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LOKALT
UDLAND
Kritik af Amnesty
KØBENHAVN: Finanskrisen må tage sin del af skylden
for verdens elendigheder sidste år. Det mener menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, som torsdag har udsendt sin årsrapport for 2008.
Men kritikken møder selv kritik. Den borgerlige
tænketank Cepos mener således, at Amnesty er ude på
et skråplan, når organisationen siger, at fattigdom er
en menneskerettighedskrænkelse.
- Amnesty gør et godt stykke arbejde, men de er i
høj grad gået i den forkerte retning, når de snakker om
fattigdom og om, at regeringer skal bruge flere penge
på sundhed. Det er jo en politisk udmelding, og det
har ikke noget med menneskerettigheder at gøre, mener Mchangama, som også fungerer som ekstern lektor i menneskerettigheder på Københavns Universitet.
Amnesty afviser dog, hvad pressechef Ole HoffLund kalder “klassisk Cepos” og holder fast i, at finanskrisen har overskygget de menneskerettighedskrænkelser, der foregår i især den fattige del af verden.

A.P. Møller vil donere
projekt i Fredensborg

USA og Israel strides
om bosættelser

Af Kirsten Moth
k.moth@hdnet.dk

JERUSALEM: USA understreger, at det er alvor, at der
ikke skal opføres flere jødiske bosættelser på besat
land. Men det blev torsdag mødt med et skuldertræk
af den israelske regering.
Dermed kan der være lagt op til den største splittelse mellem USA og Israel, siden George Bush den ældre
var præsident for 20 år siden.
Israels afvisning kom ikke mange timer før, at præsident Barack Obama skulle mødes med palæstinensernes leder, Mahmoud Abbas, i Det Hvide Hus.
“Normalt liv” vil blive tilladt i bosættelserne på
Vestbredden, sagde den israelske regerings talsmand,
Mark Regev, og benyttede sig af en meget brugt omskrivning for fortsatte bosættelser.
Han slog fast, at bosættelsernes skæbne “vil blive
fastlagt i forhandlingerne om den endelige status mellem Israel og palæstinenserne, og i mellemtiden må
normalt liv have tilladelse til at fortsætte i disse enheder”.

FREDENSBORG: Fredensborg
Slotshave, et af Danmarks
største og mest kulturhistorisk værdifulde barokhaveanlæg, får sammenlagt
50 millioner kroner fra A.P.
Møller Fonden til genskabelse af de mange forfaldne store sandstensmonumenter og
-figurer.
Første del af projektet med
at genskabe slotshavens hovedakse, Brede Allé, der er et
af de største af sin art i Slotsog Ejendomsstyrelsen, blev
allerede sat i gang i 2005,
hvor A.P. Møller og hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond donerede de første
fem millioner kroner.
Beløbet har dækket udgifterne til projektering af
skulpturprojekterne samt
genhugningen af skulpturgruppen »Flora og Zephyr.«
Med nu yderligere 44,6
millioner kroner fra fonden
bliver det muligt at genhug-

Der sælges aviser som aldrig før
NEW YORK: Nok ser det skidt ud i Europa og USA med
avissalget. Men på globalt plan sælges der aviser som
aldrig før.
Det er stor fremgang i Afrika, Asien og Latinamerika for den daglige avis, der får det overordnede billede
til at tegne lyst.
På globalt plan blev der i 2008 solgt 1,3 procent flere
aviser i et dagligt oplag på 539 millioner, oplyser World
Association of Newspapers (WAN). Det er 8,8 procent
flere aviser end for fire år siden.
- Denne sektor fortsætter med at vokse, siger formanden for WAN, Gavin O’Reilly. Han siger, mediekommentatorer begår en “fejltagelse”, når de spår avisens snarlige død.
Avisindustrien i de rige lande har oplevet stor nedgang i oplaget presset af internettet og fald i annonceindtægter. Flere store amerikanske aviser er lukket,
og velrenommerede aviser som New York Times, Washington Post og Los Angeles Times har ladet alarmklokkerne lyde.
Men i Asien har en voksende middelklasse løftet
avisindustrien. I Indien var der således en vækst i 2007
på 16 procent.

kommer til at binde slotshaven og slottet sammen, sådan som det oprindeligt var
tænkt. Det essentielle i et barokt haveanlæg er samspillet
mellem havekunst, billedhuggerkunst og arkitektur
og parterret bliver en meget
synlig nyskabelse for havens
besøgende.

Johannes Wiedefelts mange
gamle ﬁgurer og monumenter på Fredensborg Slotshaves akse, Brede Allé, skal
genhugges i den mere holdbare tyske sandsten og nye
allétræer skal plantes for de
ialt 50 millioner kroner fra
A.P. Møller Fondens donation.

Flora og Zephyr, Brede Allé i Fredensborg Slotshave. En af de mange
ﬁgurer og monumenter, der bliver genhugget. (Foto: Slots- og Ejendomsstyrelsen)

ge Johannes Wiedewelts otte kæmpefigurer på Brede
Allé samt Danmarks og Norges monumenterne foran
slottet. Samtidigt bliver selve

haveanlægget reetableret og
alle de gamle lindetræer udskiftes med nye. Parterretdelen lige foran slottet bliver
fuldstændig reetableret og

Privatskolen Eton lukket
på grund af H1N1
LONDON: Den hæderkronede, britiske privatskole
Eton meddelte torsdag, at den lukker i en uge efter at
en af dens elever er blevet testet positiv for influenzavirussen H1N1.
Eton College i Berkshire i det sydlige England, der
blandt dens elever har haft de britiske prinser William
og Harry, oplyser, at en 13-årig dreng blev diagnosticeret med virussen onsdag.
/ritzau/

Den Reserverede Have, Fredensborg Slot. (Foto: Slots- og Ejendomsstyrelsen)

Historien
- Figurerne har været restaureret mange gange siden
1759 til 1769, hvor de blev opsat.
- Blandt andet i 1880, hvor
finansministeriet donerede
et dengang meget stort beløb, nemlig 50.000 kroner til
en gennemgribende restaurering af samtlige figurer i
slotshaven. Dengang var de
i så dårlig forfatning, at de
var ved at vælte på Brede Allé, fortæller arkitekt og stenhugger i Slots- og Ejendomsstyrelsen, Mette Marciniak,
der sammen med landskabsarkitekt Christine Waage
Rasmussen er hovedarkitekterne bag det store slotshaveprojekt og -ansøgning.
- Alle figurer og monumenter er udført i Gotlandsk
sandsten, fordi Gotland dengang hørte under Danmark
og kongen ( Frederik den
Femte, red.) derfor havde råderet over sandstenen herfra. Men gotlandsk sandsten
er kalkbunden, og i vores klima er dets levetid kun mel-
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I NÆSTE UGE: er der Gåture for alle med Dansk Vandrelav, Nordsjællandsk afdeling. Turene koster 10 kr for medlemmer og 20 kr for
ikke medlemmer. Tirsdag den 4. juni er der aftenfugletur ved Hillerød. Mødested er Hillerød Station ved Gribskovbanen kl. 19.00.
Søndag den 7. juni er der rundtur til Gl. Humlebæk Havn og Sletten
fiskerleje. Udgangspunktet er Humlebæk Station kl. 14.05.

50 millioner til stort
Slotshave
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UDLAND
Voldtægtsfoto fra Abu Ghraib
BAGDAD: Fotografier af irakiske fanger, som bliver
mishandlet af amerikanske soldater i Abu Ghraibfængslet, viser seksuelle overgreb og tortur.
Det siger den amerikanske generalmajor Antonio
Taguba, som har undersøgt sagen og gennemset cirka
2000 foto af overgreb, til den britiske avis Daily Telegraph torsdag.
De mange foto indgår i den rapport, som Antonio
Taguba udarbejdede i 2004. Præsident Barack Obama
ønsker ikke billederne offentliggjort af hensyn til amerikanske soldaters sikkerhed.
I sin rapport anklager Antonio Taguba de amerikanske soldater for tortur, vold, voldtægt og andre former for seksuelle overgreb mod de irakiske fanger.
Over for Daily Telegraph bekræfter generalmajoren, at der er billeder, der viser voldtægt og seksuelle
overgreb.
Han fortæller, at på mindst et billede voldtager en
amerikansk soldat en kvindelig fange, mens en amerikansk oversætter voldtager en mandlig irakisk soldat.
Der er også foto, der viser, at en irakisk kvindelig
fange med magt får revet sin bluse af, så hendes barm
blottes. Desuden er der billeder, der viser seksuelle
overgreb med knipler og snørrer.
Antonio Taguba skriver ikke i sin rapport om de
amerikanske soldaters overgreb, at der findes foto, der
bekræfter anklagerne. Det bekræfter han nu over for
den britiske avis.
De mange fotografier indgår i cirka 400 anklager
om overgreb og mishandling af irakiske fanger i Abu
Ghraib uden for Bagdad og seks andre irakiske fængsler mellem 2003 og 2005.

12 dræbt af bomber i Pakistan

Flora og Zephyr er ved at blive genhugget på Raadvad Stenhuggeri i tysk sandsten, der er mere holdbart end den ﬂere hundrede år gamle gotlanske sandsten, som den oprindelige ﬁgur er hugget i. (Foto: Slots- og Ejendomsstyrelsen)

lem 50 og 250 år. De har
nu fået kunstigt åndedræt
så mange gange, så vi ikke
kan restaurere på dem mere. Sandstenen er fuldstændig nedbrudt. Derfor skal de
fire bortførelsesgrupper nyhugges og de fire trofæopsatser delvist nyhugges, delvist
restaureres, oplyser Mette
Marciniak.
Nyhugningerne
bliver
skabt i tysk sandsten, der er
kieselbundet og derfor har
en levetid på helt op på mellem 300 og 400 år. Alle bliver
hugget i Danmark på fem af
landets bedste stenhuggerier. Efter sommerferien bliver
arbejdet udbudt i licitation af
Slots- og Ejendomsstyrelsen.
- Det er et meget stort, detaljeret og præcist stykke arbejde. Det tager tre stenhuggersvende to år at hugge en
bortførelsesgruppe. Der er
lavet meget præcise og detaljerede gibsafstøbninger af
samtlige figurer og hugningen foregår med plus minus
en millimeter i forhold til de

Brede Allé, hovedaksen i Fredensborg Slotshave. (Foto: Slotsog Ejendomsstyrelsen)

gamle figurer, fortæller arkitekt Mette Marciniak.
I Slots- og Ejendomsstyrelsen er der ansat fire billedhuggere til at udføre og
rekonstruere skulpturerne
som gibsmodeller.

Enestående anlæg
Den store fonds-donation
vækker glæde mange steder
og Slots- og Ejendomsstyrel-

sens direktør Carsten Jarlov
siger:
- Fredensborg Slotshave
er et enestående anlæg indenfor dansk have- og billedkunst. Det har i flere år
været et ønske at restaurere
B rede Allé, som har været
præget af forfald. Men vi har
ikke selv haft muligheden for
at løfte opgaven økonomisk,
så det er meget glædeligt, at

Almenfonden har valgt at
yde en så generøs støtte. Nu
kan vi fuldende genskabelsen af Wiedefelts figurer, udskifte de gamle allétræer og
reetablere parterret foran
slottet. På den måde kan vi
bevare et enestående anlæg
og skabe værdi for havens
besøgende mange generationer frem, siger direktør
Carsten Jarlov.

ISLAMABAD: Mindst 12 mennesker mistede livet og
39 blev såret i forbindelse med fi re bombeattentatet i
dag i det nordvestlige Pakistan.
Tre bomber eksploderede i Peshawar med 10 døde
og 30 sårede til følge. Timer senere kostede et bombeattentat i Dera Ismail Khan, 300 km syd for Peshawar,
yderligere to mennesker livet, ligesom mindst ni blev
såret.
Attentaterne kommer i kølvandet på, at talibanmilitsen i Pakistan har taget skylden på en massiv selvmordsbombe i den pakistanske by Lahore. Dette attentat, der fandt sted i går, kostede 24 mennesker livet
og sårede næsten 300 andre.
Talibanmilitsen sagde, at bomben i Lahore var
hævn for den pakistanske regeringshærs offensiv i den
uroplagede Swatdal i den nordvestlige del af Pakistan.

Treårig skyder toårig lillebror
LOS ANGELES: En treårig pige har ved et uheld skudt
og dræbt sin toårige bror, efter at børnene fandt et
ladt håndvåben i deres hjem i Californien, oplyser
politiet torsdag.
Politiet i Bakersfield, 177 km nord for Los Angeles,
siger, at den tragiske hændelse fandt sted i går aftes.
Hændelsen skete, da pigen fandt et halvautomatisk
håndvåben i forældrenes seng. Drengen blev hastet på
hospitalet efter skudulykken, men døde af et skudsår i
brystet.
Politiet siger, at børnenes mor var hjemme på tidspunktet for skudepisoden, men i den anden ende af
hjemmet. Børnenes far var på arbejde.

Krise: Ud med de dårligste
STOCKHOLM: Svenske erhvervschefer har i stor skala
benyttet den økonomiske krise som påskud til at slippe af med ansatte, som de ikke mener er gode nok.
Det viser et rundspørge, som avisen Dagens Nyheter
omtaler i dag.
Over en tredjedel af de adspurgte chefer indrømmer, at de har benyttet muligheden til at komme af
med medarbejdere, som de ikke mener gør deres arbejde godt nok, eller som de ikke vil have i virksomheden længere.
Desuden har mange chefer afskediget flere ansatte, end det var nødvendig set ud fra firmaets økonomi,
fremgår det af undersøgelsen, der er udarbejdet af firmaet Proffice.
/ritzau/

