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Tilmelding nødvendig på tlf. 66 19 27 08

Tusindvis af fynske arbejdspladser
er forsvundet de senere år, men nye
tal fra Beskæftigelsesregion Syddan-
mark viser, at fynske firmaer har en

fornyet tro på fremtiden.
28 procent af 400 virksomheder

på Fyn forventer at have flere ansig-
ter i medarbejderstaben inden for

de næste seks måneder. Blot tre må-
neder før var det kun 22 procent af
virksomhederne, der havde samme
optimisme.

Samtidig viser svarene i undersø-
gelsen, der er foretaget af Rambøll,
at kun 10 procent forventer at måtte
afskedige, mens det tal kvartalet før
var oppe på 15 procent.

Det er inden for bygge og anlæg,

industri, kommunikation og ikke
mindst kultur og fritidserhvervene,
at man venter at ansætte flere folk
det næste halve år.

Hos Dansk Industri tror den loka-
le formand Søren Vilby, administre-
rende direktør i Micro Matic, kun
på, at væksten kan komme ved at få
nye virksomheder til øen.

- Vi skal skabe det selv på Fyn. Der

kommer ikke en masse vækst udefra
de kommende år. Det handler om at
skabe nogle ordentlige vilkår i kom-
munerne.

AfJakobHaugaardChristiansen
jhc@fyens.dk
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SØGER DU…

SÅ FINDES DET HER!

Kig i din lokale vejviser og telefonbog!
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Selv om den både var uskarp

og hakkende, så blev en over-

vågningsvideo fra Friluftsba-

det i Odense afgørende for

politiets opklaring, da politiet

i maj sidste år fik videoen vist

i kriminalmagasinet Station 2

på TV 2.
For indtil flere personer

med et nært kendskab til den

38-årige mand, der nu er til-

talt for drabet, var ikke i tvivl

- det var ham, man så.

Blandt dem hans egen eks-

kone, der blev mere og mere

sikker efter udsendelsen.

- Det var hans måde at gå

på og hans kropsholdning.

Jeg var helt sikker på, at det

var ham, sagde hun, da hun,

til stor overraskelse for den

38-årige mand tirsdag blev

ført som vidne i retten.

Ifølge Kurt Kragh, der som

tidligere efterforskningsleder

hos Rigspolitiets Rejsehold

har beskæftiget sig med flere

tunge drabssager, sker det

ikke tit, at så nære familie-

medlemmer tipper politiet.

- Jeg ved ikke, om de (den

38-årige og hans ekskone,

red.) har et anstrengt forhold,

men man ser ofte, at loyalite-

ten fortsætter efter et brud,

hvis de pågældende har børn

sammen, forklarer han.

Og det har de to.

Omvendt kan en afgørende

viden om en så grov forbry-

delse tynge så meget, at fami-

liemedlemmer alligevel væl-

ger at gå til politiet.

- Dobbeltdrabet er en utro-

lig grov sag, og hvem har

samvittighed til, at det måske

sker igen, hvis gerningsman-

den ikke fanges, spørger Kurt

Kragh.
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■Kvinde genkendte

sin eksmand på

overvågningsvideo

fra Friluftsbadet efter

dobbeltdrabet
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■Enordentligmissetand.-Det sker af og til, atminealmindeligemenneskepatienter skal helbedøves,
fordi de ikkebryder sig omat få lavet tænder. Så jo, jeg er vant til patienter, der er slappe.Men tænder på
10 centimeter ser vi ikke i klinikken, konstaterede tandlægeTomOlsenefter et vellykket indgrebpå
OdenseZooshantiger i går.Hjørnetanden i venstre side af gabet blev rodbehandlet. (ijn) Foto: JohnFredy

Fynskefirmaertrorpåflerejob
■Der er en gryende optimisme i det fynske erhvervsliv

■Virksomhederne forventer, at fyringer bliver
forvandlet til ansættelser det næste halve år
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■Bulldogs tabte den
femte DM-finale til
Herning, men har
stadig to chancer
for at vinde guld
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■Gik du glip af
opsætningen af
”Don Juan”? Nu kan
man også se danske
teaterforestillinger
hjemme i stuen
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- Jeg ville have gjort det igen
Anders Breivik beskrev i retten sine dødsofre påUtøya

somhjernevaskede børn 1.SEKTIONSIDE10-11



Onsdag 18. april 2012{ FyensStiftstidende8 Odense

Odense: Han er lige vild nok
med at flå i træstammer, og
det har nu kostet ham det
brede, overlegne dræbersmil.
Zoos hantiger blev nedlagt
med et par bedøvende pile,
og så var en større operation i
gang for øjnene af havens må-
bende publikum.

Bag panserglasset er det
normalt tigeren, som lunter
omkring i blod og råt kød og
får tilskuerne til at gyse. I går
blev han selv forvandlet til en
klump viljeløst kød, og han
aner garanteret ikke, hvad det
var, der ramte ham.

Steffenvar dermedpilen
Men da han nu ikke læser avis,
kan vi godt røbe, at den første
skyldige ”storvildtjæger” var
dyrlæge Steffen Knold, der
sendte ham ind i drømmenes
urskov med en velrettet tryk-
luftdrevet pil. Og mens det ki-
rurgiske team bestående af en
tandlæge en tandlæge/dyrlæ-
ge og en veterinærsygeplejer-

ske drejede ind ad porten ved
Langelinie, fik han om ikke
dødsstødet, så dog det afgø-
rende pulver, der gjorde ham
til 200 kilo knogler og musk-
ler uden tankevirksomhed.

En pil til, og så var han klar
til at blive løftet ind til opera-
tionsstuen - nødtørftigt ind-
rettet i hans grotte. En lille
hævn mod holdet af dyrepas-
sere og andet personale var
Tiger Igors sidste hvilested
inden operationen. Han lag-
de sig til rette på en høj hylde
for at snorke løs og måtte løf-
tes ned med noget besvær.

En fuldt udstyret opera-
tionsstue blev banket op på
minutter, og så snart den ko-
lossale missekat lå tam og lam
på bordet, blev bedøvelsen
fortsat gennem en velvoksen
gummislange proppet ned i
luftrøret.

Tandlæge-teamet i aktion
Mens dyrlægen trådte lidt i
baggrunden, kom tandlæge-
teamet til og gik helt rutine-
mæssigt i gang med at fræse
og stikke i den ramponerede
hjørnetand i venstre side af
underkæben.

Da tandens nerve blev be-
døvet og renset op, gav det

nogle ubevidste fysiske re-
aktioner. Pulsen gik i vejret,
men han blev liggende stille,
mens Steffen Knold jævnligt
tjekkede blinkreflekserne ved
at pirke let til øjenlågene.

- Det er vigtigt, at han ikke
reagerer med at blinke. Så
skal have have lidt mere nar-
kose. Og får han for meget, er
det også skidt, forklarede dyr-
lægen.

Og farligt. Mente dyrepas-
serne. Både dyrekoordinator

Kirstin Anderson og tigerens
trofaste dyrepasservæbnerin-
de Signe Kusk var ikke glade
ved at have det store dyr lagt
ned i dyb søvn. Og det er be-
stemt heller ikke risikofrit.

- Vi skal afveje, om et ind-
greb vil forbedre dyrets vel-
færd og liv. Mod de mulige
konsekvenser af indgrebet,
sagde Kirstin Anderson.

Ingen faktura
Imens blev sonder, sug og al-

verdens ting proppet i gabet
på det intetanende dyr, og ef-
ter omkring en times indgreb
kunne patienten meldes klar.
Rodbehandlingen vel ud-
ført. En rodkanal på cirka 7,5
centimeter fyldt og forseglet.
Med hård plast på toppen.

- Og gjort klar til en krone,
hvis det skønnes at være en
god idé. Vi har i hvert fald ta-
get et aftryk og kan fremstille
en beskyttende krone, der
er præcist tilpasset tanden,
sagde Jens Ruhnau, europæ-
isk godkendt dyretandlæge-
ekspert.

- Det er fuldstændig som
at lave tandarbejde på almin-
delige patienter i min klinik.
Bare meget større tænder og
knap så overskuelige omgi-
velser at arbejde i, sagde tand-
læge Tom Olsen, fast makker
til Jens på f. eks. tigertænder.

Den sidste smerte ved et
tandlægebesøg plejer at være
regningen. Men zoo slap bil-
ligt. Meget billigt.

- Det her er så spændende
og nyt, at det er på vores reg-
ning, lød det fra Lene Ruh-
nau, forretningsfører i sin og
mandens dyrlægepraksis -
TandDyreklinikken i Måløv
ved København.

Øv,derrøgendræber-tand
■Tigergrotten blev
forvandlet til opera-
tionsstue. Publikum i
første parket til drama

■Det er lige før Igorbliver lagtned i sindybenarkosesøvn.DyrlægeSteffenKnold fører slangenned i luftrøret, ogdet kræver lidtmanipuleren.Dyretandlæge JensRuhnauogveterinærsygeplejer-
skeGitte Lehbecker klar til at tageover.Gabet fikseresmedet rørmellemde to tilbageværendehjørnetænder.

■Dødensgab ser sådanud, hvismanmøderdet i en skov i
Sibirien.Her erdetmere fredeligt og stadigganskedramatisk.
Voresopfattelse af rovdyr ligger langtnede i bevidstheden.
Hjørnetænderneer lukket omkringet rør, såder er fri adgang
til tandsættet. En sondeer ført ned i hjørnetanden for at fiske
blodognervemasseop.

Hantigeren iOdenseZoo er syv
år. Dens forventede levetid i fan-
genskab er cirka dobbelt så lang
som i naturen. Hvor der f. eks.
ikke er tandlæger og fodring. I
zoo kan tigeren blive omkring
25 år.
Igor iOdensehar fået en ung
kæreste, og de to går jævnligt
sammen. Zoo håber på tiger-
unger.
Densibiriske tiger er en truet
dyreart. Den lever naturligt
i løv- og nåleskove i Sibirien.
Uden de store hjørnetænder
kan den have svært ved at ned-
lægge byttedyr som får, okser
og vildsvin.
OdenseZoo’sdyr indgår i en
gen-bank. Der lever flere tigre i
fangenskab end i naturen.

Zoo’s tigerpar

Af IvarJuelNordentoft
Foto:JohnFredy
ijn@fyens.dk, fredy
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