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Find Fem Fejl  
findes  
på side 10 i  
Indsigt-sektionen.

løsning

nORDJYsKE Medier A/s 
internet: www.nordjyske.dk

Hovedkontor: Langagervej 1, 
Postbox 8000, 9220 Aalborg Ø, 
Telefon 9935 3535 

Har du ikke fået avisen

Telefon:  9935 3434

Alle hverdage:  kl. 7.00-10.30

lørdag og søndag: kl. 8.00-10.30

Reklamation: 
reklamation@nordjyske.dk

Abonnementsservice

Kontakt Bladsalg for avisbestilling, 
flytning eller stop i leveringen.

Mandag-torsdag: kl. 8.00-16.30 
Fredag:  kl. 8.00-16.00
Telefon:  9935 3599
Fax:  9935 3449
E-mail: abon@nordjyske.dk

Annoncebestilling
Ring eller skriv til dit område- 
 center. Eller ring til Annoncesalg
 
Telefon: 9935 3501,  
Fax: 9935 3515
E-mail: ann@nordjyske.dk
Annoncer kan også produceres og 
indleveres via reklamebureau.

Dødsannoncer
Kontakt dit områdecenter eller 
ring til Telefonannoncer på 9935 
3501. Indlevering senest dagen før 
kl. 15. Til søndag og mandag: lør-
dag kl. 12.

Gul  Gratis
Ring til Gul & Gratis på
tlf. 6545 5353 inden tirsdag kl. 20.

Tlf.: 99353535  Fax: 99353375
redaktion@nordjyske.dk
Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø 

Nordjylland

1. sEKTiOn

NYHEDER - Trafik- og parke-
ringskaos. Det frygter både 
ansatte og naboer til Syge-
hus syd i Aalborg bliver 
konsekvensen af en  
udvidelse på Hobrovej.

� Side�2-21�
 
UDLAND - Egypten slår svin 
ihjel helt uden grund.

� Side�22-23�
 
DEBAT - Uddannelse bliver 
ved med at være omdrej-
ningspunktet for succes og 
fremgang i den nordjyske 
region, skriver uddannel-
seschef Henrik Nielsen.

� Side�24-27

KULTUR - Borgerrettens for-
sanger, den amerikanske 
folkemusiker Pete Seeger, 
fylder 90 år i dag.
� Side�28-29

SPORT - Alt om AaB Hånd-
bolds kamp mod Viborg.
� Side�30-36

BY&liV

NAVNE-stoffet findes sam-
men med lokalstoffet i 
By&Liv-sektionen. 

MITLIV-stoffet er i By&Liv-
sektionen.  

RADIO/TV-oversigten for i 
dag er i By&Liv-sektionen. 

VEJRET findes på næstsidste 
side i By&Liv-sektionen.

gUiDE

BO GODT fortæller blandt  
andet om fremtidens haven: 
Som plug-in i storbyer, organi-
ske hjem eller den automati-
ske have, der passer sig selv.

SØNDAG 3. maj 2009 www.nordjyske.dkBOGODT Engoberet!
- se Laumans silkematte

og smudsafvisende
engoberede falstagsten

Ny møbelserie        Side4-5 Haven i maj Side 44-45 Ny konkurrence      Side 88

Fremtidens have
Vi vil opleve haver, 
som skydes ind i siden af 

højhuse, grønne haver, 
som gør det organiske 
hjem selvforsynende samt 

intelligente haver, hvor 
planterne vander og 
beskærer sig selv.
Side 2-3

KAN HæNDE, at der blev ydet et pænt bidrag til den globale klimaforandring, da Hobroegnens Land-
boungdom i går holdt traktortræk ved byens køretekniske anlæg. Men de 51 deltagere lod sig ikke gå 
på af den omstændighed og slap om og om igen hestekræfterne løs til stor fryd for et tilfreds publi-
kum. De 1500 besøgende fik både dramatik, masser af larm og dieselos, og i tilgift strålende vejr.  
 Foto: Martin Damgård

KliMAFORAnDRing

Af Mogens Møller
mogens.moeller@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Ikke færre end 
600 kasser ulovligt importe-
ret sodavand, smuglertobak 
og spiritus samt en del fros-
sen kød blev udbyttet, da po-
litiet sammen med Skat i går 
foretog en razzia i Fjordbyen 

i Aalborg. Ifølge vagthaven-
de hos Nordjyllands Politi 
blev Skat og fødevarekon-
trollen tilkaldt, efter at be-
tjente i går formiddag havde 
observeret hektisk aktivitet 
med omlæsning af varer i 
Fjordbyen. Et lille klondyke-
samfund i den vestlige del af 
Aalborg.

Ved razziaen fandt myn-
dighederne ulovligt impor-
teret øl, spiritus, tobak, so-
davand og frossen kød til en 
samlet værdi af over 100.000 
kroner. Varerne var fordelt i 
to skure i Fjordbyen.

Især sodavandene fyldte 
så meget, at Skat var nødt til 
at ringe til Falck og bestille 

en større bil for at få trans-
porteret de ulovligt importe-
rede varer væk.

Det frosne kød fik lov at 
blive i fryseren i Fjordbyen. 
Men først efter at fødevare-
kontrollen havde plomberet 
fryseren.

Ifølge politiet har en 61-
årig mand erkendt, at det er 

ham, der har stået for den 
driftige handel med ulovlige 
varer i Fjordbyen.

Der venter nu sandsynlig-
vis manden et retsligt efter-
spil for at have handlet med 
ulovligt importerede varer 
samt et økonomisk mellem-
værende med skattevæse-
net.

600 ulovlige kasser sodavand
RAzzIA: 61-årig beboer i Fjordbyen i Aalborg erkender salg af smuglervarer og kød

NORDJYLLAND: Der gik et 
gys gennem publikum i 
Aalborg Lufthavns ho-
vedbygning i går efter-
middag, da en faldskærm 
få hundrede meter derfra 
ramte jorden med ret stor 
fart.

Mange øjenvidner troe-
de, at udspringeren var 
kommet slemt til skade.

Men tilskuerne til styr-
tet behøver ikke være be-
kymrede. Faldskærmen 
var tom.

Udspringeren havde 
udløst reserveskærmen, 
da der opstod problemer 
med hovedskærmen. Og 
det var hovedskærmen, 
publikum så falde til jor-
den, oplyser Q Fald-
skærmscenter, der arran-
gerede udspringene.

Udspringeren landede i 
god behold i sin reserve-
skærm.

Ifølge Q Faldskærm-
scenter sker det kun ved 
cirka hver tusinde spring, 
at udspringeren ser sig 
nødsaget til at udløse re-
serveskærmen.

landede med 
reserveskærm

AALBORG: I artiklen "Politik er blevet cool" søndag 26. april fremgår det fejlag-
tigt, at 10 medlemmer af KU blev sigtet af politiet for at have kastet et griseho-
ved ind til daværende justitsminister Frank Jensen (S). Formand for KU, Rune 
Kristensen oplyser, at den rigtige version af den historie er, at en flok KU'er 
samlet til sommermøde tæt ved Frank Jensens sommerhus blev sigtet og fik en 
bøde for at synge foran ministeren. De stak af, da der blev tændt lys i huset, og i 
forvirringen glemte de et medbragt grisehoved. Landsformanden fremhæver 
også, at det er enkeltmedlemmer af KU og ikke landsorganisationen, der har 
stillet forslag om at indføre dødsstraf, revselsesret og afskaffe kongehuset.

Præcisering

AALBORG: En aalborgen-
sisk taxachauffør fik et 
kompliceret brud på skul-
deren, da en voldelig og 
utilfreds kunde overfaldt 
ham tidligt lørdag. 

Overfaldet betød, at ta-
xachauffør blev indlagt 
på Farsø Sygehus. 

Chaufføren samlede 
kunden - en yngre mand - 
op ved tretiden natten til 
lørdag i Grotumsgade i 
det centrale Aalborg. 

Manden ville til en 
adresse i Øgadekvarteret, 
og på vejen derhen ville 
han ind at have lidt at spi-
se på Shell-tanken på Ka-
rolinelundsvej og hæve 
penge i en pengeauto-
mat. 

Fremme ved målet ville 
taxakunden ikke betale 
og kom i slagsmål med 
chaufføren. Udover den 
brækkede skulder resul-
terede overfaldet i et blåt 
øje til chaufføren. 

Den voldelige kunde 
var i går endnu på fri fod, 
men vagtchef Poul Bads-
berg fra Nordjyllands Po-
liti siger til NORDJYSKE, 
at politiet har overvåg-
ningsbilleder af ham fra 
Shell-tanken og kan må-
ske også identificere 
manden via pengeauto-
mattrækninger. Manden 
beskrives som omkring 
20 år, 175 til 180 centi-
meter høj og med lyst hår. 

Taxachauffør 
overfaldet  
af kunde

THISTED: En36-årig mand 
måtte en tur på Thisted 
Sygehus, efter at han i af-
tes forulykkede i sin bil på 
Kystvejen i Thy - nær Leg-
ind Sø. Manden kørte 
nordpå ad Kystvejen, da 
han af uforklarlige årsa-
ger mistede herredøm-
met over bilen, som rulle-
de ned ad en stejl skrænt. 

Midtjyllands Politi i 
Holstebro havde i aftes 
ingen oplysninger om, 
hvor slemt den 36-årige 
var kommet til skade.

Bil rullede ned 
ad skrænt


