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indland
her hos os i dag
Lidt eller nogen sol med regn eller byger. Temp. mellem 12 og 15 grader
og jævn til hård vind fra sydvest. I aften og i nat mest skyet og kun
enkelte byger. Temp. mellem 10 og 13 grader og let til frisk vind fra syd
og sydvest.

her hos os i morgen
Mest skyet vejr
med regn eller
byger. Temp. omkring 14 grader
og frisk vind fra
sydvest. Om natten
nogen opklaring
med mest tørt vejr.
Temp. mellem 10
og 12 grader. Let
til frisk vind fra
sydvest.
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Byger de fleste steder, men også lidt sol ind i mellem. Temp. mellem 14 og
17 grader og frisk vind til kuling fra sydvest. I aften og i nat mest skyet og
kun enkelte byger. Temp. mellem 10 og 13 grader og let til frisk vind fra
syd og sydvest, ved kysterne op til hård vind.
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overrasket over forskningens resultat, men han har
et bud på valgplakaternes
effekt.
- Andre midler som partihjemmesider, vælgermøder
og social medier er noget,
man selv opsøger, men at
valgplakater er noget, vi bliver udsat for. Det er noget,
man ikke kan undgå, siger
han til DR Midt & Vest.

Bevidst om effekt

Og kandidaterne synes at
være bevidste om valgplakaternes effekt.
DR Nordjylland har talt
med Lasertryk.dk, der ved
kommunalvalget i 2009
trykte 69.000 valgplakater.
Op til dette valg har de mere
end fordoblet antallet til
150.000.
I 2011 blev reglerne for

valgplakater ændret. Det betyder, at kandidaterne ikke
længere skal bede om tilladelse til at hænge valgplakater op. Organisationer og
andre, der ikke er på valglisten, skal stadig have tilladelse hos Vejdirektoratet eller kommunen.
Ændringen i reglerne betyder, at man har udvidet
perioden for, hvornår plakaterne må hænges op og skal
være taget ned igen.
Fra den fjerde lørdag inden valget må man nu hænge plakater op, og det betyder, at kampen om de gode
pladser begynder denne
weekend ved midnat.
Flere kandidater i Aarhus
Kommune har fortalt Jyllands-Posten, at de forventer at tyvstarte allerede fredag eftermiddag. Samtidig

Professor: Dom er en sejr
for ytringsfriheden
Gyldendal kan nu
udgive et stort
værk fra
historieprofessor
om Danmark
i den kolde krig

KU

FR
I

FR
IS

K

SK

LI
N

G

Lørdag

Fra i dag må
valgplakater
hænges
i lygtepælene.
Ifølge forsker er
valgplakaten en
effektiv kampagne
København - Den klassiske
valgplakat er det vigtigste
værktøj for kommunalpolitikerne i valgkampen. Forskning af sidste kommunalvalg
viser nemlig, at valgplakaten er det kampagnemiddel,
der har den største effekt,
skriver DR Midt & Vest.
Kasper Møller Hansen,
der er professor fra Københavns Universitet, står bag
undersøgelsen, og han er
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europa i går klokken 11
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Højvande i morgen:
Vejle Havn 06.40 - 14.00
Fredericia 07.30 - -:Juelsminde 06.30 - -:Horsens
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København - Det er godt
for historieforskningen, for
forskningen i al almindelighed og for ytringsfriheden.
Sådan modtog historieprofessor Bent Jensen fredag afgørelsen i Østre Landsret, som har behandlet opgøret mellem ham og journalist Jørgen Dragsdahl.
Den 75-årige professor
havde lige fået at vide, at
han var frifundet og ikke
skulle straffes for at have
krænket journalisten, der i
1980’erne skrev om sikkerhedspolitik for dagbladet
Information.
- Som forsker har dommen den betydning, at jeg
har fået rettens ord for, at
det var berettiget, at jeg havde faktuelt grundlag for at
skrive de artikler, jeg skrev,
sagde Bent Jensen.
Også konkret får afgørelsen betydning. Forlaget Gyldendal har på grund af retssagen udsat udgivelsen af
professorens værk ”Danmark i den kolde krig,” som
på 1500 sider i to bind
blandt andet beskæftiger sig
med, hvordan Politiets Efterretningstjeneste betragtede personer som blandt
andre Jørgen Dragsdahl.

Østre Landsret frifandt i gårprofessor Bent Jensen (billedet) for
anklager om injurier i sag, hvor han har hævdet, at journalisten
Jørgen Dragsdahl virkede som KGB-agent.  Foto: Simon Fals /POLFOTO

Journalisten var mistænkt
i tre år for at arbejde for den
sovjetiske efterretningstjeneste KGB, men han blev aldrig sigtet, tiltalt eller dømt.
Men interne papirer fra
PET om mistanken, aflytningerne og observationerne
mod Dragsdahl gav Jensen
grundlag for sine beskyldninger mod Dragsdahl, har
de tre landsdommere slået
fast.

Trykke på knappen

Med frifindelsen kan Bent
Jensen få sit værk på gaden.
- Man kan stort set trykke
på knappen og så lade rotationspressen køre, for her er
omtalt en række af de ting,
der har været oppe at vende, og jeg er jo blevet totalt
frifundet, sagde professo-

ren.
De tidligere folketingsmedlemmer Jesper Langballe, som var med til at sørge
for oprettelsen af et center
for koldkrigsforskning, hvor
Bent Jensen arbejder, og Søren Krarup var blandt de
cirka 80 mennesker, som
var mødt op for at høre
dommen i retssagen om
æren og historien.
Også Lars Hedegaard, Ole
Hasselbalch, Ulla Dahlerup,
Peter la Cour og en række
andre, der har støttet professoren, sad på tilhørerpladserne.
Blandt journalistens støtter var det tidligere folketingsmedlem
Pernille
Frahm. Hun havde en flaske
champagne med i sin taske.
Den blev ikke åbnet. /ritzau/

fortæller Aarhus Kommune,
at man ikke har ressourcer
til at komme problemet til
livs, hvis det foregår uden
for normal arbejdstid.

Klar til at fjerne

Til Ritzau forklarer Københavns Kommune, at man er
opmærksom på problemet.
Kommunen har bedt en
række medarbejdere på gaderne om at fjerne plakater,
hvis de ser dem.
Kommunalvalget afgøres
den 19. november, og de nye
regler siger, at plakaterne
skal nedtages senest otte
dage efter, den 27. november. Kommunen må pille
plakater ned, der er opsat
før midnat fredag og de, der
ikke er taget ned otte dage
/ritzau/
efter valget.

Jurist:
Menneskeret
er trumf
i Jensen-dom
København - Offentlige debattører må finde sig i mere
end private mennesker.
Denne spilleregel har
Østre Landsret slået fast i
fredagens dom, hvor journalist Jørgen Dragsdahl har
tabt sin injuriesag mod professor Bent Jensen, vurderer
chefjurist Jacob Mchangama
fra tænketanken Cepos.
I en foreløbig vurdering
hæfter han sig især ved
dommernes brug af Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention, som beskytter ytringsfriheden.
Konventionen sikrer også
privatlivets fred. Men i afvejningen i fredagens sag med
de politiske og historiske undertoner sejrer ytringsfriheden altså.
- Dommerne klargør, at
menneskerettighedskonventionen, der jo er inkorporeret i dansk ret, spiller
en rolle, siger Mchangama.
I forhold til byrettens dom
i slaget mellem Dragsdahl og
Jensen har landsretten fredag udvidet ytringsfriheden
i Danmark, mener han og
tilføjer:
- Sagen sender i hvert fald
et klart signal til folk, der
deltager i den offentlige debat om kontroversielle emner.
- De må finde sig i at få
tæsk. Og de bør nok ikke
bruge injurielovgivningen til
at forsøge at vinde en debat,
hvis de selv har handlet på
en måde, der giver grundlag
for hårde beskyldninger.

