdelig sag, kunne man ikke se det på de glade børn, der fangede flødeboller fra festen. Foto: Red.

B77 mandskor startede underholdningen og sendte 

Leon afsted med et brag. Foto: Brian Poulsen

Løb, spring, underholdning og 
ansigtsmaling til et godt formål
Rødovre Lokal Nyt havde sat et mindre arrangement på benene med det formål at indsamle
penge til Kræftens Bekæmpelse. Avisen bød på underholdning til hele familien og et sidste forsøg 
af Leon Skriver Hansen på at slå rekorden for at løbe længst på et løbebånd i 24 timer.
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FAKTA
Tak for støtten

En lang række virksomheder og privatperosner var 
med til at bakke om om weekendens arrangement. 

Der skal lyde en stor tak til: 

• Rødovre Centrum   

• Den Intelligente Krop                 

• Damhuskroen   

• Demskov-EL    

• LokalBolig               

• Mads Dolleris   

• Bedemanden.nu   

• Kommunalbestyrelsen  

• Stukkatør Ove H. Svensson & Søn 

• EDC, Poul Erik Bech   

• Thiele   

• Det Daglige Brød    

• Rødovre Isenkram   

• Green Entertainment A/S  

• Rødovre Centrum Tandlæge- & Implantatcenter 

• Snedker Og Tømrerfirma, John Ry Nielsen 

• Mr. Stidsborg   

• Fam. Leholk    

• Enhedslisten    

• Kirsten og Keld Mathiasen  

• Adam Vask    

• SF, Rødovre    

• Lis og Arne Work 

• MENY, Rødovre Centrum

• Dagli' Brugsen, Islev Torv 

• Godik

• PartyZone.nu

• Dui-Leg og Virke Islev

• Rødovre Omegns Gymnastikforening

• Hovedstadens Beredskab

• Copenhagen FM

• Mathias Heise og Mads Christiansen

• Lisbeth Meldgaard & Niels Høg Henriksen 

• Signe Skriver

• B77 Mandskor        

• Create/Events and Socialmedia 

• Talknuseren ved Lene Børgensen 

• Lisbeth og Niels Tranberg  

• Charlotte og Kenneth Illum  

• Lis og Arne Work   

• Glifberg Processer   

• Rødovre Krone Apotek

• Björg Bisgaard

• Birgitte Langballe

• Peter Leisted Bøgevig

• Klinik for fodterapi ved Berit Beining

• Rocking Shads

• Rødovre Atletik Club

• Birgit Lindahl og Karsten Larsen

• Og alle der mødte op på dagen.

IKKE DENNE GANG: Leon Skriver Hansen gik benhårdt efter en ny danmarksrekord på langdistanceløb på løbebånd, men tunge ben 
og svimmelhed satte en stopper for rekordforsøget. Foto: Brian Poulsen

De første 12 timer gik 
lige efter planen. De 
sidste 12 timer gik slet 
ikke. Leon Skriver Han-
sens 24 timers rekord-
forsøg på løbebånd 
stoppede brat i de tid-
ligere nattetimer. ”Jeg 
er skuffet, og havde 
selvfølgelig håbet på 
mere,” siger han.

Af Christian Valsted

Leon Skriver Hansen 
missede sit eget re-
kordforsøg på løbe-

bånd, da han fra lørdag 
klokken 12 og 24 timer 
frem skulle forsøge at løbe 

mere end 207 kilometer 
på løbebånd. Rekordfor-
søget stoppede natten til 
søndag, da Leons ben sag-
de fra.

Det gik ellers så godt
B77 Mandskor sendte Le-
on af sted i højt solskin 
lørdag middag og helt 
frem til midnat var li-
ve-bands, gymnastikpiger 
og fremmødte tilskuere 
med til at holde energini-
veauet oppe.

”Det var en sand fornø-
jelse at løbe og impone-
rende at se, hvad der var 
stablet på benene,” siger 
Leon, der var suverænt lø-

bende de første 12 timer.
”Det hele gik efter pla-

nen, men det er aldrig til 
at vide, hvornår der sker 
noget uventet,” siger Le-
on, der klokken 2 om nat-
ten fik tunge ben og måtte 
sætte tempoet markant 
ned.

”Det kom ret pludseligt. 
Det er normalt at få tunge 
ben, men jeg havde håbet, 
at jeg kunne lunte mig i 
gennem det.  Jeg måtte 
langt ned i tempo og det 
betød, at jeg blev meget 
svimmel. Det var så slemt 
at jeg var bange for at fal-
de af løbebåndet,” siger 
Løbe-Leon, der fra klok-

ken 02-03 gik 5,7 kilome-
ter på båndet. 

”Der skulle mere fart på, 
hvis jeg skulle slå rekor-
den. Mit hovedformål var 
at slå rekorden og derfor 
besluttede vi, at jeg skulle 
stå af og tage en pause. I 
langt de fleste tilfælde er 
det en dårlig idé og det 
viste det sig også at væ-
re,” siger Leon, der havde 
håbet at pausen ville gøre 
ham godt. Det gjorde den 
ikke og Leon kom aldrig 
op på båndet igen.

“Jeg er utrolig glad for 
den store opbakning. Det 
var som sagt en fornøjel-
se at løbe foran så mange 
mennesker,” siger en skuf-
fet Leon. 

Løberekord løb ud i sandet

Weekendens landsind-
samling, og løbe-
arrangement, til 
fordel kræftens Be-
kæmpelse, sender 
190.772,90 kroner 
af sted til forskning, 
patientstøtte og råd-
givning.

 
Af Christian Valsted

Frivillighed er godt, 
men netværk for-
stærker alle de gode 

intentioner. Det viste avi-
sen i lørdags, da vi trak på 
vores gode kontakter og 
satte alle de gode kræfter 
sammen til et brag af en 
fest, der udover en dag, 
der går over i scrapbogen, 
var et perleeksempel på, 
hvad der sker, når vilje og 
mod mødes.   

Isoleret set blev der i 
løbet af lørdagens arran-
gement, ved udendørssce-
nen i Rødovre Centrum, 
indsamlet 54.303 kroner 
til Kræftens Bekæmpelse.  

Leon nåede at løbe 
139,6 kilometer på løbe-
båndet, inden kroppen 
sagde stop. Privatperso-
ner og virksomheder har 
tilsammen doneret 331,33 
kroner per kilometer Leon 
tilbagelagde, hvilket sen-
der hele 46.253 kroner af 
sted til landsindsamlin-
gen.

Herudover havde MENY 
doneret 1000 stykker 
frugt, hvor man selv kun-
ne bestemme prisen. Alle 
pengene gik til indsamlin-
gen og frugtsalget resulte-
rede i 3250 støttekroner. 
Café Atlas solgte øl og 
bidrog med 3700 kroner, 
mens Dui-Leg og Virke 
Islevs ansigtsmaling og 
flødebollemaskine gav et 
overskud på 1100 kroner.

”Det er et rigtig flot re-
sultat, og jeg er meget til-
freds. Det var et fantastisk 
arrangement i lørdags, 
der gav et stort beløb 
til den samlede indsam-
ling,” siger den nyvalgte 

formand for den lokale 
afdeling af Kræftens Be-
kæmpelse, Lotte Rosen-
krantz.

5533 kroner                                  
på Nørregårdsvej
80 indsamlere var søndag 
på gaden med indsam-
lingsbøtter. I alt blev der 
indsamlet 136.469,90, 
hvilket er 16.000 mere 
end sidste år.

”Vi havde 20 indsamle-
re mere i forhold til sidste 
år, og flere tog dobbelt 

ruter,” siger Lotte Rosen-
krantz om det flotte resul-
tat. 

Den lokale topscorer 
blev Joan Nitte, der på 
hele Nørregårdsvej fik im-
ponerende 5533 kroner i 
bøtten. Kræftens Bekæm-
pelse oplyser herudover, 
at antallet af indbetalin-
ger med MobilePay i år 
er fordoblet. Lokalt blev 
der betalt 13.615 kroner 
med mobilen. Det er en 
fordobling i forhold til 
sidste år.

Rødovre samlede 190.000 ind

FAKTA

Indsamling i tal

• Landsindsamling på gaden 136.469,90 kr. 

• Leons rekorsdforsøg  46.253 kr.

• Salg af frugt fra MENY 3250 kr.

• Salg af øl fra Café Atlas 3700 kr.

• I alt    190.772,90 kr.

SE FLERE BILLEDER PÅ RNN.DK



uGepOsten GriBskOv

Gilleleje
Der tages forbehold for trykfejl samt 
udsolgte varer. Tilbuddet gælder til og 
med lørdag den 29. oktober.

5 % dividende 
kun i gilleleje 

brugsforening

Lurpak 
smør
250 g. 
Kg-pris 40,00

250 g

10,-

Græsted Hovedgade 25, 3230 Græsted
Åbningstider: Man.-fre. 8-19 lør. og søn. 8-17

Tilbuddet gælder fra tirsdag den 25. oktober til og med fredag den 28. oktober 2016

ENGELSKE 
BØFFER

Af tykstegsfilet. Ca. 900 g

5-6 STK

100,-
Forfwrende fornuftig

kia.com

Tænk på os, næste 
gang du tænker
privatleasing privatleasingprivatleasing

0 kr. i fwrstegangsydelse, 1.995 kr. pr. md. Leasingperiode: 36 mdr./45.000 km. ved leasing  via KIA Finans. Inkl. moms, service
aftale, etablerings. og lev.omk. Ekskl. grwn ejerafgift, dæk, forsikring og ekstraudstyr. Totalpris i hele perioden 71.820 kr. 
Positiv kreditgodkendelse kræves og betaling via NETS påkræves. Picanto er vist med ekstraudstyr. Begrænset antal.

DU FÅR BL.A. AIRCONDITION•FJERNBETJENT CENTRALLÅS•BLUETOOTH•LÆDERRAT & LÆDERGEARKNOP
RATBETJENT AUDIOANLÆG•ELRUDER FOR•AUX & SMARTPHONE TILSLUTNING•ISG STOP & GO

0 kr. i fwrstegangsydelse, 1.995 kr. pr. md. Leasingperiode: 36 mdr./45.000 km. ved leasing  via KIA Finans. Inkl. moms, service
aftale, etablerings. og lev.omk. Ekskl. grwn ejerafgift, dæk, forsikring og ekstraudstyr. Totalpris i hele perioden 71.820 kr. 
Positiv kreditgodkendelse kræves og betaling via NETS påkræves. Picanto er vist med ekstraudstyr. Begrænset antal.

Picanto 1.0 Style Limited
Forbrug: EUnorm 22,721,3 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 102109 g/km

DU FÅR BL.A. AIRCONDITION•FJERNBETJENT CENTRALLÅS•BLUETOOTH•LÆDERRAT & LÆDERGEARKNOP
RATBETJENT AUDIOANLÆG•ELRUDER FOR•AUX & SMARTPHONE TILSLUTNING•ISG STOP & GO

0 kr. i fwrstegangsydelse, 1.995 kr. pr. md. Leasingperiode: 36 mdr./45.000 km. ved leasing  via KIA Finans. Inkl. moms, service
aftale, etablerings. og lev.omk. Ekskl. grwn ejerafgift, dæk, forsikring og ekstraudstyr. Totalpris i hele perioden 71.820 kr. 
Positiv kreditgodkendelse kræves og betaling via NETS påkræves. Picanto er vist med ekstraudstyr. Begrænset antal.

Picanto 1.0 Style Limited
Forbrug: EUnorm 22,721,3 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 102109 g/km

gang du tænker
privatleasing 

0,-
fra kun 1.995,- pr. mdr.

Udbetaling

Privatleasing 

Forfwrende fornuftig

privatleasing 

0,-
fra kun 1.995,- pr. mdr.

Udbetaling

Privatleasing 

AIRCONDITION•FJERNBETJENT CENTRALLÅS•BLUETOOTH•LÆDERRAT & LÆDERGEARKNOP
RATBETJENT AUDIOANLÆG•ELRUDER FOR•AUX & SMARTPHONE TILSLUTNING•ISG STOP & GO

rstegangsydelse, 1.995 kr. pr. md. Leasingperiode: 36 mdr./45.000 km. ved leasing  via KIA Finans. Inkl. moms, service
 og lev.omk. Ekskl. grwn ejerafgift, dæk, forsikring og ekstraudstyr. Totalpris i hele perioden 71.820 kr. 

Positiv kreditgodkendelse kræves og betaling via NETS påkræves. Picanto er vist med ekstraudstyr. Begrænset antal.

Picanto 1.0 Style Limited
norm 22,721,3 km/l
rsel. CO 2: 102109 g/km Forfwrende fornuftig

Bilerne er vist med ekstraudstyr. 7 års fabriksgaranti dog maks. 150.000 km. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.780) og evt. farvetillæg.

Fuldaut. klimaanlæg

Fartpilot & Speedlimiter

Blink i sidespejle

16” Alufælge

Tågeforlygter

DU FÅR OGSÅ ELRUDER FOR & BAG•FJERNBETJENT CENTRALLÅS•BLUETOOTH•5 DWRE
ELEKTRISKE SIDESPEJLE MED VARME•RATBETJENT AUDIOANLÆG CD/RDS RADIOForfwrende fornuftig

Bilerne er vist med ekstraudstyr. 7 års fabriksgaranti dog maks. 150.000 km. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.780) og evt. farvetillæg.

Blink i sidespejle

16” Alufælge

Tågeforlygter

DU FÅR OGSÅ ELRUDER FOR & BAG•FJERNBETJENT CENTRALLÅS•BLUETOOTH•5 DWRE
ELEKTRISKE SIDESPEJLE MED VARME•RATBETJENT AUDIOANLÆG CD/RDS RADIO

Forfwrende fornuftig

Bilerne er vist med ekstraudstyr. 7 års fabriksgaranti dog maks. 150.000 km. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.780) og evt. farvetillæg.

Privacy glassPrivacy glass

DU FÅR OGSÅ FJERNBETJENT CENTRALLÅS
ELEKTRISKE SIDESPEJLE MED VARME
ELRUDER FOR & BAG•5 DWRE

PICANTO fra kr. 79.999,-
Forbrug: EUnorm 22,721,7 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 102106 g/km

Sædevarme

Alufælge

Bluetooth

Sædevarme Fuldaut. klimaanlæg

Læderrat & Gearknop

Fuldaut. klimaanlæg

Fartpilot & Speedlimiter

Blink i sidespejle

16” Alufælge

Tågeforlygter

L I M I T E D

INKL. EKSTRAUDSTYR FOR

 45.000,-

INKL. EKSTRAUDSTYR FOR

 20.000,-

149.999,-

104.999,-
C O L L E C T I O N

RIO 3 dwre fra kr. 109.999,-
Forbrug: EUnorm 30,320,0 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 86114 g/km

DU FÅR OGSÅ ELRUDER FOR & BAG•FJERNBETJENT CENTRALLÅS•BLUETOOTH•5 DWRE
ELEKTRISKE SIDESPEJLE MED VARME•RATBETJENT AUDIOANLÆG CD/RDS RADIO

Fuldaut. klimaanlæg

Forfwrende fornuftig

Bilerne er vist med ekstraudstyr. 7 års fabriksgaranti dog maks. 150.000 km. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.780) og evt. farvetillæg.

DU FÅR OGSÅ FJERNBETJENT CENTRALLÅS
ELEKTRISKE SIDESPEJLE MED VARME
ELRUDER FOR & BAG•5 DWRE

PICANTO fra kr. 79.999,-
Forbrug: EUnorm 22,721,7 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 102106 g/km

Sædevarme

Læderrat & Gearknop

Fuldaut. klimaanlæg

Fartpilot & Speedlimiter

Blink i sidespejle

16” Alufælge

Tågeforlygter

 45.000,-

INKL. EKSTRAUDSTYR FOR

 20.000,-

104.999,-
C O L L E C T I O N

RIO 3 dwre fra kr. 109.999,-
Forbrug: EUnorm 30,320,0 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 86114 g/km

DU FÅR OGSÅ ELRUDER FOR & BAG•FJERNBETJENT CENTRALLÅS•BLUETOOTH•5 DWRE
ELEKTRISKE SIDESPEJLE MED VARME•RATBETJENT AUDIOANLÆG CD/RDS RADIO

Kig ind til
Søren & Danny
Vi har et GODT 

tilbud til dig

DU FÅR BL.A. AIRCONDITION•FJERNBETJENT CENTRALLÅS
•BLUETOOTH•LÆDERRAT & LÆDERGEARKNOP•
RATBETJENT AUDIOANLÆG•ELRUDER FOR•
AUX & SMARTPHONE TILSLUTNING•ISG STOP & GO
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Villads fra Valby 
tager turen til 
Helsinge
55

Danske Bank 
afviser vedvarende 
rygter

13

Debat: Vores 
børn er ’Palle 
alene i verden’

24

Til kamp for 
Flaske Finn 
Af Anne Lønstrup

EFTErmælE En kendt skikkelse i Helsinge forsvandt for snart en 
måned siden, da Finn Eigaard - bedre kendt som Flaske Finn - gik 
bort. Nu er en gruppe borgere gået sammen for at hylde ham.

De ønsker at skabe et varigt minde om Flaske Finn. Og de har 
nu lavet en underskriftsindsamling for at give Finn Eigaard det 
eftermæle, han fortjener: 

“Finn Eigaard gik desværre bort den 29. September 2016. Han 
var kendt og vellidt af de fleste i Helsinge og bidrog til en pænere 
midtby gennem mange års oprydningsarbejde. Vi synes Finn har 
fortjent at blive æret i byen og foreslår derfor, at der bliver udtænkt 
en måde, hvorved han kan blive mindet fremover. Det kunne f.eks. 
være en mindetavle, en navngivning af en lokalitet i byen eller lig-
nende. Manden har været en institution i Helsinge, og vi håber, at 
kommunen kan realisere et permanent minde til Finn,” står der i 
begrundelsen for, hvorfor Flaske Finn skal hyldes. Det er foreløbig 
231 underskrivere helt enige i. De ønsker, at Finn Eigaard huskes 
for alt det arbejde, som han frivilligt gjorde for byen. 

Fra politisk hold arbejdes der også på at støtte op om ideen. 
Således har Brian Lyck Jørgensen, (DF), opfordret til, at ideen 
drøftes på førstkommende møde i teknik- og miljøudvalget, hvor 
han er næstformand. Formanden for udvalget Bo Jul Nielsen (S) er 
klar til at se på sagen: 

“Finn var helt sikkert en af disse ildsjæle, som bidrager så 
meget til fællesskabet. Vi bør sammen i byrådet finde ud af, 
hvordan, hvor og hvornår vi kan hædre disse personligheder i 
det offentlige rum.”  
 læs mErE sidE 2

25 %
spar

Bestil  
gardinbussen 

på 89 88 24 34  
eller sega.dk

Sega Butikken   |   Agenavej 39   |   2670 Greve Strand   |   www.sega.dk
Man og fre: kl. 10-17.30   |   Tirs - tors: kl. 10-16   |   Lørdag: lukket

GARDIN-
UDSALG!
GARDIN
UDSALG!

I hele januar

Så let er det   1. Vi måler op gratis   2. Du får et tilbud   3. Vi kommer og monterer

12 17. januar 2017 Nyheder Ugeposten

Af Jesper Gisli

INDSAMLING Når Gribskov 
Kommunes teknikudvalg på 
deres næste møde 8. februar 
beslutter hvor i Helsinge 'Fla-
ske Finn' skal mindes, og hvor-
dan, kommer Ugeposten med 
en mindebænk. Med venlig 
hilsen fra Ugepostens læsere.

En mindebænk vi har samlet 
ind til siden starten af novem-
ber, og som skal stå permanent 
det sted i Helsinge der fra kom-
munens side besluttes skal gøres 
til Finn Eigaards mindested.

Lokal opbakning
Indsamlingen har rundet 
imponerende kr.15.000,- som 
fortrinsvis er samlet ind via 
Mobile Pay og kontant beta-
ling på Ugeposten. Derudover 
har frisørsalonen 'Hårkunst-
neren' i Helsinge i hele decem-
ber måned tilbudt 'Flaske Finns 
vipper og bryn', hvoraf hele 
omsætningen er gået ubeskå-
ret til indsamlingen. Restau-
rant Palermo i Helsinge, hvor 
'Flaske Finn' hver søndag kom 
og spiste, har ligeledes i decem-
ber givet et godt tilbud til gavn 
for indsamlingen. En del af 
omsætningen fra den helt sær-
lige 'Flaske Finn Menu' er gået 
til indsamlingen, og Lokaltog 
A/S har spyttet i kassen som en 
erkendtlighed og respekt for 
Finns oprydning af hele stati-
onspladsen igennem årene.

Senest har Café SEF i Helsin-
ge afholdt lotteri med præmi-

er doneret af byens butikker 
og restauranten selv, og der er 
siden Lillejuleaften blevet solgt 
lodder for kr. 1.000,- der går til 
indsamlingen. Rundet op af 
Café SEF.     

Sidste chance for donation
Indsamlingen slutter 1. febru-

ar kl.12.00, og så bestiller vi her 
på Ugeposten en flot stenbænk 
for alle pengene - med venlig 
hilsen fra Ugepostens læsere. 

Indsamling:  
Hvorfor og hvordan?
Efter opfordringer fra Ugepo-
stens læsere og facebookbru-

Indsamling til ære for 'Flaske Finn' runder 18.000,-

Sefer fra Café SEF i Helsinge kunne i den forgangne uge smide en tusse i indsamlingsbøssen til den kommende minde-
bænk til ære for 'Flaske Finn'. (Foto: Jan F. Stephan)

Sabrina fra 'Hårkunstneren' i Østergade var hurtig ude med en god idé til ind-
samlingen. I hele december måned har hun og salonen doneret hele omsætnin-
gen fra alle behandlinger af vipper og bryn, og kan således sende imponerende 
kr. 7.300,- efter indsamlingen. (Foto: Jesper Gisli)

Gribskov Kommune tager 8. februar stilling til, hvor  
i Helsinge 'Flaske Finn' skal mindes og æres 
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• Her kan du se et udsnit af vores sortiment og få en snak med
leverandører og andre samarbejdspartnere.
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gere, tog Ugeposten i efteråret 
initiativ til at starte en ind-
samling til indkøb af en flot 
og unik stenbænk, der skal 
opsættes i Helsinge til minde 

om 'Flaske Finn' der i årtier 
har været en fast og særlig del 
af Helsinges liv og sjæl, og som 
døde i oktober måned.

Vil du støtte indsamlingen 

kan du Mobilepay din donati-
on på 30672893. Alle der støt-
ter med 50 kroner eller mere, 
vil blive nævnt i Ugeposten når 
indsamlingen er slut.

Har du her på falderebet 
gode idéer til indsamlingen, 
er du meget velkommen til at 
sende os et par ord på mail:
flaskefinn@ugeposten.dk

1317. januar 2017Ugeposten

Indsamling til ære for 'Flaske Finn' runder 18.000,-

Finn Eigaard var i årtier en fast og særlig del af gadebilledet i Helsinge, når han 
gik igennem byen med sin lille vogn og samlede skrald og holdt byen ren og 
pæn. 'Flaske Finn' døde i oktober 2016, og bliver nu mindet og æret, på opfor-
dring fra Ugepostens læsere. (Arkivfoto)

Murat fra Restaurant Palermo i Helsinge har hele december budt på en helt særlig 'Flaske Finn Menu' til gavn for indsamlingen. (Foto: Jesper Gisli)
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Af redaktør Jesper Gisli

LEDER � Til�november�er�der�
kommunalvalg� over� hele�
landet,�og�således�også�her�
i�Gribskov�Kommune,�hvor�
der�skal�vælges�et�nyt�byråd�
for�de�næste�fire�år.�
Her� på� Ugeposten� har�

vi� allerede� lagt� en� journa-
listisk� plan� for,� hvordan� vi�
i�avisen�vil�skabe�og�dække�
valgkampen,�og�hvordan�vi�
vil�give�læserne�og�vælgerne�
det� bredest�mulige� grund-
lag�for�at�gå�ned�og�stemme�
d.�21.�november.�
Vi�skyder�for�alvor�valg-

kampen� i� gang� søndag� d.�
13.�august,�hvor�der�er�100�
dage�til�valget.�Her�vil�vi�på�
ugeposten.dk� og� på� vores�
facebookside� fra� morgen�
til� aften� bringe� artikler,�
interviews� og� debat,� hvor�
alle�kan�komme�til�orde.�Vi�
lægger� selvfølgelig� op� til�
100-dages� debatten� i� avi-
serne�op�til.
Der� fra�ruller�den� lokale�

valgdebat�under�vores�valg-
hashtag�#GribskovValg17,�
og�50�dage�før�valget�invite-
rer�Ugeposten�så�til�stor�valg-
debatmøde�på�rådhuset�med�
partiernes�spidskandidater.
Lige�som�vi�kender�det�fra�

tidligere�valg.
Det� nye� og� spændende,�

som�vi� her�på� redaktionen�
ser�ekstra�meget�frem�til,�er,�
at� vi� i� ugerne� op� til� valget�
ruller� tre� store� valgtemaer�
ud.�Først�i�avisen,�derefter�en�
uge�med� debat� og� opfølg-
ning�på�ugeposten.dk�og�på�
facebook,�og�som�afslutning�
på�temaet�afholder�vi�så�live-
transmitterede� debatmø-
der�rundt�om�i�kommunen,�
hvor� eksperter,� politikere,�
fagfolk,�borgere�og�brugere,�
samt�andre�relevante�perso-
ner�udgør�debatpanelerne.
Live-sendingerne�på�face-

book� gør,� at� alle� vælgere�
kan� debattere�med� under-
vejs.�Også�dem�der�er�på�far-
ten,�dem�der�putter�børn�og�
smørrer�madpakker,�og�dem�
der� ikke� lige� havde�mulig-
hed�for�eller�lyst�til��at�møde�
op�til�debatmødet.
Det�vil�uden�tvivl�give�en�

mere�nuanceret�debat,�og�en�
debat�der�i�højere�grad�ram-
mer� den� brede� skare,� som�
folk�er�flest.�
Det� synes� vi,� er� mest�

demokratisk,�og�til�gavn�
for�flere.
De� tre� tema-

er� bliver� ’Grib-
skov� i� udvik-
ling’,�’Det�gode�

seniorliv’�og�’Børn,�skole�og�
unge’.
Sæt�allerede�nu�X�i�kalen-

deren�torsdag�d.�26.�oktober,�
torsdag� d.� 2.� november� og�
torsdag�d.�9.�november.
Dagen�før�valget,�mandag�

d.�20.�november,�inviterer�vi�
så� til� valgdebat,� ’Det� sidste�
ord’,�hvor�de�sidste�brikker�
og�X’er�skal�falde�på�plads.�
Det� bliver� på� Græsted�

Kro,� og� naturligvis� med�
stegt� valgflæsk� med� hele�
svineriet.
Vi�har�allerede�sendt�hele�

slagplanen�ud� til�de�politi-
ske� partier� og� kandidater,�
og�vil�løbende�informere�alle�
jer�læsere�om�slagets�gang�-�
startende�i�dag.
I�det�udsendte�materiale�

til� politikerne� opfordrer� vi�
til�at�gå�efter�bolden,�og�ikke�
efter�manden.�Vi�opfordrer�
til�lødig�debat�og�valgkamp�
i�stedet�for�pjat�og�pjank.�
Det�lader�dog�til,�at�poli-

tikerne�lige�skal�have�den�én�
gang�til,�som�sagerne�står.
Lige�nu�har�vi�nemlig�et�

politisk�klima,�der�tangerer�
til� det� pinlige,� og� som�der�
ikke�kommer�noget�demo-
kratisk�godt�ud�af.
Vi�har�at�gøre�med�poli-

tikere,� der� for� tiden�bloke-
rer� hinanden� på� facebook�
-� politikere,� der� udvandrer�
fra�byrådsmøder�i�trods�og�
protest� -� og� politikere,� der�
prioriterer� at� stemme� tak-
tisk�for�at�holde�partier�ude�
og�inde�i�varmen�frem�for�at�
stemme�på�det,�man�virkelig�
mener�og�vil.
Det�er�altså�noget�pjat,�og�

det�er�ikke�det,�I�er�sat�i�ver-
den�eller� i� byrådet� for.� I� er�
valgt�til�at�tage�beslutninger�
på�borgernes�vegne,�for�bor-
gernes�bedste�og�for�at�ska-
be�politiske�løsninger�og�en�
god�fremtid�i�kommunen.
Her�på�Ugeposten�glæder�

vi� os� til� valgkampen,� men�
med� langt�mindre� pjat� og�
pjank.�Tak.

Kære politikere 
Stop nu jeres pjat.

Af Jesper Gisli

HELSINGE I� årtier� gik� han� og�
samlede�skrald�og�flasker,�ryd-
dede�Helsinges�gader�og�gjor-
de�dem�fine�og�rene,�ligesom�
stationsområdet�også�dagligt�
fik�den�store�tur.
Smed� de� unge� menne-

sker�en�sen�aften�en�dåse�eller�
papir�på�gaden,�fik�de�læst�og�
påskrevet�-�men�ellers�gik�han�
i�det�stille�og�ordnede�sit�uden�
at�gøre�det�store�væsen�af�sig.
’Flaske�Finn’�var�en�helt�sær-

lig� del� af�Helsinges� gade-� og�
bybillede�indtil�oktober�sidste�
år,� hvor� Finn� Eigaard� forlod�
denne�verden.

Læserne tog initiativet
Det�fik�Ugepostens� læsere� til�
tasterne,� og� både� en� statue,�
en�plads�opkaldt�efter�’Flaske�
Finn’,�en�mindeplade�på�stati-
onen�og�andre�gode�idéer�blev�
foreslået� i� ugerne� efter� Finn�
Eigaards�død.
Ugeposten� tog� opfordrin-

gerne�op�og�besluttede�at�sam-
le�ind�til�en�flot�stenbænk,�der�
skulle� være� til�minde� om� og�
ære�for�Finn�Eigaard.

Gribskov Kommune vil  
stå for vedligeholdelse
Imponerende� 22.000,-� blev�
samlet� ind,�og�Niels�Rasmus-
sen� fra� Gribskov� Stenhugge-
ri� fik� opgaven� at� lave� en�flot�
bænk�for�alle�pengene.�Gribs-
kov�Kommune�med�teknikud-
valgsformand�Brian�Lyck� Jør-
gensen�i�spidsen�besluttede,�at�
bænken�kunne�stilles�på�den�
grønne�plet�mellem�apoteket,�
Frederiksborg� Amts� Avis� og�
stationen�-�og�udvalget�beslut-
tede�tilmed,�at�fremtidig�vedli-
geholdelse�af� stenbænken�vil�
blive�varetaget�af�kommunen.�

Afsløring og indvielse  
fredag aften
I�sidste�uge�kom�meldingen�så�
fra�stenhuggeren�på�Pårupvej;�
Bænken� er� klar.� Nu� skal� den�
sættes�op,�afsløres�og�indvies�-�

og�hvad�er�mere�nærliggende,�
end�at�gøre�det,�når�alle�allige-
vel�er�på�gaden�til�byens�årlige�
’Kulturnat’�på�fredag.
Niels�Rasmussen�fra�Gribs-

kov�Stenhuggeri�og�hans�folk�
er�klar,�Ugeposten�er�klar,�og�vi�
håber�at�alle�de,�der�har�done-
ret� penge� til� den� flotte�min-
debænk�og�alle�andre�nysger-
rige�er�klar� til�at� indvie�bæn-

ken�fredag�aften.�Og�så�kunne�
det�jo�være,�at�hovedpersonen�
selv�kigger�med�fra�oven,�hvem�
ved.
Nærmere�tidspunkt�og�pro-

gram�for�indvielsesceremonien�
følger�i�løbet�af�ugen�-�så�følg�
med�på�Ugepostens�facebook,�
på�Ugeposten.dk�og�i�Ugepo-
sten�Weekend�de�næste�dage.

Alle inviteres med til indvielsen: 
Flaske Finns mindebænk 
afsløres til ’Kulturnatten’

Stenhugger Niels Rasmussen (th) løfter kun en anelse op i skørterne på den 
stenbænk der fredag skal indvies i Helsinge til ære for ’Flaske Finn’. Det ende-
lige resultat afsløres fredag aften i forbindelse med ’Kulturnat’ i Helsinge.  
Foto: Jan F. Stephan.

Ugepostens læsere samlede i efteråret 
22.000,- ind til en mindebænk til ære for   
Finn Eigaard - nu skal bænken afsløres og 
indvies til fredagens ’Kulturnat’ i Helsinge

Af Jens Berg Thomsen

æLDREmaD� Skal�madproduk-
tionen� hjem� til� Gribskov?� Ja,�
mener� Socialdemorkatiet,�
og�det� samme�mente�byråds-
medlem� fra� Dansk� Folkepar-
ti� Jonna� Præst� i� et� debatind-
læg�her� i�Ugeposten� tilbage� i�
april�måned.�Derfor�gik�de�to�
partier� sammen�om�at� skrive�
et� ændringsforslag� forud� for�
byrådsmødet�mandag�i�sidste�
uge.�Men�det�hele�endte�med,�
at�DF� sammen�med� et� flertal�
stemte�imod.
“Vi�sendte�et�udkast�til�Jon-

na,� og� da� vi� så� kommer� til�
byrådsmødet� har� hun� meldt�
afbud�på�grund�af�sygdom,�og�
det�er�man�jo�ikke�herre�over.�
Men�hendes�suppleant�og�Bri-
an�Lyck�Jørgensen�(DF’s�andet�

byrådsmedlem,� red.)� afviste�
at� kende�noget� til� vores� afta-
le,”� siger� Betina� Sølver� (S)� til�
Ugeposten.
“De� to� byrådsmedlemmer�

gav�udtryk�for,�at�de�ikke�kend-
te�til�det�på�trods�af�det�indlæg,�
der�havde�været� i�Ugeposten.�
Det�blev�et�typisk�12-11-afstem-
ning,�som�der�var�mange�af�den�
aften,”�siger�Betina�Sølver�om�
byrådsmødet.
Forslaget,� der� blev� afvist,�

var� stillet� af� Alternativet� og�
Enhedslisten,� der� foreslog� at�
sende�sagen�tilbage�til�social-�
og� sundhedsudvalget,� og� det�
ville� ifølge�Betina�Sølver�have�
givet�fin�mening.
“Forvaltningen� er� nødt� til�

at�arbejde�videre�med�det,�hvis�
vi� skal�have�opgaven�hjem�til�
kommunen,”�siger�hun.

I�stedet�besluttede�flertallet�
at�give�de�ældre�mulighed�for�
enten�at�beholde�Det�Danske�
Madhus� som� leverandør�eller�
at�få�madkuponer,�hvor�borge-
ren�så�selv�finder�en�leverandør,�
der�så�til�gengæld�skal�leve�op�
til�nogle�kritierier�fra�kommu-
enen,�lige�som�madstedet�skal�
under�kommunal�kontrol.
“Det�mener�vi�ikke�er�en�god�

løsning,�fordi�der�ikke�gives�et�
reelt�valg.�De�borgere,�der�bli-
ver�visiteret,�er�så�dårlige,�at�det�
er�en�større�udfordring�end�en�
glæde.�Kernen� for�mig� i� den-
ne�sag�er,�at�Dansk�Folkeparti�

tvinger� borgerne� til� at� vælge�
Det�Danske�Madhus�eller�gå�ud�
og�selv�tage�ansvar�og�finde�en�
madleverandør.�Det�synes� jeg�
ikke,� de� kan� være� bekendt,”�
siger�Betina�Sølver.
“Det� kan� godt� være,� det�

lyder� flot� med� frit� valg.� Men�
omvendt,� hvis� man� kontak-
ter�sin�lokale�pizzamand,�for-
di�man�gerne�vil�have�pizza,�så�
skal�kommunen�godkende�og�
føre�tilsyn.�Det�vil�sige,�at�man�
ikke�selv�kan�bestemme,�hvad�
man�vil�spise.�Det�stiller�nogle�
store�krav�til�eksempelvis�den�
lokale� slagter,� fordi� vedkom-
mende� så� skal� leve� op� til� en�
masse�krav.�Og�det�bliver�også�
en�stor�arbejdsbyrde�for�kom-
munen�at� føre�kontrol,”� siger�
Betina�Sølver.
“Vi�er�den�kommune�i�lan-

det,�der�bruger�færrest�penge�
på�ældreservice.�Det�er�unfair,�
at� vi� overlader� valget� til� syge�
mennesker.”

 LæS SvaR på SIDE 3

S til DF: Det kan I ikke være bekendt
Forslag om at tage madproduktion hjem 
blev afvist på byrådsmøde. “Vi havde en 
aftale,” siger Betina Sølver (S)

Socialdemokraterne mener, at Dansk 
Folkeparti løb fra en aftale. Arkivfoto: 
John Jessen Hansen
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HJORTESPRING-
KOLLEGIET

·  Stien ved boldbanen, 
der grænser op til 
Hjortespringkollegiet 
og Persillehaven.

HI-OMRÅDET

·  Stisystemet omkring 
Herlev Hallerne og Linde-
højskolen.

· Ved ishockeyhallen.
·  Bag tennisbanerne og 
ned til Borgerdiget.

·  Langs med baghaverne til 
de rækkehuse, der ligger 
på Havlykkevej.

·  Fra krydset Tvedvangen/
Borgerdiget på vej mod 
Hedelyngen. 

GOLFBANEN

·  Stien bag Skinderskovhal-
len forbi Herlev Rideskole 
og langs golfbanerne.  

·  Krebsedammen og bolig-
foreningen Egeløvparken, 
der ligger nord for Ring 4.

HOSPITALSPARKEN

· Stierne i parken.

POSTHUSGRUNDEN

·  Tunnellen fra det tidligere 
posthus under Herlev 
Ringvej til Herlev Bymidte 
Butikscenter.

SØNDERLUNDVEJ 

· Hele Sønderlundvej.
·  Sidevejene mellem 
Sønderlundvej og Herlev 
Hovedgade:  Især Stum-
pedal, Gåseholmvej og 
Toggangen.

·  Tunnellen fra Toggangen 
under hovedgaden til 
Bodega 100.

·  Tunnellen under hoved-
gaden fra Bangs Torv.

ELVERPARKEN

·  Ederlandsvej gennem 
parken.

· Tornerosevej.

KAGSÅSTIEN

·  Fra Kagsåvej til 
Klausdalsbrovej.

Utrygge steder i Herlev
Kortlægning

Rundspørge. Herlev-
borgerne fortæller, 
hvor de især føler sig 
utrygge efter mørkets 
frembrud. 

På opfordring fra Herlev Bla-
det har en række herlevbor-

gere oplyst på Herlev Bladets 
Facebook-side, hvilke steder, 
stier og veje i Herlev, der især 
gør dem utrygge efter mør-
kets frembrud. 

Gengangere er området 
ved golfbanen mellem Skin-
derskovhallen og Herlev 
Rideskole, Herlev Hallerne og 

området ved Lindehøjskolen, 
Hospitals- og Elverparken 
samt sidevejene til Sønder-
lundvej ved S-togsstationen.

Forslag til løsninger
Flere borgere kommer selv 
med forslag til, hvad de 
mener, Herlev Kommune kan 

gøre for at skabe mere tryg-
hed. 

Udover mere gadelys og 
erstatning af defekte lamper 
kan noget af løsningen være 
overvågning samt beskæring 
af buske og træer.

  Af Kenneth Kjæp Larsen

Hjortespring

Herlev

S

Har du 
kommentarer 
til historien?
Så skriv på mail til 
kenneth@herlevbladet.dk
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 0 kr
KompletSyn

Kun hos Louis Nielsen

Bestil synstest på  louisnielsen.dk

Alle vores medarbejdere er specialuddannede til at udføre KompletSyn undersøgelserne. Derudover arbejder Louis Nielsen sammen med Mølholm Forsikring og kan trække på ekspertise og erfaring fra special-
og øjenlæger i Mølholm Forsikrings landsdækkende behandlernetværk. Optikeren stiller ingen diagnose og i tilfælde af, at optikeren ser noget, som vurderes at være unormalt, vil optikeren henvise til at søge
alment praktiserende læge eller øjenlæge. Alle elementer af Kompletsyn er inkluderet, såfremt de er tilgængelige. Gratis synstest indtil 15. april 2017. ©2017 Specsavers.

Herlev
Herlev Torv 1
Tlf. 9632 5232

Spar 195 kr.

Gratis synstest med
sundhedstjek

Herlev passer på Herlev

Der har altid været et godt 
samarbejde mellem Herlev 
Kommune og Københavns 
Vestegns Politi, men efter 
Louise-drabet og ’Herlev pas-
ser på Herlev’-kampagnen 
sidste år, er samarbejdet vok-
set.

»Jeg har oplevet, at den dia-
log vi har haft omkring Herlev 
passer på Herlev og beslut-
ningen om at tage til England, 
gør, at forståelsen vokser i 
forhold til, hvor vi med gan-
ske få kneb kan styrke vores 
samarbejde med politiet 
yderligere«, fortæller Herlev 
Kommunes borgmester Tho-
mas Gyldal Petersen (A).

Det gælder især metoder til 
i højere grad at involvere  bor-
gerne i arbejdet med at skabe 
tryghed i kommunen.

Noget som også var målet 
med inspirationsturen til 
England, som borgmesteren 
og politidirektør Kim Chri-
stiansen fra Københavns 
Vestegns Politi tog på i januar. 

Her mødtes de blandt andet 
med en lokal borgmester og 
politiet i et samfund, der kun-
ne minde lidt om Københavns 
vestegn. Ikke mindst i forhold 
til den kriminalitet, som man 
dér sloges med. Blandt andet 

bandeproblemer, unge util-
passede og indbrud. Derfor 
var planen at få gode råd til, 
hvordan kommune, politi og 
borgere kunne arbejde sam-
men. Med et fint ord kaldet 
’community policing’.

Community policing
»Der er meldt nationale stra-
tegier ud på det præventive 
tryghedsskabende arbejde 
omkring community poli-
cing og for at få et forspring, 
så ville vi gerne se, hvad der 
foregik i London, hvor man er 
langt fremme, og med Herlev 
passer på Herlev lå det lige 
til højrebenet at flette de to 
sammen«, forklarer politidi-
rektøren, der ser samarbejdet 
med Herlev Kommune som 
en løftestang.

»Jeg forestiller mig, at 
det her med, at man rejser 
civilsamfundet, kan man bru-
ge i alle kommuner, men det 
er svært lige at rulle ud i 11 
kommuner på en gang. Der-
for var det rart at kunne finde 
sine ben først, og så var Her-
lev jo langt fremme«, påpeger 
han om årsagen til parløbet.

Også borgmester Thomas 
Gyldal Petersen kom hjem 
med en masse inspiration fra 
englænderne.

»De arbejder med borger-
inddragelse og borgerind-
flydelse på en meget formel 
måde, hvor borgerne bliver 
inviteret til møder og kan for-
tælle, hvad de synes. Og hvor 
kommunen er medfinansie-
rende på politiets budget.  
Derfor har borgmesteren også 
mulighed for at bestemme, 
hvad dele af pengene skal 

bruges til. Til gengæld må 
man sige, at vi er nået læn-
gere end dem i forhold til, 
hvordan de bruger borgernes 
ressourcer«, lyder vurderin-
gen fra borgmesteren.

Her tænker han blandt 
andet på Herlev Kommunes 
involvering af foreninger og 
borgere i det tryghedsskaben-
de arbejde.

Udover inspiration fik 
han også lejlighed til at lære 
Københavns Vestegns Politi 
bedre at kende.

»De to døgn i London gav 
mig en endnu bedre forståel-
se for, hvordan politiets orga-
nisation virker, og hvordan vi 
kan spille sammen med den. 
Så der har været en rigtig god 
effekt ud af det«, fastslår han, 
der af samme årsag mener, 
det var oplagt at indgå i et 
samarbejde med politet.

Mere borgerinddragelse
Et samarbejde, der ifølge 
borgmesteren og med Eng-
lands-turen in mente nu skal 
udvides til også at inkludere 
borgerne.

»Vi vil meget længere ud 
af det ben, der handler om 
at involvere borgerne i det 
tryghedsskabende arbejde«, 
understreger han og tilføjer, 
at det ikke er nok, at borgerne 
som i England fortæller, hvad 
de godt kunne tænke sig.

Det er også rigtig vigtigt, at 
borgerne er medskabere og 
får indflydelse på egen tryg-
hed, mener han.

»Borgerne oplever større 
tryghed, når de selv tager del 

i tryghedsarbejdet«, pointerer 
han.

Det kunne blandt andet ske 
via det eksisterende lokalråd 
i kommunen, hvor politiet 
allerede sidder eller gennem 
et borgerpanel, lyder det.

I samme forbindelse under-
streger politidirektør Kim 
Christiansen, at måden at 
inddrage borgerne på er for-
skellig fra kommune til kom-
mune, men at det overordnet 
set handler om at styrke nær-
miljøet.

»Herlev har for eksempel 
et stærkt foreningsliv, mens 
Brøndby har ni meget stærke 
boligforeninger, og på den 
måde har hver kommune sin 
egen måde at definere på, 
hvad borgerne vil«, siger poli-
tidirektøren.

Håber på fuldt hus
Det er borgmesteren enig i og 
understreger, at Herlev blandt 
andet på grund af de mange 
forskellige foreninger er en 
velorganiseret kommune, 
hvorfor det også er vigtigt at 
sikre, at borgerinddragelsen 
repræsenterer alle.

Noget man vil sikre gen-
nem en række konkrete ini-
tiativer, som også blev nævnt 
på det sidste borgermøde. 

Det gælder blandt andet 
kommunens tilbud om at 
hjælpe så mange som muligt 
til at blive en del af Nabo-
hjælp-ordningen. Men også 
udviklingen af en app til 
mobiltelefonen, hvor borger-
ne kan anmelde/tippe kom-
munen og politiet.

Både politidirektøren og 
borgmesteren er dog klar 
over, at en sådan udvikling 
ikke sker ’over night’. Ser man 
på de to sidste borgermøder, 
var antallet af tomme stole til 
at få øje på, og de fremmødte 
var typisk plus 60 år.

Derfor håber borgmesteren 

Parløb. Målet om mere tryghed har fået Herlev 
Kommune og Københavns Vestegns Politi til at 
arbejde tæt sammen. Senest var borgmesteren 
og politidirektøren på inspirationstur til England.

Fokus på tryghed styrker 
samarbejdet med politiet

PARLØB. Herlev Kommune og Københavns Vestegns Politi har fået et godt samarbejde i kølvandet på Louise-drabet og kom-
munens kampagne ’Herlev passer på Herlev’. Senest var borgmesteren Thomas Gyldal Petersen (A) og politidirektøren Kim 
Christiansen i England sammen for at få inspiration til borgerinddragelse. Arkivfoto: Henrik Lüthcke

...det her med, 
at man rejser ci-

vilsamfundet, kan 
man bruge i alle kom-

muner...

... borgerne 
oplever større tryghed, 
når de selv tager del i 

tryghedsarbejdet...
også, at næste gang, der er 
borgermøde i medborgerhu-
set, vil der være fuldt hus.

»Vi står med et godt 
udgangspunkt i Herlev. Jeg er 
selvfølgelig glad og stolt over, 
at politiet har lyst til at kaste 
sig ind i det her med os, og 
jeg er sikker på, at vi får skabt 
nogle resultater, som også 
kan bruges alle mulige andre 
steder«, vurderer Thomas 
Gydal Petersen.

 Af Kenneth Kjæp Larsen

SEND EN MAIL TIL 
HERLEV BLADET

Redaktionen:
Sport
sport@herlevbladet.dk

Kultur
jorgen@herlevbladet.dk

Debat
debat@herlevbladet.dk

Navne og øvrigt 
redaktionelt stof
redaktion@herlevbladet.dk

Annoncer 
herlevbladet@herlevbladet.dk

Se også servicesiden for 
de enkelte medarbejderes 
e-mail adresser.
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SUNPATI
Serum - meget  
mere end 
blot en ansigtsolie
Tilbud: 269,-
Normalpris: 298,-

2 stk. 500,-

Vitalisten
Rødovre Centrum 149 . 36 41 01 51
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Unge snushaner
Rødovres unge vælter 
sig i ulovlig snus

Læs side 3

Livets visdom
Ny blogger slår 
på tromme for 
livsvisdom

Læs side 10

Støtteteater
Nu kan du se cabaret 
med Verdens bedste 
samvittighed

Læs side 34

Trænerscoop
Rødovre Mighty Bulls 
er kørt over broen 
efter svensk top-
træner

Læs side 43

Nyheder Kvinder med Kant Kultur Sport

Gardiner der gør en 
forskel

Vi leverer inspiration og 
professionel vejledning inden for 

alle former for gardinløsninger.  
Stor Luxaflex® 

gardinudstilling i butikken

BOTEX - HVIDOVRE 
Hvidovrevej 348 · 2650 Hvidovre 

Telefon 36 49 69 69 · botex-hvidovre.dk 

- eller ring efter vores 

GARDINBUS så kommer 

vi forbi helt gratis og 

uforpligtende.

Kom ind
i butikken

Terrassen 226 - Rødovre Centrum

Søndagsplatte
Kom og smag vores lækre søndagsplatte 
bestående af sild, varm fiskefilet og lun 
ribbenssteg. 

Prøv også vores

2 retters aftenmenu 
alle hverdage fra kl. 16-19.15 109,-KUN

KUN 69,-

- Vigtigere end du trorOnsdag den 26. april 2017 • 17. udgave • 16. årgang

 
Rødovre Centrum 76 • 2610 Rødovre • Tlf. 36 41 00 80

Åbningstider: Man-tors. 10 - 22, fre-lør. 10 - 22.30, søn. 10 - 21
Køkkenet lukker en time før. 

Red & Yellow Steak House

V.I.P
VERY IMPORTANT 

PENSIONIST

10% PÅ REGNINGEN VED FREMVISNING. HVER GANG.

S P A R

10%
H V E R  G A N G

#StopEnsomhed

Særudgave med fokus på ensomhed udarbejdet i 
samspil med Rødovre Gymnasium.

Fredag fra klokken 15 til 17 giver vi, 
sammen med Dorthe Mariehjemmet, 
gratis kaffe til alle her på rådhuspladsen, 
der vil ensomheden til livs.

Onsdag den 26. april 2017 - Rødovre Lokal Nyt2 Nyheder

Del dit liv – 
stop ensomhed
Ensomhed gør ondt 
– nu gør vi noget ved 
det. Den 28. april 
inviterer vi til teater 
og gratis kaffe, hvis 
du lover at dele den 
med en ensom. 

Af Max Z. Andersen 
og  Jeppe Hosbond

Hver tiende ældre 
dør alene, og i 
hver gymnasie-

klasse sidder flere ele-
ver, der er så ensomme, 
at de har svært ved at få 
hverdagen til at funge-
re. Den 28. april stopper 
vi ensomheden i Rød-
ovre med teater, fest og 
gratis kaffe.

Alt sammen for at be-
kæmpe den ensomhed, 
der er en bombe under 
fællesskabet. 

Rødovre Kommunes 
slogan er ’Sammen om 
Rødovre’, men selv i 
omklædningsrummene 
og i klasselokalerne, for 
ikke at sige på lageret 
og ved kassebåndet, er 
der både unge og ældre, 
der føler sig så ensom-
me, at det gør ondt bare 
at tænke på.

Ensomhed kan og 
skal ikke bekæmpes 
alene. Derfor har vi be-
sluttet at gøre noget. 
Den 28. april langer vi 
i samarbejde med Dor-
thefonden gratis kaffe 
over disken. Dog skal 
kaffen deles med en, 
du holder af, eller må-
ske en bekendt, der er 
ensom. Bønnerne ristes 
fra klokken 15-17 på 
Rådhuspladsen. Senere 
på dagen inviterer vi til 
teater, når Ungdoms-
skolens Dramahold fol-
der sig ud på de skrå 
brædder og opfører den 
kendte musical Cabaret 
i Viften klokken 19. 

Ensomhed blandt æl-
dre borgere i Rødovre 
er et stort problem. På 
byens plejehjem ople-
ver man ofte borgere, 
der slet ikke har noget 
netværk. 

Af Jeppe Hosbond 
og Max Z. Andersen

Det er ikke altid, at 
familiens overhoved 
har nogen at være 

overhoved for. På Dorthe 
Mariehjemmet ser forstan-
der Flemming Høj Jemiin 
ofte ensomheden vise sit 
grimme ansigt.

”Der bor mennesker her, 
som hverken har noget so-
cialt netværk eller nogle 
pårørende,” siger forstan-
deren. På plejehjemmet 
arbejder man målrettet på 
at bekæmpe ensomheden, 

og Flemming Høj Jemiin 
fortæller, at det er en dag-
lig planlægning at mindske 
smerten og sundhedsrisi-
koen ved ensomhed.

”Vi stiller aktiviteter 
til rådighed hver eneste 
dag, såsom sang, gym-
nastik, vedligeholdelses-
træning, forskellige ture 
rundt omkring i landet, 
fællesarrangementer og 
fællesspisning. Det giver 
indhold og livskvalitet,” si-
ger Flemming Høj Jemiin.

Herudover har Dorthe-
fonden sponsoreret gratis 
kaffe til alle den 28. april 
mellem klokken 15-17, 
når vi sammen med blandt 
andre headspace og lo-
kalavisen sætter fokus på 
problemstillingen. 

”Vi forsøger hver dag at 
bekæmpe ensomheden, 
hvor den findes, så godt 

som vi nu kan. Vi ser det 
her projekt som en oplagt 
mulighed for at stå sam-
men om Rødovre,” tilføjer 
Flemming Høj Jemiin. 

Flemming Høj Jemiin 
bakker op om projektet og 

opfordrer Rødovres borge-
re til at gøre en forskel. 

”Der er selvfølgelig men-
nesker, der er nødt til at 
bruge deres ressourcer på 
at holde deres egen en-
somhed for døren. De som 

har overskud kan bidrage, 
hvor det giver mening. Vi 
har brug for folk, der kan 
række ud over deres egen 
kreds og netværk,” tilføjer 
han.

Ensomhed i alle aldre

Når hele Rødovre den 
28. april bekæmper 
ensomhed, har vi 

brug for, at du har strøm 
på mobilen. Gode nyheder 
smitter nemlig, og selvom 
det kun er de færreste af 
os, der kan følge med alle 
stjernerne på Youtube og 
Instagram, kan dit billede 
også ændre andres liv. 

Brug hashtagget #Stop-
Ensomhed, og vær med 
til at vise, at der ikke er 
langt fra tomhed til fæl-

lesskab, så kvitterer avisen 
med at dele dit billede om 
ensomhed og kampen for 
tosomheden med resten af 
læserne. 

Brug #StopEnsomhed 
på Instagram, hvis du spi-
ser sammen med andre, 
dyrker idræt i fællesskab, 
banker på naboens dør el-
ler støtter arrangementer-
ne mod ensomhed den 28. 
april.

JH og MA

#StopEnsomhed

Med en ny fi lm om 
ensomhed forsøger 
Rødovre Lokal Nyt og 
Filter Film at nedbryde 
grænserne mellem ge-
nerationerne og fjerne 
tabuet om ensomhed.

Af Jeppe Hosbond
og Max Z. Andersen

Normalt er deres 
hverdag vidt for-
skellige, og de lever 

i to forskellige verdener. 
Men tirsdag den 18. april 
tog beboere fra Dorthe 
Mariehjemmet og gym-
nasieelever fra Rødovre 
Gymnasium på bowlingtur 
med et budskab, som tager 
kegler. 

Bowlingturen havde til 
formål at give de ældre 
et afbræk fra den til tider 
ensomme hverdag på ple-
jehjemmet og samtidig la-

ve en kampagnefilm, som 
kan sprede budskabet om 
at skabe et fællesskab på 
tværs af Rødovres genera-
tioner.

Gør selv en forskel
Rødovre Lokal Nyt har ta-
get initiativet til videoen 
#StopEnsomhed, og avi-
sen griber ansvaret for at 
bekæmpe ensomhed og 
hjælpe ensomme borgere 
i Rødovre. ”Dem, som har 
magten til at gøre en for-
skel, har også et ansvar for 
at gøre det. Som lokalavis 
samler vi om nogen hele 
Rødovre om sjove begiven-
heder og sætter fokus på alt 
mellem himmel og jord. Vi 
hylder foreninger og fæl-
lesskab, men glemmer ofte 
dem, der er alene. Det vil 
vi gerne lave om på med 
filmen #StopEnsomhed,” 
siger ansvarshavende re-

daktør, André Bentsen. 
”Og så opstår der ba-

re en herlig dynamik, når 
man sætter generationer-
ne sammen,” tilføjer han. 

Ensomhed er magtfuld
Personen bag filmen, Mor-
ten Lindemann Olsen fra 
Filter Film, viste hurtig in-
teresse for projektet #Sto-
pEnsomhed. 

”Ensomhed er en magt-
fuld følelse, der kan få selv 
de største kæmper til at 
falde. Vi har alle følt en-
somheden i en vis grad, 
men det er ikke en brøkdel 
af den virkelighed, som 
ensomme lever i. Derfor 
sagde vi i Filter Film ja til 
Rødovre Lokal Nyt, da de 
kontaktede os med dette 
skønne projekt. Det er vig-
tigt at formidle, at ingen er 
alene, selvom de tror det,” 
konstaterer han.

Best bowlingbuddies

FAKTA
• Billetter til Cabaret 

kan købes på viften.
dk, og indtægterne 
går direkte til kam-
pen mod ensomhed. 
Du er altså med til 
at støtte headspace, 
når du køber en 
billet. 

• #StopEnsomhed er 
Rødovre Lokal Nyts 
kampagne mod en-
somhed med hjælp 
fra Viften, Ungdoms-
skolens Dramahold, 
Rødovre Gymnasium 
og Dorthe Marie-
hjemmet.

SNAK MED EN ENSOM: Seks procent af alle ældre over 75 år snakker aldrig eller næsten aldrig 
med andre mennesker. Her er det avisen, der giver kage til alle plejehjemsbeboere i anledning af 
vores fødselsdag for et par år siden. Foto: Brian Poulsen 

ENSOMHEDENS PRIS: På Lokal Nyts Facebookprofi l kan du se fi lmen, hvor elever fra Rødovre 
Gymnasium inviterer beboere fra Dorthe Mariehjemmet med til bowling. Foto: Red

ALDRIG ALENE IGEN: Er du ensom, eller vil du være med til at 
støtte kampen mod ensomhed? Læg et billede på Instagram 
med #StopEnsomhed, så samler vi dem i avisen. Foto: Red
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1961: 
I 1852 blev den første øl fra Slotsmøllen solgt, men Slotsmøl-
lens historie kan føres tilbage til ca. 1570, hvor enkedronning 
Dorothea oprindelige anlagde en vandmølle på stedet. I årene 
fra 1856 til 1889 var Axel Christian Gerhard Mazanti brygger 
på Slotsmøllen, men i 1872 blev virksomheden omdannet til 
Aktieselskabet Slotsmøllens Fabrikker, der omfattede både 
gødningsfabrik, bryggeri, malteri og bageri. Fra 1882 blev 
der fremstillet bayersk øl og i 1894 indledtes brygningen af 
pilsnerøl. Bryggeriets mest kendte produkt Slots Pilsner blev 
introduceret i 1924.

I 1950’erne var Slotsmøllens areal tæt på at blive ekspro-
prieret, da virksomheden lå i vejen for byens udvikling. Det 
lykkedes dog at forblive på stedet, men bryggeriet solgte 
efterfølgende en fjerdedel af sit areal. Flere bygninger blev 
sløjfet, nye opført, produktionsanlægget blev moderniseret og 
virksomheden blev samlet i en mere kompakt masse. En ny 
administrationsbygning og et nyt bryghus stod færdig i 1969.

I 1981 blev bryggeriet leverandør til Dansk Discount. Salget 
af bryggeriets mærkevare-øl var imidlertid faldende, og mange 
Slotsøl blev kørt til grænsehandelsforretningerne. I 1986 købte 
Odense-bryggeriet Albani to tredjedele af selskabets aktieka-
pital, og fem år senere blev Albani eneejer. Efter 146 år som 
bryggeri besluttede Albani i 1998 at flytte hele produktionen fra 
Kolding til Odense og Maribo – og hermed var en æra i Kolding 
slut.

Foto: Ukendt fotograf

2017:
I foråret 2004 begyndte nedrivningen af det gamle bryggeri og et nyt 
byggeri blev igangsat.

Det ny kompleks kom til at rumme Kolding Bibliotek, ejerboliger, 
hotel, café, butiks- og kontorlokaler – alle med en formidabel belig-
genhed tæt på Slotssøen og Banegården.

Det nye bibliotek, på 7.500 m2, blev indviet i 2006, og byens 
borgere tog det hurtigt til sig som et sted, man slår sig ned for at læse, 
arbejde eller mødes med andre.

I dag, 11 år efter, er bibliotekets funktion som kulturelt 
forsamlingshus blevet endnu mere væsentlig, og understøttelsen af 
fællesskaber er en central del af bibliotekets vision. Det store torv i 
stueetagen danner rammen om meget velbesøgte arrangementer, 
byens studerende benytter huset flittigt og foreninger og grupper 
anvender mødelokalerne.

Foto: Lene Wul, Kolding Stadsarkiv
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www.toyjoy.dk

Vi ses på:

Lillebæltsvej 9
6715 Esbjerg N

Lagersalg
Køb dine julegaver nu!

Torsdag d. 20/10 fra 10.00 - 16.00
Fredag d. 21/10 fra 10.00 - 16.00
OBS: Vi tager kun imod betaling via MobilePay og SWIPP

SPAR OP TIL 75%

ANTIK &
GENBRUGS
MARKED
ESBJERG

SØNDAG 16. OKTOBER
Kl. 10.00 - 16.00

www.genbrugsmarkederne.dk Tlf. 28 49 22 32
ENTRE 30,-
BØRN GRATIS

E.G.F. - HALLEN
HARALDSGADE 39, 6700 ESBJERG

KLIP UD !
ANNONCEN

GIVER ADGANG
FOR 1 PERSON

TIL 20 KR

Frodesgade 109 – Esbjerg – tlf. 75 18 09 00

Vi tilbyder en veludstyret
operationsstue med de
sikreste former for bedøvelse
og overvågning.

SIKKERHED…

Hos os �r �it
kæledyr � �i�r�

hæ�d�r�

VM ER AFLYST
Esbjerg har sagt nej tak til 
curling VM, der ellers skulle 
have været holdt i byen i 
foråret 2019.
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FORÆLDRE PÅ DRUK

24

Black Oak County håber på det store gennembrud  84
SIDE 

DEN NYE FATTIGGÅRD?

Mange børns barndomødelægges 
af forældrenes druk. 25-årige Maria 
Meck kom helskindet igennem, men 
har stadig sår på sjælen.

Foto Tue Sørensen

NYT FEMALE 
PÅ GADEN
Ugeavisen Esbjergs 
nye nummer af 
magasinet Female 
er på gaden. Det kan 
hentes gratis på 
avisen i Kongensgade. 

ÅREST SMIL, SILD, 
PENDLER, HÅR ...
MØD VINDERNE 

FRA ESBJERG CITY

DIALOG 
AFLØSER 
STENKAST
SSP, politiet og de 
unge mænd er enige. 
Der er noget at tale 
om på Stengårdsvej, 
og de vil gerne tale 
sammen. 20-21

SIDE 58-59

DEN NYE FATTIGGÅRD?
Stengårdsvej i Esbjerg er det fattigste kvarter i Danmark. Og det bliver værre, lyder forudsigelserne. 
I erkendelse af et øget økonomisk pres på de udsatte familier og enlige og med manglen på billige 
boliger i kommunen har Borgerservice for første gang nogensinde lavet en liste over 
campingpladser med helsårsvogne til mennesker, der ellers ender på gaden. 4SI

DE
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- Jeg har ikke hørt om, at Esbjerg Kommune opererer med sådan en 
liste, og jeg håber ikke, det bliver aktuelt, at den vil blive brugt. Alle 
andre muligheder skal være opbrugt, før man sætter en familie ind i 
sådan en campingvogn. 
 - Jeg er alvorligt bekymret for den fattigdom, der 

kan ramme familier, der rammes af kontant-
hjælpsloftet, og derfor skal der gøres alt for, at 
man ikke kommer til at lide under disse regler. 
Lige nu vil vi social- og arbejdsmarkedsud-
valget have afklaret, hvor mange der rammes 

af 225 timers reglen. Nu har vi fået styr på de 
nyeste tal, og vi vil følge situationen tæt.

Henrik Vallø, konservativ:
- Hvis der er nogle, der for alvor i Esbjerg Kommune tror på, at det 
bliver aktuelt, så burde de finde sig et andet job. For det gør det ikke. 
En enlig mor med to børn kan sagtens betale huslejen. De får jo ofte 
over 20.000 kroner om måneden, og så må der være  råd til det.
 - Iøvrigt skal kommunen ikke gøre noget for at 

finde de der 225 timers job. Det kan ikke være 
kommunens opgave at ansætte dem. Og det 
er ikke Esbjergs opgave at afhjælpe det idioti, 
der kommer fra Christiansborg. De, der er på 
kontanthjælp, kan gå ud og finde sig et job.

Freddie H. Madsen, Lib. Folkeparti:
- Det vil være uværdigt, hvis Esbjerg Kommune begynder at lade 
folk bo i campingvogne. Vi skal ikke til at lave en slags ghettoer med 
dem. Vi har jo lige besluttet at afsætte en masse midler til bygningen 
af billige ungdoms- og familieboliger, og det er et skridt på vejen.
 SF har lige foreslået, at vi som kommune forsøger 

at afhjælpe konsekvenserne ved 225 timers 
reglen. Lige nu er der 265, der står for at skulle 
bruge reglen, og der er omkring 150, der ikke 
er afklaret. Vi skal være meget opmærksom-
me på, om det er et problem, der vokser, og 

hvilke konsekvenser, der kommer heraf.

Jørn Boesen Andersen, SF:

Kommunen har fundet 
campingvogne til fattige
Af Mette B. Falther og Kim Westphal
 
priVAtøKonoMi:  Integrationsydelse, kontant-
hjælpsloft, 225 timers regel og genindførelse af 
fattigdomsydelsen. De fattigste rammes fra alle 
sider, og lige nu på Stengårdsvej rammes en del 
af dem også af en huslejestigning, når deres bolig 
bliver renoveret. I forvejen har Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd netop fastslået i en større rap-
port, at andelen af fattige danskere er allerstørst  
på Stengårdsvej i Esbjerg. I erkendelse af den 
alvorlige situation og den store mangel på billige 
boliger i kommunen har Esbjerg Kommunes  
Borgerservice netop undersøgt og fundet seks 
campingpladser i kommunen, hvor det er muligt 
at bo og være tilmeldt folkeregistret hele året. 
Om listen udleveres til borgerne, eller om kom-
munen skal ind over, afhænger af situationen. 

- Vi ved ikke, hvad folk betaler i husleje, eller 
hvad de får i boligsikring, så lige nu kan vi ikke 
sige, om vi får ti eller 100 henvendelser fra bor-
gere, som ikke kan betale deres husleje mere. 
Det er ikke lykken for nogen at bo på en camping-

plads, men det er trods alt en bedre løsning end 
ingenting, siger kontorchef i kommunens Kon-
tanthjælp, Katrine Hansen.

- Vi har lige nu 30 på venteliste til en kommunal 
bolig. De sidder i en dyr bolig eller bor hos en 
kammerat. Men hvis det begynder at presse på, 
er vi nødt til at kigge andre steder hen, hvis de 
bliver sat ud af deres bolig. Jeg tror ikke, der er 
nogen, der har det godt med at skulle sende en 
familie i en campingvogn - vi vil jo helst finde en 
passende bolig til dem, tilføjer kontorchefen. 

Vi må reagere
I byrådet bekymrer det formanden for Børn- og 
Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF). 

- Jeg er dybt bekymret for vores børn. Jeg er el-
lers et optimistisk menneske, men lige nu frygter 
jeg det værste, siger hun.

Regeringen har for nylig indført et kontant-
hjælpsloft, og hvis ikke borgere arbejder mindst 
225 timer om året, kan de blive trukket yderli-
gere i hjælp. På landsplan har ændringerne sendt 
cirka 21.000 personer, som fortrinsvis er flygtnin-

ge, fra kontanthjælp til den lavere integrations-
ydelse, og som konsekvens kan de miste op til 40 
procent af deres indtægt. 

- De nye fattigdomstal er triste tal for Esbjergs 
fattige, og det er trist for Stengårdsvej, hvor kon-
centrationen er så stor. Vi ved jo, at job besættes 
gennem netværk, men hvis du kun går blandt di-
ne egne, har du dårlige odds for at finde arbejde, 
og hvis du som barn vokser op blandt voksne på 
overførselsindkomst, vil det få en afsmittende ef-
fekt. Derfor skal vi som kommune løfte mere her 
på Stengårdsvej, og vejen frem er uddannelse, 
uddannelse, uddannelse. Vi skal have hurtigere 
afklaring af borgere, der skal afklares, og vi skal 
have opkvalificeret dem, der skal opkvalificeres, 
siger Diana Mose Olsen. 

respons mfa@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 12

Udvalgsformand frygter det 
værste for de fattigste familier 
i Esbjerg. Borgerservice har for 
første gang skaffet liste over 
campingpladser med helårsvogne  
til borgere, der sendes på gaden. 

■ Helårscampingvogne på en campingplads i Esbjerg Kommune kan blive fast bolig for familier og enlige, der ikke længere har råd til at betale deres husleje efter indførelsen af kontanthjælpsloftet. 

Foto tue Sørensen

Det mener politikerne

■ FAKtA
På Stengårdsvej 
er 17 procent af 
beboerne såkaldt 
et-års-fattige. 23 
procent af  børnene 
på adressen er det. 
Et-års-fattige er per-
soner, som er under 
fattigdomsgrænsen i 
mindst et år. Tallene 
er fra 2014, mens 
fattigdomsydelsen 
var fjernet. Da man 
fjernede ydelsen i 
2011, faldt særligt 
børnefattigdommen 
i landets ghet-
toområder. Derfor 
forventer mange, 
at antallet af fattige 
nu vil stige mar-
kant igen - også på 
Stengårdsvej. 

 FREDAG PÅ FACEBOOK 

UGEAVISEN 
SENDER EFB 
LIVE
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POLITIBOMMERT: 
UDPEGER FORKERT VOLDSMAND
BORGERNE I ØSTERBYEN UNDRER SIG OVER NYT TRAFIKFORSØG 12

SIDE 

Esbjerg Strand-projektet 
med dæmning og ø skal 
være klar til byggeri i 2019.

Læs vores dejlige 

puls

Foto Tue Sørensen

Diana Voss mødte op i 
retten for at vidne mod 
manden, der slog hende 
ned. Men politiet havde 
mistænkt den forkerte, 
og så måtte 
voldsoff eret 
redde en 
uskyldig mand i 
retten. 4SI

DE
 

Tilbuddene er kun gældende ved aflevering af kuponen. Max 1 kupon pr.
husstand. Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer, tryk- og

billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer.

Tilbuddet gælder ved aflevering af denne kupon i en af vores Calle butikker.
Max 1 kupon pr. husstand. Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer,

tryk- og billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer.

Se åbningstider på www.calle.dk

Evers bolcher
1,6 kg.

KUPONTILBUD
TILBUDDET GÆLDER FRA

D. D. 19/7 TIL OG MED D. 25/7 2017

Pr. stk.

25,- Max 2 stk. pr. kupon
Herefter pr. stk. kr. 54,99

1,6 KG

Fiskerihavnsgade 6-8 • 6700 Esbjerg • Tlf. 75 12 82 88
Fax 75 12 82 32 • www.sydvesten.dk

- på havnen
i Esbjerg

Følg os på

Kvickly og restauranterne har
udvidede åbningstider.

Østre Gjesingvej 18-22
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 45 98 00
www.steff-byg.dk

”Et hus med 80 badeværelser”

Hent inspiration i vores udstilling
og få gode råd med på vejen

Se mere på www.steff-byg.dk

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00

Tirsdag - Fredag: 7.00-17.30
Lørdag: 8.00-12.00
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Af Jan Maass Lindhardt

OverfaLdet: Det var en dejlig 
aften for mange esbjergensere. 
Det var en fantastisk aften i 
skøjtehallen. Den 16. april vandt 
Esbjerg Energy det danske is-
hockeymesterskab, og Diana 
Voss stod på en tætpakket ende-
tribune. Det var en forfærdelig 
aften for Diana Voss.

Allerede inden kampen blev 
rigtig spændende, mærkede 
Diana Voss sin puls stige. Der var 
for mange mennesker, hun be-
gyndte at gå i panik, hun kendte 
tegnene, for det var ikke første 
gang, at hendes angst havde 
sendt hende ud af kurs. 

Resten af aftenen skulle være 
helt stille og rolig, så hun gik 
hjem. Først ville hun lufte sine 
hunde, så ville hun slappe af, 
men da Diana Voss med sin hund 
i snor gik hun ud af sin lejlighed i 
en af kommunens tidligere byg-
ninger Ved Skoven, så hun med 
det samme to personer. 

Diana Voss tænker tilbage på 
aftenen, mens hun sidder i køk-
kenet i den lejlighed hun har 
boet i i tre år med kæreste og 
hund. I vinduet bag hende er 
gårdmiljøet bag blokkene på Gl. 
Vardevej. Klokken er godt 11. De 
første øl er for længst drukket i 
gården bag hende, men hun har 
aldrig følt sig utryg ved at bo 
i området. Diana Voss tænder 
en smøg og fortæller, hvad der 
skete om aftenen den 16. april.

- Jeg er lige ud for lejligheden, 
mellem vores opgang og den 
næste. Det er om aftenen, det er 
nok ved titiden. Så står der en 
ung fyr og en pige. De er grøn-
lændere. Jeg formoder, de er et 
par. Pigen siger: Nej, der er en 
hund. Må jeg snakke med den? 
Jeg siger nej. Hun var en spansk 
shelter hund – det er lidt som et 
gadekryds. Hun lignede mest en 
lidt underlig gravhund. Men hun 
var sky på grund af nogle ople-
velser i Spanien. 

- Pigen kan godt forstå, at jeg 
siger nej. Så begynder den unge 
fyr at vifte med armene, og han 
brøler. Jeg tror ikke, det er ord, 
og hunden bliver bange, og den 
begynder at gø. Jeg sætter mig 
ned til hunden, og holder min 
arm op mod manden for at holde 
ham væk. 

Diana Voss løfter sin arm op 
ved køkkenbordet, for at vise 
hvordan. 

- Da jeg vil rejse mig, slår han 
mig ud af det blå. 

Knytnæveslaget rammer hende 
under højre øje. Senere får hun 
at vide af en læge på skadestuen, 
at der formentlig sad en ring på 
en af voldsmandens fingre. 

- Det gør ikke ondt med det 
samme. Jeg er mere i chok. Jeg 
falder bagover, så jeg sidder på 
bagdelen, og min refleks er at 
tage hunden op på armen og 
løbe indenfor.

Sådan reagerer Diana Voss. 
Hun registrerer, at voldsmanden 
løber væk. Pigen, der var med 
ham, kan hun ikke se.

Panik
Inde i lejligheden hiver Diana 
Voss rystende efter vejret. Hun 
mærker panikken i sin krop. Hun 
græder og ringer til sin kæreste. 
Esbjerg Energy er danske mestre. 
Kæresten når at få taget et par 
billeder med de glade guldvin-
dere, men da Diana Voss ringer, 
tager han hjem med det samme.

- Jeg er jo bange for, at volds-
manden står foran døren, men 
jeg turde ikke gå ud og kigge. 

Den aften tager Diana Voss på 
skadestuen, og så melder hun 
sagen til politiet. Hun er til afhø-
ring på politigården, hun kigger 
i forbryderalbum uden held. Der 
er ikke en grønlænder mellem 
20-25 år, der ligner manden, der 
slog hende. Hun kigger også i 
et album med kvinder, men hun 
kan heller ikke genkende pigen. 
Der er dog en, der kan minde om 
hende. Senere ringer Diana Voss 

til politiet for at høre, hvordan 
det går med eftersøgningen.

- Jeg får at vide, at der er en 
sigtet. Et par dage efter slår det 
mig, om jeg ikke skal identificere 
ham, men det skulle jeg ikke. 
Hvordan kan de 
så være sikker 
på, det er ham, 
spurgte jeg. Det 
er fordi, vi har 
gode folk, sagde 
politiet. For 
mig lyder det 
som om, de har 
taget den første 
den bedste grønlænder mellem 
20-25 år med hvide sko, siger 
Diana Voss.

I retten
Mandag den 10. juli møder hun 
op i retten. Ud for retssal 12 ser 
hun en grønlandsk mand.

- Han sidder med armene over 
ryglænet og kigger ned i jorden. 

På et tidspunkt kigger han på 
mig, og spørger: Hvem af jer er 
Diana? Det er mig, svarer jeg. Så 
vendter han sig mod sin veninde 
og siger: Jeg har aldrig set hende 
før. 

- Det er ikke 
voldsmanden. 
Jeg siger til 
min advokat, 
det er den for-
kerte mand. 
Så bliver jeg 
kaldt ind til 
dommeren, og 
de lukker dø-

ren. Hun kigger på mig og siger. 
Jeg kan forstå, det ikke er ham. 
Er du sikker? Ja 220 procent, 
svarer jeg. 

Der kom ikke nogen retssag 
ud af det den mandag. Tilbage 
i lejligheden Ved Skoven sidder 
Diana Voss stadig i sit køkken. 
Gerningsmanden er derude, og 
det gør hende utryg. Hun er også 

utryg, ved den måde politiet har 
ageret på. 

- Det værste er jo, at jeg selv 
ringede og spurgte, om jeg skulle 
komme og identificere ham. En 
hel uskyldig kunne jo være ble-
vet dømt, og jeg har det skidt på 
hans vegne. Jeg var også hende 
og sige til ham, at jeg var ked af, 
at han var blevet rodet ind i det, 
og jeg fik en krammer af ham.

- Jeg håber selvfølgelig, at de 
finder min gerningsmand, for jeg 
synes, det er utrygt at gå uden-
for. Når jeg hører nogle komme 
ud af en opgang, kan jeg mærke 
panikfølelsen. Det er ikke blevet 
bedre – tværtimod. 

Diana Voss har boet tre år Ved 
Skoven. Nu vil hun væk derfra. 
Hun havde aldrig været utryg for 
at bo der, før den aften i april. 

respons: jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

- da jeg vil rejse 
mig, slår han mig 
ud af det blå

Af Jan Maass Lindhardt

vOLdssag: Diana Voss mødte 
i sidste uge op i retten, for at 
vidne mod den mand, der tidli-
gere på året slog hende i jorden 
med et knytnæveslag. Men det 
var ikke voldsmanden hun mød-
te i retten, for den mand politiet 

havde sigtet i sagen, havde hun 
aldrig set før. 

Det fandt hun ud af, allerede 
før retssagen begyndte. Den sig-
tede i sagen mødte hun udenfor 
retslokale 12 i Retten i Esbjerg, 
og så måtte Diana Voss agere 
redningsmand. 

- Jeg sagde til min advokat, 
at det var den forkerte mand, 
forklarer Diana Voss, der gav den 
samme forklaring til dommeren.

Dermed sluttede retssagen, 
før den begyndte til stor frustra-
tion for Diana Voss. Hun føler 
sig svigtet af politiet, for da det 
kom frem, at der var en sigtet i 
sagen, henvendte hun sig selv til 
politiet, for at høre om hun ikke 
skulle møde op og identificere 

den mistænkte. Det var ikke nød-
vendigt, politiet havde gode folk, 
fik hun at vide.

- Man har bare taget en tilfæl-
dig og sagt klokken er mange, du 
er taget til fange. Alt det kunne 
være undgået, og i den måned 
han har været sigtet, kunne po-
litiet måske have fundet den rig-
tige gerningsmand, siger Diana 
Voss.

sagen genoptages
Hos Syd- og Sønderjyllands Po-
liti erkender chefanklager Lisa 
Dissing, at sagen ikke er blevet 
behandlet tilfredsstillende. 

- Jeg har set sagen igennem og 
er umiddelbart enig i kritikken. 
Derfor har jeg anmodet lokalpo-

litiet om at genoptage efterforsk-
ningen. Viser den supplerende 
efterforskning, at der ikke er tale 
om den rigtige gerningsmand, 
vil sagen mod den tiltalte natur-
ligvis blive sluttet. I det omfang 
pågældende har været udsat for 
tvangsindgreb, f.eks. anholdelse, 
vil han kunne få erstatning for 
det, siger Lisa Dissing.

Og til spørgsmålet om, hvorfor 
politiet ikke takkede ja, til Diana 
Voss’ tilbud om at identificere 
den mistænkte svarer hun:

- For så vidt angår forevisning 
af fotos af mistænkte kan jeg 
generelt oplyse, at det efterforsk-
ningsskridt typisk anvendes, 
hvis der er tvivl om gernings-
mandens identitet. Er gernings-

manden udpeget af et eller flere 
vidner, vil der således normalt 
ikke være behov for at lade for-
urettede gennemse billeder. 

respons: jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

diana voss troede 
hun skulle vidne mod 
sin voldsmand, men i 
retten mødte hun en 
mand, hun aldrig hav-
de set.

voldsoffer redder mistænkt i retten
Jeg har set sagen igennem og 
er umiddelbart enig i kritikken. 
derfor har jeg anmodet 
lokalpolitiet om at genoptage 
efterforskningen. 

Lisa Dissing,
chefanklager hos 

Syd- og Sønderjyllands Politi

det skal ikke fejes ind under gulv-
tæppet, at politiet har givet mig 
og en uskyldig den behandling. 
det er ikke i orden.

Diana Voss, 
voldsoffer

 Diana Voss lufter en af sine hunde. Den hund hun gik tur med på overfaldsnatten er død i dag.
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SECURITEC
NY VIRKSOMHED I SIKRINGSBRANCHEN

T�������� 1 - 6700 E������ • T���� 8844 2040

TyvErialarmEr
vidEoovErvågning
adgangskonTrol

n� ����� ��
����������
�����������
��� ���� ��
�������������� Velkommen til Michael Husted,

afdelingschef for Securitec.

Tilbuddene er kun gældende ved aflevering af kuponen. Max 1 kupon pr.
husstand. Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer, tryk- og

billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer.

Tilbuddet gælder ved aflevering af denne kupon i en af vores Calle butikker.
Max 1 kupon pr. husstand. Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer,

tryk- og billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer.

Se åbningstider på www.calle.dk

Marabou el.
Toblerone
Op til 1,68 kg.

Stort udvalg!
Lave priser!

Pr. stk.

9999
Max 2 pk. pr. kupon
Herefter pr. pk. kr. 174,99.

1,6 -1,68
KG

TILBUDDET GÆLDER FRA D. 28. SEPTEMBER TIL OG MED D. 4. OKTOBER 2016

.

BANG & OLUFSEN ESBJERG

Gl. Vardevej 237, 6715 Esbjerg N.

Beoesbjerg.dk

Køb dem direkte på vores nye webshop - beoesbjerg.dk
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HOS DE ANDRE
Kunstneren Eva Merz står bag 
udstillingen ”Gammel Vardevej 
indefra”. Den må gerne rokke          
ved vore fordomme.

PIGER STRESSER
På Bohrskolen afdeling Fourfeldt er nogle piger 
gået ned med stress. Nu inviterer skolen stress-
coaches indenfor i skoletiden. 

UGEAVISEN HAR MØDT           STENKASTERNE FRA

FANØ
VADEHAVSFESTIVAL
En festival med Fanø delikatesser, mad, events & god musik

F FV F FV

Fanø Vadehavsfestival
14-23. oktober 2016

Tillæg til Ugeavisen Esbjerg onsdag den 28. september 2016 4På tur med Fanøs 
østerskonge

Ambitiøst naturprojekt  

Ambasaden dækker op til fest  

Kroejer i 35 år  

Klassisk dansk mad hos Kellers  

Billige færgebilletter 

Smukke smykker  

11

12

8

10

13

14

Tillæg til 
Ugeavisen Esbjerg

danbolig Esbjerg
Ejendomsmægler, MDE – Nørregade 22, 6700 Esbjerg · Tlf.: 7512 4200 · esbjerg@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Vælg en ejendomsmægler
der sælger!
Ring for en gratis

salgsvurdering på 7512 4200

i Champions League

10Team Esbjerg har sagt 
goddag til tre markante 
forstærkninger. 11TV2-kommentatorpar giver

deres bud på Team Esbjergs
chancer. 20Estavana Polman 

kunne ikke svigte 
Team Esbjerg nu

Tillæg til 
Ugeavisen Esbjerg

Foto: Tue Sørensen

1VESTKRAFTONSDAG DEN 2. MARTS 2016

Onsdag den 28. september  2016

- ET TILLÆG TIL VESTKRAFT
E R H V E R V S M A G A S I N E T

Der er 
mere derude

Esbjerg er blandt de kommuner, som står 
bag Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles. 
150 virksomheder havde alene sidste år 
gavn af kontorets assistance. 
Men hvad kan de på kontoret? 
Og hvordan får man hjælp 
til EU-anliggender?

Et vigtigt kontor 4-7SID
E

10-11SID
E

Olien har været et eventyr for Esbjerg og Danmark i 50 år, og det er ikke slut 
endnu. Der er meget mere gas og olie at komme efter derude, men de 
værdifulde stoff er er blevet dyrere at få fat i. Og måske snart for dyre.
Derfor ønsker off shorebranchen bedre rammevilkår for operationerne

i Nordsøen, hvor Halfdan-platformen har en nøglerolle.

Michael Pedersens begejstring 
for off shore kommer ikke fra 
fremmede. Han er platformschef 
for sin far, der har arbejdet 
off shore i 30 år.

Off shore 
i blodet

2222SID
E

Villads Villadsen trives fi nt med to uger 
off shore og tre uger hjemme. Hjemme 
nyder han tiden med familien og sin 
Ford Mustang. 161616

SIDE

Til søs 
efter 25 år 
på kontoret

Villads Villadsen trives fi nt med to uger 
off shore og tre uger hjemme. Hjemme 
nyder han tiden med familien og sin 
Ford Mustang.

Til søs Til søs 
efter 25 år efter 25 år 
på kontoretpå kontoretI fi re år havde Morten Basse med 

både olie, gas og vind at gøre. 
I sit nye direktørjob gælder 
det vinden.

Han gik 
med vinden

6-76-7SID
E

 Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg • Telefon 7513 6500  
info@esbjergcity.dk • www.esbjergcity.dk

MAN – TORS
10.00 – 17.30

 

FRE
10.00 – 18.00

LØR
10.00 – 15.00

ÅBNINGSTIDER:

Fredag den 30. september

 Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg • Telefon 7513 6500  MAN – TORS FRE LØR

ÅBNINGSTIDER:ÅBNINGSTIDER:

Butikkerne 

holder åbent 

helt til kl. 22

TILLÆG TIL UGEAVISEN ESBJERG

- Glæd dig til en traditionsrig event i hjertet 
af Esbjerg, hvor rigtig mange mennesker 

dagen igennem mødes til oplevelser 
og fantastiske shoppingtilbud!

Film & Bio 
SHOPPING NIGHT

i Esbjerg City

spændende 
tillæg i 

denne uge4 

Foto Christina Simonia Straarup
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Kampen om Stengårdsvej
Af Jan Maass Lindhardt

StenKaSt: Man ville kunne høre 
en sten falde til jorden denne 
aften. I et øjeblik er der ikke en 
lyd at høre på Stengårdsvej, der 
er heller ikke et ansigt at se. Lige 
rundt om hjørnet på Spangsbjerg 
Møllevej holder tre politibiler. 
Blå lys blinker, men betjentene 
ved de tre politibiler er der den-
ne aften ikke på grund af stenka-
stende unge. 

Alligevel rører det på sig, 
dernede på Stengårdsvej ved ga-
ragerne ud for nummer 112. Det 
er her de hænger ud, nogle af de 
unge, der bare dagen før sendte 
sten mod politiet og en politi-
mand på skadestuen.

I aften er det altså roligt. Og 
så alligevel ikke. Man kan se det 
i de unges øjne, der flakker ud 

mod vejen, når der kører en bil 
forbi. De venter på politiet, og de 
er klar.

De er børn af Stengårdsvej. De 
er vokset op med et ghettostem-
pel i panden, med historien om 
isbilen, der blev stenet, og med 
historien om et cirkus, der flyg-
tede fra cirkuspladsen, og det 
er deres skyld, har samfundet 
hele tiden været enige om. Nu er 
børnene blevet unge mænd, og 
denne sommer har stenkast mod 
udrykningskøretøjer været en 
tilbagevendende begivenhed. 

Mohammad er en af dem. Han 
er 19 år. Født på Stengårdsvej. 
Han er ligeså nervøs som de an-
dre. Han er træt af det hele. Han 
er træt af ikke at blive hørt. Han 
er træt af ikke at blive forstået. 
Han er træt af politiet. Og det er 
derfor, han nu fortæller sin ver-

sion af historien om balladen på 
Stengårdsvej.

Problemer i Skolegade
Men vi skal væk fra Stengårdsvej 
for at finde ud af, hvad balladen 
handler om, forklarer Moham-
mad. Vi skal ind i Skolegade. Der 
var Mohammad forrige weekend, 
og han forsøgte forgæves at 
komme ind på flere af byens di-
skoteker. I No 31 blev han afvist, 
på Den Niende blev han afvist og 
på Dronning Louise blev han af-
vist. Mohammad blev ikke over-
rasket. Han havde prøvet det før. 
Han blev heller ikke overrasket, 
da han med sin kammerat blev 
standset af politiet. Kammeraten 
blev visiteret, men betjentene 
fandt ikke noget. Og så kom 
beskeden, som Mohammad har 
hørt så tit.

- Hver gang vi kommer ind i 
midtbyen, spørger politiet om 
vores navne, og hvor vi skal hen. 
Og så bliver vi bortvist. Hvis vi 
spørger ind til hvorfor, så bliver 
vi anholdt, siger han.

Mohammad er 19 år, og når 
det er weekend, vil han gerne 
i byen. Men Mohammad er fra 
Stengårdsvej. Det gør ham til 
en af ballademagerne i politiets 
øjne.

- Selvfølgelig er der nogen, der 
kommer for at at sælge stoffer el-
ler lave ballade, men langt de fle-
ste af os kommer jo for at feste. 
Jeg har da lavet ballade, men jeg 
har aldrig haft nogle problemer i 
Skolegade, og jeg har en helt ren 
straffeattest, siger Mohammad.

Fortsættes side 8

■ Torsdag i sidste uge blev der også kastet med sten på Stengårdsvej. Denne politibil var der dog af en anden årsag.

Mohammad er 
19 år. Han er fra 
Stengårdsvej. 
Han er træt af 
politiet. Han vil 
ikke stemples som 
ballademager, men 
det bliver han, siger 
han. Det er derfor 
han fortæller sin 
historie. 

Foto Christina Simonia Straarup

Hjem-Is
1. april 2010: Hjem-Is trak sig fra 
Stengårdsvej efter en episode, 
hvor en Hjem-Is-chauffør blev 
overfaldet af en gruppe på 10-
20 unge. Chaufføren modtog 
både slag og spark. Politiet an-
holdt efterfølgende to 17-årige 
drenge. ungdomsbo overve-
jede at smide dem og deres 
familier ud af deres lejligheder 
på Stengårdsvej, men det blev 
ved en advarsel.

Sten mod cirkusfolk
10. juni 2013: Personale fra 
Cirkus Arena blev truet af en 
gruppe unge, der også kastede 
sten mod cirkusfolkene. Det var 
ikke første gang, der var ballade 
med de unge i forbindelse med 
cirkus, og i dag er der ikke læn-
gere cirkus på Stengårdsvej.

Sten mod fartkontrollen
21. juni 2016: Politiet bliver 
mødt af stenkast på både Deg-
nevej og Stengårdsvej. I første 
omgang var det en ATK-vogn, 
der var mål for stenkasterne. 
Da politiet rykkede ud, blev 
patruljevogne ramt af sten på 
Stengårdsvej. Der blev ikke 
sigtet nogen personer i sagen. 
Samme nat gik der ild i en con-
tainer på Stengårdsvej.

Bidt af politihund
18. september 2016: Otte per-
soner blev anholdt, da politiet 
rykkede ud i Kvaglund, hvor 
en gruppe unge mænd kørte 
rundt på en mini-gravemaskine. 
En 22-årig mand forsøgte at 
undslippe politiet, og han blev 
løbet op af og bidt af en poli-
tihund. Efterfølgende opstod 
der uro i områder, hvor både 
betjente og politiets køretøjer 
blev udsat for stenkast.

Stenkast mod brandbil 
19. september 2016: Et udryk-
ningskøretøj fra Sydvestjysk 
Brandvæsen blev mandag aften 
mødt med stenkast i Birkelun-
den. Brandfolkene skulle slukke 
en containerbrand, men måtte 
vente på forstærkning fra poli-
tiet, før branden kunne slukkes.

Betjent ramt af sten
21. september 2016: En betjent 
blev ramt af stenkast på Sten-
gårdsvej. Stenkastet sendte 
betjenten en tur på skadestuen, 
men han kom ikke alvorligt til 
skade. 

Stengårdsvej
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Da han blev bortvist fra Skolegade forrige 
lørdag føjede han politiet.

- Jeg tog benene på nakken, for jeg ved 
godt, hvad der sker, hvis man brokker 
sig. Skal vi sige det på den måde, at jeg ik-
ke har den holdning, at politiet beskytter 
os. Hvis jeg bliver set af en patrulje i Sko-
legade, sætter de farten ned i bilen, og så 
tænder de lyset på taget, og lyser på mig 
hele vejen ned gennem Skolegade, så alle 
kigger på mig, og jeg føler mig krænket. 

For Mohammad handler det om retten 
til at gå i byen som alle andre. For nogle 
af hans venner handler det om, at de 
mister muligheden for at komme ind og 
sælge stoffer. Hans pointe er, at det ikke 
er rimeligt, at politiet dømmer ham ude, 
bare fordi han kommer fra Stengårdsvej.

- Det er jo ikke fordi, vi mister lysten til 
at gå i byen, fordi vi bliver sendt hjem. 
Jeg kan godt forstå, at de alle sammen er 
trætte af politiet, siger Mohammad.

Flere stenkast
Det er hans forklaring på de mange sten-
kast mod politiet sidste uge. Men allerede 
tidligere på sommeren var der en epi-
sode. Det var den 21. juni, hvor en gruppe 
unge ramte politiets køretøjer med sten 
på først Degnevej og senere på Stengårds-
vej. Også dengang handlede det om Sko-
legade, vurderer Mohammad.

Forrige weekend var politiet mødt 
massivt op netop der. Weekenden inden 
bød blandt andet på et overfald på en 
dørmand på Skræddergården, og nu ville 
politiet utrygheden til livs. Mohammad 
var ikke den eneste, der blev bortvist 
af politiet denne lørdag. Og dagen efter 
stødte politiet sammen med stenkastende 
unge i Kvaglund og på Stengårdsvej. 
Balladen fortsatte mandag, da stenkast 
ramte en brandbil, og tirsdag eskalerede 
det yderligere.

Hele historien
I politiets version af historien har det 
lydt, at politiet var på en politiopgave på 
Stengårdsvej. Det endte med, at en politi-
mand blev ramt af stenkast, men politiets 
version af historien fortæller ikke, hvad 
der gik forud for stenkastet eller fulgte 
derefter. Mohammad føler politiet lyver, 

for den tirsdag skete der meget mere end 
et stenkast på Stengårdsvej.

- Jeg var der. Jeg så en dreng på 14-15 
år løbe fra politiet. De kunne ikke fange 
ham, han løb hen til sin scooter, som han 
fik tændt, og så kørte han 
mod Kvaglund mod gym-
nasiet. Han havde ikke 
hjelm på. Den ene betjent 
når ikke at komme ind i 
bilen. Den anden giver gas 
i bilen og kører ind i dren-
gen. Drengen rejser sig og 
løber væk. Han har det ok, 
fortæller Mohammad.

På det tidspunkt var en 
flok stimlet sammen om 
stedet, hvor scooteren nu 
lå ved politibilen. Og da 
betjenten på gaden satte 
sig ind i bilen, kom stenen flyvende.

- Det kommer en kilo tung brosten. Den 
rammer ruden først og rammer ham bag-
efter. Han holder en hånd mod halsen. Så 

kommer bilen i sportsgear, siger Moham-
mad.

Men begivenhederne denne aften på 
Stengårdsvej stoppede ikke her. 

- Der gik 20 minutter til en halv time, så 
kom de stormende, 
så jeg tænkte, hvad er 
det, der sker. Det var 
ved den sidste gård, 
hvor drengene hæn-
ger mest ud. Der stod 
måske 40 stykker, og 
så kom der betjente 
stormende fra stien, 
og så kom alle bilerne 
og hollændervognene. 
Det var kampklædt 
politi, og de omrin-
gede folk ved garagen. 
Nogle nåede at stikke 

af, andre blev frihedsberøvet og sat på 
kantstenene med strips på. Så sad de der, 
og der gik flere timer, før de fik dem af. 
Der kom familiefædre ud med deres børn. 

Fædrene fik også strips på, og blev sat 
sammen med de andre, husker Moham-
mad.

Sammenhold
På Stengårdsvej holder de sammen. De 
tænker, det er os mod dem. Her bliver 
der ikke peget fingre af narkohandlere, 
for her er det politiet, der er skurken. Og 
alle de gode initiativer fra SSP og Bydels-
projekt 3i1, de når aldrig frem til de unge 
mænd ved garagerne.

- De er bange for os. De snakker kun 
med de små, siger Mohammad. 

Og sådan fortsætter det, tror han. Også 
med stenkast og uroligheder.

- Der har været bedre stemning på Sten-
gårdsvej, og jeg kan ikke se, hvordan der 
skal komme ro. Jeg tror, det fortsætter 
med stenkast og anholdelser, siger han.

Og selv om denne torsdag aften begyn-
der helt roligt, trækker det op til ballade 
senere. Politiet rykker ind på Stengårds-
vej, og de unge møder de kampklædte 
betjente med stenkast. Og så kan man al-
ligevel høre en sten falde til jorden.

Læs mere side 10

Respons jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

■ Den 19-årige Mohammad og hans venner har ikke ønsket at blive fotograferet til avisen.

■ Fakta
Historien om Stengårdsvej er lavet gennem flere 
interviews med den 19-årige Mohammad. 
Og historien er Mohammads version af sagen. 
Mohammad er ikke den 19-åriges rigtige navn. 
Hans navn er kendt af avisen.
Avisen har ikke fået dokumentation for, at 
Mohammad har en ren straffeattest. 

Foto Christina Simonia Straarup

■ Sådan kan det se ud, når politiet rykker ud på Stengårdsvej.

Privatfoto

Fortsat fra side 4: kampen om Stengårdsvej

 
Selvfølgelig er der nogen, der 
kommer for at at sælge stoffer 
eller lave ballade, men langt de 
fleste af os kommer jo for at feste.

Mohammad,
19-årig mand fra Stengårdsvej

»
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Pia damgaard, City guld: Det er ikke mange butiksansatte, der kører forbi en ældre gang-
besværet dame på vej hjem fra arbejde for at skyde huller i hendes ører. Eller som tager ud med varer 
til kunder, som har svært ved at få dem afhentet. Eller som altid melder sig til en vagt eller opgave, 
hvis kollegerne ikke kan, selvom hun har fri. Og som også har tid til en hurtig frokost med manden i 
sin frokostpause og til at køre den ene søn til og fra golf og se den anden spille en fodboldkamp. Og 
som gør det hele med et smil på læben og ører, der hører. Pia Damgaard har arbejdet i City Guld i 17 
år og de sidste fem år stået for forretningen og for indkøb til den. Inden da var hun 16 år i en guld
smedeforretning i Varde. Fire a4-sider havde kollegaen Christina Mountain skrevet om Pia i sin ind-
stilling af hende. 
   - Jeg brænder for mit job og min branche. Jeg kan virkelig godt lide kundekontakten, og så er jeg 
god til at huske navne. Vores nye chef var så sød at komme med blomster og chokolade, fordi jeg 
havde fået den her pris. Det var da også den pris, jeg helst ville have, siger Pia Damgaard. 

anne kirstine nielsen, Wagner: Anne Kirstine Nielsen smiler. Meget. Og til alle. Hun har 
ellers ikke altid haft meget at smile af. I folkeskolen blev hun mobbet af pigerne, var lettere ordblind, 
gik til lektiehjælp, havde svært ved at koncentrere sig, var en drengepige og havde mest drengeven-
ner og har det stadig, så i 8. klasse valgte hun at komme på ordblindeefterskole, og det var effektivt. 
Hun valgte selv at vende tilbage til sine gamle skole og pigemobberne, som endte med at give hen-
de en undskyldning. 
   - Jeg tror, de havde respekt for, at jeg tog tilbage til skolen, siger Anne Kirstine Nielsen.
   - Men jeg hader at gå i skole. Jeg vil meget hellere arbejde. Så jeg valgte at tage en HG turbo på et 
år, siger hun.
   Hun troede, hun ville på Sosu-skolen og være pædagog, men fik ikke gennemført grundforløbet, 
har arbejdet som butikschef i Skofeber i Kongensgade, da den lå der, været hos Slagter Theilgaard, 
til hun fik en knæskade af for meget fodbold, har gjort rent om natten, været telesælger i Dubai i tre 
uger, været med til at åbne butik Cha Cha i Blåvand og fik en elevplads i en sportsbutik i Varde, men 
forlod den efter et par måneder og fik elevpladsen i Wagner og elsker det. Hver eneste dag efter ar-
bejde tager hun i Fitness.dk, når hun har fri, og træner styrketræning og tunge løft i halvanden time. 

sofie tuborg, message: Sofie Tuborg havde søgt elevpladser i næsten hele Kongensgade 
efter sin to-årige HG. 10-15 steder. Men hun fik plads i Message den 1. juli, og hun elsker det, og de 
elsker hende. Altid glad og har gjort et rigtig godt indtryk på kunderne, skrev hendes kolleger i ind-
stillingen. 
   - Det er det lækreste sted at arbejde, og mine kolleger er så søde. Alle laver det kedelige, og alle la-
ver det sjove. Jeg damper nye varer og mærker dem af, og så står jeg for butikkens Instagram blandt 
andet. Jeg har en lille drøm om at åbne min egen butik en dag. En lille hyggelig butik. Til den tid 
bliver det nok en dametøjsbutik, siger 19-årige Sofie Tuborg. 

søren uhre Pedersen, kongehuset: Han kan sælge sand i Sahara, og så kan han få en 
samtale med alle kunder ved at spørge til de mærkeligste ting, som da han spurgte en kvindelig kunde 
om, hvilken farve fælg, hendes nye bil har. Hvis Victor Borge var en mester i kunstpauser, er Søren uhre 
Pedersen i Kongehuset en mester i at fylde dem ud. 
   Den tidligere elev hos Coast og Jack & Jones har en udtalt evne til at huske sine kunder, og hvad de 
købte sidste gang. Og så nørder han en del i italienske metervarer og læser op på produktkendskab, når 
han holder fri. Derfor kan den 26-årige sælger i Kongehuset altid en anekdote om firmaet bag blazeren 
eller mønstret eller historien bag sixpence.
   - Jeg interesserer mig bare for mennesker, siger Søren uhre Pedersen.
Han har altid vidst, at han skulle lave noget med tøj. Siden 8. klasse. Han var en af de drenge, der gik op i 
tøjmærker og parfume. Nu er han også kåret som Årets Sælger.
   - Men jeg har det rigtig godt her, så der er ingen, der behøver at ringe og spørge, griner han.   

Christina hausted, only: Det kan godt være, at 23-årige Christina Hausted fra Only er 
kåret til Årets Sild, men det betyder ikke, at hun ikke går udenfor en dør uden make-up. For det gør 
hun. 
   - Det er da alt for krævende ellers, griner hun. 
   - Og så har jeg været ude at rejse i fire måneder i Thailand, Fiji, New Zealand og Australien, hvor vi 
sandsurfede og alt muligt, og der er det umuligt at bruge make-up, når det er så varmt, så jeg kan 
sagtens undvære det, siger Christina.
   Hun begyndte med make-up, da hun var 14 år.
- Hvis jeg ville have startet tidligere, havde jeg nok fået en diskussion med min mor. I det hele taget er 
der blandt piger kommet meget fokus på det ydre i dag. Når piger er 12-13 år, tænker de jo allerede 
på træning og sminke og på at se godt ud. Du kan næsten heller ikke se, hvor gamle pigerne er, når de 
kommer ind i butikken. Jeg ville meget hellere være teenager, da jeg var det, end at være det i dag. Der 
var ikke så meget pres på. Jeg kunne heller aldrig drømme om at få lavet større læber, selvom mine 
læber er ret små, og jeg vil hellere bruge mine penge på at rejse end på større bryster, siger hun. 

Pia: Årets kollega

sofie: Årets elev

anne: Årets smil

søren: Årets sælger 

Christina: Årets sild
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HENRIK AARESTRUP, KONGEHUSET: Det var hans kone og kollega Camilla Aarestrup og 
en af de andre ansatte, der havde skrevet indstillingen af Henrik Aarestrup til Årets Hår. Det var ikke 
populært. Og han vandt. Det var slet ikke populært. ”Det er jo medarbejdermobning”, siger Henrik. 
   - Men der var da også kun 300 mennesker i biografen, da de læste indstillingen op og kaldte mig 
op på scenen og gav mig en buket blomster og en mikrofon, siger Henrik Aarestrup. 
Ejeren af Kongehuset haft butik på adressen i 13 år, har altid været i tøjbranchen og har lækkert hår. 
Det er Ulla Ritter i Salon Madonna i Torvegade, der klipper det.
   - Vi bor lige overfor hinanden, så hun sender mig en sms, når hun kan se, at jeg trænger til en klip-
ning. Det er nemt og hurtigt hos Salon Madonna, siger Henrik.
   Selvom der er tradition i datterens klasse for, at børnene får medaljen eller pokalen med i skole, 
hvis deres mor eller far har vundet sølv eller guld, så blev den her pokal med Årets Hår derhjemme. 
Og blomsterbuketten kom ikke med hjem til Camilla, den gik Henrik over til Ulla Ritter med, da han 
kom hjem fra prisoverrækkelsen. 

DANIEL KOSTIC, QUINT: Daniel Kostic kan ikke komme i tanker om, at han har gjort noget tor-
skedumt. Men 20-årige Daniel Kostic vandt alligevel prisen for Årets Torsk til Citys uddeling forleden. 
Daniel har arbejdet i Quint, siden han var 15 år. Sidste år blev han STX-student fra Rybners.
   - Jeg er dårlig på en skolebænk. Jeg har altid fagligt klaret det godt, men gymnasiet var det mest 
useriøse skoleforløb, jeg har haft. Jeg har en storebror, der klarede gymnasiet med super karakterer 
og læser på universitet, og mine forældre forventede, at jeg også gik i gymnasiet. Ligesom det sker 
for mange andre unge. I den alder er man bare ung og dum og naiv, og man skal nok ikke være så 
passiv i forhold til sit eget liv, at man bare gør det, andre forventer, man gør. Min mor og far gjorde 
det jo i den bedste mening, og i dag er jeg også glad nok for, at jeg gennemførte gymnasiet. Nu kan 
jeg læse op til grafi sk designer - den dør er også åben for mig, fordi jeg har en studentereksamen, 
siger Daniel Kostic. 
    Efter studentereksamen manglede de en ufaglært på fuld tid i Quint, og Daniel slog til. Han tog en 
HG online på ti uger ved siden af fuldtidsjobbet. Fra i lørdags har han så været elev i Quint.  

CINDIE ZAAR MADSEN OG LISBET KJÆR: Det er ni år siden, at Lisbet Kjær blev butikschef 
i The Body Shop i Kongensgade, og hun er stadig lykkelig for sit job og sin butik med de fi re ansatte 
- to af dem skolepiger. 
   - Vi er jo ikke en butik med en masse forskellige mærker på hylderne, vi har et, så vi er en butik 
med en dna. Vi har en historie at fortælle, vores produkter er ikke testet på dyr, når vi fælder et træ, 
planter vi et nyt, vores poser er genbrug. Det skal vi formidle til kunderne, så vi skal sælge med 
passion, og derfor arbejder vi på en anderledes måde. Du skal være en anderledes sælgertype 
for at være hos os. Lidt skørere og sjovere end alle andre, siger Lisbet Kjær.
   - Vores oplæringsfase er ret ekstrem, og vi skal vide mange ting om vores produkter. Hvis vi 
ikke gør det og kan sælge på en anderledes måde, sidder kunderne bare og klikker og køber 
hjemme foran computeren, tilføjer butikschefen. 

CHRISTIAN JONSEN, KAUFMANN: Han dribler afsted hver dag fra Haderslev til jobbet i Es-
bjerg uden vrøvl - og retur igen. Sådan skrev kollegerne fra Kaufmann om deres butikschef i indstill-
ingen af ham til Årets Pendler, og Christian Jonsen fi k prisen. I tre år har han kørt de 100 kilometer 
frem og 100 kilometer tilbage i sin Ford Focus stationcar for at passe jobbet i Esbjerg. Det betyder, 
at han er hjemme fra arbejde omkring klokken 19 og lige kan nå at hygge med sin to-årige datter og 
give hende godnatgrød og putte hende.   
   - Min kone er gravid igen. Hun arbejder som kantinekok hos Bestseller i Haderslev fra 7-15, så jeg 
har hele morgenen med vores datter, og så henter min kone hver dag, så det fungerer.
- Jeg boede tre-fi re år i Valby og arbejdede i Kaufmann i Fields, og det tog mig 40-50 minutter at 
komme på arbejde. Hvis man virkelig vil have et job, så må man også køre efter det, synes jeg. Kauf-
mann er den bedste kæde, man kan være i, og det er der, jeg vil være - så må jeg også køre efter det.  
   - Og jeg kan godt lide at køre bil. Så hører jeg podcasts, Den Korte Radioavis, De Sorte Spejdere og 
lydbøger - lige nu Harry Potter på engelsk. Så får jeg også trænet mit engelsk, siger butikschefen.
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CHRISTIAN: ÅRETS PENDLER 

BODY SHOP: ÅRETS CITY ARBEJDSPLADS

BERIT CHRISTENSEN, INGERS OST & VIN: Kollegerne siger om Berit Christensen, at hun 
har det sorte bælte i mersalg. Og det skal nok passe. Men Berit Christensen synes nu ikke, hun gør 
noget særligt. 
   - For mig er en god sælger en, der ikke er påtrængende, og som ikke overfalder kunderne, når de 
kommer ind. De må gerne kigge sig omkring, men de skal også kunne få hjælp og møde smil og få 
en lille snak, siger Berit, som siden april sidste år har arbejdet i Inger’s Ost & Vin. 
   - Vi er gode til at gøre en god handel hernede og gode til lige at putte lidt ekstra gratis i posen. 
Men jeg prøver da også at lave mersalg til kunderne - sælger du ikke nogen varer, så har vi jo ikke et 
arbejde, siger Berit Christensen.
   Hun er udlært hos Droop i det daværende Gjesing Centret, arbejdede 17 år hos Hjem-Is og senest  
seks år hos Guldbageren, før hun kom til Inger’s Ost & Vin i Helgolandsgade. 

BERIT: ÅRETS SÆLGER

DANIEL: ÅRETS TORSK

HENRIK: ÅRETS HÅR

De kunne indstille hinanden, men det var bestyrelsen i Esbjerg City, der besluttede, hvem der skulle have 
priserne til kåringen af Very Important Citymedlem (V.I.C) forleden. Vi tegner et lille portræt af vinderne.  

Af Mette B. Falther • Foto: Tue Sørensen
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