
31/tirsdag 21. oktober 2014

København: Dankortautomater, MobilePay og mobile betalingstjenester gør det til en svær forretning at trykke sedler. Derfor vil Nationalbanken i løbet af  2016 
have afviklet sin seddeltrykning og møntprægning. I stedet vil banken gøre som en række andre centralbanker og gå over til at købe trykning og prægning af  sedler 
og mønter hos eksterne leverandører. Det kan give en samlet besparelse frem mod 2020 på 100 millioner kroner, skriver Nationalbanken i en pressemeddelelse. BNB

Nationalbanken vil ikke trykke flere pengesedler

 { Lars Hedegaard forsøges skudt 5. februar 2013 kort inden 
middag kl. 12.00 uden for sit hjem på Frederiksberg. Han forklarer 
efterfølgende, at der blev affyret et skud, hvorefter pistolen klikkede, 
og det kom til håndgemæng, før gerningsmanden stak af.

 { I dagene omkring 27. april 2014 bliver den 27-årige 
formodede gerningsmand, der er dansk statsborger, 
fængslet i Tyrkiet og kræves udleveret til Danmark.

 { To gange, den 8. maj og den 27. maj, besøger repræsentanter 
fra det danske generalkonsulat i Istanbul BH i fængslet.

 { I slutningen af august 2014 får de danske myndigheder at vide, 
at den sigtede BH er flyttet til et andet fængsel. Det sker efter, at 
hans danske forsvarsadvokat forgæves har forsøgt at få fat i ham.

 { 20. september udveksler de tyrkiske myndigheder op mod 180 fanger 
fra tyrkiske fængsler med Islamisk Stat. Tyrkiet får i bytte frigivet 49 
tyrkiske gidsler, der har været taget til fange af terrororganisationen. 
Det formodes, at Hedegaards attentatmand er blandt de frigivne.

 { 2. oktober mødes repræsentanter fra den danske ambassade 
i Tyrkiet med tyrkiske myndigheder. Sidstnævnte giver udtryk for, 
at den attentatsigtede måske er blevet løsladt. Oplysningerne er 
ikke endeligt bekræftet. Københavns Politi går ind i sagen.

 { 6. oktober afhører Københavns Politi et familiemedlem til den 
attentatsigtede. Mistanken om, at den sigtede er løsladt styrkes herefter. 
8. oktober bliver Udenrigsminister, Martin Lidegaard (R) orienteret 
om sagen. Dagen efter orienterer han Udenrigspolitisk Nævn.

 { 10. oktober er den tyrkiske ambassadør til møde i Udenrigsministeriet om 
sagen. Politiets Efterretningstjeneste (PET) kontakter Lars Hedegaard og 
fortæller, at den formodede gerningsmand er blevet sat på fri fod i Tyrkiet.

 { 11. oktober bekræfter den sigtedes advokat i Danmark, at de tyrkiske 
myndigheder har løsladt ham. Meget tyder på, at den mistænkte kan 
være blandt de udvekslede med Islamisk Stat tre uger tidligere. 

 { 13. oktober beder den danske ambassade i Tyrkiet myndighederne 
i Ankara om at oplyse, hvor den sigtede befinder sig.

 { Der mangler fortsat et »egentligt svar« fra Tyrkiet om, 
»hvad der er op og ned i sagen,« forklarer justitsminister Mette 
Frederiksen (S) på et samråd torsdag den 16. oktober.

 { Fredag den 17. oktober sendes en danske delegation af embedsmænd 
fra Udenrigsministeriet til Ankara for at drøfte sagen med de tyrkiske 
myndigheder. De mødes med den tyrkiske efterretningstjeneste 
og repræsentanter for det tyrkiske justitsministerium. 

 { Søndag 19. oktober vender delegationen tilbage. Tyrkiet 
bekræfter, at de har løsladt Hedegaards attentatmand, men kan 
ikke oplyse mere. Mette Frederiksen meddeler efterfølgende, 
at hun vil tage kontakt til sin tyrkiske kollega igen.
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aarhus: Dansk rumforsk-
ning søger nu for alvor mod 
den videnskabelige stjerne-
himmel. Det sker med den 
officielle indvielse på lørdag 
af  det første teleskop i et ver-
densomspændende og dansk-
ledet stjerne- og planetforsk-
ningsprojekt ved navn SONG 
eller Stellar Observation Net-
work Group.

Det ret lille teleskop med 
en brændvidde på én meter 
er udviklet af  forskere på 
universiteterne i Aarhus og 
København og har i det sene-
ste halve års tid været gen-
nem adskillige test fra sin 
permanente placering på det 
højtliggende del Teide-obser-
vatorium på den canariske ø 
Tenerife.

Til gengæld har det fuld-
automatiske teleskop kun 
kostet 30 mio. kr. at udvikle 
inklusive det tekniske udstyr, 
der er installeret i en skibs-
container ved siden af.

Men det beskedne tele-
skop kommer ikke til at stå 
alene. Det nationale kinesi-
ske rumobservatorium er 
snart klar med et tilsvaren-
de teleskop bygget efter den 
danske prototype. Og fra om-
kring 2017 ventes endnu et te-
leskop i SONG-netværket at 
blive opstillet i delstaten New 
Mexico i USA.

»Når det amerikanske te-
leskop er kommet med, vil 
vi blive i stand til at udføre 
fuldautomatiserede og stort 
set kontinuerlige observatio-
ner af  bestemte stjerner på 
den nordlige himmelkugle. 
Og jeg vil kunne sidde her på 
mit kontor og følge med i da-

tastrømmen via internettet,« 
forklarer professor og stjer-
neforsker ved Aarhus Uni-
versitet Jørgen Christensen-
Dalsgaard, der er projektets 
øverste videnskabeligt an-
svarlige.

Med tiden er det håbet, at 
netværket kan suppleres af  
yderligere fem tilsvarende 
teleskoper i Australien, Chi-
le, Sydafrika og på Hawaii, 
hvorved klare stjerner over-
alt i Mælkevejen kan obser-
veres i én kontinuerlig pro-
ces i takt med Jordens rota-
tion.

Forskning med sidegevinst
Det har to formål. Den lan-
ge observationsperiode gør 
det som noget internationalt 
enestående muligt at fore-
tage analyser af  den indre 
struktur i fjerne men klare 
stjerner.

Det gør man ved hjælp af  
målinger af  såkaldte stjerne-
skælv – stjernernes pendant 
til jordskælv – hvor kraftige 
svingninger forplanter sig 
gennem de enorme himmel-
legemer. Ved at analysere dis-
se svingninger vil man kunne 
få langt dybere indsigt i det in-
dre af  mange af  Mælkevejens 
utallige stjerner. Og dermed 

opnå ny viden om deres for-
skellighed.

Men med de lange obser-
vationsperioder af  enkelt-
stjerner følger en stor side-
gevinst. SONG-netværket vil 
også i kraft af  en særlig må-
lemetode blive i stand til at 
foretage indirekte observati-
oner af  små planeter, der be-
finder sig ganske nær deres 
moderstjerne. Det sker ved at 
måle bittesmå rystelser, der 
skyldes, at en planet så at si-
ge trækker i en planets og en 
stjernes fælles tyngdepunkt.

Det danskledede netværk 
af  teleskoper vil ikke umid-
delbart kunne opdage plane-
ter i den potentielt beboelige 
såkaldte guldlok-zone om-
kring stjerner.

»Til gengæld vil vi kunne 
afsløre en hel del om, hvor al-
mindelige de små og varme 
planeter er i Mælkevejen. Og 
dermed vil det udgøre et væ-
sentligt supplement til store 
nutidige og fremtidige pla-
netforskningsmissioner,« un-
derstreger Jørgen Christen-
sen-Dalsgaard.

Det første SONG-teleskop 
er finansieret af  bl.a. Carls-
bergfondet, Villum Kann 
Rasmussen Fonden og Det 
Frie Forskningsråd.

Danske teleskoper 
på planetjagt
Stjerneklar. Danske forskere står i spidsen for et netværk 
af små teleskoper, der kan give ny viden om Mælkevejen.

Fra Izaña-bjerget på den canariske ø Tenerife har det nye danske miniteleskop 
en fabelagtig udsigt til Mælkevejen. Foto: Aarhus Universitet

»
Når det amerikanske teleskop er 
kommet med, vil vi blive i stand til 

at udføre fuldautomatiserede og stort set 
kontinuerlige observationer af  bestemte 
stjerner på den nordlige himmelkugle. Og 
jeg vil kunne sidde her på mit kontor og 
følge med i datastrømmen via internettet.

Jørgen Christensen-DalsgaarD,  
professor og stjerneforsker ved Aarhus Universitet

Pres på Thorning i       Hedegaard-sag
kiets beslutning.

Enhedslisten og Dansk Fol-
keparti har foreslået at hjem-
kalde både NATO-soldater og 
den danske ambassadør fra 
Tyrkiet. Ifølge kilder tæt på 
regeringen, som Berlingske 
har været i kontakt med, lig-
ger de forslag ikke på bordet.

På et møde i Udenrigspoli-
tisk Nævn torsdag skal Fol-
ketingets partier drøfte, hvor-
dan sagen skal håndteres po-
litisk.

Danmark står alene
Læsningen internt i regerin-
gen er, at Danmark står ret 
alene i den her sag, fordi hver-
ken NATO eller EU har et øn-
ske om at optrappe konflikten 
med Tyrkiet.

I både Udenrigsministeriet 
og Justitsministeriet er man 
derfor blevet bedt om først 

og fremmest at arbejde på at 
skaffe så mange informatio-
ner som muligt, inden Folke-
tingets partier skal drøfte sa-
gen i Udenrigspolitisk Nævn 
på torsdag. I går mødtes ju-
stitsminister Mette Frederik-
sen med topembedsmænd i ju-
stitsministeriet for at formu-
lere et nyt brev til den tyrki-
ske justitsminister. Samtidig 
har danske myndigheder ta-
get kontakt til tyrkiske myn-
digheder for at finde ud af, 
om de eksempelvis har taget 
DNA-prøver af  den formode-
de attentatmand.

SFs tidligere udenrigsmini-
ster Holger K. Nielsen er ad-
varer mod at sagen kan ende 
som en tabersag.

»Hvis Thorning rejser sa-
gen på EU-topmødet, så skal 
hun være sikker på, at hun 
kan få opbakning. Er hun ik-

ke sikker på det, så skal hun 
holde sig langt væk,« siger 
Holger K. Nielsen, der dog kal-
der det »nødvendigt at optrap-
pe de diplomatiske skridt« 
over for Tyrkiet.

Det har ikke været muligt 
for Berlingske at få en kom-
mentar fra statsminister Hel-
le Thorning-Schmidt. Men 
igår tog hun selv ordet:

»Det er en højst uforståelig 
og meget uacceptabel sag. Vi 
har meget svært ved at for-
stå, at det nu ser ud til, at han 
er blevet løsladt, og vi afven-
ter stadig en forklaring på, 
hvorfor han ikke længere er i 
tyrkernes varetægt. Men der 
skal ikke herske nogen tvivl 
om, at den her sag ikke er slut, 
og vi opfatter det som særde-
les uacceptabelt,« lød det fra 
statsministeren.


