
Smudsavisen
BT er igen på

gale veje.

USTYRLIGE MARGRETHE
Med henvisning til et tv-
klip fra et internationalt
pressemøde skriver BT på
forsiden under overskriften
’Derfor kan Henrik ikke
styre sig’, at prinsgemalen
igen-igen har bragt dron-
ning Margrethe i forlegen-
hed.

�� Smudsorganet fra Pile-
stræde er som sædvanlig helt

ude i hampen.
Prins Henrik forklarede ro-

ligt og velovervejet, hvorfor
det er urimeligt, at han ikke
må kalde sig konge.

Men han blev hele tiden ge-
neret af sin kone, som absolut
ville gramse på ham for åben
skærm.

Så sandheden er, at det var
hende og ikke Henrik, der var
ustyrlig.

MILJØVENLIGE 
KAMPVOGNE

Klimaforskere fra Syddansk
Universitet skal lære soldater
at føre krig på en mere miljø-
venlig måde, skriver Politiken.

Forskerne mener, at der er
behov for solceller, elbiler og
mindre forbrug af brændstof
ved fronten.

De peger på, at da krigen i
Afghanistan var på sit højeste,
kørte 1300 tankbiler dagligt til
og fra lejrene i kampzonerne,
og det kostede syv liter brænd-
stof at transportere en liter ud
i felten.

�� Klimaforskerne har ret. 
Vi må have tanks, der kører på el.
Og så må de krigsførende parter
forhandle sig frem til, hvor op-
ladningsstationerne skal placeres
på slagmarken.El-tanks må være fremtiden. FOTO: JAN DAGØ/POLFOTO
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NALLERNE VÆK FRA SIDE 9
Chefadministrator på
Politiken Bo Lidegaard
og hans tro væbnere
har resolveret, at der
bl.a. skal flere kvinder i
avisen.

Indlandsredaktør Bo
Søndergaard forklarer
til Belgiske Tidende:

’Der optræder sim-
pelt hen mange flere
mænd end kvinder i
avisen. Det afspejler ik-
ke den virkelighed, som
er derude, og som vi
gerne vil skrive om.’

�� Slyngelstuen er fuld-
stændig enig. Som det
blev udtrykt lige før da-
gens frokost:

’Det er skandaløst, som
Politiken gennem årtier
har undertrykt kvinder. Vi
ser frem til, at kvinderne
nu får plads i spalterne.
Og gerne med meget sto-
re billeder.

Men ham der Lidegaard
har bare at holde nallerne
væk fra Side 9-pigen.
Hende får han sgu ikke
lov til at snuppe.’

Politiken vil have flere kvinder
i spalterne. Men Side 9-pigen
bliver i Ekstra Bladet. 
FOTO: COVERMODEL.DK

HVOR SYGT
Information skriver om al-
ternative behandlingsfor-
mer og har besøgt en så-
kaldt ’alternativ altmulig-
mand’ ved navn Frank Ber-
ger.

Information skriver:
’Frank Berger bruger bå-

de zoneterapi, akupressur,
øreakupunktur, homøopati,
kinesiologi, astrologi, nu-
merologi, ændring af dna
samt pjasken med reso-
nans-vand til at behandle
sine klienter.’

�� Så tror da fanden, at folk
er syge. Vi opfordrer Frank
Bergers ’klienter’ til straks at
søge læge efter endt behand-
ling.

Vi kunne ikke finde et bil-
lede af resonansvand, så
her er noget øreakupunk-
tur i stedet. POLFOTO

HJERNEVASK
Mikael Jalving – ultrakon-
servativ kommentator – bli-
ver krænket hver eneste
gang, Birthe Rønn Horn-
bech (V) åbner munden, be-
tror han Jyllands-Posten:

’Men jeg finder mig i det,
fordi jeg er demokrat. Cyk-
ler en tur, æder en bøf, la-
der mine børn tegne over-
skæg og horn på hendes
kontrafej i avisen og skri-
ver det her.’

�� Hov, hov. Her har vi vist
at gøre med en mand, der
hjernevasker sine børn. Mon
ikke de sociale myndigheder
bør kigge indenfor hos famili-
en Jalving?

Jalvings børn giver Birthe
Rønn overskæg og horn i
panden. Det er ikke pænt.
FOTO: JENS DRESLING/POLFOTO

DEN STILLE
ELLEMANN
Den meget forhenværende
Uffe Ellemann beriger of-
fentligheden med følgende
statement i Jydepotten:

’Vi skal altid forsvare vo-
res ytringsfrihed og de
mennesker, der bruger den
– også selv om de har båret
sig forkert ad.

Jeg tillader mig bare – i
al stilfærdighed – at minde
om, at det ikke er forbudt at
tænke sig om.’

�� Stilfærdighed og efter-
tænksomhed er ikke ligefrem
egenskaber, vi normalt forbin-
der med vores gamle ven Uf-
fe.

Han plejer at larme utrolig
meget.
TEGNING: MORTEN INGEMANN

EKSTRA BLADET RETTER
Ekstra Bladet skrev i går,
at Kurt Westergaard gik
på kursus blandt hund-
redvis af skolebørn –
hvilket en forældre men-
te skabte utryghed. Kurt
Westergaard gør op-
mærksom på, at hans

kursus finder sted sent
på eftermiddagen, hvor
de fleste skolebørn er gå-
et hjem. Kurt Wester-
gaard oplyser også, at
han og sikkerhedsvagter-
ne kun kommer i en bil.
Ekstra Bladet beklager. 


