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Af Sine Schack Vestergaard 

Det blev sagt i spøg, under-
stregede forhenværende de-
partementschef Peter Loft fl e-
re gange.

Alligevel valgte han man-
dag at fortælle Skattesags-
kommissionen om en dialog, 
han i sensommeren 2010 
havde med sin øverste chef, 
daværende skatteminister 
Troels Lund Poulsen (V).

- Jeg kan huske, at jeg en 
gang for sjov sagde: Nu må du 
lige huske, at det her er altså 
Danmark og ikke Rusland, 
hvor en eller anden oligark 
sidder i fængsel, formelt på 
grund af skattesvig, men for-
mentlig fordi han var uenig 
med Putin. Anledningen var 
skatteministerens talrige 
spørgsmål til historiens mest 
omtalte skattesag, nemlig sa-
gen om, hvorvidt Helle Thor-
ning-Schmidts mand, Ste-
phen Kinnock, skulle betale 
skat i Danmark.

- Jeg sagde det for sjov. For 
lige at markere, at der er 
grænser for, hvor meget du 
må bede mig om og spørge 
mig om, forklarer Loft.

Lund Poulsen var nemlig 
ifølge Loft meget interesseret 
i sagen og blev tæt og detalje-
ret orienteret, stik imod hvad 
Venstre-politikeren selv har 
fortalt kommissionen.

Da afgørelsen var tru� et, 
og det stod klart, at Kinnock 
ikke var skattepligtig, førte 
det til en byge af spørgsmål 
fra både ministeren og hans 
spindoktor, Peter Arnfeldt.

Spørgsmålene, der gik på 
detaljer i skattelovgivningen, 
gjorde ifølge Lofts egen for-
klaring den ellers erfarne de-
partementschef så rundt på 
gulvet, at han dårligt kunne 
argumentere for, hvorfor af-
gørelsen var korrekt.

- Er ministeren utilfreds 
med afgørelsen? Siger han, at 
det er noget møg, blev Loft 
spurgt mandag.

- Nej. Men han siger: Kunne 
den ikke lige så godt være fal-
det ud til den anden side. 
Kunne I ikke akkurat lige så 
godt være kommet til det 
modsatte resultat, forklarede 
Loft, der efter eget udsagn 
forsikrede ministeren, at af-
gørelsen var korrekt.

Alligevel gik han videre til 
sine underordnede med en 
række af ministerens argu-
menter, hvilket i hvert fald en 
af dem, fagdirektør Ivar Nord-
land, opfattede som om, at 
ministeren angreb afgørel-
sen.

- Jeg argumenterede ikke 
ud fra, at kendelsen var for-
kert, jeg argumenterede for at 
forsvare den, lyder det fra 
Loft. Peter Loft forklarede, at 
han ganske rigtigt godt kan 
have sagt, at han var under 
pres, men at det ikke var i be-
tydningen »under pres for at 
få afgørelsen ændret«.

- Jeg var presset, ligesom 
når man er til eksamen, for-
klarede Loft. Troels Lund 
Poulsen har tidligere over for 
kommissionen erkendt, at 
han stillede »et par spørgs-
mål« til »blandt andet rets-
praksis«.

Loft til Troels 
Lund: Vi er ikke 
i Rusland

»Sydfyn Style« er 
� ernet fra YouTube 
efter krav om brud på 
ophavsret fra Universal 
Music

Videoen »Sydfyn Style« blev 
noget af et viralt vidunder, da 
syngende og dansende borg-
mestre gik land og rige rundt 
på nettet og ikke mindst i me-
dierne. Men nu har webporta-
len YouTube blokeret for fi l-
men, skriver fyens.dk 
mandag.

I stedet for videoen fl yder 
denne besked over skærmen: 
Denne video er ikke længere 
tilgængelig på grund af et 
krav om ophavsret fra Univer-
sal Music Publishing AB.

Projektleder Susanne Lin-
net Aagaard fra Fremtidsfa-
brikken, som har produceret 
fi lmen, afviser, at der er sket 
en overtrædelse af ophavs-
retsloven:

- Vi mener ikke, de kan gøre 
et retskrav gældende, da det 
ikke er en reklamefi lm, siger 
hun til fyens.dk.

I »Sydfyn Style« synger fi re 
sydfynske borgmestre en 
tekst om Sydfyn på melodien 

til megahittet »Gangnam Sty-
le«. 

Samtidig forsøger borgme-
strene sig udi de notoriske 
hoppende dansetrin, som den 
sydkoreanske rapper Psy ud-
fører i musikvideoen.

Velkomst� lm
Ifølge Susanne Linnet Aaga-
ard blev videoen dog ikke la-
vet med et kommercielt for-
mål, men derimod som en 
velkomstfi lm til en undervis-
ningsdag om branding af 
Sydfyn med hold af kreative 
iværksættere og kommunale 
medarbejdere.

At fi lmen gik viralt, var blot 
en sidegevinst.

- Selvfølgelig har vi været 
glade for omtalen. Det ville 
være fjollet ikke at være det, 
siger hun.

Susanne Linnet Aagaard vil 
nu undersøge om, hvorvidt 
ophavsretten er krænket i ju-
ridisk forstand. For hun sy-
nes, det er synd, hvis videoen 
ikke kan få lov at fl orere på 
internettet fremover.

- Vi er jo ikke noget kom-
mercielt dyr, der misbruger 
musikere. Det er ikke missio-
nen, siger hun til fyens.dk.

YouTube blokerer 
video med 
borgmestre

Mærsk Mc-Kinney Møller. POLFOTO

Den afdøde skibsreder 
er i New York blevet 
optaget i Annual 
International Maritime 
Hall of Fame

Afdøde skibsreder Mærsk Mc-
Kinney Møller er blevet en of-
fi ciel del af det fornemste ma-
ritime selskab. Det skriver 
shippingwatch.dk.

Mærsk Mc-Kinney Møllers 
fortsatte ikonstatus i ship-
pingbranchen blev understre-
get ved en ceremoni i New 
York, hvor han blev optaget i 
Annual International Mariti-
me Hall of Fame. Her tildeltes 
han en såkaldt posthumous 
award.

Optagelsen er udtryk for 
international anerkendelse af 
skibsrederens enestående bi-
drag til den globale maritime 
industri, lyder det i begrun-
delsen.

Mærsk Mc-Kinney Møller 
blev ved ceremonien hyldet af 
400 maritime erhvervsfolk, 
skriver shippingwatch.dk.

Også New Yorks borgmes-
ter, Michael Bloomberg, og 
Ron Widdows, topchef i Rick-
mers Group og Rickmers-Li-
nie, blev optaget i den mariti-
me Hall of Fame. Mærsk 
modtog i sit lange liv som 
øverste chef og ejer af det 
danske shipping- og olieimpe-
rium stribevis af anerkendel-
ser, inden han døde 16. april 
sidste år, 98 år gammel.

Mærsk Mc-Kinney 
Møller optaget 
i Hall of Fame

27 gange ska� ede 
tyve sig adgang til 
forsvarets brændstof. 
Tre letter anklages for 
at stjæle 27.000 liter

Tre mænd fra Letland skal de 
næste to dage stå foran en 
dommer ved Retten i Esbjerg, 
hvor de er anklaget for 27 
gange at tappe olie fra forsva-
rets olierørledning, der trans-
porterer brændstof ned gen-
nem Jylland.

Hos de tre mænd på 40, 36 
og 31 år har politiet fundet 
fl ere forskellige slanger, pum-
peudstyr og dunke. Samtidig 
konfi skerede politiet 18.000 
kroner i kontanter.

Politiet mener, at de ulovli-
ge aftapninger har fundet 
sted mellem marts og novem-
ber 2012. Hver gang er der 
tappet cirka 1000 liter olie, 
altså i alt 27.000 liter.

Tyveriet blev opdaget, fordi 
Forsvarets Materieltjeneste 
fl ere gange konstaterede kort-
varige fald i trykket på olie-
rørledningen.

Efter at have kontrolleret 
ledningen for mulige lækager 
uden at fi nde nogle opstod 
der mistanke om, at der var 
etableret ulovlige tappeste-
der, og derfor gik forsvaret til 
politiet med mistanke om ty-
veri.

Samarbejde
Syd- og Sønderjyllands Politi 
og Midt- og Vestjyllands Politi 
har samarbejdet om opklarin-
gen.

En nat i november blev de 
tre mænd anholdt ved en ak-
tion på en rasteplads på Ribe 
Landevej mellem Grindsted 
og Holsted. De har siddet va-
retægtsfængslet siden.

Tiltalen mod mændene 
sker efter en paragraf i straf-

feloven, som omhandler tyve-
ri af blandt andet energi for 
økonomisk vindings skyld. 
Forbrydelsen har en straf-
ramme på op til seks år, oply-
ser politiet.

Olierørledningen Neps 
(North European Pipeline Sy-
stem) løber gennem hele Jyl-
land fra Frederikshavn til 
grænsen med forgreninger til 
Djursland og mod Esbjerg og 
Fyn.

Gennemstrømningen af 
brændstof i ledningen kon-
trolleres løbende for at sikre, 
at der ikke sker lækager, der 
kan skade miljøet.

På baggrund af olietyveriet 
er overvågningen af lednin-
gen forstærket for at hindre 
såvel lækager som tyveri.

De tre letter kan forvente 
enten at få ordene skyldig el-
ler ikke skyldig læst op ons-
dag. Hvis de kendes skyldige, 
vil anklageren kræve udvis-
ning.

Tre letter i retten for 
at suge olie fra forsvaret

Normalt lever albatros-
sen på den sydlige 
halvkugle, men en 
enkelt albatros har 
taget turen til 
Grønland

To grønlandske jagt- og fi ske-
ribetjente fra Sisimiut fi k sig 
for nylig noget af en overra-
skelse, da de var på patrulje.

De to betjente, Jens Oster-
mann og Hans Mølgård, spot-
tede nemlig en albatros midt i 
den grønlandske natur. Alba-
trossen lever under normale 
omstændigheder på den syd-
lige halvkugle, så de to be-
tjente kunne næsten ikke tro 
deres egne øjne.

De tog derfor billeder af 
den store fugl med det gigan-
tiske vingefang og sendte 
dem til Grønlands Naturinsti-
tut.

Ifølge Grønlands Naturin-
stitut faldt biologen her næ-
sten om i sin stol, da han kun-
ne bekræfte, at der rent 
faktisk var tale om en albatros 
- en yngre sortbroget alba-
tros. Observationen blev be-
kræftet af en fuglebiolog på 
DCE - Nationalt Center for 
Miljø og Energi.

En træt fugl
Det må have været en ganske 
træt fugl, de to betjente foto-
graferede, for albatrosser le-
ver normalt kun på den sydli-
ge halvkugle, og de nærmeste 
ynglende bestande af sortbry-
nede albatrosser fi ndes på 
Falklandsøerne og Sydgeor-
gien.

Jens Ostermann og Hans 
Mølgård fra Sisimiut kan der-
med skrive sig ind i den lille 
eksklusive klub af mennesker, 
der har set en levende alba-

tros i grønlandsk farvand.
I alt er der registreret fem 

albatrosser i Grønland, oply-
ser Grønlands Naturinstitut.

Senest var en gulnæbet al-
batros helt tilbage i august 
1963, og denne art blev også 
registreret i august i 1944.

Den sortbrynede albatros 
er tidligere registreret to gan-
ge i august 1935 og juli 1958.

De tidligere observerede 
albatrosser er tilsyneladende 
alle blev skudt, da to af dem 
befi nder sig i Thorshavn mu-
seum, mens der er en gulnæ-
bet på Zoologisk Museum i 
København og en i en privat 
samling.

Den vildfarne albatros be-
høver dog formentligt ikke 
frygte for sit liv. I henhold til 
fuglebekendtgørelsen fra 
2009 er alle fuglearter frede-
de på nær 20 listede arter, 
som man har tradition for at 
jage i Grønland.

Forvildet albatros 
spottet på Grønland

Albatrosserne lever 
normalt på den sydlige 

halvkugle, så en albatros 
har haft problemer 

med den indre gps, da 
den forvildede sig til 

Grønland. POLFOTO


