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Skåne toppar svensk
brottsstatistik

ª

Danmark och Tyskland är i princip överens om ny fast förbindelse

TYSKLAND Danmark och Tyskland är i
princip överens om att etablera en fast förbindelse över Fehmarn bält.
En fast förbindelse mellan den danska
ön Lolland och nordtyska Fehmarn har diskuterats i ﬂera år.
— Det är ett projekt av historiska dimensioner. Att knyta Köpenhamn och Berlin
närmare varandra är något vi alla tjänar
på, sade Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder efter ett möte med de nordiska ländernas statsministrar i Kiel.
Den danska regeringen har under det

gångna året avslutat en omfattande miljöutredning av följderna av en fast förbindelse.
Enligt statsminister Poul Nyrup Rasmussen är svaren positiva.
Under våren avslutas en stor teknisk
undersökning av vilka alternativ som kan
anses bäst lämpade. Därefter siktar den
danska regeringen på att fatta beslut
någon gång under sommaren.
— Det är för tidigt att säga något exakt
datum. Jag räknar med att vi ska kunna
agera snabbt, menade Nyrup Rasmussen.

Innan projektet kan få klartecken måste dock Danmark och Tyskland även enas
om ﬁnansieringen. Köpenhamn vill använda Öresundsförbindelsen, där Sverige och
Danmark delade på kostnaderna, som
modell.
Tankarna uppmuntras av den svenska
regeringen, som gärna vill se en fast förbindelse. Enligt statsminister Göran Persson skulle förbindelsen både knyta länderna i regionen närmare samman och överbrygga den sista tidsödande överfarten till
kontinenten.
JONAS LINDGREN/TT
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Tågkonkurrens gör det
svårare att boka biljett

ª MELODIFESTIVALVINNAREN
ÄR TILLBAKA DÄR HON BÖRJADE
PÅ SIN NYA PLATTA
SIDAN 12

Klart med ny bro

Måndag
SKÅNE Minst 27 mord, dråp och misshandelsfall med dödlig utgång anmäldes och utreddes i Skåne län under
1999. I Kronobergs län är siffran noll
under samma period.
Även i fråga om misshandel och
sexualbrott toppar Skåne brottsstatistiken för det gångna året.
Enligt färsk statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäldes
152 268 brott i Skåne från januari till
och med november förra året. Det är
mer än tio gånger ﬂer brott än vad
som anmäldes till polisen i Blekinge,
som noterar siffran 13 479.
Även i fråga om bilstölder och personrån är Skåne Sydsveriges mest
brottsbelastade region.
(FLT)
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Jill Johnson
byter schlager
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SKÅNE Från och med i dag får SJ konkurrens inom tågtraﬁken. Resultatet
blir bland annat att det blir krångligare att boka biljett för den som ska åka
från Skåne till Göteborg.
SIDAN 7

Det borde finnas mer
resurser för hälsan
I dessa tider
då alla ekonomiska
kurvor pekar uppåt,
borde det utdelas
mer resurser till att
förbättra människors
hälsa. Att exempelvis
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare, kuratorer och psykologer jobbade
mer i lag vid utredningar. Politiker
borde satsa mer på människan i stället för att göra nedskärningar …
Läs Shadé Jalalis kolumn på sidan 6.
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Tusentals människor samlades på Rådhuspladsen i Köpenhamn i går för att sätta världsrekord i skratt på världsskrattdagen.

Drygt 30 000 i dansk skrattfest
DANMARK Skratten från uppskattningsvis
mellan 30 000 och 40 000 människor ekade i går över Rådhuspladsen i Köpenhamn.
Danmarks skrattklubbar hade kallat till

allmän uppslutning för att sätta världsrekord i stimulerat skratt.
I två timmar rullade skratt över centrala Köpenhamn.

Och om arrangörerna har räknat rätt,
slogs det gamla världsrekordet på 28 000
kollektivt skrattande människor med god
marginal.
(TT)

6 000 personer inbjudna
till klassfest i Gällivare

Lloyd Webber köper
teatrar för en miljard

REPORTAGET

GÄLLIVARE Sveriges största klassfest planeras i Gällivare till början av augusti. Alla
som gått i femte klass i någon av kommunens skolor från 1950 och framåt och är
född före 1975 ska bjudas in.
Om alla skulle nappa samlar klassfesten drygt 6 000 personer, men arrangörerna, en grupp privata eldsjälar, räknar med
att en tredjedel kommer.
(TT)

ENGLAND Kompositören Andrew Lloyd
Webber lägger under sig en stor del av Londons teatervärld.
Lloyd Webber meddelade i går att hans
företag Really Useful Group, ägare till tre
teatrar i London, har köpt ytterligare tio
teatrar i staden för 87,5 miljoner pund, 1,2
miljarder kronor. Det nya företaget blir
det största i sitt slag i London.
(TT-AFP)

Kohl omvärderas om
han fälls för gåvorna
TYSKLAND Förre förbundskanslern Helmut Kohl kan komma att åtalas för penninggåvorna till det kristdemokratiska
partiet. Hans politiska gärning kommer
då att omvärderas.
SIDORNA 8–9
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Pengarna kan knäcka
P
å årets första vardag,
måndagen den 3 januari, inledde statsåklagaren i Bonn en förundersökning mot förre förbundskanslern Helmut
Kohl. Undersökningen
ska avgöra om Kohl kommer att
åtalas för brottsliga handlingar
eftersom han tagit emot penninggåvor till sitt parti, det kristdemokratiska CDU. En fällande
dom ger maximalt fem års fängelse.
Redan i slutet av januari ska
den parlamentariska undersökningskommissionen ställa Kohl
till svars angående de svarta
CDU-kontona och de illegala partigåvorna.

SKANDALEN OCH fruktan
för
konsekvenserna har lamslagit
CDU. Hela den politiska debatten
under december har dominerats
av skandalen och inget verkar
kunna få bort den från årets dagordning. I helgen försökte CDUledningen bakom lyckta dörrar
samla sig till ett offensivt oppositionsarbete vid ett möte i Norderstedt utanför Hamburg. Men
trots att Helmut Kohl överraskande avböjde att delta förblev han
trots sin frånvaro det tyngsta
samtalsämnet.
Affären med gåvor till partiet
startar med en skatterazzia den 3
november 1999 hos den före detta CDU-kassören Walther Leisler
Kiep. Vid förhören berättar Kiep
hur han tog emot en koffert med
en miljon D-mark i kontanter på
en parkeringsplats i Schweiz den
26 augusti 1991. Pengarna kom
från den mutmisstänkte vapenhandlaren Karlheinz Schreiber.
Det ﬁnns misstankar om att detta
kan ha varit ett tack för ett regeringsbeslut om export av 60
tanks till Saudiarabien.

Partiet tappar
efter konﬂikten
Trots att CDU:s presidium med
den nye partiledaren Wolfgang
Schäuble uppmanat Helmut Kohl
att nämna givarna tiger Kohl.
CDU betalar ett oerhört högt pris
för hans tigande. Striden minskar kraftigt chanserna för CDU
att vinna i de förestående valen
den 27 februari i Schleswig–Holstein och den 14 maj i Nordrhein–Westfalen.
Redan har CDU:s gåvoskandal
satt sina spår i opinionsundersökningarna. För första gången
på månader klättrar socialdemokraterna SPD upp till 40 procent,
och CDU faller tillbaka till 38
procent.
ANDREAS ALTERMANN

TIM BRAKEMAYER/EPA

DEN TYSKE FÖRBUNDSKANSLERNS KARRIÄR KAN OMVÄRDERAS HELT VID EN FÄLLANDE DOM

1,5 till 2 miljoner mark. Givarna
har uttryckligen förklarat att de
endast ger pengarna om de inte
hamnar på listan över givare, sa
Kohl som senare uppmanats att
ange givarna men vägrat med
hänvisning till att han gett sitt
hedersord på att hålla tyst.

CDU:s nye partiledare Wolfgang Schäuble (till vänster) tillsammans med Helmut Kohl på en bild från 1997. Nu uppmanar Schäuble Kohl att tala om vem som ligger bakom de illegala partigåvorna till CDU.
UNDER SÖKANDET efter vart
vapenhandlarens miljon verkligen tagit vägen hos CDU erkänner Horst Weyrauch, partiets
skatterådgivare, att man i åratal
använt så kallade svarta konton.
Den lagstadgade bokföringen och
kontrollen har kringgåtts medvetet. Systemet har varit rafﬁnerat
och byggts upp för att pengarna
varken ska synas eller kunna spåras. En del konton har öppnats
för en enda överföring till ett
gemensamt ”pool-konto”.
Därifrån har Horst Weyrauch
slussat ut pengar bland annat till
CDU-organisationer i de olika

förbundsländerna. Det mesta av
pengarna dök senare upp som
”övriga inkomster” i föreningarnas redovisningar. Vilka som känt
till de svarta CDU-kontona förutom Kiep och Weyrauch är fortfarande oklart. En nyckelﬁgur i hanteringen var Hans Terlinden, den
högste administrative chefen i
CDU-centralen. Hans Terlinden
har i över 30 år tjänat Helmut
Kohl på olika poster och var redan
vid en tidigare skandal misstänkt
för att ha ”städat bort” bevis.
HELMUT KOHL hade det avgörande inﬂytandet över hur pengarna

på de svarta kontona användes.
Det är däremot oklart hur mycket detaljkännedom som kanslern
brydde sig om. I ﬂera veckor före
jul förnekade den nuvarande
CDU-ledningen kännedom om de
svarta kontona medan Helmut
Kohl teg.
Ett växande tryck inom parlamentet drev till slut fram ett
beslut om en parlamentarisk
undersökningskommission. Den
16 december, samma dag som
beslutet fattats, gav Helmut Kohl
till slut efter.
– Jag har tagit emot gåvor mellan 1993 och 1998. Det rör sig om

MILJONERNA SOM Kohl ﬁck portionsvis i kontanter vid ﬂera tillfällen mellan 1993 och 1998 gavs
vidare till Hans Terlinden.
De slussades sedan vidare,
enligt Kohl, till bland annat CDU i
östra Tyskland som stod mot ett
välrustat PDS, efterföljarna till det
östtyska kommunistpartiet SED.
Vart pengarna verkligen tagit
vägen vet inte någon helt säkert i
dag.
Pinsamt nog har den rika
CDU-avdelningen i den tyska staden Ludwigshafen efter Kohlintervjun bekräftat att mer än
100 000 D-mark gick till dem
under valåret 1998.
Ludwigshafen är Helmut
Kohls hemstad och valkrets. Trots
den illegala valﬁnansieringen
förlorade Helmut Kohl även här.
In i Bundestag slussades han via
sin listplats i förbundslandet
Rheinland–Pfalz.
VAD SOM ÄN kommer fram i
granskningen av Helmut Kohls
roll är det helt klart att hans historiska roll kommer att omvärderas, frågan är bara hur grundligt.
Om rekordkanslern som lyckades vara kansler i 16 år, längre än
någon annan, köpte sitt parti
CDU för att kunna sitta kvar,
kommer Helmut Kohls rekord att
påminna om Ben Johnsons
världsrekord – det var vackert,
storslaget, en kort tid, innan sanningen kom fram.
ANDREAS ALTERMANN

Vapenhandlarens sedelfyllda koffert del i skandalen
En skatteﬂyktig vapenhandlare
ger en miljon tyska mark i kontanter till CDU-kassören Walther
Leisler Kiep i en koffert. Anonyma
testamenterar 12 miljoner D-mark
från Liechtenstein till CDU.
En annan gåva på 3,4 miljoner
D-mark kan ha påverkat ett utförsäljningsbeslut. 8 miljoner
D-mark på tre år för konsultarbete till en av Kohls medarbetare
utan att påvisbart arbete utförts.
En koffert med drygt en miljon Dmark i kontanter hamnar i ett kassavalv i Dresdner Bank.
Det är efter dessa avslöjanden
under de senaste åren som Helmut Kohl har svårt att övertyga
om att just hans två miljoner i

kontanter är en bagatell, ett fel
som han kan ta ansvar för.
Vapenhandlaren
Karlheinz
Schreiber, som är efterlyst för
skatteﬂykt och mutförsök, gav en
miljon D-mark i kontanter till
den före detta CDU-kassören Walther Leisler Kiep på en parkeringsplats i Schweiz 1991.
Pengarna var avsedda för CDU
som en partigåva. Anklagelserna
har utökats till att gåvan var
avsedd att påverka Tysklands försäljning av 60 tanks till Saudiarabien. De anklagelserna har tillbakavisats av Helmut Kohl.

Fastighetsaffärer
När de tyska järnvägarnas fastighetsbestånd privatiserades ﬁck

mäklarparet Ehlerdinger från
Hamburg köpa de mycket attraktiva fastigheterna.
Mäklarparets bud låg under
det högsta japanska budet och
ändå ﬁck de köpa. I partigåvoaffären ﬁgurerar även Ehlerdinger i
samband med den största privata
gåvan, 3,4 miljoner mark som
spenderas 1998.
CDU i delstaten Hessen har
fått cirka 12 miljoner mark i
gåvor. Gåvor som ska ha testamenterats till CDU av anonyma
välgörare. Svårigheten är nu att
ens hitta de döda. Här ﬁnns ett
otal frågor kvar att besvara.
Den senaste och kanske mest
besvärande miljonen i kontanter
som dykt upp i CDU-samman-

hang, och där partiet varit dåligt
på att förklara sig, är de 1,16 miljoner mark som togs från CDUfraktionens uppsagda konton.
I stället för att deklareras i den
vanliga bokföringen togs pengarna ut av Joachim Hörster, kassör i
CDU-fraktionen, och las i ett kassavalv i Dresdner Bank. Därefter
togs de inte om hand av CDU:s
kassör utan de överlämnades till
Hans Terlinden, den administrative chefen på Adenauerhuset,
och Kohls förtrogne.
– Vad partiet gör med sina
pengar är inte min sak, sa Hörster på frågan varför han tog kofferten med kontanter vilken låstes in i Dresdner Bank.
ANDREAS ALTERMANN

