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Truet med blodfyldt kanyle
ODENSE En 28-årig mand erkendte hurtigt, at han stod
bag et røveri mod en bagerforretning i Odense, da han i
går formiddag blev pågrebet. Gerningsmanden truede
ekspedienten med en blodig kanyle under røveriet, der
skete ved 9-tiden i en bagerbutik i Kochsgade. »Det er et
røveri. Giv mig pengene,« sagde han, mens han med den
blodfyldte sprøjte truede den unge ekspeditrice til at
udlevere kassens beholdning. Det gav et udbytte på
1.700 kr. Røveren stak derefter af på cykel. Signalementet
førte hurtigt frem til manden, der kort efter erkendte sig
skyldig. Han ventes at blive krævet fængslet ved et
grundlovsforhør i dag. /ritzau/

Debut med peberspray
SKANDERBORG To genstridige mænd fik i denne week-
end Skanderborg Politis peberspray at smage. Det var
politikredsens debut med pebersprayen, som kredsens
politifolk er blevet udstyret med i en forsøgsordning
ligesom deres kolleger i Grenaa og Skanderborg. 
»Det virker,« oplyser vagthavende ved Skanderborg
Politi. Den første episode, hvor en betjent fandt peber-
sprayen frem, var natten mellem fredag og lørdag, hvor
en mand truede betjenten med en hævet jernstang.
Anden episode var kl. to i går morges, da en voldsmand
var anholdt og placeret i patruljebilen. Her slog det klik
for manden, som gik amok og forsøgte at sparke ruderne
ud af bilen. Han måtte til sidst pacificeres med et skud
peber. /ritzau/

Alle frifundet i nordjysk skudsag
FREDERIKSHAVN Samtlige tiltalte i en omfattende
skudsag fra Frederikshavn blev lørdag frifundet. Be-
viserne mod de otte var ikke stærke nok, mente dom-
meren. Det skriver Nordjyske. Anklagemyndigheden
havde ellers ønsket straffe på op til fire års fængsel til de
otte danskere og svenskere, der var tiltalt for at have
medvirket i et dramatisk skudopgør på åben gade den 13.
januar foran hotel Jutlandia. To blev såret af skuddene,
og politiet anholdt efter dramaet flere af de involverede,
bl.a. ved Limfjordtunnelen ved Aalborg efter en heftig
biljagt gennem det nordjyske. En af de tiltalte fik seks
måneders fængsel for ulovlig våbenbesiddelse, men han
har ligesom de syv andre siddet varetægtsfængslet siden
skyderierne, så han har allerede udstået sin straf. /ritzau/

Svensker dræbt ved eneulykke
HELSINGØR En 39-årig mand fra Landskrona i Sverige
blev lørdag aften dræbt ved en eneulykke på Helsingør-
motorvejen mellem Nivå og Humlebæk. Manden kørte
så usikkert og slingrende, at en bagvedkørende bilist
alarmerede politiet. Umiddelbart før politiet var fremme,
kørte svenskeren galt. Efter en tur ude i midterrabatten
forsøgte bilisten at rette bilen op ved at dreje kraftigt til
højre, men kørte ud i rabatten, hvor han ramte et træ.
Da politi og ambulance nåede stedet, var bilisten død,
oplyser vagthavende hos Helsingør Politi. /ritzau/

Dansker druknet i USA
MONTANA, USA En 28-årig dansk mand er druknet i en
sø i den amerikanske stat Montana. Vidner hørte onsdag
ifølge politiet i Richland County manden råbe om hjælp.
Men da de nåede derhen, var han forsvundet fra over-
fladen af Gartside Lake, der ligger nær byen Sidney. Liget
af den 28-årige Anders Troj Jensen befinder sig stadig i
Montana, men vil højst sandsynligt blive fløjet hjem i
dag. Han blev fundet torsdag eftermiddag cirka 30 meter
fra land på godt fire meter dybt vand efter flere timers
eftersøgning af et dykkerhold. Manden arbejdede på en
lille sukkerroegård ved Sidney. 

/ritzau/

Biltyve fanget med pengeskab
ODENSE Hvis man lige har stjålet et pengeskab, så er det
en dum idé at køre rundt i en andens bil, der er "lånt" til
lejligheden. Det måtte et par fynske mænd sande, da de
blev standset af en politipatrulje, fordi mændenes køre-
tøj var meldt stjålet. Politiets interesse var utvivlsomt lidt
uønsket, set fra chaufføren og hans passagers side. For da
betjentene kiggede ind i vognen, viste den sig at rumme
et pengeskab med indhold, indbrudsværktøj og såkaldte
dot-handsker – et uundværligt stykke beklædning for
enhver indbrudstyv. Det førte til, at de to mænd søndag
blev varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør
i Odense. /ritzau/
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Det sker i dag på www.jp.dk
E Oplev det traditionelle tyreløb i Pamplona i

video og billeder.

E Se billeder fra søndagens VM-finale mellem
Frankrig og Italien.

E Retssagen mod blandt andre Serbiens eks-præsi-
dent, Milan Milutinovic, indledes ved FN's krigs-
forbryderdomstol i Holland.

E Quiz-konkurrence: Vind billetter og telt til Skan-
derborg Festival.

Restauranten Horizon-
ten i Køge viser, hvordan
man kan byde gæsterne
på sommerbuk.

Mad til
sommer-
gæsterne Hver uge lader 

Sommermagasinet
børn smage på 
sommerens is. Denne
gang går det ud over
frys-selv-isene.

Vi tester
is

Der var fart over feltet, da
vi gæstede Tivoli i 
København. Læs, hvordan
den gamle have tager sig
ud fra børnehøjde.

Fart på 
Tivoli

N Forsvarsledelsen har tilsy-
neladende haft held til en
budgetmanøvre, der reelt
medfører, at politikerne skal
bevilge 1,8 mia. kr. to gange
for at opfylde samme mate-
rielbehov.

En af politikernes begrun-
delser for sidste år at lukke
spionflyprojektet Tårnfal-
ken var, at man sparede 335

mio. kr. Pengene kunne i
næste forligsperiode fra 2010
være med til at finansiere
Tårnfalkens afløser, som eks-
perter i forsvaret lige nu le-
der efter. Men de 335 mio.
sparede Tårnfalke-kroner vil
til den tid ikke være til stede.
De står ifølge fungerende
forsvarschef, viceadmiral
Tim Sloth Jørgensen, ikke
parkeret på en spærret konto
eller som en selvstændig
post over aktiver i forsvars-
regnskabet.

»De sparede Tårnfalke-ud-
gifter er ifølge aftale med
forsvarspolitikerne gået ind i
den almindelige drift,« for-
klarer viceadmiralen.

»Forsvaret har i øjeblikket
store ekstra udgifter, idet vi
f.eks. har ca. 200 flere solda-
ter udsendt i international
aktion end forudset i forligs-
planen,« siger Sloth Jørgen-
sen, der også nævner ekstra
udgifter til minerydning på
Skallingen og anskaffelsen af
fordyrede infanterikamp-

køretøjer som argumenter
for øget kapitalbehov.

Nye helikoptere
Den anden ompriorite-

ring, som giver besparelser,
og som forsvaret reelt for-
venter betalt en gang mere,
ses ved den planlagte an-
skaffelse af fire store mariti-
me helikoptere, der i den
overordnede forligsaftale er
fastsat til anskaffelse i 2007
for 1,5 mia. kr.

I seneste rapportering fra
forsvarsministeren til for-
ligskredsen fremgår det
imidlertid, at forsvaret øn-
sker at udskyde den helikop-
terinvestering, så den i ste-
det falder sammen med ud-
fasningen af søværnets nu-
værende Lynx helikoptere.
En enkelt helikoptertype er
driftsøkonomisk billigere
end to forskellige.

En sådan handel tænkes
først gennemført i næste for-
ligsperiode efter 2010.

Via forsvarets rapporter er

politikerne blevet overbevist
om, at det er driftsøkono-
misk fornuftigt.

Men hvad med de 1,5 mia.
kr. som i dette forlig så er afsat
til nye maritime helikoptere –
overføres de så til næste for-
ligsperiode, så de kan finansi-
ere den udsatte helikopter-
anskaffelse?

»Nej. De penge indgår nu
også i driften i den igangvæ-
rende forligsperiode,« svarer
den fungerende forsvars-
chef, viceadmiral Tim Sloth
Jørgensen.

Omprioritering
Men betyder det så ikke reelt,

at forsvaret ender med at få be-
vilget de samme penge til heli-
kopterne og de førnævnte
spionflyserstatninger to gange?

»Sådan kan man ikke sige
det. Politikerne har bedt os
om at omprioritere, så vi
eksempelvis kan få råd til at
sende flere soldater i inter-
national mission,« svarer
Sloth Jørgensen.

Den udlægning stiller bl.a.
den socialdemokratiske for-
svarsordfører Per Kaalund
sig undrende over for:

»Vi har fået at vide, at
driftsbudgetterne netop
holdt. Jeg håber ikke, at vi
med disse justeringer er ud-
sat for en skinmanøvre, der i
virkeligheden har til formål
at flytte driftsudgifter over
på anlægskontoen. Det må
man ikke. Hvis forsvaret vir-
kelig kan dokumentere be-
hov for yderligere udgifter
til international indsats, må
vi se på det konkrete behov.
Men vi vil ikke betale de

samme helikoptere to gan-
ge, for at forsvaret kan få råd
til den almindelige drift.«

Hans Chr. Skibby (DF) me-
ner at have fået ministerens
løfte om, at eksempelvis he-
likopterne finansieres inden
for det nugældende forsvars-
budget. Han vil ligesom Kaa-
lund have forsvarsministe-
ren til at forklare sig.

Forsvarsminister Søren
Gade (V) har på grund af fe-
rie ikke været til at træffe for
en kommentar.

mads.stenstrup@jp.dk

Forsvaret får materiel
betalt to gange
Forsvaret har om-
prioriteret materielan-
skaffelser for mindst
1,8 mia. kr. I stedet for
at gemme sparede
midler er pengene
indgået i forsvarets
almindelige drift. S og
DF afviser at bevilge
penge til de samme
projekter flere gange.

BUDGET
Af MADS STENSTRUP

Fakta

Tårnfalken
E Forsvarets eksperter leder lige nu efter erstatning for
Spionflyprojektet Tårnfalken. Det erkendes, at eksempelvis
hærens udsendte soldater dårligt kan undvære et sådan
ubemandet fly til risikofrit at afsløre fjendens stillinger og
mulige baghold.

Helikoptere

E Forsvaret skal anskaffe fire transporthelikoptere, der kan
lande på forsvarets store krigsskibe. Hidtil har man sigtet på
en maritim udgave af de 14 Westland/Agusta-helikoptere,
som flyvevåbnet i disse år modtager til søredning og trop-
petransport.

E De to helikoptermodeller, som tænkes afløst af én med
begges kvaliteter, er vidt forskellige af størrelse.

N Liv i FDF’ernes landslejr

Foto: CASPER DALHOFF

BESØGSDAG – 13.000 FDF’ere er samlet til FDF’s 10 dage lange landslejr på Sletten ved Julsø. Søndag var besøgsdag, og arrangørerne forventede ligeså
mange gæster som lejrdeltagere. Der var ikke mindst stor aktivitet ved den hjemmelavede karrusel, der er sat sammen af rafter.

N Selv om loven siger, at
man skal være 16 år, er det
ikke et problem for min-
dreårige at få adgang til
pornografisk materiale.

Det viser en stikprøveun-
dersøgelse, som Morgen-
avisen Jyllands-Posten har
foretaget blandt kiosker og
tankstationer i Århus. To
drenge på 14 og 15 år be-
søgte 20 butikker i Århus,
og kun i ét tilfælde blev
drengene afvist.

Hanne Nielsen, næstfor-
mand for Nærbutikkernes
Landsforening, kalder det
uvidenhed og sløseri fra 
kioskejernes side. Hun på-
peger dog, at der er en god
fortjeneste på salg af den
type blade, så hun vil ikke
afvise, at det kan få nogle
til at sælge bladene trods
lovgivningen.

Programkoordinator og
psykolog ved Red Barnet
Kuno Sørensen advarer om
konsekvenserne ved at
børn køber porno.

»De udsatte i denne sam-
menhæng er de socialt be-
lastede unge, som tror, at
porno er lig med det al-
mindelige seksualliv. Por-
no bliver et forbillede for
dem,« siger han.

En anden ekspert, Helge
Myrup, som er tilknyttet
Lysthuset – Århus Amts
seksualvejledningsklinik –
oplever, at unge har et for-
skruet billede af sex. Især i
de seneste år, da pornoen
er blevet grovere og lettere
tilgængelig, er der sket en
forandring, mener han.

Ligestillingsordfører Kir-
sten Brosbøl fra Socialde-
mokraterne kalder det
»dybt kritisabelt«, at der
sælges hård porno til børn.

Det er politiet, som skal
håndhæve lovgivningen.

indland@jp.dk

Let for børn 
at købe 
porno
ULOVLIGT SALG
Af METTE SØNDERGÅRD

N En 22-årig mand fra
Odense reagerede heftigt,
da han natten til i går 
tilfældigt stødte ind i en
mand, der tidligere har 
vidnet mod ham i en rets-
sag.

Den unge slog og spytte-
de på vidnet – der imidler-

tid straks fortalte politiet
om episoden.

Det førte i går til, at 
overfaldsmanden efter et
grundlovsforhør blev vare-
tægtsfængslet til den 4. au-
gust, sigtet for vold mod
vidnet.

/ritzau/

22-årig fængslet efter 
vold mod vidne N Danmark er et af mange

EU-lande, der i disse dage
modtager dårligt nyt fra
EU-Kommisionen. 

På nær Sverige kritiseres
medlemslandene for ikke at
gennemføre EU’s regler i
miljøvurderinger, jagt, 
fugle- og habitatbeskyttelse
samt havnefaciliteter til
håndtering af skibsaffald,

oplyser Skov- og Natur-
styrelsen på sin hjemmesi-
de.

EU-pegefingeren løftes i
to tilfælde mod Danmark,
nemlig om fugle- og habi-
tatbeskyttelse. 

Miljøministeriet har el-
lers ændret naturbeskyttel-
sesloven samt fået en ny
skovlov og miljømålslov 

inden for de seneste år,
men meldingen fra EU er
klar.

Det skal ændres. Miljømi-
nisteriet kigger nu nærmere
på åbningsskrivelsen fra EU
for at vurdere, hvor der skal
sættes ind.

/ritzau/

EU kritiserer dansk naturbeskyttelse


