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Bendtsen
giver opsang
til erhvervsliv

Bavnebål
for Marys
kongebarn

Af Martin Hein
martin.hein@nordjyske.dk

BLUS: To amatørastronomer får

gennemført idé med dybe rødder
Af Lars Borberg
lars.borberg@nordjyske.dk

NORDJYLLAND:
Når
kronprinsesse Mary nedkommer med sit og kronprins Frederiks barn, formentlig midt i oktober, vil
det blive fejret med et glædesbudskab i form af bavnebål fra hovedstaden og ud til
landets yderste kyster.
- Det første bål vil blive
tændt tæt på København.
Derefter vil bålene blusse op
i hurtig rækkefølge og brede
sig som en bølge ud over hele landet, siger projektleder i
Hjemmeværnets nordlige
region, Lisbeth Frost Jensen
til NORDJYSKE.
Det er Hjemmeværnet og
NORDJYSKE i samarbejde,
der har sat det storstilede
projekt i værk, som vil komme til at imvolvere flere tu-

sinde
hjemmeværnsmedlemmer over hele landet.
Men selve ideen blev undfanget en sort, overskyet nat
i Lille Vildmose.
Her sad to amatørastronomer fra Aalborg, Helge
Selchau og Ole Fastrup, og
ventede på klart sigt til verdensrummet.
- Det var Helge, der fik
ideen, men han har også
været vild med bavnehøje i
årevis, siger Ole Fastrup.
- Ja, og det vil være en flot
måde at fejre den næste
tronfølger på. Og samtidig
kan man få at se, hvor hurtigt sådan et blus-budskab
kan brede sig. Så flot et forsøg er vist aldrig lavet, siger
Helge Selchau.
De to astronomer kontaktede NORDJYSKEs kulturredaktion med ideen.
- Det er jo rendyrket kul-

tur. Det har det hele. Historien, skønheden, kærlighed
og frodighed. Det glæder vi
os til at se, siger Helge Selchau.
Bavnerne er en ældgammel måde at sende vigtige
budskaber ud i landet. Den

menes at have eksisteret så
langt tilbage som i bronzealderen i Norden, og masser af
høje i landskaberne hedder
noget med bavne.
For Hjemmeværnet er det
ikke noget problem at lokalisere de gamle bavnehøje.

- Dem har vi skam på vore
militære kort, hvor alle
landskabets militære muligheder er registreret, siger
Lisbeth Frost Larsen fra regionshovedkvarteret
på
Hvorup Kaserne.
Indsigt forside

Helge Selchau (th) og Ole Fastrup sad
en sort nat i Lille Vildmose og ventede på stjernesigte. I ventetiden opstod ideen om at genoplive en urgammel tradition i anledning af kronprinsesse Marys kommende fødsel af en
tronfølger.
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Politikere siger ja tak til gratis håndboldbilletter
Af Tino Pedersen
og Lars Teilmann
central@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: KMD,
der er hovedleverandør af itløsninger til det offentlige,
tilbyder gratis håndboldbilletter til nordjyske toppolitikere og embedsmænd.
De fleste takker ja til leverandør-betalt tophåndbold
med Aalborg DH i Gigantium, men dét er kritisabelt og
i strid med god forvaltnings-

skik, vurderer eksperter.
For 14 dage siden var en
delegation på 38 fra Nørager
Kommune til håndbold på
KMDs regning, og det ser
borgmester Poul Larsen (K)
ingen problemer i:
- Vores medarbejdere bliver overhovedet ikke påvirket af det, og jeg er sikker på,
at de ikke får varmere følelser for KMD af den grund.
Der er ikke en eneste, der
tænker på, hvor billetterne
kommer fra.

NORDJYSKE Mediers
undersøgelse af sagen viser,
at mindst 17 af landsdelens
27 kommuner er blevet tilbudt gratis billetter, og at
politikere og embedsmænd
fra mindst 13 kommuner har
været til håndbold betalt af
KMD.
Hobros borgmester Jørgen Pontoppidan (V) har
som en af få afvist KMD’s tilbud, der faktisk røg direkte i
papirkurven.
- Jeg er borgmester i Ho-

bro, og jeg kan ikke se, hvad
jeg skal til håndbold i Gigantium. Jeg synes faktisk, at det
er noget pjat, siger Jørgen
Pontoppidan, som ikke kan
se relevansen af damehåndbold, selv om KMD er Hobro Kommunes hovedleverandør af it.
Professor i offentlig ret
Claus Haagen Jensen, Aalborg Universitet, vurderer,
at det er kritisabelt og i strid
med god forvaltningsskik,
hvis politikere og embeds-

folks modtager KMD’s billet-gaver.
- Ikke mindst på et tidspunkt, hvor der er optræk til
forhandlinger, finder jeg det
kritisabelt, at politikere tager imod den slags, siger
Claus Haagen-Jensen. Han
peger på, at KMD’s gavmildhed falder på et tidspunkt,
hvor kommunalreform og
store beslutninger om fremtidens it-løsninger i de nye
kommuner er højaktuelt.
Afdelingsforstander
på

Danmarks Journalisthøjskole, cand. jur. Oluf Jørgensen,
ser også problemer i den
form for gaver.
- Det er noget, som bør få
alarmklokkerne til at ringe,
når der er tale om, at en virksomhed, som er interesseret
i at være leverandør til kommunerne, strør om sig med
billetter, siger Oluf Jørgensen og minder om, at politikere og embedsfolk som udgangspunkt ikke må modtage gaver.

Hos KMD afviser kommunikations- og marketingdirektør Anders Rosbo, at
billet-gaverne kan være et
problem.
- Vi mener i hvert fald ikke, at vi gør noget forkert
ved at tilbyde en billet til 100
kroner og lidt mad i forbindelse med en håndboldkamp, siger han.

Indsigt side 2

AALBORG:
Bendt
Bendtsen er træt af erhvervslivets kritik af lave
forskningsbevillinger, og
sender nu aben tilbage.
- Det hjælper jo ikke
noget, at de råber på mere
forskning, hvis de flytter
skattegrundlaget ud. Vi er
en del af fællesskabet, og
vi skal selvfølgelig sørge
for, at de danske unge er
så veluddannede som
muligt, men når man høster frugterne, så skal man
også være med til at betale, siger Bendt Bendtsen.
Opsangen er blandt andet rettet mod medicinalindustrien, hvor Novo
Nordisk fornylig sparede
skat ved at flytte patenter
til udlandet. Asger Aamund, der er bestyrelsesformand i to medicinalvirksomheder, føler sig
dog ikke ramt af den løftede pegefinger. Han mener, at der er brug for reformer, og det er politikernes job.
- Virksomhederne har
ikke et særligt ansvar. Det
er politikernes ansvar at
sørge for, at det danske
samfund er konkurrencedygtigt. Det kan altså ikke
nytte noget, at politikerne smider håndklædet i
ringen og siger: Så må
virksomhederne tage ansvaret for det, for vi tør
ikke gå ind og reformere
samfundet, siger han.
Arbejdsmarkedsordfører Jakob Axel Nielsen afviser, at det kun er politikernes ansvar.
- Virksomheder er også
borgere, og de kan ikke
bare flygte, fordi det kan
betale sig på den korte
bane. Vi kan ikke stoppe
dem, men vi appellerer
bare til, at de tænker lidt
mere langsigtet.
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