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Gymnasieelever får
Elev: Vi er
som zombier

Flytrafik over de arktiske områder rammer klimaet hårdt. GETTY IMAGES

Flyruter over
Arktis smelter isen
Flytrafikken over arktiske områder skader klimaet
uforholdsmæssigt meget, og
der vil være stor økonomisk gevinst i at omlægge de lange flyruter, så man undgår at flyve
nord for polarcirklen.
Det konkluderer et studie i
tidsskriftet Climatic Change,
udarbejdet af et forskerhold
under ledelse af atmosfæreforskeren Mark Z. Jacobson fra
Stanford University i Californien.
Færre fly over Arktis vil både
sænke den globale temperatur
og øge udbredelsen af havisen,
som ellers skrumper dramatisk
KLIMA.

i disse år på grund af den accelererende opvarmning, skriver
forfatterne.
»Da flytrafik i Arktis ventes
at vokse i fremtiden, er det
værdifuldt at vide, om man
kan begrænse opvarmningen,
hvis man omdirigerer disse
flyvninger, så de undgår polarcirklen,« siger Mark Jacobson.
I gennemsnit vil en flyvetur,
som i dag skærer polarcirklen,
blive knap 17 minutter længere. Men inden for polarcirklens
område vil brændstoﬀorbrug
og CO2-udslip fra fly falde hele
83 procent, viser beregningerRITZAU
ne.

30-årig sigtet
for brand

Corydon scorer
højt i måling

BRANDSTIFTELSE. En 30-årig

Måling. Den mest troværdige po-

mand blev i går varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for
at have sat en villa-brand i
gang. Det oplyser Syd- og
Sønderjyllands Politi. Manden
blev tidligt søndag kørt på sygehuset, fordi han kom til skade under branden, der fandt
sted på Rolighedsvej i Toftlund. Men senere søndag blev
den 30-årige anholdt og sigtet for brandstiftelse. Den nu
varetægtsfængslede mand
befandt sig i villaen, da redningsfolkene kom frem. RITZAU

litiker i de røde vælgeres øjne
er finansminister Bjarne Corydon (S). Det viser en ny troværdighedsmåling, som Gallup
har lavet for Berlingske. På andenpladsen kommer økonomiog indenrigsminister Margrethe Vestager (R). På tredjepladsen kommer udenrigsminister
Villy Søvndal (SF). Statsminister Helle Thorning-Schmidt
(S) er nede på en syvendeplads. Dermed står hun lavere
i troværdighed end beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) på en femteplads. RITZAU

Aboriginal bliver ny australsk
ambassadør i Danmark
Damien Miller er
aboriginal, og tilhører dermed
den oprindelige australske urbefolkning. Nu bliver han den
første aboriginal, der får en
post som ambassadør for
Australien i udlandet. Og det
bliver i Danmark. Det skriver
UDNÆVNELSE.

netsiden Invest in Australia.
Damien Miller kommer fra en
stilling som diplomat i Australiens ministerium for udenrigshandel og var indtil for nylig
rådgiver og vicechef for den
australske ambassade i TyskRITZAU
land.

»Jeg går i en ret vild partyklasse i 2. g på Roskilde Gymnasium. Her er
alle som regel smadrede
og zombie-agtige første
dag efter en weekend eller en ferie,« siger Lærke
Olsen.
»Og så er det svært at
koncentrere sig om andet end af komme hjem
og sove,« griner hun.
Lørdag nat gav hun
den sammen med veninden Laura Larsen fuld
gas til en påske-tyrolerfest på Heidis Bierbar i
København.
De var ombejlet af
unge mænd, som diskede op med shots, øl og
drink i rå mængder.
CHRISTIAN.KLOSTER@MX.DK

Gymnasieeleverne Laura Larsen (tv.) og Lærke Olsen plejer at være godt trætte

Danske kvinder smider
g-strengstrusserne
UNDERTØJ. G-strengstrusser er blevet kiksede og
halvfemseragtige. Salget
styrtdykker, og tendensen er
sund for kvinder, der cykler,
siger en gynækolog.
Nogle synes, de er søde og frække. Andre synes, de er lidt vulgære. Uanset hvad, er de sjældnere set på danske kvinder.
»De seneste tre år har vi oplevet et markant nedadgående
salg for g-strengen,« siger
Claus Walther Jensen, direktør
i Change, landets største lingerikæde.
»G-strengen er blevet ret
halvfemser-kikset,« forklarer
en ekspedient i Triumph. Også
i Magasins lingeriafdeling bekræfter de, at g-strengen er yt.
I stedet er de lidt højtaljede
hipster-trusser og de lidt mormor-agtige maxitrusser blevet
uhyre populære. Fælles for
dem er, at de er mere komfortable og overlader mere til fantasien.

G-strengen har den fordel,
at den kan være usynlig i
stramme bukser, men omvendt
meget synlig, når det smalle
hoftebånd kravler op over buksekanten på ryggen af eksempelvis cyklister.
»Og så har de den
ulempe, at de får mange
kvinders balder til at se
lange ud, når de ikke har
bukser på,« siger Janni
Poulsen, chefdesigner i
Change.
Også gynækolog Christine
Felding fortæller, at flere erstatter g-strengen med andre
typer trusser.
Hun siger, at det kan være
en fordel for kvinder, som har
barberet kønslæberne, og som
cykler iført en g-streng. For de
smalle stykke stof kan genere kønslæberne på grund af
friktion mod cyklens sæde.
»Det gør ondt, især hos
dem, som er barberede,
bruger g-streng og cykler,«
siger Christine Felding.
CHRISTIAN.KLOSTER@MX.DK

