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Dengang

RandersWeekend

RandersWeekend

Eksistens

Storsmuglere og åleudsætning
Af John Andreasen
xjoan@amtsavisen.dk

Randers: Begge billeder i dagens
 engang er på hver sin måde lidt lysD

sky. Det ene på grund af professionen
- smugleri, og det andet på grund af
ålene, der nu er en truet dyreart. det var
de ikke, da det andet af dagens billeder
blev taget. Dengang kunne man stadig

gå ind på en kro og bestille stegte ål ad
libitum.
Hører du, kære læser til dem, der får
ekstra mundvand ved tanken, så god
fornøjelse.

Storsmuglere
I juli 1987 var man i fuld
gang med at afsløre en
veritabel smuglerbande.
To års samarbejde mellem
toldere fra Aarhus og narkobetjente fra Randers var ved
at finde sin afslutning.
Som Randers Amtsavis
skrev dengang:
»Det har været et par år
med arbejde i alle døgnets
24 timer. Det har været et liv
stående i høstakke i timevis.
Det har været et liv liggende
på lur i op til 26 timer, stivfrossen af kulde - og uden
resultat. Det har bogstaveligt
talt været sort arbejde spionerende fra kulbunker
i ly af natten på Randers
Havn og i Udbyhøj.«
Indtil videre er der afsagt
fængselsstraffe på sammenlagt 18 år for især narko-
handel. Oven i købet er så
kommet en sag om cigaret
smugling for millioner,
hvor han, der betragtes som
bagmand sidder fængslet og
venter på dom.
Det er avisens fotograf
Richard Sylvestersen, der
har taget stemningsbilledet
fra Randers Havn ved
nattetide.

Åleudsætning
I juli 1995 var man i fuld gang
med at sætte åleyngel ud i
Mariager Fjord.
I 1975 var der op mod en snes
fiskere, der levede 100 procent af
at fange ål i fjorden. I 1995 var
det tal faldet til et rundt nul.
Optimismen blandt fiskerne
var dog stor på ålens vegne i
1995. Man regnede med, at der i
løbet af tre til fire år ville være
masser af ål. Den juli-dag i 1995
udsatte man hele 118.000 stk. åleyngel, der dengang kostede op
mod en krone pr. stk.
Desværre viste optimismen
sig at være overdrevet i en grad,
så ålen i 2012 betragtes som et
stærkt truet dyr.
Det er avisens fotograf Richard Sylvestersen,
der er mand for fotoet med
åleudsætning.

Ordene
der
former
dit liv!
Af Helle Skjerk

Fakta

Brevkasse

Randers: »Nu er det sagt«
»Det står her!«
»Han har ordet i sin magt«
»Hvad du siger er du selv!«

Ord, der f
 ormer dit liv

{{ Brevkassen om livet og
hverdagen er et element
i RandersWeekend

Vi bruger mange forskellige udsagn som
disse i det daglige sprog, der tyder på, at
ord påvirker os og er med til at give os
vores identitet, magt eller autoritet. Men
er det menneskene, der har magten over
ordene eller er det ordene, der har magt over
menneskene?

{{ Hvad vil du gerne sige til andre,
som du også selv bliver glad af?

NLP Psykoterapeut

{{ Hvad vil du gerne sige til dig selv,
som du vokser og bliver glad af?

{{ Hvilke ord har gjort dig mest ondt?
{{ Hvilke ord har påvirket dit liv mest
– noget du har hørt – noget du selv har
sagt – noget der er blevet sagt til dig?

Hvordan ord kan få magt
Vores ord eller sprog - det vi siger eller
skriver, afspejler vores tanker. NLP-pionerer
har undersøgt, hvordan menneskers tanker
kommer til vores bevidsthed igennem det,
vi ser eller det, vi ser for vores indre øje;
det vi hører eller hører for vores indre øre;
det, vi siger til os selv og det, vi oplever i og
omkring vores krop.
Når vores syn - hørelse osv. påvirkes hvad enten det er i form af en fantasi en
drøm eller noget, vi oplever nu og her eller
- noget vi tænker tilbage på - da kan ordene
formuleres. Forklaringen er, at ordene først
dannes i vores bevidsthed, når vi har en eller
anden forestilling om noget - noget vi lægger
mærke til med vores sanser.
NLP-pionerer mener, at ord og sætninger

dermed også er et spejl på vores ubevidste.
Hvis vi ikke kan forestille os eller sanse
noget, har vi heller ingen ord at sætte på.
Omvendt kan vi også sanse så meget, at
det kan være helt umuligt at beskrive. Men
hvem kender ikke til den lettelse, det giver at
forklare det hele for en anden - at få sat ord
på?
Ved at snakke med hinanden eller forklare
hvordan det går, henter vi altså indre film,
billeder og lyde frem fra underbevidstheden
ind i bevidsthedsfeltet og sætter derefter
ordene på, der passer med det, vi sanser.
Snakken får os på den måde til at danne en
bro, kanal eller vej fra vores ubevidste - til
vores bevidsthed i form af ordene. Ordene

{{ Har du spørgsmål til din
aktuelle situation eller et
emne, du ønsker berørt, kan
du sende en mail til Helle Skjerk på helle@favnta.dk

kan på den måde skabe overblik og forenkle
noget, der virker overvældende eller kaotisk.
De fleste af os har sikkert også haft
perioder i vores liv, hvor vi ikke har haft
nogen ide om, hvad vi leder efter for at få det
bedre - eller nogen ide om, hvad vi vil gerne
vil opnå. Vi kan ikke forestille os noget.
Derfor har vi heller ingen ord for det! Når vi
ikke har nogen ord eller forestillinger, er det
også umuligt at gøre noget ved det!

Ord der hjælper underbevidstheden
Men på samme måde som vores under
bevidsthed kan få os til at danne ord, på
samme måde kan ordene også få os til at
sanse - skabe forestillinger og ideer og
dermed få os til at komme videre.
Vi kan påvirke vores underbevidsthed
med ord, vi formulerer og derved få under
bevidstheden til at producere billeder, lyde

og andre sanseindtryk. Eksempler er der
nok af, når du hører en historie eller læser
en bog, ser TV eller hører folk der snakker.
Ordene får dig til at forestille dig noget. Du
kan læse noget, du kan lide eller ikke lide;
noget du får det godt af eller noget, du får
det dårligt af. Ordene påvirker uvilkårligt
dine sanser og dit velbefindende.
Spørgsmålet er så, hvilke ord og
forestillinger du »tænder« på og har glæde
af i dit liv.
Hvilke ord vælger du, når du tænker på dig
selv – er der nogle ord, du siger til dig selv,
du vil bytte ud nu, hvor du ved, at de ord, du
vælger, påvirker dit ubevidste, dine følelser
og dermed dit liv og dine muligheder?
Til en særlig læser!
Helle Skjerk

