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Pædofile lokket i fælde af røvere

Bilist kørte af vejen

Advarer mod farlige bryster

køBeNhavN: En pige på 16 har været lokkedue for en bande røvere, der på internettet narrede

grindsTed:En65årigkvindefraGrindstediVendsysselkom

KØBenHaVn:Dedanskemyndighederadvarernumodfarlige

mænd til at mødes med pigen, som ofrene troede kun var 14 år gammel. Men i stedet for sex
med en purung pige, endte stævnemødet med grov vold og røveri, skriver ekstrabladet.dk.
En 42årig mand blev gennembanket med slag og spark i hovedet og på kroppen af de tre
røvere. Han brækkede højre underarm og fik skader i ansigt og hoved, før røverne stak af
med hans penge, mobiltelefon og knallert.
Tre mænd, to på 22 og en 23årig, er nu tiltalt for røveri og røveriforsøg, mens den 16årige
pige er idømt et års betinget fængsel.

kort nyt

Af Søren Beukel Bak
soeren.bak@nordjyske.dk

Så til søs med Jens krogh
aalBOrg: Foråret er godt i gang med at bide sig fast, og på

havnen i Aalborg er frivillige i gang med oprigningen og
slå sejl under fokken på det gode skib Jens Krogh, der til
hører FDF Søkreds. Skibet deltager i sommerens løb bl.a.
i Nordisk Sejlads, der er en kapsejlads mellem sejlskibe
fra de nordiske lande. Tall Ships' Race, der er en interna
tional kapsejlads mellem skoleskibe, og Limfjorden
Rundt, der er en kapsejlads mellem gamle danske sejlski
be.
Første togt går til Oslo i dagene 19. til 27. april  og her
er der ifølge Jens Kroghs hjemmeside stadig ledige plad
ser. ligesom det også stadig er muligt at komme med på
Nordisk sejlads og Tall Ships Race, der som bekendt lan
der i Aalborg i slutningen af juli.
Jens Krogh er bygget i 1899, og i 1973 købte en nystar
tet FDF kreds kutteren i Sæby. Efter et større restaure
rings og ombygningsarbejde blev den oprindelige rig
ning genskabt. Under dæk er der køjepladser og opholds
faciliteter til 19 besætningsmedlemmer.

kriMifOrfaTTereNelSeBeTheghOlM kom bag tremmer for
en stund på årets Krimimesse i Horsens.
Foto: Helene Bagger/Scanpix

Messe med gys og spænding
hOrSeNS: Den populære danske krimiforfatter Elsebeth

Egholm kom for en stund bag tremmer, da Horsens bib
liotek holdt åbent hus i byens gamle statsfængsel og ind
bød til Krimimesse 2010 her i weekenden.
Der var rig lejlighed for alle krimiinteresserede til at
møde ligesindede, møde forfattere fra både ind og ud
land, snakke, lytte, grine og hygge  ja hygge selv om em
net for året Krimimesse er seriemordere, understreger en
af arrangørerne, bibliotekar Nina Wegner i sin blog på lit
teratursiden.dk.
Flere end 50 forfattere fra ind og udland er samlet i det
gamle statsfængsel, hvor der diverteres med prisover
rækkelser og foredrag med specialister og fagfolk.

silikonebryster,efteratdefranskemyndighedernetophar
forbudtsilikoneimplantaterfrafirmaetPolyImplant
Prothèse,fordidererhøjrisikofor,atdergårhulpåsiliko
nebryster,skriverbt.dk.IfølgeLægemiddelstyrelsenerder
solgt45afsilikonebrysternefrafirmaettilkvinderiDan
mark.Styrelsenanbefalerkvindermedsilikoneimplantater
frafirmaetatfådemtjekkethosdereskirurg.

Musenmellemde
detoelefanter
fOrSkNiNgSchef: Jeg kæmper
for Aalborg Sygehus

lørdaghavdede frivillige søspejdere travlt med at gøre Jens
Krogh klar til sommerens ture og togter. Foto: Michael Bygballe

kortførklokken14lørdageftermiddagpåafveje,dahunaf
ukendteårsagerkørteafvejbanen,hvorvedhendesbillan
dedepåsiden.UheldetsketepåHammervejtætvedSul
sted.Kvindenvaraleneibilen,dauheldetskete.Falcksend
teenambulancetilstedet,menkvindenhavdeikkebrugfor
behandling,daderkunsketematerielskadeveduheldet,
oplyserNordjyllandsPoliti.

aalBOrg: Printer og kaffema
skine troner allerede i vindu
eskarmen foran ruderne
med udsyn til et lille stykke
have og et stort udsnit af Aal
borg Sygehus Syd talrige
bygninger. Til gengæld afslø
rer de hvide vægge, at Lars
Hvilsted Rasmussen ikke har
haft sit kontor ret længe.
Fire arbejdsdage for at væ
re helt præcis. Officielt over
tog han jobbet som forsk
ningschef 1. april  men de
første fem dage gik med pås
keferie.
Nu står han i spidsen for
Forskningens Hus ved Aal

borg Sygehus; et hus, der har
været i konstant vækst siden
oprettelsen for fem år siden.
Hjerteoverlægen selv for
sker i blodpropper, og han
fortæller med naturlig stolt
hed om den bevilling på 20
millioner kroner, som han
for ikke længe siden var med
til at hente hjem. Pengene
skal bruges til forskning i
atrieflimmer, der kan føre til
blodpropper i hjernen.
I vadestedet
Som chef for Forskningens
Hus står Lars Hvilsted Ras
mussen lige midt i debatten,
for ikke at sige striden, om
den lægeskole, som Aalborg
Universitet ønsker at opret

FAktA
feMårMedkONSTaNTvækST
{ Forskningens Hus blev etableret i 2005 med støtte fra Nordjyl
lands Amt/Region Nordjylland, EU og private fonde.
{ Huset på Sdr. Skovvej i Aalborg på 4300 kvadratmeter  der tid
ligere var sygeplejeskole  rummer et tværfagligt forskningsmiljø,
der støtter forskere med bibliotek, kommunikation, statistikere,
rejsning af midler, laboratoriefaciliteter med mere.
{ Huset rummer en række afdelinger og centre, blandt andet og
så en forskningsenhed for Klinisk Sygepleje og for psykiatri.
{ Forskningen er øget kraftigt de senere år: I 2006 lød forsk
ningskontoen på 27 millioner kroner, i fjor var tallet 43 millioner.
Midlerne kommer fra både EU, Region Nordjylland og statslige
forskningsråd.
{ I 2009 blev det til 17 ny Ph.d.afhandlinger  det hidtil højeste
antal.
{ Foruden Lars Hvilsted Rasmussen som forskningschef består le
delsen for Forskningens Hus af Kjeld Lisby med titel af innova
tionschef samt leder af Idéklinikken og John Stefansen, der er ad
ministrationschef.

te.
Akkrediteringsrådet har
sagt ja, Aarhus Universitet
har talt imod, og afgørelsen
var ventet før påske, men
endnu lader svaret fra viden
skabsminister
Charlotte
SahlMadsen (K) vente på
sig.
 Derfor står vi midt i et
vadested. Jeg havde for ven
tet en afgørelse, før jeg tråd
te til, men ingen kan vide,
hvordan det vil gå, siger Lars
Hvilsted Rasmussen.
I klemme
Han har ingen indflydelse på
afgørelsen. Konsekvenserne
bestemmes også af andre;
først og fremmest de to uni
versiteter i Århus og Aalborg,
der ikke just har talt venligt
til og om hinanden i denne
sammenhæng:
 Jeg føler, at vi er som en
mus mellem to uenige ele
fanter.
Sin personlige mening har
han ikke lagt skjul på, blandt
andet som læserbrevsskri
bent:
 Jeg frygter, at Aalborg
Sygehus kan komme i klem
me, hvis AAU får en lægesko
le, og det så får Aarhus Uni
versitet til at af bryde samar
bejdet med os. Så risikerer vi
at miste nogle af vores højt
specialiserede funktioner.
 Jeg kender ikke afgørel
sen, og jeg kender ikke kon
sekvenserne. Men vi hejser
ikke det hvide flag; vi skal
vise dem, at vi godt kan.
Aalborg Sygehus har siden
2003 haft titel af universi
tetshospital for Aarhus Uni

Blå Bog
larsHVilsTedrasmussen-golfogguldmedalJe

SelvfOrSkerLars Hvilsted
Rasmussen i blodpropper, men
som leder af Forskningens Hus
står han i spidsen for et bredt
arbejdsfelt.
Foto: Grete Dahl
versitet, og samarbejdet er
tæt. Det omfatter klinisk un
der visning af lægestuderen
de, der kan tage stort set hele
anden del i Aalborg, og det
omfatter tæt sammenvævet
forskning.
 Jeg kæmper primært for
Aalborg Sygehus, og jeg er
bekymret for, om sygehuset
kommer i klemme. Men det
er mit inderlige håb, at løs
ningen bliver noget, vi kan
bruge, understreger Lars
Hvilsted Rasmussen.
Forsket har læger på Aal
borg Sygehus gjort i årtier.
Dyerberg og Bang, der for

skede i fiskeoliens gavnlige
virkninger,varendognævnt
som mulige kandidater til
Nobelprisen.
I fremgang
Siden udnævnelsen til uni
versitetshospital i 2003 og
etableringen af Forsknin
gensHusi2005erudviklin
gen accelereret. Således er
antallet af videnskabelige
artiklerirundetalfordoblet
siden2003ogde4300kva
dratmeter i Forskningens
Husudnyttestilsidstehjør
ne:
 Til sommer går vi gang
med at bygge to pavilloner
medtilsammen38kontorer,
somalleerafsatpåforhånd,
siger den nye forsknings
chef.
Omkring 150 ansatte på

sygehuset arbejder med
forskning og udvikling, og
forøjeblikkethuserAalborg
Sygehus sammen med
ForskningensHus76Ph.d.
studerende. Langt de fleste
erknyttettilAarhusUniver
sitet,restentiluniversiteter
neiAalborg,Københavnog
Odense.
I brug hurtigt
Denintensiveforskningsker
ikke for at tilfredsstille læ
gernesambitionerdensker
foratgavnenordjyderne:
Idagerforskningenfor
udsætningforethøjtspecia
liseret sygehusvæsen. Via
forskningen øges kendska
bet til sygdomme, ligesom
den kritiske og analytiske
sans skærpes. Forskningen
betyderogså,atnyebehand

{LarsHvilstedRasmussener55år,fartiltrevoksnebørn-og
bedstefarførstegang.
{HustruenarbejdersomkorrespondenthosingeniørfirmaetNiras.
{ParretboriSkørping,hvorLarsHvilstedRasmussenbrugeren
delaffritideniRoldSkovGolfklub.Hanernetopvalgttilsintredje
sæsonsomformandforklubben.
{Hansgolfhandicaper22,1efterfemårsspil.Altforhøjt,mener
hanselv.
{HaneruddannetfraAarhusUniversitet,eksameni1985-efter
athavevundetguldmedaljeiuniversitetetsprisopgaveiintern
medicinfor1984.
{Ph.d.vedAarhusUniversiteti1993,ogspeciallægeikardiologi
(hjertesygdomme)vedAalborgSygehusi1998.SammeåroverlægevedKardiologiskAfdeling,fra2000til2008ledendeoverlægesammesteds.
{Fra2008specialansvarligoverlægeoglederafTrombosecentretpåKardiologiskAfdeling:Forebyggelse,undersøgelse,behandlingogforskningiblodpropper.
{TidligereformandforDanskSelskabforTromboseogHæmostase,nuværendeformandforTrombosearbejdsgruppeniDansk
CardiologiskSelskabognæstformandforHjerteforeningen.
{I2006udnævnttilFellowoftheEuropeanSocietyofCardiology,enhæder,derkuntilfalderenprocentafde58.000(!)medlemmer.

lingermeddetsammebliver
endelafhverdagenvikan
simpelthen hurtigere tage
dem i brug, forklarer Lars
HvilstedRasmussen.
 Skal man gøre sig gæl
dende,såskalmangøredet
på kvalitet. Det gælder un
dersøgelse og behandling,
detgælderpleje,uddannel
se,forskningoginnovation.
Tingenehængersammenog
giver den samlede kvalitet
somuniversitetshospital.
Den kvalitet agter Lars
HvilstedRasmussenatkæm
pefor:
Nordjyllandskalhaveet

højt specialiseret sygehus.
Detvilgiveosdenbedstmu
lige behandling, og det vil
tiltrækkedetmestambitiøse
ogdygtigepersonale,dersø
gerudfordringer.
 Samtidig skal vi ikke
glemme,atAalborgSygehus
erregionensstørstearbejds
pladsmednæsten5000an
satte. Sygehuset er forud
sætningen for et velfunge
rende sundhedssystem i
Nordjylland,menerhan.
Så må tiden vise, hvilket
eller hvilke universiteter,
Aalborg Sygehus skal sam
arbejdemed.

Ørntoftblevudvalgt
jane.buenemann@nordjyske.dk

MYgdal: Billedhugger Claus

Ørntoft er udvalgt til at lave
en gave til Dronning Margre
the, som på fredag fylder 70
år.
Gaven skal overrækkes,
når Århus 5. juni fejrer Dron
ningen. Den overrækkes i
form af de to bronzemodel
ler, som Claus Ørntoft fore
løbigt har fremstillet af

skulpturerne.
Det er Dronning Margre
the, der i første omgang hen
vendte sig til Claus Ørntoft
med henblik på at få lavet et
forslag til en skulptur til par
ken ved Marselisborg Slot.
Han ville gerne anvende lø
ven, som han gennem hele
sin kunstneriske produktion
ofte har anvendt som et sind
billede. Det er blevet til en
tredimensioneret fri fortolk
ning af Danmarks rigsvåben,

der indeholder tre blå gåen
de løver og ni røde hjerter.
De tre løver vil i Claus
Ørntofts fortolkning ses lø
bende i parken  de skal hug
ges i blå rønne granit, mens
de ni hjerter skal ligge i græs
set mellem løverne. De skal
hugges i dyb rød granit.
Claus Ørntoft, der bor i
Mygdal mellem Hjørring og
Tversted, er medlem af Vrå
Udstillingen og har flere sto
re skulpturer i Norge. Han

har også mange skulpturer
spredt ud over Danmark 
især i Nordjylland. Senest af
leverede han sidste efterår
en bestillingsopgave på fire
skulpturer til Nr. Uttrup Ka
serne i Nr. Sundby. Han har
endvidere skulpturer på
Brønderslev Gymnasium,
Aalborg Katedralskole, Vrå
Skole samt i Hjørring.
Claus Ørntoft stammer fra
Fredericia, men har siden
1990'erne boet i Vendsyssel.

Vi er vilde med
æg i weekenden
KØBenHaVn:Scrambled,
hårdkogt,blødkogt.Ægi
alleslagsafskygningerpry
derdanskernesbordi
weekenden.
Faktiskspiserviægtre
gangesåoftesomihverda
gene,nårviharweekend
fri.Detviserenundersø
gelsefraFDB.
Påenhøjhelligsøndag
spiserknaphvertiende
danskerægtilmorgen
mad.Tilsammenligning
gørkunénudaf40dan
skeredetsammepåentirs
dag.
Omdererægpåmor
genbordetkommerihøj
gradanpå,hvorilandet
manbor.Vågnermanop
pådensjællandskeøstkyst,
erderstorsandsynlighed
for,atdagenbliverkick
startetmedæg.
Enkøbenhavnerspiser
således24procentflereæg
tilmorgenmadendden
gennemsnitligedansker.
PådenandensideafSto
rebælterinteressenfor
morgenægvæsentligmin
dre.Københavnerespiser
45procentflereægend
vestjyder.
Mendeterikkekunden

geografiskeplacering,der
bestemmer,hvormange
æg,mansættertillivs.Og
såalderenspillerenrolle.I
hvertfladspiserdeældre
entredjedelflereæg,end
deungegør.
Uddannelsenafgørogså,
hvorvildmanermedhvid
gulespise.Herviserunder
søgelsen,atdanskeremed
enlanguddannelsebagsig
spiserflereægenddem
medenkortuddannelse.
Deterdogikkekunæg,
dernyderstorpopulariteti
weekenden.Ogsårund
stykkeropleverstorhedstid
iweekenden.
Lørdagogsøndagspiser
mereendénudafseks
danskererundstykker.Til
gengældspiserkunénud
af16rundstykkerpåen
mandag,tirsdagogons
dag.
Rundstykkernessucces
afhængerligesomægge
nesaf,hvorilandetman
bor.Kun4,5procentafkø
benhavnernespiserrund
stykkertilmorgenmadpå
engennemsnitligdag.Tre
gangesåmangesønderjy
dergørdetsamme.

/ritzau/

Betalingsstandsning efter styrt

kUNSTgave: Billedhugger Claus Ørntoft skal lave tre skulpturer til dronningen
Af Jane Bünemann

VielsKerægpåmorgenbordet,nårviholderweekendfri.

Arkivfoto

nordJYlland:Efterflystyrtet2.påskedag,hvordirektøri

TredimensionelTfoTomanipulereTbilledeafdetreskulpturer,somClausØrntoftskallavetilHendesMajestætDronningMargrethe.

DanskNybyg,NielsBirchNielsen,hanshustruogendat
teromkom,gårselskabetnuibetalingsstandsning.
SelskaberneunderDanskNybyganmeldtetorsdagbe
talingsstandsningerneoverforSkifteretteniHjørring,
meddelervirksomhedenienpressemeddelelse.
SomtilsynerudpegetadvokatChristianJulMadsen,
KromannReumert.
Formåletmedbetalingsstandsningerneerifølgevirk
somhedenatskaberoefterdødsfaldeneiejerkredsenog
direktionerneforselskaberne.Bestyrelsesrepræsentant
ClausUttrupvaretagerindtilviderehvervetsomdirek
tør.
Virksomhedensnyeledelsearbejdersammenmedtil
synetpåatskabeoverblikoverselskaberne,ogselskaber
neskreditorerfårnærmereinformation.

