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Grønlandsekspedition i
desperat kamp mod tiden

Rettelser

■■Sådan ser Jytte og Peter Hansen fra Tåsinge ud. 
Foto: Katrine Becher Damkjær

Forkert foto på sektionsforside

I søndagens udgave af avisen kom vi desværre til at bringe et

forkert foto på forsiden af 2. sektion.
Fotoet der skulle henvise til en reportage fra en campingplads i Odense viste ved en fejl et ægtepar fra Sønderjylland.
I teksten omtalte vi Jytte og Peter Hansen fra Bjerreby på
Tåsinge der havde travlt med at gøre klar til sæsonen. Det rigtige foto af Jytte og Peter Hansen er ovenstående foto.
Vi beklager fejlen. (red)

Stopper, ikke topper

Det show, som Keld Heick og hans datter Annette har premiere på til september, hedder ”2 x Heick”, men undertitlen er
ikke, som det fremgik af gårsdagens avis, ”Nu topper du, far!”,
men ”Nu stopper du, far”.
Brev: Chefredaktionen
Fyens Stiftstidende
Banegårdspladsen
5100 Odense C

Fyens Stiftstidende retter
faktuelle fejl og misforståelser.
Skriftlig henvendelse med dato,
side og overskrift på artikel, hvor
fejlen optræder, bedes sendt til
avisen.

 e Stiftstidendes
S
presseetiske regler på
www.fyens.dk/presseetik

Mail: chefredaktionen@fyens.dk

Millionopgør ruller videre
Det var muligvis blot et komma, som Østre Landsret i går  
satte i et opgør om 362 millioner kroner.
Damm-koncernen mente
at være gået glip af det store
beløb i forbindelse med udbuddet af et netværk til kommunikation inden for nød og
beredskab - Sine-udbuddet.
Men dommerne i landsretten afviste i går påstanden og
har frifundet Erhvervsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen
og Forsvarsministeriet.
Motorola-koncernen
vandt udbuddet, og taberen, Damm-koncernen, rea-

gerede med sagsanlægget,
som hviler på påstande om,
at myndighederne på flere
punkter krænkede Damm.
Advokat Niels Christian
Ellegaard fra firmaet Plesner,
at han er ”utrolig ærgerlig”
over resultatet og har svært
ved at se, at sagen ikke skal
prøves ved Højesteret.
Om Højesteret skal på banen, afgøres af direktør Hans
Damm. I pressemeddelelsen
udtaler han, at han først vil
læse dommen grundigt. Men
allerede i går var han særdeles kritisk over for landsretten. (ritzau)

Føles lidt hårdere end som at
løbe i knæhøjt vand. De andre
havde også nok at se til med
de ekstra pulke, skavanker og
lange pauser. Jeg behøver vel
ikke at sige at det sneede og
var white out hele dagen. Er
kort sagt ved at brække mig
over dårligt vejr. Efter fem timer, var det blevet varmt og
sneen så tung, at det ikke gav
mening at forsætte. Efter fem
benhårde timer havde vi klaret 5,6 kilometer. Stemningen
var virkelig på et lavpunkt.
80 kilometer fra målet på den Fordi hvis det forsætter, klaøstgrønlandske kyst og på rer vi den ikke. Men vi vil
kanten af indlandsisen kæm- kæmpe til det sidste.”
per 10 danskere lige nu deres
Helikopteren når de ikke,
livs kamp.
og en ny er bestilt til i morgen
Midt ude i den hvide is- onsdag.
ørken er gruppen anført af
den fynske jægersoldat og Hentes af helikopter onsdag
guide Erik B. Jørgensen løbet Men først må gruppen have
tør for mad og brændstof.
nye forsyninger. Med hjælp
Dårligt vejr og adskillige af satellitelefonen har Erik
mindre uheld har forsinket B. Jørgensen tilkaldt et lokalt
ekspeditionen, fortæller den fangerhold, som i dag kører
efterhånden hårdt prøvede ekspeditionen i møde på hunturleder fra sin live-blog på deslæde. 28 kilometer væk.
hjemmesiden www.komud.dk:
Seneste opdatering søndag:
”Det har været den mest
”Nu drejer det sig kun om
groteske tur jeg har haft. Hver at klare os så langt som mugang vi kommer oven på, sker ligt i morgen. Vi løber os helt
der noget nyt. Vejret fører i sænk. Nu er klokken 20.30,
200-0 efterhånden.”
vi smelter vand og skal have
Orkanlignende
storme, varm aftensmad for første
konstante white-outs med få gang i mange dage. Vi er på
meters sigtbarhed og senest det sidste fuel og absolut sid70 centimeter dyb sne har ste mad i morgen. Så dejligt at
slidt på fysikken og moralen.
vide, at fanger har mad med,
Torsdag skriver Erik B. Jør- til når vi kommer ned. Har algensen:
drig haft en tur med så mange
”Vi har helikopter ud man- bump på vejen, men lad os
dag formiddag. Der er der håbe, vi kommer i mål de næikke mere mad.”
ste dage. Sikke et eventyr.”

■■Dårligt vejr har
forsinket de 10 danskere, som lige nu er
på vej over indlandsisen. Ekspeditionen
er løbet tør for mad
og brændstof og må
kæmpe sig gennem
dyb sne dag og nat for
at nå frem til hjælpen

70 centimeter høje snedriver
Folkene sparer på brændstoffet, må nøjes med lunkent
vand og lever af de sidste nødder, rosiner og havregryn.
Nat og dag kæmper de sig
gennem sneen med guiden og
en deltager forrest uden pulke. Opdatering fredag aften:
”Snedriverne gik os i dag til
midt på lårene, selvom vi var
på ski. Nogen gang var det
som at gå igennem en mur.

■■Efter 9-10 timers hårdt og sveddryppende arbejde i sneen
kan deltagerne søge ly i teltene. Men flokken mangler mad og
brændstof, og de seneste dage har menuen stået på havregryn
og lunkent vand. Foto: Komud.dk.

GRØNLAND

Kangerlussuaq
Af Helle Kryger
hhy@fyens.dk

10 danskere drog ud
over indlandsisen 15. april
Her er de nået til.

(Sdr. Strømfjord)

Nuuk

Angmagssalik
Isortoq
Atlanterhavet

Læs mere om, hvordan ekspeditionen klarede sig igennem tre dages
snestorm og om forberedelserne
inden turen på www.mitfyn.dk
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Receptionen er åben:
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Kundeservice vedr. abonnement tlf: 63 15 15 15 fax: 62 22 44 21
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00. Fredag: 8.00 - 15.00
Har du ikke fået avisen:
Tlf: 63 15 15 15
Mandag - fredag: 7.00 - 10.00
Ved senere henvendelse kontakt
kundeservice.
Lørdag - søndag: 8.00 - 10.00
(Odense 8.00 - 10.30)

Tjek din avislevering under
Kundeservice på www.fyens.dk
Abonnementsrettelser
til næste dag skal meddeles
inden kl. 14.00. Mail:
kundeservice@fynskemedier.dk

Dødsannoncer:
Tlf: 65 45 53 40
Mandag - torsdag: 8.00 - 15.45
Fredag: 8.00 - 14.45
Køb af billeder fra avisen:
Tlf: 66 11 11 11
Mandag - torsdag: 10.00 - 14.00

Vil du købe en annonce: Få prislisten på
Annonceservice eller se på www.fyens.dk
Tlf: 65 45 53 40
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag: 8.00 - 15.00
Mail: annoncer@fynskemedier.dk
Gul og Gratis: www.guloggratis.dk

