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Hvad sker der med vores moral,
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Scala  30. aug. - 27. sep    Priser 120-270 kr.

Indbrud: En 27-årig polak
er blevet varetægtsfæng-
slet ved Retten i Odense
sigtet for røveri og ind-
brud i Langeskov, hvor
en 42-årig mand blev slå-
et i ansigtet, oplyser vagt-
chef ved Odense Politi
Kim Munksgaard. Politiet
leder efter angiveligt to
medgerningsmænd, der
også formodes at være
polakker. Politiet anholdt
den 27-årige polak natten
til søndag, da han var set
i en bil, der var blevet set
ved gerningsstedet. /ritzau/

27-årig
fængslet 
efter vold

Hvis der efter næste
valg viser sig et borger-
ligt flertal, kan den
kommende statsmini-
ster Lars Løkke Ras-
mussen (V) komme til
at skulle forholde sig
til et krav om minister-

poster til Liberal Alliance. Partiformand
Anders Samuelsen (LA) siger til Politi-
ken, at partiet er regeringsparat og går
efter maksimal indflydelse. »Det kan
godt ende med at betyde, at vi vil i rege-
ring,« siger Anders Samuelsen, der
erkender, at det er et kursskifte. /ritzau/
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Forsvindingsnummer: 4 af 11 indiske håndboldspillere, der
lørdag forsvandt fra et stævne i Dronninglund, er i Kø-
benhavns Politis varetægt. De blev fundet i Vanløse.
»Jeg kan bekræfte, at 4 af de 11 indere er i vores vare-
tægt. Indtil videre har de haft svært ved at redegøre for
deres færden og ophold,« siger Lars Westerweel, der er
vagtchef hos Københavns Politi. Vagtchefen oplyser, at
de fire indere blev opsporet på Jyllingevej i Vanløse,
men han vil ikke ind på de nærmere omstændigheder.
Han kan heller ikke oplyse noget om, hvor gamle de fi-
re indere er. De 11 indere, der lørdag forsvandt under
det internationale håndboldstævne Dronninglund Cup
i Dronninglund i Nordjylland, er mellem 12 og 20 år.
Politiet i Nordjylland er i besiddelse af drengenes ejen-
dele og pas. /ritzau/

4 af 11 indiske drenge er fundet 

NYHEDSOVERBLIK

Trafikulykke: En motorcyk-
list blev søndag dræbt i
en trafikulykke syd for
Viborg. Ulykken skete i
landevejskrydset ved
Aalborgvej og Haugevej
omkring kl. 12, oplyser
Midt- og Vestjyllands
Politi. »Vedkommende
kører på Aalborgvej bag
en bil i nordlig retning,
da bilen drejer til højre
ad Haugevej. Motorcyk-
listen trak ud for at over-
hale, men ramte i samme
øjeblik ind i siden på en
anden bil,« siger vagtchef
Ole Vanghøj.

/ritzau/

Motorcyklist
dræbt i ulykke 

Det offentlige deler
skattekroner ud

Harald Spejlborg arbejder
som hospitalsfysiker på Aar-
hus Universitetshospital,
men er også kasserer i det lil-
le faglige selskab, Dansk Sel-
skab for Medicinsk Fysik.

For syv måneder siden
havde han nær fået kaffen
galt i halsen, da han tjekkede
foreningskontoen, inden
han skulle i gang med at lave
det årlige regnskab: Der var
kommet over 300.000 kr. ind
på kontoen, som han ikke
kunne adressere til nogen
eller noget.

»Vi har et budget på et par
hundrede tusinde, så det var
et både uventet og samtidig
usædvanligt stort beløb. Jeg
undrede mig og kontaktede
banken for at få det opklaret.
Til sidst fandt de dog ud af, at
pengene kom fra Region Ho-
vedstaden,« fortæller kasse-
reren, som efterfølgende
kunne konstatere, at der
strømmede endnu flere pen-
ge ind fra den gavmilde re-
gion, så beløbet nu var over
en halv mio. kr.

Derefter ringede han til
Region Hovedstadens

hovedkasse, der ikke ville
have noget med sagen at
gøre, men henviste til bog-
holderiet, som Harald Spejl-
borg kom i kontakt med på
telefonen efter en halv times
ventetid.

»Bogholderiet var heller
ikke særlig interesseret i at
opklare sagen og forsøgte at
overbevise mig om, at det
var mine egne penge. Det
endte dog med, at de fandt
ud af, at pengene skulle være
sendt til Aarhus Universi-
tetshospital i stedet for vores
forening, så vi aftalte, at de
ville sende mig en tilbagebe-
talingsbegæring, så jeg hav-
de min ryg fri i forhold til
foreningen, når jeg returne-
rede pengene til deres kon-
to,« siger Harald Spejlborg.

Ingen reaktion
Men der skete ingenting.

Senere sendte han endnu
en mail til Region Hovedsta-
den med et screendump af
overførslerne, der fortsatte
med at komme hen over for-
året, så det samlede beløb nu
lå over 700.000 kr. 

På den lille forenings ge-
neralforsamling talte man
også om de mange penge,
som Region Hovedstaden
tilsyneladende ikke var sær-
lig interesserede i at få retur,
men der skete først noget, da
kollegaen og bloggeren
Klaus Seiersen fremlagde
den underlige historie på sin
blog, scienceblog.dk, for

mindre end en uge siden.
Via twitter sendte han sin

blog videre til Region Ho-
vedstaden. Regionsrådsfor-
mand Sophie Hæstorp An-
dersen skrev den 7. juli på
twitter: 

»Fejlen er nu rettet. Der er
anmodet om tilbageføring,
så Aarhus Universitetshospi-
tal kan få deres penge.«

Harald Spejlborg undrer
sig:

»Det virker, som om man
ikke har meget styr på bog-
holderiet og er temmelig li-
geglad med, om nogle hund-
rede tusinde kr. ryger det for-
kerte sted hen. Det giver mig
associationer til sagen med
overlægernes misbrug af
forskningsmidler, hvor der
ikke var nogen kontrol med
noget. Jeg føler mig pikeret
over, at det kan være så svært
at få lov til at tilbageføre
nogle penge, som ikke hører
til hos os,« siger han.

Det radikale regionsråds-
medlem, Charlotte Fischer,
synes historien lyder »helt
skør« og vil gerne have lavet
et tjek på det efter sin ferie.

»Selv om det er et mindre
beløb i en meget stor kasse,
er det ikke acceptabelt. Jeg
håber bestemt, at det er en
enlig svale og ikke udtryk for
den generelle indstilling og
praksis. Vi forvalter borger-
nes penge, og vi skal fremstå
som et topprofessionelt
system,« siger Charlotte Fi-
scher.

Region Hovedstaden sendte
700.000 kr. til en forkert 
modtager. Pengene skulle 
have været sendt til Aarhus 
Universitetshospital. Arkivfoto

N Regions Hovedstaden
sendte over 700.000 kr. et
forkert sted hen.

N Kasserer i fagligt selskab
undrer sig over regionens 
opførsel.

AXEL PIHL-ANDERSEN
axel.andersen@jp.dk

En lugtetest og en simpel
synstest kan afsløre begyn-
dende Alzheimers.

Det viser internationale
studier, der præsenteres på
den internationale demens-
konference Alzheimer's As-
sociation 2014, der holdes i
København i disse dage.

To undersøgelser viser, at
nedsat evne til at lugte kan
være et af de tidlige sympto-
mer på demens og Alzhei-
mers. Lugtesansen er tæt
forbundet med hukommel-

sen, så når sygdommen øde-
lægger hjernens hukommel-
sescenter, så bliver lugte-
sansen påvirket.

To andre undersøgelser
viser, at niveauet af protein-
stoffet beta-amyloid i øjet
svarer til niveauet i hjernen.
Er niveauet forhøjet, er det
en stærk indikation på, at
personen enten allerede har
Alzheimers eller senere vil
udvikle sygdommen.

Og der er brug for enkle og
billige metoder til at diagno-
sticere sygdommen, siger
Heather Snyder, ph.d., der er
Alzheimer's Associations di-
rektør for Medical and Scien-
tific Operations.

»Der er brug for flere un-
dersøgelser på dette meget
lovende område. Det er es-
sentielt, at man kan opdage
sygdommen tidligt, så man
effektivt kan behandle og fo-
rebygge den,« siger hun.

I dag er det kun muligt at
opdage Alzheimers sent i
forløbet, når de alvorlige
hjerneskader er indtruffet.

Ifølge professor og overlæ-
ge Steen Hasselbalch, Natio-
nalt Videnscenter for De-
mens på Rigshospitalet, bli-
ver test af lugtesansen allere-
de brugt i Danmark, hvis
lægen er i tvivl om, hvorvidt
en patient har Alzheimers,
skriver politiken.dk. /ritzau/

Lugte- og synstest kan
afsløre Alzheimers
N Nye metoder kan afsløre
tidlige tegn på Alzheimers, el-
ler om man er i risikozonen for
at få demenssygdommen.


