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3Fs hjemmeside, påsat brand i en landskendt restaurant, forpagteren kørt til Vejle Sygehus med

røgforgiftning, stærkt kritiseret politiefterforskning, lækket anholdelse til medierne, tvivlsomt forberedt
grundlovsforhør, erstatningssag mod lov- og ordensmagten i millionklassen, politiske og personlige opgør
hensynsløst blotlagt i det offentlige rum, en langvarig blokade iværksat af landets største fagforening,

sammenbrudte forhandlingsforsøg, politianmeldelser, vrede holdningskrige på Facebook i åbne som lukkede
fora, injurierende påstande fra højre til venstre, udhængning af debattørers familier, ægtefæller og børn,

juridiske slagsmål i det fag- og civilretslige system, et bryllup med voldeligt efterspil på parkeringspladsen,
konspirationsteorier om liberale bagmænd med pengepungen i orden, borgerlige topparlamentarikere til stegt
flæsk, spørgsmål til flere ministre og nærmest endeløse rækker af indslag i de trykte og elektroniske medier
ledsaget af storstilede annoncefejder mellem en rød og en gul faglig organisation. Denne konflikt har det

meste – og lidt til.
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