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Mest tørt med en del sol. Temperaturer mellem 4 og 7 grader og jævn
til hård nordlig vind. Om aftenen og natten mest klart vejr. Temperaturer 
mellem -3 og 2 grader og let til frisk vind fra nord og nordvest.

VEJRET I MORGEN SØNDAG DEN 24. NOVEMBER VEJRET DE NÆSTE FEM DAGE

Temperaturer i Danmark i november
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VEJRET I EUROPA I MORGEN TEMPERATURER VERDEN RUNDT I MORGEN
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Nedbør i Danmark i november målt frem til i går kl. 00
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SØNDAG: Mest tørt med en del sol. 4-5 grader og hård vind fra nord. 
MANDAG: Tørt med en nogen sol. 2-3 grader og jævn vind fra nord. 
TIRSDAG: Mest tørt med nogen sol. 2-3 grader og jævn vind fra sydvest. 
ONSDAG: Skyet med byger. 5-8 grader og hård vind fra vest. 
TORSDAG: Mest tørt og stedvis nogen sol. 4-6 grader og hård vind fra vest.
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 19 byger
 31 skyet
 12 solrigt
 10 skyet
 29 letregn
 24 byger
 17 skyet
 19 skyet
 23 tordenbyge
 12 let skyet
 24 skyet
 24 let skyet
 -12 skyet
 28 tordenbyge
 19 solrigt
 19 skyet
 26 let skyet

 23 byger
 26 solrigt
 0 skyet
 5 skyet
 -1 solrigt
 -5 skyet
 30 byger
 24 tordenbyge
 23 skyet
 30 byger
 1 solrigt
 26 solrigt
 7 skyet
 15 let skyet
 3 skyet
 1 skyet
 22 solrigt
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koRt nyt

10.474 valgkrydser 
erklæret ugyldige
Nye forbedringer på stemme-
sedlen til kommunalvalget i 
år skulle give færre ugyldige 
stemmer. Det var målet for 
Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet. Men i stedet er der 
sket det modsatte, skriver 
Avisen.dk. Ser man bort fra 
de blanke stemmesedler, er 
10.474 stemmer i år blevet er-
klæret ugyldige. Det svarer til 
0,33 procent af stemmesed-
lerne, mens de i 2009 udgjor-
de 0,26 procent. Det svarer til 
omkring 3000 flere ugyldige 
stemmesedler denne gang.

Frifindelse i drabssag 
er endegyldig
Anklagemyndigheden vil ik-
ke gå til landsretten for at få 
en 38-årig kvinde dømt for at 
have dræbt sin mand med 
gift. Dermed står hendes fri-
findelse i byretten ved magt, 
skriver Frederiksborg Amts 
Avis. Kvindens 37-årige mand 
blev i december 2011 fundet 
død med forskellige slags me-
dicin til dyr i kroppen, blandt 
andet stoffet ketamin. Det ka-
stede mistanke på kvinden, 
der er dyrlæge,  men hun 
blev tidligere på måneden fri-
fundet af et enigt nævninge-
ting i Hillerød.

Landbetjent fik 
sprængfarlig pakke 
Det var ikke en sædvanlig 
pakkepost, der stod foran dø-
ren hos landbetjenten i Ting-
lev: en kasse med 11,2 kilo 
ulovligt fyrværkeri svarende 
til fem kilo rent sprængstof, 
oplyser Syd- og Sønderjyl-
lands Politi i en pressemed-
delelse. Fyrværkeriet var så 
ustabilt og af så dårlig kvali-
tet, at det kunne være eksplo-
deret når som helst med vold-
som kraft. Ammunitionstje-
nesten sørgede for, at områ-
det omkring landbetjentens 
kontor blev afspærret, så kas-
sen sikkert kunne fjernes og 
bringes til Haderslev Kaser-
ne, hvor den blev sprængt i 
går. /ritzau/

Rettelse
 
På torsdagsavisens forside 
bragtes en artikel med over-
skriften ”Forskere kræver 
hårdere domme for fusk”. 
Kristeligt Dagblad skal præci-
sere, at denne ordlyd er avi-
sens egen og ikke kan tillæg-
ges de forskere, der citeres i 
artiklen. I selve artiklen hed-
der det, at de tre forskere, der 
indbragte professor emeritus 
Helmuth Nyborg for Udvalge-
ne Vedrørende Videnskabelig 
Uredelighed, vil have gjort 
det til fast praksis, at indkla-
gede, der får en ”dom” for 
uredelig forskning, ”lægges 
på is”, både i forskningsver-
denen og i medierne. Det er 
forkert. De mener ikke, at af-
gørelser fra UVVU bør be-
grænse de indklagedes mu-
ligheder for at komme til orde 
på egne vegne, men at afgø-
relser påvirker den autoritet, 
de kan tildeles som forskere, 
når de udtaler sig i medierne. 
Kristeligt Dagblad beklager 
fejlen.

/ritzau/

Dansk Folkepartis retsordfø-
rer, Peter Skaarup, kalder ju-
stitsminister Morten Bødskov 
(S) i samråd i sagen om et af-
lyst arrangement på Vollsmo-
se bibliotek med digteren 
Yahya Hassan.

”Det er en kæmpe falliter-
klæring for det danske sam-
fund, hvis vi definitivt overla-
der Vollsmose til mørkemæn-
dene,” siger Peter Skaarup til 
Ritzau.

”Justitsministeren må for-
klare, hvad der vil blive gjort 
for at sikre, at Hassan og også 
andre kan være i fred i Volls-
mose. Hassan vil gerne læse 
sine modige og nyskabende 
digte op, og det skal han have 
lov til. Det må justitsministe-
ren sikre,” siger Skaarup.

Retsordføreren mener, at 
aflysningen udstiller, at poli-
tiet mangler midler til at få 
enderne til at nå sammen.

”Der er ingen tvivl om, at 
når politiet ønsker, at det her 

bliver aflyst, så er det, fordi 
de ikke har ressourcer til rå-
dighed for at kunne hjælpe 
Hassan i forbindelse med det 
her arrangement,” siger Peter 
Skaarup.

Han bakkes op af Venstres 
kulturordfører, Michael 
Aastrup Jensen, der både vil 
kalde justitsminister Morten 
Bødskov og kulturminister 
Marianne Jelved (R) i samråd 
i Folketingets Kulturudvalg.

Marianne Jelved ytrede dog 

allerede i går en utvetydig 
kritik af politiets handlemå-
de i Odense.

”Når en forfatter udsættes 
for trusler af den karakter, 
som Hassan er blevet udsat 
for, så er det vigtigt, at man 
ikke giver op. I stedet for si-
ger man bare: Så må vi lade 
være. Det går ikke,” siger hun 
og tilføjer: ”Hvad gør de så 
næste gang. Skal vi så også 
aflyse det?”

Retsordfører for De Konser-
vative Tom Behnke mener,  

at det er i orden, at politiet gi-
ver råd og vejledning, men i 
dette tilfælde måtte man gøre 
alt for at få arrangementet 
med Yahya Hassan gennem-
ført.

”Politiet må levere de poli-
tifolk, der skal til. Om de så 
skal tromme dem sammen 
fra hele landet, så er vi nødt 
til at beskytte vores ytrings-
frihed, vores demokrati og 
vores forsamlingsfrihed,” si-
ger han.

Bødskov skal i samråd om Hassan-aflysning
Samfundet har spillet fallit, når et arrangement med digteren Yahya Hassan bliver aflyst, 
mener Dansk Folkeparti, der sammen med Venstre kalder justitsministeren i samråd

SagEn koRt
 3 Det planlagte arrangementet i 

Vollsmose med digteren Yahya 
Hassen – der skulle afvikles på 
tirsdag – blev i første omgang 
aflyst som følge af en trusselsvur-
dering fra politiet. Men efter hård 
kritik fra blandt andre politikere 
blev beslutningen omgjort. 
Arrangementet skal i stedet fore-
gå på en skole i Vollsmose.

 3 I mandags blev Yahya Hassan 
overfaldet på Københavns 
Hovedbanegård.

 3 I onsdags måtte Hassan bære 
skudsikker vest, da han ankom til 
et arrangement i Politikens Hus 
bevogtet af uniformerede politi-
folk.

Af BrittA SøndergAArd
soendergaard@k.dk

”Svans”, ”jøde” og ”racist”. 
Sådan tordnede tilråbene 
mod scenen, da den tidligere 
imam Ahmed Akkari forleden 
i Vollsmose holdt foredrag 
om sit opgør med islam.  
Både før og efter foredraget 
måtte han ind og ud af Oden-
se-bydelen under politieskor-
te.

Et par uger efter er Ahmed 
Akkari stadig rystet over op-
levelsen, hvor 30 hætteklæd-
te unge saboterede hans fore-
drag med truende adfærd og 
voldsomme tilråb på dansk 
og arabisk. 

Ifølge Ahmed Akkari risike-
rer den unge digter Yahya 
Hassan at få samme medfart, 
når han på tirsdag læser op 
af sine digte i Vollsmose. Ar-
rangementet med den unge 
digter på biblioteket blev 
først aflyst, fordi det lokale 
politi frygtede for den offent-
lige ro og orden, men efter 
pres fra en lang række politi-
kere meddelte Odense Kom-
mune i går, at oplæsningen 
forsøges gennemført på en 
skole i Vollsmose. 

”Uanset hvor meget pres, 
der kommer fra voldelige 
grupper, så må vi ikke give 
efter. Yahya Hassan har ret til 
at fremsige sine digte i Volls-
mose,” siger Ahmed Akkari, 
som peger på, at det er en tri-
umf for islamister og konser-
vative muslimer, når et arran-
gement med en islam-kritisk 
digter aflyses.

”De unge, der saboterer 
den slags arrangementer, er 
ikke bare enkeltindivider. Re-
ligiøse og kulturelle kræfter 
velsigner de unges aktioner, 
fordi der skabes det resultat, 
som mange i miljøet gerne vil 
have,” siger Ahmed Akkari 

og fortsætter: ”Netop Volls-
mose har brug for en debat 
om de svigt i barndommen, 
som Yahya Hassan beskriver i 
sine digte. Vollsmose er ikke 
Mekka eller et helligt sted, 
men et åbent område, hvor 
alle skal kunne sige deres 
mening,” lyder det fra den 
tidligere imam.
Jacob Mchangama, der er 

chefjurist i Cepos, finder det 
også problematisk, at en kon-
troversiel digter ikke kan læ-
se sine digte op på det lokale 
folkebibliotek:

”Politiet må strække sig 
langt for at sørge for, at de-
batten kan løbe af stablen. 
Ellers får vi en situation i 
Vollsmose, hvor gadens par-
lament bestemmer. Meget ty-

der på, at der er visse steder i 
Danmark, hvor man skal 
tænke sig ekstra godt om, før 
man ytrer sig, og det skal vi 
ikke acceptere som sam-
fund,” siger Jacob Mchanga-
ma.

Olav Rabølle Nielsen, der 
er socialdemokratisk byråds-
medlem i Odense og tidligere 
skoleinspektør i Vollsmose, 

er principielt enig :
”Selvfølgelig skal han have 

ret til at læse sine digte op. 
Men arrangementet vil ikke 
gavne den pragmatiske hver-
dag i Vollsmose. Yahya Has-
san fremprovokerer voldsom-
me følelser i nogle miljøer i 
Vollsmose. Man hænger sig i, 
at han sviner sin mor og far 
til, og at han tager afstand fra 

profeten. I de miljøer er man-
ge ikke i stand til at se, at han 
fortæller om de svigt, han har 
oplevet i barndommen,” si-
ger Olav Rabølle Nielsen.

Chefpolitiinspektør John Ja-
cobsen fra Odense Politi afvi-
ser, at postyret omkring 
Yahya Hassan er udtryk for, 
at boligområdet Vollsmose er 
et parallelsamfund, hvor ga-
dens parlament bestemmer:  

”Uanset hvor arrangemen-
tet bliver holdt, kan der kom-
me uromagere. Efter vores 
opfattelse vil der komme en 
del mennesker andre steder 
fra og forsøge at angribe poli-
tiet eller dem, der holder ar-
rangementet. Lige i forhold 
til biblioteket, der ligger i et 
butikscenter, er det svært at 
håndtere sikkerheden. Det 
ville være lettere på Odense 
Rådhus, som vi kan spærre 
af. Men den lokalitet har ar-
rangørerne ikke ønsket. Der 
bor 10.000 mennesker fra 172 
nationaliteter i Vollsmose, og 
langt hovedparten lever fre-
deligt sammen. Men Volls-
mose er også et symbol, og 
der er en bandegruppering, 
som forsøger at sætte dagsor-
denen, som vi på det seneste 
ellers har fået rimeligt styr 
på,” lyder det fra chefpoliti-
inspektøren.
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Tidligere imam: Yderligtgående 
muslimer ødelægger den fri debat
Det er afgørende for demokratiet, at digteren Yahya Hassan kan besøge et udsat boligområde, mener tidligere 
imam Ahmed Akkari og  juristen Jacob Mchangama

2 Skudsikker vest og politi-
eskorte er blevet en del af dig-
teren Yahya Hassans hverdag.  
Her er han ankommet på podi-
et i Politikens Foredragssal, 
hvor han smider sin skudsikre 
vest, inden han skal optræde. 
Politikens litteraturredaktør Jes 
Stein Pedersen – yderst til ven-
stre – var vært ved arrange-
mentet i onsdags.  
– Foto: Claus Bech/Scanpix.


