
SKAL SØREN OG EDDY RÅDNE OP I SOMALIA? GIDSLER I
DAGE673

SIDE 2 FREDAG 16.11.2012

Udgivet og trykt af JP/Politikens Hus A/S. Adm. direktør Lars Henrik Munch
Chefredaktører: Poul Madsen (ansvarsh.), Karen Bro og Geir Terje Ruud Redaktører: Morten V. Poulsen og Claus Lunde (adm.)

Redaktion København 33 11 13 13 � redaktionen@eb.dk � Rådhuspladsen 37, 1785 Kbh. V � Åben hele døgnet � Fax 33 14 10 00 � Redaktion Aarhus 86 13 27 44
Abonnement 70 21 03 13 Bestilling, information eller reklamation � Personlig betjening: Man.-fredag kl. 8.00-16.00, lørdag samt søn- og helligdage kl. 7.30-11.30

Tast selv-betjening: www.ekstrabladet.dk/avisabonnement
GRUNDLAGT

1904

Nyhedsredaktører:
Niels Pinborg og Morten V. Poulsen

Røde Ole
åbner sig
SOM minister var Ole Sohn yderst sparsom med
kommentarer og henvendelser til offentligheden –
også i en sådan grad, at han internt i regeringen
blev kaldt ’den tavse mand’. Men det var dengang.

LØN OG SKAT må ned, lød brølet i går på dagbladet
Børsens forside. Personen bag kravet var hverken
Venstres Claus Hjort Frederiksen eller Liberal Al-
liances Anders Samuelsen. Det var – ja, hold fast –
Røde Ole, som krævede danske lønninger sat ned,
effektivisering af den offentlige sektor og lavere
skat. Sådan.

DA Claus Hjort for nogle dage siden lancerede de
samme ideer, blev han af politikere i S og SF kaldt
vanvittig og usympatisk. En led fyr, der var ude på
at smadre lav- og mellemindkomstfamilierne i
Danmark. Modtagelsen af udmeldingen fra Sohn
har været mere forsigtig.
Godt nok fordømmende,
men det er, som om hans
kolleger i rød blok afven-
ter, at han udsender et de-
menti.

OLE SOHNS sindelagsskifte
er svær at forklare – ud
over, at han jo som be-
kendt før har prøvet at skifte ideologi. Vi bliver ik-
ke overrasket, hvis det viser sig, at han i al hem-
melighed er konverteret til Venstre.

HAN KAN klandres for, at han først offentliggør si-
ne politiske mål, efter at han er gået som minister
og har meldt sin afgang fra Folketinget. Til gen-
gæld skal han roses for at være blevet åben og
snakkesalig. En politiker, der gerne vil dele sine
inderste tanker og visioner med andre.

DENNE åbenhed klæder Ole Sohn. Vi må gå ud fra,
at den også gælder forhold tilbage i tiden – som
f.eks. dengang han var formand for kommunister-
ne i Danmark.

FOR danskerne mangler stadig svar på, hvor man-
ge penge fra kammeraterne i Sovjet han dengang
på partiets vegne modtog i Danmark. Det såkaldte
Moskva-guld. Vi tror, læserskaren vi være stor,
hvis han ligefrem betror sig i bogform. Gerne på
eget forlag.
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Ole Sohn
skal roses

for at være
blevet åben og
snakkesalig

EKSTRA BLADET MENER

Vi er en stamme, som et eller
andet sted er i økonomisk

krig med resten af verden 
Lars Løkke Rasmussen på pressemøde om Danmarks situati-
on. FOTO: NIELS HOUGAARD/POLFOTO

�� Sådan taler en rigtig lommefilosof fra sin hængekøje.

Danske formiddagsaviser er
høflige søndagsskoler i

forhold til deres britiske kolleger
Journalisten Lasse Jensen i Information. 
FOTO: MORTEN LANGKILDE/POLFOTO

�� Slyngelstuen kan på Ekstra Bladets vegne bekræfte,
at vi er pæne og ydmyge – grænsende til det selvudslet-
tende. For det meste.

VILLYS DAGBOG 
Kære dagbog 
Der sker mærkelige ting i regerin-
gen for øjeblikket. Annette og Hol-
ger K. fumler rundt og prøver at se
betydningsfulde ud, selv om han
med sit krøllede jakkesæt og små øj-
ne ligner én, der har spist and på Vi-
ta det meste af natten. Og de roser
den nye finanslov til skyerne, selv
om den sender tusinder af dagpenge-
modtagere på gaden. Ak ja. Det var
ikke sket, hvis jeg havde noget at
skulle have sagt. 

Men heldigvis er der også lys-

punkter i dagligdagen.
Heidi og jeg skal snart
over grænsen for at
tanke op til jul. Der er
desværre ikke jyde-
krog på ministerbi-
len, så vi må af sted
i Hondaen (husk at
efterse traileren). Vi
sparer ikke bare en mas-
se penge på øl og sodavand,
men også på dagligvarer som
f.eks. vaskepulver og vin. Jeg
kan varmt anbefale en

papvin til 50 kr. for tre
liter. Den smager dæle-
me godt og er perfekt til

skinken juleaften (15
kr. halvkiloet). 

Jeg har i øvrigt fået
en hilsen fra Thor Mö-

ger. Han har det godt, men
keder sig og spørger, om der

er brug for studenterhjælp i
mit ministerium. Jeg har

sendt hans nødråb videre til
Holger K. 

LOGIK
Kirkeminister Manu Sareen
har flere gange understre-
get, at juletræs-balladen i
Egedalsvænge ikke er en
sag for Folketinget. Allige-
vel sagde han forleden i Fol-
ketingssalen:

’Jeg vil sende en klar op-
fordring til, at afdelingsbe-
styrelsen genovervejer be-
slutningen og tager hensyn
til de beboere, der ønsker et
juletræ.’

�� Manu Sareen siger, at fol-
ketingspolitikerne ikke skal
blande sig i juletræs-sagen.
Og så blander han sig. Det må
vist kaldes politiker-logik. 

UNDGÅR
SNAVS
Under overskriften ’Besty-
relsesformand svigter midt
i SAS’ eksistenskrise’ be-
brejder Politiken selskabets
øverste leder, Fritz Schur
alias Kong Dong, at han har
været fuldstændig usynlig
under krisen og er krøbet i
flyverskjul. Avisen skriver:

’Hvorvidt han har været
hjemme på sit såkaldte slot
Christiansholm, ordnet
kammerherreopgaver for
kongehuset, har hygget sig
med skydebrødrene på Sø-
lyst, har tumlet med sine
øvrige formandsposter i
statslige selskaber eller blot
passet sin egen virksom-
hed, er uvist. Men han har
været så fraværende, at det
er fristende at få ham efter-
lyst.’

�� Ret skal være ret: Fritz
Schur har givet livstegn til

Berlingske og allernådigst
svaret skriftligt og intetsigen-
de på et par spørgsmål. Når
man næsten har blåt blod i
årerne, må det være rimeligt,
at andre klarer det beskidte
arbejde i marken. Kong Dong
vil ikke risikere at få så meget
jord under neglene, at konge-
familien rynker på næsen,
kapper forbindelsen og træk-
ker udnævnelsen til kammer-
herre tilbage. 

NU IGEN
Nu øges grænsehandelen
takket være endnu en af-
gift, skriver Flensborg Avis:

’Regeringen kommer med
en ny afgift på 165 kr. pr
rummeter på CO2-neutrale
brændsler som brænde og
træflis til rumvarme. Det
vil betyde, at brænde vil
være væsentligt billigere i
Tyskland og dermed føre til
mere grænsehandel.’

�� Dårligt har regeringen af-
skaffet fedt- og sukkerafgif-
ten, før den hitter på noget
nyt. Hvad bliver det næste?
Afgift på dumme politiker-for-
slag, forhåbentlig.

LETTELSE
Forsvaret skal spare 2,7
milliarder kr., hvilket med-
fører lukning af flere kaser-
ner. Men ifølge Berlingske
får musikkorpsene lov til at
spille videre:

’Forsvarskommandoen
anbefalede i 2010 at nedlæg-
ge Slesvigske Musikkorps i
Haderslev, Prinsens Musik-
korps i Skive og Søværnets
Tambourkorps. Tilsammen

koster de tre korps 81 milli-
oner kr. over en femårig for-
ligsperiode. Men denne
gang er de ikke foreslået
nedlagt, så Livgardens Mu-
sikkorps får også lov til at
spille videre.’

�� Pyh, hvor det lettede. Så
kan vi alligevel – trods ned-
skæringer – føle os trygge i
lille Dannevang.

Manu Sareen – blander
sig. FOTO: GREGERS TYCHO/POLFOTO

Endnu en afgift øger
grænsehandelen. 
FOTO: LARS HANSEN/POLFOTO

Nedskæringer berører ikke musikkorpsene.
FOTO: JENS DRESLING/POLFOTO

Kong Dong hader jord un-
der neglene. 
FOTO: OLE FREDERIKSEN
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