
Du kan enten lægge penge 
i de opstillede indsamlings-
dunke eller sende en
SMS til 1231 med
teksten unicefby
- så støtter du med

kr. 100.-

Læs mere
om UNICEF By
på www.odense.dk/unicef 

Vær med til at hjælpe børn i
Bolivia til en bedre skolegang

Ét af vores

gode udsalgstilbud!

Luna
tremmesofa
Leveres i bøg eller eg.

Lækker blød anilin

læder - fra kr.

16.995,-

Central møbler

- kom til UDSALG
møbelklassikere og
Hästens/Auping udstillings-
senge med stor rabat!

Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36
info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk

Åbningstider Jul og Nytår: Lørdag 27/12 og søndag 28/12: 10-16. Mandag 29/12 og tirsdag 30/12: 9.30-17.30.
Onsdag 31/12 og torsdag 1/1: lukket. Fredag 2/1: 9.30-19. Lørdag 3/1 og søndag 4/1: 10-16.

Mogens Hansen sofa
model 276, leveres i flere str.

Mogens Hansen sofa
model 321, leveres i flere str.

Søren Lund sofa model 329,
3 str., mange stofmuligheder.

Luna tremmesofa i bøg:
2 prs. normalpris kr. 22.269,-
NU 16.995,-
3 prs. normalpris kr. 27.529,-
NU 20.995,-
- tillæg for stel i eg kr. 2.000,-

Et tema hver søndag
i Fyens Stiftstidende 
Her fi nder du tilbud om kurser og undervis-
ning der spænder fra international handel 
og markedsføring til hobbybetonede kurser.

Banegårdspladsen · 5100 Odense C · Tlf. 66 11 11 11 · www.fynskemedier.dk

Kontakt:
Gunhild Møller
Telefon 65 45 54 39 · gm@fynskemedier.dk

UDDANNELSE 
- for alle
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Christoffer Dupont ser de store muligheder for sin opfindelse i specielt Østen som her i 
Shanghai, hvor han tog et billede af sig selv i metropolens lyshav. 

Det er uklart for rederierne, 
hvilken beskyttelse af han-
delsskibene EU’s flåde af 
krigsskibe giver i det farlige 
piratfyldte farvand i Aden-
bugten. Det siger direktør i 
rederiet Clipper, Per Gulle-
strup.

- I de første 24 timer, efter 
at EU-flåden var på plads 
dernede i december, blev der 
kapret tre skibe. Det er no-
get uklart for os, hvilken be-
skyttelse EU-flåden giver, og 
vi har en fornemmelse af at 
løbe panden mod en mur, når 
vi spørger. Der kommer ikke 
noget svar, siger Per Gulle-
strup.

Ifølge Gullestrup udsen-
der EU-flåden instrukser om 
tidspunkter, hvor skibene kan 
sejle gennem Adenbugten, 
men hvori sikkerheden be-
står, har rederierne ikke kun-
net få opklaret.

- Vi ved ikke, hvad sikker-
heden består i, og om der hur-
tigt kommer en helikopter i 
tilfælde af kapringsforsøg, si-
ger Per Gullestrup.

I 47 dage har Clipper haft 
fragtskibet CEC Future i pi-

raternes klør, og siden kaprin-
gen har rederiet stort set ikke 
sejlet gennem Adenbugten 
med sine skibe uden eskorte 
af krigsskibe.

- Siden kapringen har vi 
haft 10 skibe gennem Aden-
bugten, og det er lykkedes at 
få skibene eskorteret af krigs-
skibe, men det sker ad hoc. 
Selv om der nu befinder sig 
omkring 20 krigsskibe i far-
vandet, er det ikke lykkedes at 
få koordineret krigsskibenes 
eskortesejlads. Det er ellers 
det, der er voldsomt brug for, 
siger Per Gullestrup.

Håber på kineserne
De 10 skibe, som Clipper har 
haft igennem Adenbugten, 
har primært været eskorteret 
af franske, indiske og russi-
ske krigsskibe. Russerne har 
ifølge Per Gullestrup sat be-
væbnede vagter om bord på 
handelsskibene.

- Det har vi været meget 
tilfreds med, siger Per Gul-
lestrup. Han oplyser, at flere 
og flere handelsskibe af frygt 
for piraterne tilslutter sig 
konvojsejlads med eskorte af 
krigsskibe.

- De venter gerne tre-fire 
dage på at kunne sejle i kon-
voj med eskorte af krigsskibe. 
Men det kunne være en for-
del, om eskorten var lidt mere 
koordineret, siger Per Gulle-
strup. 

Han håber, at kineserne, 
der nu også deltager i kampen 
mod piraterne med krigsski-
be, vil deltage i konvojsejlads 
for at beskytte handelsskibe-
ne. (ritzau)

uklart, hvad 
eu-flåden  
bidrager med

Godt nok har Syddansk Inno-
vation sat risikovillig kapital 
i projektet, men budgettet er 
ikke til luksus for opfinder og 
iværksætter Christoffer Du-
pont, så det blev Landmark 
Hotel i Dubai-bydelen Deira, 
han bookede sig ind på.

- Det er i den bydel, inde-
re, pakistanere og fattige bor, 
fortæller Christoffer Dupont.

Og det var her på hans yd-
myge værelse 607, han mødtes 
med sin første forretningsfor-
bindelse i de Forenede Arabi-
ske Emirater. 

Først måtte Christoffer 
Dupont dog bruge et kvar-
ter i mobilen på at guide sin 
forretningsforbindelses store 
Mercedes gennem den gamle 
bydel, for selv om han er bo-
siddende i Dubai, er det ikke 
lige den del af byen, han nor-
malt færdes i.

I et par timer gennemgår de 
to forretningsidéer og mulige 
kontakter i Dubai, og bagef-
ter bliver Christoffer inviteret 
på hummer og mørbradbøf, 
men på et spisested i en helt 
anden bydel.

Luft under vingerne
Christoffer Dupont har bog-
staveligt talt fået luft under 
vingerne siden vi sidst mødte 
ham. 

Det var i foråret, hvor den 
nyuddannede ingeniør sad 
med næsen begravet i bereg-
ninger og dokumentationer 
til prototype nummer to af 
hans opfindelse: indstøbte 
optiske fibre i betonflader, så 
de optræder som billedskær-
me.

- Siden da har jeg rejst en 
del og mødt en masse men-
nesker. Det har været utroligt 
spændende, siger Christoffer 
Dupont.

I forretningsplanen står der 

I metropolernes lysskær

Dupont LightStone udvikler 
betonelementer, der fungerer 
som digital skiltning på bag-
grund af Christoffer duponts 
opfindelse af pixelarrangerede 
optiske fibre indstøbt i beton-
elementer.

Dupont LightStone ApS ejes 
af Confac As , syddansk in-
novation As og Christoffer 
dupont.

Christoffer Dupont er inge-
niør, iværksætter og opfinder 

af teknologien, som dupont 
Lightstone udvikler. Christof-
fer dupont ejer 52 procent af 
dupont Lightstone, er direktør 
for selskabet og har det over-
ordnede ansvar for produkt-
udvikling, økonomi og forret-
ningsudvikling.

Syddansk Innovation er et 
investeringsselskab, der inve-
sterer i udvikling af forsknings-
baserede og andre unikke for-
retningsidéer til kommercielt 
interessante virksomheder. 

syddansk innovation er tilknyt-
tet syddanske Forskerparker 
og ejer 40 procent af selska-
bet. syddansk innovation bi-
drager med forretningsmæs-
sig sparring. 

Confac er en nyetableret be-
tonelementproducent, som 
udvikler og producerer spek-
takulære og innovative beton-
produkter. (raast)

Kilde: www.dupontlightstone.com

DUPOnt LIGHtStOnE APS

den fynske iværksætter Christoffer dupont har været 
ude i den store verden og undersøgt markederne  i 
tokyo, dubai, shanghai og Las Vegas 

”Markedsundersøgelser hen 
over perioden”, og det har 
bragt Christoffer til tokyo, 
Dubai, Shanghai og Las Ve-
gas. Julen holder han i Berlin.

- Der har været vel meget 
rejseri, men jeg skal ikke kla-
ge. Det er spændende, siger 
han.

Christoffer Duponts opfin-
delse er som skabt til at vise 
reklamer på bygningsfaca-
der eller fortove. I Europa er 
der for mange restriktioner i 
forbindelse med reklamer, så 
derfor satser han på Østen og 
USA.

Netværksallergi
- I Dubai fandt jeg ud af, at 
min opfindelse nærmest er 
genial i den del af verden. Her 
kan man nemlig ikke bruge 
traditionelle storskærme til 
reklamer, for de bliver øde-
lagte i sandstormene. Beton-
skærmene kan sagtens tåle 
klimaet der, siger Christoffer 
Dupont.

Et ord som networking 
kunne tidligere give Christof-
fer allergiske reaktioner, men 
det er han helbredt for nu.

- Jeg har spillet som musiker 
og et af de andre bandmed-
lemmers mor bor og arbejder 
nu i Dubai, så han etablerede 
kontakten for mig, og hun har 
hjulpet med at åbne en mas-
se døre, fortæller Christoffer 
Dupont.

Lost in Translation
Og de første kontakter har 
virket som springbræt til de 
næste, så han nu har eget net-
værk ude i verden. Mobiltele-
fonen er nærmest en naturlig 
forlængelse af hånden og han 
kan få det skidt, hvis der ikke 
er internetadgang. 

I Shanghai følte Christoffer 

Dupont sig lidt som Bill Mur-
ray i filmen ”Lost in transla-
tion”.

- I Kina taler de stort set 
kun kinesisk, og jeg følte mig 
faktisk lidt flov over ikke bare 
at kunne lidt af det sprog, som 
en femtedel af jordens befolk-
ning taler, siger Christoffer.

- Alle møder krævede tolk, 
men til et af møderne var det 
umuligt at få en tolk, og så sad 
jeg der med en gruppe kinese-
re, der ikke kunne et ord en-
gelsk og så mig, der ikke kan 
et ord kinesisk.

Hvad gør man så? Chri-
stoffer Dupont satte sin egen 
bærbare computer til at over-
sætte fra engelsk til kinesisk 
på Google translate og sine 
kinesiske værters computer 
til at oversætte den anden vej.

- Det lykkedes nogenlunde. 
Stod de for længe og kiggede 
forundret på oversættelsen, 
så omformulerede jeg mig, 
fortæller Christoffer.

Forud for planen
Som sagt stod der markeds-
undersøgelse i forretnings-
planen, men på sine rejser er 
Christoffer Dupont kommet 
et skridt videre.

- Jeg er kommet i kontakt 
med mulige samarbejdspart-
nere, som har vist interesse 
for at gå ind i projektet.

- Det var egentlig næste 
skridt i planen, så jeg er to 
til tre måneder forud, siger 
Christoffer Dupont.

to seriøse partnere har 
han i øjeblikket kontakt med, 
og den ene af dem forhand-
ler Christoffer Dupont med, 
mens nummer to 
er sat på stand by.

Af Knud Raasthøj
raast@fyens.dk

For Clipper-direk-
tør Per Gullestrup 
er det uklart, hvad 
eU-flåden bidrager 
med i de farlige pi-
ratfyldte farvande 
ved somalia. Han 
savner klare svar

På 49. døgn er 13 besætnings-
medlemmer gidsler på det 
kaprede danskdrevne skib 
”CEC Future”. Skibet blev 
kapret af somaliske pirater 
den 7. november i Adenbug-
ten ved Somalias nordkyst.

Direktør i Clipper Project 
Per Gullestrup siger, at der 
fortsat ikke er nyt om, hvor-
når piraterne vil frigive skib 
og besætning.

- Efter de indikationer, vi 
har fra skibet, har besætnin-
gen det godt, siger Per Gul-
lestrup.

Besætningen består af 11 
russere, en georgier og en 
ester, der har måttet holde jul 
i piraternes klør. 

Clipper Projects er kom-
merciel og teknisk opera-
tør af skibet, der er bygget i 
Danmark, men sejler under 
Bahamas’ flag. Adenbugten 
er et farligt sted for handels-
skibene. Piraterne er særdeles 
aktive med at pleje deres for-
retning. De tjener millioner 
på at kapre skibe og høste lø-
sesummen. 

Gennem det seneste halv-
andet år er fire danskdrevne 
skibe blevet kapret, og der 
har været kapringsforsøg af 
flere andre skibe. I 2007 blev 
fem danske søfolk holdt som 
gidsler af somaliske pirater på 
fragtskibet ”Danica White” i 
83 dage, før de blev frigivet ef-
ter betaling af en løsesum. 

Den A.P. Møller-Mærsk-
ejede slæbebåd ”Svitzer Kor-

sakov” blev kapret i februar 
i år, og den seks mand store 
russisk-britiske besætning var 
piraternes gidsler i 47 dage, 
før sømændene blev frigivet 
mod betaling af en ukendt 
løsesum. I maj i år blev ski-
bet ”MV Amiya Scan” fra 
det hollandske rederi Reider 
Shipping kapret, men skibet 
var chartret af rederiet Scan-
trans i næstved.

Piraterne har også forsøgt 
at kapre andre A.P. Møller-
Mærsk-skibe. I begyndelsen 
af november slap tanskibet 
”Britta Maersk” med nød og 
næppe for kapring i Aden-
bugten, mens containerskibet 
”Maersk Regensburg” i star-
ten af december blev udsat for 
et alvorligt piratangreb 900 
km øst for Dar es Salaa m. 

I over en time åbnede pira-
terne ild mod skibet, men det 
lykkedes for besætningen at 
slippe fri af angrebet. (ritzau)

Jul i piraternes klør
Rederiet Clipper 
har endnu ikke fået 
frigivet sit kaprede 
skib, CeC Future. 
Besætningen har 
været gidsler i 47 
dage og har måttet 
fejre jul i piraternes 
klør

Den tyske forsvarsmini-
ster, Franz Josef Jung, (tv.), 
overværer den tyske fregat 
”Karlsruhe” ved afsejling fra 
havnen i Djibouti. Så sent 
som i går jog en af skibets 
helikoptere pirater på flugt, 
inden de nåede at borde et 
egyptisk skib. 
 foto: Ap photo/michAel sohn

 der var ikke tale om den frygtede fjerkræsygdom fugleinfluenza 
i en hønsebesætning i sønderjylland, oplyser Fødevarestyrelsen. 
Prøver fra hønsebesætningen er blevet undersøgt, og der er ikke 
fundet tegn på den frygtede fjerkræsygdom, og alle restriktioner 
er derfor ophævet, siger Fødevarestyrelsen, og den har dermed 
afsluttet sagen.  (ritzau)

ikke fugleinfluenza i Sønderjylland 
 den offentlige sektor i danmark er nu den vestlige verdens al-
lerstørste. det viser nye tal fra OeCd, den internationale organi-
sation for økonomisk samarbejde og udvikling. sverige, der i de 
seneste årtier har siddet solidt på førstepladsen, er røget ned på 
andenpladsen, fordi svenskernes offentlige udgifter stiger lang-
sommere end i danmark.  (ritzau)

danmark har den StørSte offentlig Sektor


