2 Nordjylland

NORDJYSKE Stiftstidende Søndag 3. april 2011

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

GIV OS ET TIP

SÆRTEGN
Nye kæledyr?

Er der noget,
vi bør vide?

JEG ET
HARTIP

Telefon:
9935 3300

Ja - er det ikke
gribende.

Mail:
redaktion@nordjyske.dk
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NYHEDER -side 2-26 Showet
Night of the Proms fyldte
søndag Arena Nord. 80´er
stjernen Kim Wilde var
blandt de promenente gæster.
Side 10
UDLAND - side 26-27 Der meldes om flere protester efter
afbrændingen af Koranen.
Side 26
DEBAT - side 27-31 Regerin-

gen har lige offentliggjort
sin nye klima- og energiplan. Denne plan vil få
gennemgribende negative
konsekvenser for menigmand såvel som for industri og håndværk i form af
de såkaldt grønne energiformer.
Side 31

KULTUR - side 32-33 NORDJYSKE anmelder "Elskende",
der er en kvindes fortælling om at elske, at blive elsket og ikke at blive det.
Side 33
SPORT - side 34-39 Det lugtede på mange måde af noget rigtigt stort i og uden
for Frederikshavns omklædningsrum i den sene
midnatsstund fredag aften
efter 2-1 sejren i den første
DM finale mod Herning.
Side 38

BY&LIV
NAVNE-stoffet findes sammen 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.

NORDJYSKE Medier A/S Internet:
www.nordjyske.dk

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

Politiet måtte i aktion mod fodboldfans forud for gårdsdagens kamp.

Foto: Torben Hansen

27 fodboldfans anholdt
i Aalborg midtby
URO: Forud for gårsdagens AaB-OB-kamp måtte politiet i aktion med stave
Af Agnete Birch Smith
agnete.birch.smith@nordjyske.dk

AALBORG: Nordjyllands Politi
anholdt 27 AaB-tilhængere
for gadeuorden i går eftermiddag.
Omkring klokken 15:50
opholdt cirka hundrede OBtilhængere sig indenfor og
udenfor John Bull Pub i Aalborg efter aftale.

Men pludselig kom 30-40
AaB-tilhængere farende fra
Maren Thuris Gade og kastede med flasker.
Det lykkedes politiet af få
afværget angrebet og drevet
de nordjyske fans væk igen for en stund.
På hospitalet
Kort efter kom flokken igen.
De var løbet bag om den

gamle toldbygning og kom
nu nordfra.
Denne gang fik politiet
nok og anholdt 26 AaB-tilhængere. Senere blev endnu
en fan anholdt.
Midt i uroen var politiet
nødt til at bruge stave, så en
af uromagerne fik en stav i
hovedet og måtte en tur på
hospitalet.
Betjentene måtte også ty

til peberspray mod uromagerne.
Nordjyllands Politi beholdt de anholdte indtil
kampen var slut, og slap
dem derefter fri igen ved
21-tiden.
- Der er ikke noget at udsætte på OB’erne, tilføjer
vagthavende Frank Liltorp.

Politiet skød efter røvere
NYKØBING F.: To mænd på 19
og 20 år blev lørdag varetægtsfængslet for et bankrøveri i Slagelse. De to blev
fængslet i fire uger i et lukket
grundlovsforhør.
Politifolk affyrede mindst
tre skud mod en bil med de
to mænd, der fredag forsøg-

NORDJYSKE Stiftstidende
er trykt på
FSC-certificeret papir,
der støtter
bæredygtigt skovbrug
i hele verden

te at flygte fra et mislykket
bankrøveri mod Danske
Bank på Nytorv i Slagelse.
Statsadvokaten for Sydsjælland undersøger nu episoden.
Sammen med en medgerningsmand flygtede røveren
i en VW Golf.

En politipatrulje så bilen
på vejen mod Næstved og
optog forfølgelsen. Røverne
kastede i flugten partisansøm på vejen.
Kort før en rundkørsel ved
Næstved blev en af patruljevognene mast ud i et autoværn af de flygtende røvere.

Patruljevognen fik så store
skader, at den ikke kunne
fortsætte.
To betjente i hver sin patruljevogn besluttede at skyde mod røverne.
Kort efter skudepisoden
kom den flygtende bil i skred
og væltede.
/ritzau/

Har du ikke fået avisen
Telefon:
9935 3434
Alle hverdage:
kl. 7.00-10.30
Lørdag og søndag:kl. 8.00-10.30

Abonnementsservice
Kontakt Bladsalg for avisbestilling,
flytning eller stop i leveringen.

Ring eller skriv til dit områdecenter. Eller ring til Annoncesalg

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

Telefon: 9935 3501,
Fax: 9935 3515
Email: ann@nordjyske.dk
Annoncer kan også produceres og
indleveres via reklamebureau.

Reklamation:
reklamation@nordjyske.dk

Annonce-bestilling

ret et smut i Afghanistan
for at besøge de danske
soldater, var dronning
Margrethe lørdag i Vendsyssel, hvor hun besøgte
billedhuggeren Claus
Ørntoft i Mygdal ved
Hjørring. Dronningen
skulle se på, hvordan arbejdet med en skulptur,
som skal stå i parken ved
Marselisborg Slot i Aarhus, skrider frem.
En skulptur af netop
Claus Ørntoft har længe
stået på dronningens ønskeseddel, og hun og
prinsgemalen har også
snakket med kunstneren
om projektet siden 2007,
og for omkring et år siden
var der endelig penge til
at få skulpturen lavet.
- I hele min produktion
har jeg haft dyr som sindbillede - ofte løver. Så jeg
kredsede meget om en løve, men der kunne jo ikke
stå en enlig løve i den store park, forklarer Claus
Ørntoft, som altid med sine skulpturer arbejder
kontekstuelt og tager stilling til det sted, hvor
skulpturen skal stå, har
Ørntoft tidligere forklaret
til NORDJYSKE.
Claus Ørntoft satte sig
for, at Dronningen skulle
have en løve, og arbejder
nu ud fra en fri tolkning
af løverne i rigsvåbenet.

Drevet til havs
RØDHUS: Nordjyllands Po-

liti havde ved avisens
deadline to helikoptere i
luften over havet ud for
Rødhus. De ledte efter to
mænd på 53 og 30 år,
som om formiddagen var
roet ud i en hvid jolle med
en blå stribe på siden.
Ingen af de to mænd er
specielt sejlkyndige, og i
går aftes var der en kraftig nordenstrøm.
De to mænd sejlede ud
klokken 10:30.

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

Gul

Gratis

Ring til Gul & Gratis på
tlf. 9013 5353 inden tirsdag kl. 18.

