DANMARK
10

Bliv opdateret på www.sn.dk

1. sektion

Fodgænger dræbt af lastbil
KARUP: En 52-årig mand mistede livet, da han sent i går
eftermiddag forsøgte at krydse Herningvej i Karup.
Selvom manden krydsede vejen i et fodgængerfelt, blev
han påkørt af en lastbil. Den 52-årige var død, før han nåede sygehuset, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.
Politiet kender endnu ikke de nærmere omstændigheder
ved kollisionen, men der var ﬂere vidner til ulykken, og
dem er politiet nu i gang med at afhøre, siger vagtchefen.

Julebryg-lager revet væk
GODTHÅB: Den populære Tuborg Julebryg er blevet revet ned af butikkernes hylder i Grønland. Og der kommer
ikke ﬂere forsyninger af øllen, der også er kendt som en
snebajer, til den store ø. Det skriver det grønlandske nyhedsmedie sermitsiaq.gl.
Carlsberg undskylder sig med, at bryggeriet de sidste
par år måtte destruere en del julebryg, fordi efterspørgslen ikke kunne følge med.
- Vi har desværre undervurderet Tuborg Julebrygs popularitet i år, og det har resulteret i, at den producerede
mængde ikke helt synes at række til markedet, siger Lars
Stage Knudsen, sales manager i Carlsberg, til sermitsiaq.
gl.

Mand dræbt mod lastbil
HOBRO: En mand blev i går eftermiddag dræbt, da han i
bil kolliderede med en lastbil læsset med træ på Ny Hadsundvej i den nordlige ende af Hobro. Manden kørte ind i
lastbilen bagfra. Ved sammenstødet blev han ramt af trælasten og dræbt på stedet, oplyser Nordjyllands Politi.
Manden er endnu ikke identiﬁceret.

Kommuner må betale straf
DANMARK: Det koster Guldborgsund og Svendborg 81
millioner kroner næste år, at de hæver skatten uden at
have fået lov af regeringen. Men det koster også Aalborg
2,4 millioner kroner, at de to kommuner sammen med syv
andre hæver skatten mere end tilladt. Og det selv om Aalborg ikke hæver skatten. Det går nemlig ud over samtlige
af landets 98 kommuner, at ni kommuner hæver skatten
med 269,6 millioner kroner.
- Det er dybt utilfredsstillende, dybt uretfærdigt og ikke
til at forklare for borgerne. Vi har altid overholdt aftalerne
i Aalborg, men bliver alligevel straffet, siger han.
En lov fra sidste år betyder nemlig, at kommunerne er
fælles om en fjerdedel af den samlede regning. Det sker
ved, at kommunerne bliver trukket i bloktilskuddet. Og
de kommende to år skal kommunerne fortsat betale af
på skatteforhøjelserne med en stigende fælles kommunal
regning.

15-årige røvere i arrest
ÅRHUS: Fire unge på 15 år skal være fængslet i ﬁre uger
efter et råt gaderøveri i Århus, har en dommer besluttet.
Foreløbigt skal de opholde sig i et arresthus for voksne.
En kvinde på 23 år blev væltet omkuld på Stjernepladsen onsdag aften, så hun slog hovedet mod asfalten og ﬁk
kvæstelser i ansigtet og tandskader. Ved grundlovsforhøret i går fastslog dommeren, at de ﬁre 15-årige - tre drenge
og en pige - alle bør være frihedsberøvet i ﬁre uger.
Problemet er, at der ikke umiddelbart er plads til de ﬁre
på de særligt sikrede institutioner for unge, og derfor går
turen i første omgang til et arresthus, oplyser Østjyllands
Politi.
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Ministerium skal undersøges
Økonomi- og
Erhvervsministeriet skal undersøges
for muligt kendskab til Roskilde
Banks problemer
allerede tilbage i
2007. Undersøgelsens type afgøres
om en uge.

BERLIN: Tysklands tidligere forsvarsminister, Franz Josef Jung, nægter at træde tilbage fra sin nye post som arbejdsminister til trods for, at forbundshæren under hans
ledelse delvist fortiede oplysninger om civile ofre ved et
kontroversielt bombeangreb i Afghanistan
Angrebet fandt sted i Kunduz i den nordlige del af landet for næsten tre måneder siden. Mindst 142 mennesker
døde ifølge Nato. Heraf var op mod 40 civile.
Oppositionen i Forbundsdagen kræver Jungs afgang,
efter at dennes aﬂøser som forsvarsminister, Karl-Theodor zu Guttenberg, i går fyrede forsvarschefen gennem de
seneste syv år, general Wolfgang Schneiderhan, og både
sendte ham og sin egen statssekretær Peter Wichert på
pension. Avisen Bild havde forinden afsløret, at den tyske
militærledelse på et tidligt tidspunkt havde kendskab til,
at der også var civile ofre ved bombeangrebet.

30 savnes efter bådforlis
MAMOUDZOU: 30 mennesker savnes, efter at den båd,
som de sejlede i, blev splittet i hård sø i Det Indiske Ocean.
Franske embedsmænd oplyser, at båden var under vejs fra
Comorerne til den franske ø Mayotte, da ulykken indtraf.
11 mennesker blev reddet fra båden, som var en kæmpemæssig kano.
Både de overlevende og de savnede var illegale indvandrere, som søgte væk fra det politisk ustabile og fattige
Comorerne til det mere velstående Mayotte.

indkaldes som vidner.
- Det gør man for at beskytte embedsmændenes
integritet, siger SF’s ﬁnansordfører, Jesper Petersen og forklarer, at hvis
ikke man indkalder dem
som vidner, er de underlagt
deres loyalitetsforhold som
embedsmænd.
Alternativet er, at uvildige advokater gennemgår
sagens dokumenter, hvilket ikke inkluderer mundt-

lige orienteringer.
Sagen er rejst af Socialdemokraternes ﬁnansordfører, Morten Bødskov, som
peger på, at Økonomi- og
Erhvervsministeriets øverste embedsmand, Michael
Dithmer, allerede i 2007
blev orienteret om, at Finanstilsynet mødtes med
Roskilde Banks ledelse.
De orienterer ifølge Morten Bødsakov kun om den
slags, hvis sagen kan have

ODENSE: Det ligner næsten et ekstra sæt knogler
uden på tøjet. Og det er det
på sin vis også.
Odense Kommune vil som
det første sted i Europa nu
bruge en japansk udviklet
robotdragt til at genoptræne mennesker ramt af hjerneblødninger eller skadede
efter et traﬁkuheld.
- Styrkedragten har en
helt banebrydende teknologi. Dragten kan registrere, hvis du sender et
nervesignal til dit ben. Det
registreres af målere uden
på huden, og de sender et
signal til en computer, der
får dragten til at bevæge
sig og dermed bevæges dit
ben, forklarer Morten Bierbaum, projektleder i Udviklingsforum Odense.
Dragten kan give patienter hele eller dele af deres
mistede førlighed tilbage,
og den kan enten bruges
som et permanent hjælpemiddel i stedet for eksempelvis kørestol eller som
på Fyn til genoptræning af
mennesker.
- Det geniale ved dragten
er, at den kan understøtte,
hvis man har lidt muskelstyrke tilbage, og så gradvist gøre folk stærkere i
takt med, at de bliver genoptrænet. Men det kræver,
at noget af nervesignalet
er intakt, siger Morten

Bierbaum, der også nævner sklerosepatienter i et
begyndende stadie som en
oplagt målgruppe for dragten.
Dragten laves både som
en nedre dragt til benene
og en øvre til armene. Den
skal nu tilpasses danske
patienters størrelser - de
er lidt større end de japanere, der hidtil har testet
dragten - og fra februar og
syv måneder frem bliver
den testet af personalet på
et genoptræningscenter i
Odense.
Robotdragten er udviklet
af et japansk ﬁrma, men
Odenses afgående borgmester, Jan Boye (K), håber, at
danske ﬁrmaer på sigt også
selv bliver i stand til at udvikle smarte løsninger inden for velfærdsteknologi
og dermed også skabe ﬂere
danske job på området.
- Vi ved, der bliver ﬂere
og ﬂere ældre, der kræver
pasning og pleje, og velfærdsteknologien er det
eneste svar på den udfordring, vi står over for. Det
er alt fra en robotstøvsuger
til en smart ske og en styrkedragt. Fantasien kender
stort set ingen grænser på
det område, så for mig at se
er dette kun begyndelsen,
siger Jan Boye.
/ritzau/

en orientering om mødet
dermed også skulle være
klar over omfanget af bankens problemer.
Hun accepterede allerede
i sidste uge at lade sit ministerium undersøge, men
beslutningen om, hvordan
undersøgelsen skal gennemføres, blev dengang udskudt. Nu er beslutningen
igen udskudt - foreløbigt til
torsdag i næste uge.
/ritzau/

Fed mad
skaber farlige
chauffører

Professor Sankai fra Japan præsenterede i går i Odense sin banebrydende styrkedragt til
genoptræning af personer, der har mistet evnen til at gå.
Foto: Scanpix

DANMARK: Mange stillesiddende timer bag rattet i træk kun afbrudt af
hastige spisepauser på tankstationen
med hapsdogs, cola eller fede fritureretter og tyk sovs. Det ødelægger helbredet hos mange lastbilchauffører.
Samtidig gør den dårlige fysik dem farlige for deres medtraﬁkanter.
Et nyt projekt SundVej, der blandt
andet tæller en gruppe chauffører, har
udviklet fedtfattige og velsmagende
retter i emballage, som nemt kan håndteres i førerhuset.
- Alt for mange chauffører er alt for
store. Den hurtige, men fede hapsdog
sætter sit præg på krop og helbred. Vi
har været med til at udvikle nogle sundere udgaver af populære retter, men
med meget mindre fedt. Nu håber vi, at
idéen vil brede sig, siger chauffør Anker Brink fra transportﬁrmaet SPF.
Han skulle selv for et par år siden
midt i 40’erne have medicin for alt for
højt blodtryk, som gør én træt og uopmærksom i traﬁkken. I stedet deltog
han i et forsøg med sund mad.
- På bare 12 dage tabte jeg seks kilo og
ﬁk styr på blodtrykket uden medicin.
Det åbnede mine øjne for, hvad maden
betyder, siger Anker Brink.
I dag tilbyder rastepladsernes cafeteriaer mest fastfood med alt for mange
kalorier. Men hos Shell er der stor interesse for projektet.
- Lastbilchauffører er en vigtig kundegruppe for os. Selvom det kan koste
os noget omsætning på fast food, så vil
vi tilbyde en sundere kost, som samtidig gør dem mere sikre i traﬁkken,
siger Shells repræsentant i projektet,
områdechef Johann Wolff.
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Dubais gigantgæld
får aktier til at dykke
Emiratet søger
henstand med tilbagebetaling på
enorm milliardgæld, og det udløser
kursfald på børserne i Europa.
KØBENHAVN:
Verdens
ﬁnansmarkeder reagerer
med bekymring, efter at
emiratet Dubai er kommet

i svære økonomiske problemer.
Dubai har chokeret ﬁnansverden ved at meddele, at det søger henstand
i et halvt år med at afdrage
på en 300 milliarder kroner
stor gæld.
Det har fået emiratet ved
Den Persiske Bugt til at
vakle. Dubai er kendt for et
rasende byggeboom og har
været spået en stor fremtid
som hovedcenter for internationale selskaber og ﬁnansvirksomheder.

Det ﬁk i går børserne i
Europa til at vige. FTSEaktieindekset i London
tabte 3,18 procent i værdi,
DAX-indekset i Frankfurt
gik ned med 3,25 procent,
og i Paris sluttede CACaktieindekset 3,41 procent
under noteringen onsdag.
Også de asiatiske børser
reagerede negativt på nyheden. Den amerikanske
børs var helligdagslukket
i anledning af taksigelsesdagen.
- Bekymringerne om

Dubai har spillet en stor
rolle i at ryste stemningen
på markederne på et tidspunkt, hvor USA er lukket,
og vi ikke får noget som
helst andre steder fra, siger
Peter Dixon, økonom ved
Commerzbank, til det britiske nyhedsbureau Reuters.
Dubai har anmodet kreditorerne om at give henstand til holdingselskabet
Dubai World og ejendomsselskabet Nakheel, som
sidder på den store gæld.
/ritzau/Reuters

Kinas
bebudede
nedskæringer i C02forbruget
opmuntrer
topmødeminister
Connie
Hedegaard
(K)
Foto:
Scanpix

Hedegaard
kræver ﬂere
tal fra Kina
Connie Hedegaard
er opmuntret af
Kinas udmelding
om CO2-reduktion,
men vil se konkrete
procentsatser for
at vide, om der
reelt er tale om en
reduktion.

77 dræbt i oversvømmelser
JEDDAH: Nok er der tørt i ørkenlandet Saudi-Arabien,
men når det en sjælden gang regner, er der risiko for styrtregn. Derfor kan der opstå oversvømmelser, som det er
tilfældet i og omkring storbyen Jeddah.
Her er mindst 77 mennesker omkommet efter noget af
det værste uvejr i mange år. I løbet af kort tid faldt der 90
millimeter. Katastrofen er forværret af, at Jeddah er en
havneby. Nogle er druknet, fordi de befandt sig i biler og
busser, som blev fanget af vandmasserne. Andre er omkommet, da bygninger er kollapset.
Flere end 900 er blevet reddet fra vandmasserne, og
mange har stadig problemer, siger myndighederne.

Nigerias præsident er syg
ABUJA Nigerias præsdent, Umaru Yar’Adua, lider af akut
hjertesækbetændelse og er blevet bragt til behandling på
et hospital i Saudi-Arabien, siger en talsmand for præsidenten torsdag. Ifølge talsmanden reagerer præsidenten
positivt på behandlingen, men det er uklart, hvornår han
kan vende hjem til Nigeria.

Canadas leder til topmøde
OTTAWA: Den canadiske premierminister, Stephen Harper, som beskyldes for at være klimaskeptiker, deltager i
topmødet i København i december.
Det oplyser Harpers talsmand, Dimitri Soudas.
Talsmanden tilføjer, at der endnu ikke er sat dato for
premierministerens besøg.
De stats- og regeringschefer, som deltager, ventes næsten alle at dukke op i den afgørende fase hen mod mødets
slutning.

»større politisk betydning«
- Når man som departementschef stort set sidder
lårene af sin minister, kan
det så virkelig passe, at
man får de her oplysninger
fra et møde, som Finanstilsynet selv beskriver som et
usædvanligt skridt, og ikke
orienterer sin minister om
det, siger Morten Bødskov.
Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen (K)
afviser, at ministeriet med

Robotdragt skal
få syge til at gå

VERDEN
Tysk minister nægter at gå

DANMARK: Folketingets
Finansudvalg er enige om,
at Økonomi- og Erhvervsministeriet skal underkastes en undersøgelse, der
skal afklare, om ministeriet allerede i 2007 kendte til
Roskilde Banks problemer.
Beslutningen om undersøgelsens type træffes næste uge.
SF vil arbejde for en såkaldt dommerundersøgelse, hvor embedsmænd kan

BUDAPEST: En kvindelig
studerende er dræbt ved et
skyderi på et universitet i
det sydlige Ungarn. Tre
andre er såret, efter at en
23-årig studerende åbnede
ild mod sine klassekam-

merater. Af de tre sårede,
to studerende og en rengøringsassistent, betegnes
tilstanden hos de to som
kritisk.
Det ungarske nyhedsbureau MTI skriver, at den

23-årige mand trængte ind
på biofysisk forskningsinstitut ved Pecs Universitetet (PTE) og begyndte at
skyde omkring sig.
Den 23-årige er blevet
pågrebet af ungarsk politi.

Hans motiv for at skyde er
uklart.
Den kvindelige studerende, der blev dræbt, blev
ramt af tre skud i brystet
og døde øjeblikkeligt.

BEIJING: Kinas bebudede
nedskæringer i C02-forbruget opmuntrer topmødeminister Connie Hedegaard
(K), men samtidig efterlyser hun konkret besked
om, hvor meget kineserne
skærer ned i procent.
- Vi må analysere mere
omhyggeligt, hvad den nye
kinesiske erklæring betyder, når det gælder en procent for, hvor meget de afviger fra »business as usual«,
siger Connie Hedegaard i
en pressemeddelelse på engelsk.
- Det er nyt og meget opmuntrende, at Kina træder
frem internationalt, siger
hun, efter at Kina torsdag
lovede at udnytte sin energi
betydeligt mere effektivt.
Den kinesiske produktion

ventes imidlertid at vokse
så meget, at udledningen
af CO2 alligevel ikke bliver
reduceret, men stiger frem
mod 2020.
FN-topmødet i København i december virker
som tidsfrist, mener ministeren.
- Ét efter ét leverer regeringerne fra hele verden.
I sidste uge så vi konkrete
mål fra Brasilien og Sydkorea, og Rusland forbedrede
sit bud, siger hun.
Hedegaard påpeger, at
den amerikanske præsident, Barack Obama, onsdag fremlagde de amerikanske mål, ikke bare for
2020, men også for 2025 og
2030. Hun jubler ikke over,
at USA i 2020 kun vil have
skåret ﬁre procent af C02udledningen i 1990. Til
gengæld får amerikanerne
travlt efter 2020.
- Fire procent er måske
ikke, hvad verden havde
håbet, men USA ser ud
til at vide, at prisen for at
komme sent er, at vejen til
reduktioner efter 2020 bliver endnu mere stejl, med
18 procent under 1990niveauet i 2025 og 32 procent i 2030, skriver Connie
Hedegaard, som ikke var
til rådighed for yderligere
kommentarer.
/ritzau/

