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Udseendet og udstrå-
lingen hos kandidater-
ne til kommunalvalget 
betyder noget for, hvor 
krydset ender

Det er ikke kun det, politiker-
ne siger, der afgør, om de får 
vores kryds ved kommunal-
valget 19. november. 

Deres udseende, når de 
hænger i lygtepælene, har 
også betydning for, hvor kryd-
set havner.

Det konkluderer ph.d.-stu-
derende Lasse Laustsen fra 
Aarhus Universitet, der tidli-

gere har lavet specialet »He 
has got the looks«.

- Min forskning viser, at 
kandidater på venstrefl øjen 
får fl ere stemmer, hvis de ser 
attraktive, imødekommende 
og venlige ud, mens kandida-
ter på højrefl øjen får stem-
mer, hvis de ser fysisk stærke 
og dominante ud, siger han.

Ifølge Lasse Laustsen ved 
man fra socialpsykologisk 
forskning, at mennesker fra 
de to fl øje anskuer den sociale 
verden forskelligt.

- Mennesker på venstrefl ø-
jen ser verden som et samar-
bejdende sted, et rart og 
varmt sted. Højrefl øjen ser 

verden som mere konfl ikt-
fyldt og farligere. Derfor bety-
der kandidaternes udstrålin-
gen en hel del, siger Lasse 
Laustsen.

Men selv om udseende be-
tyder meget, rydder det ikke 
bordet.

- Det er et af elementerne, 
vi bruger, når vi skal danne os 
et indtryk af kandidaterne. 
Holdninger og argumenter er 
stadig det vigtigste i politik, 
siger han.

Det vigtigste
Ny forskning viser, at den 
klassiske valgplakat faktisk er 

det vigtigste værktøj for kom-
munalpolitikerne i valgkam-
pen.

Kasper Møller Hansen, der 
er professor fra Københavns 
Universitet, står bag undersø-
gelsen, og han er overrasket 
over forskningens resultat, 
men han har et bud på valg-
plakaternes e� ekt.

- Andre midler som parti-
hjemmesider, vælgermøder 
og social medier er noget, 
man selv opsøger, men valg-
plakater er noget, vi bliver 
udsat for. 

- Det er noget, man ikke 
kan undgå, siger han til DR 
Midt & Vest.

Udstråling på plakaten 
er afgørende for krydset
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Jyske Bank har i fl ere tilfælde 
været for aggressiv i forsøget 
på at kradse penge ind fra 
nødlidende selskaber. Dom-
stolene har i en række kon-
kurssager slået fast, at Jyske 
Bank umiddelbart før konkur-
sen har skrabet værdier til sig, 
som skulle have været delt 
med de øvrige kreditorer, 
skriver Morgenavisen Jyl-
lands-Posten.

Banken fastholder sin linje 
og indleder mandag morgen 
slutopgøret med kreditorerne 
efter den fallerede fi nans-
mand Steen Brydes ejen-
domsselskab Bristen Grup-
pen.

Både i Bristen-konkursen 
og i et andet Bryde-selskab, 
Ejendomsselskabet Vitus, er 
Jyske Bank blevet dømt for at 
sikre sig værdier, som skulle 
have været delt med de andre 
kreditorer. Jyske Bank er tidli-
gere også blevet dømt for at 
kradse penge til sig for næsen 
af de øvrige kreditorer i kon-
kursen efter det lille selskab 
Panda Service og i it-forhand-
leren Kerfi , hvor banken har 
betalt 5 mio. kr. retur.

Jyske Bank vil ikke kom-
mentere sagen. »Da dine 
spørgsmål enten direkte rela-
terer sig til en verserende sag 
eller berører forholdet til en 
verserende sag, fi nder vi det 
rigtigst at afstå fra at frem-
komme med kommentarer til 
pressen,« skriver Peter Stig 
Hansen, juridisk direktør i Jy-
ske Bank til Jyllands-Posten.

Jyske Bank 
for grådig i 
konkurssager

Sommeren er forbi, og det 
er slut med at ligge og dase 
på trampolinen. Nu skal 
den enten pakkes sammen 
eller surres godt fast.

Gør din trampolin 
klar til storm. Fly-
vende trampoliner kan 
nemlig forekomme, 
når efterårsstorme 
sætter ind

Den første efterårsstorm ram-
mer sandsynligvis den jyske 
vestkyst mandag. Og så kan 
det være på sin plads at være 
vel forberedt. For mange væl-
ger at lade den store trampo-
lin til ungerne stå ude hele 
året. Og det er langt fra alle, 
der får sikret trampolinen, in-
den efterårets traditionelle 
storme sætter ind.

Men havetrampoliner, som 
ikke er monteret til jorden, 
kan være til fare for menne-
sker og forårsage store, mate-
rielle skader. Sikkerhedssty-

relsen, Forbrugerrådet og 
Børneulykkesfonden vil de 
fl yvende trampoliner til livs.

- Flyvende havetrampoliner 
er desværre stadig et pro-
blem, vi ser hvert år. De forår-
sager personskader, men de 
kan samtidig også ødelægge 
naboens drivhus eller fl yve 
ind i en parkeret bil, siger 
Mette Cramon, kommunikati-
onskonsulent i Sikkerheds-
styrelsen.

Halvdelen står ude
En undersøgelse fra Børne-
ulykkesfonden viser, at over 
halvdelen af de danske tram-
polin-ejere lader trampolinen 
stå ude hele året.

De vedligeholder heller 
ikke havetrampolinen, og to 
ud af tre har desuden svaret i 
undersøgelsen, at de ikke har 

fastgjort trampolinen i jor-
den.

- Efteråret er en god anled-
ning til at pakke trampolinen 
ordentligt sammen, så den 
ikke bliver mørnet og rusten, 
hvilket kan gøre den farlig, 
når ungerne skal bruge den 
igen til næste forår, siger Hen-
riette Madsen, leder af Børne-
ulykkesfonden.

For det er ikke kun fl yvende 
havetrampoliner, der kan 
være farlige. En misligholdt 
trampolin kan være farlig for 
dem, der hopper på den.

Hvert år ender omkring 
7000 børn på skadestuen ef-
ter hop i trampolinen. Og der-
for har Sikkerhedsstyrelsen, 
Børneulykkesfonden og For-
brugerrådet i gennem tre år 
kørt en landsdækkende kam-
pagne med fem gode råd til 
sikker adfærd på trampolinen.

Bind din trampolin fast før efterårsstormen
GØR TRAMPOLINEN VINTERKLAR
 ❚ Det er ikke kun hop på trampolinen, der kan give 
skader. En løs trampolin kan være farlig i efterårets og 
vinterens storme.
 ❚ Sikkerhedsstyrelsen, Forbrugerrådet og Børneulyk-
kesfonden har lavet en liste af gode råd, så man 
undgår de vildfarne trampoliner:

 ❚ 1. Sørg for at havetrampolinen ikke kan lette.
 ❚ Det mest optimale er at tage trampolinen ind, og 
pakke den ned indtil foråret. På den måde sikrer du, 
at trampolinen ikke blæser væk eller udsættes for 
frost.
 ❚ Har du ikke mulighed for at opbevare havetrampoli-
nen indenfor, så pak den gerne sammen og læg den 
et tørt sted.
 ❚ Kan trampolinen ikke pakkes sammen, så bind den 
fast til noget, der ikke � ytter sig eller fastgør den for 
eksempel med kraftige pløkker i jorden.

 ❚ 2. Tjek � edre og kantpuder, før du hopper løs igen.
 ❚ Tjek også nettet og selve trampolindugen skal ses 
efter i sømmene.


