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BAGSIDEN

DAGENS AVIS
FOR 19 ÅR SIDEN
Kronborg-sikkerhed skal
forbedres efter indbrud
DEN 20. JUNI 2000: En ukendt person slap tidligt
pinsemorgen ind på Kronborg Slot, hvor den pågældende sneg sig gennem talrige rum på slottet og legede med en ildslukker mellem de uvurderlige
kunstgenstande, før vedkommende til slut stak af og
forsvandt. Nu skal sikkerheden forbedres, siger
slotsforvalteren.
Motivet til Kronborg-indbruddet søndag morgen
kendes ikke. For lykkeligvis ser det efter de første opgørelser ikke ud til, at der er blevet stjålet noget - til
trods for at gerningsmanden ellers havde rig lejlighed til det.
Det lykkedes heller ikke Helsingør Politi at inde
gerningsmanden. En politipatrulje blev kaldt til
Kronborg omkring klokken 05.30 søndag morgen,
men da politifolkene nåede frem til slottet, var den
ubudne gæst sporløst forsvundet.
Slotsforvalter John Zilmer oplyser til Helsingør
Dagblad, at gerningsmanden var kommet ind på
Kronborg ved at opbryde et vindue til Slotskirken.
Herefter passerede den ukendte person en stor del af
slottet, før han forlod Kronborg igen ved at hoppe ud
gennem et vindue i Handels- og Søfartsmuseet uden bytte.
Kronborgs sikkerhedssystem har dog fået en ridse
i selvtilliden. Af samme grund lover slotsforvalter
Zilmer, at sikkerheden vil blive forbedret i kølvandet
på den ubudne pinsegæsts besøg på slottet.
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Karla ﬁk 10 og satte
studenterhuen på
19-årige Karla Lind fra
Hornbæk sprang onsdag formiddag ud som
årets første student
fra Helsingør Gymnasium. Det skete med
et tårnhøjt snit.




 



19-årige Karla Lind hejste Dannebrog som årets første student. (Foto: Lars Johannessen).

Der var både mødt venner
og familie op for at sige tillykke til studenten. (Foto:
Lars Johannessen).

HELSINGØR: Familie og

venner var onsdag formiddag mødt op for at sige tillykke til Karla Lind fra Hornbæk, der er årets første student fra Helsingør Gymnasium. Det skete med karakteren 10 i faget AT- også kaldet almen studieforberedelse.

-Jeg havde håbet på en god
karakter. Jeg havde også forberedt mig godt, fortæller
Karla Lind.
Den nyudsprungne stu-

dent har ikke kun klaret sig
lot i faget AT, men forlader
gymnasiet med en imponerende gennemsnitskarakter
på 10,8. Dermed er næsten

alle døre åbne rent studiemæssigt.
Karla Lind venter dog lidt,
inden hun beslutter sig for
fremtiden.
- Jeg holder et sabbatår. Jeg
vil gerne ud og rejse et par
måneder i Asien. Jeg har heller ikke lagt mig fast på, hvad
jeg vil læse. Jeg vil gerne arbejde med mennesker, fortæller Karla Lind.
tze
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Ved midnatstid natten til mandag bød den lyse sommerhimmel ind med lysende natskyer og et stævnemøde mellem månen og den klare planet Jupiter. (Foto: Allan Reib)
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Lysende natskyer mod nord. Under disse ses den indre
del af Helsingør. Helsingør Domkirke kan blandt andet ses,
lyder det fra Allan Reib. (Foto: Allan Reib)

Jupiter og Saturn mødte månen
HELSINGØR: Ved midnatstid natten til mandag bød
den lyse sommerhimmel ind
med lysende natskyer og et
intimt stævnemøde mellem
månen og planeten Jupiter.
Mod syd kunne man se en
næsten fuld måne i en meget
intim nærkontakt med pla-

neten Jupiter.
I disse dage og specielt i de
lyse sommernætter kan
man være heldig at opleve en
smukke nattehimmel.
- Det drejer sig ikke om
skyer i almindelig forstand,
men meget høje skyer i 70 –
90 kilometers højde, som

man tidligere troede bestod
af meteorstøv, fortæller Allan Reib, der har undervist i
astronomi og var med til at
danne Nordsjællands Astronomiforening i 2000.
Det er også Allan Reib som
har sendt disse billeder til
Helsingør Dagblad.

- Jeg var så heldig at opleve
stævnemødet mellem månen og Jupiter og de lysende
natskyer omkring midnat
natten til mandag. De to fotos er taget med mit mobilkamera fra Trykkerdammen
i Helsingør, fortæller han.

