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Vil du have 3,75% p.a. i rente
på din lønkonto?
Ring 70 10 29 53
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DINE HISTORIER OG HOLDNINGER
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Vil gæstearbejderne have os?

Hunde kan mere,
end vi tror
> Hunde bliver ved med at vise
nye evner til at hjælpe mennesker. De kan advare epileptikere
om et snarligt anfald. Og måske
kan de også lugte sig frem til en
kræftdiagnose.
>6-7

Hver anden dansker mener, at det vil være godt at importere arbejdskraft, viser ny undersøgelse.
Men eksperter advarer om, at udlændingepolitikken har givet Danmark et imageproblem.
>4

SPORT FCN STJAL POINT I PARKEN
F O TO : L I S E L O T T E S A B R O E / S C A N P I X

Ny rapport:
Pædagogerne
havde ret
I løbet af det sidste år er
der blevet færre voksne
pr. barn i daginstitutionerne.
Af Pernille Helledie Isaksen
> Forældreblokader og strejker ramte sidste år det meste af landet, da
pædagoger med flere protesterede
mod dette års budgetter. Frygten
var dengang, at der ville komme
nedskæringer på børne- og ungeområdet. Nedskæringer, som ville
føre til forringelser i daginstitutionerne.
Nu slår en ny rapport fra AE-Rådet fast, at pædagoger og forældres
bekymringer har været berettiget
trods regeringens forsøg på at bevise det modsatte.
Ifølge rapporten er der i 20062007 kommet flere børn pr. voksen
i landets vuggestuer, børnehaver og
aldersintegrerede institutioner.
>2

Fremtidens elite har
magten over tiden
> I fremtiden kommer der en ny
overklasse af ‘tidsejere’, mener
forskere. Det er mennesker, som
tager magten over deres tidsforbrug og formår at være offline
på den helt rigtige måde.
>4

Mange flere vil
have asyl i Sverige
> De svenske migrationsmyndigheder forventer at få 40.000
ansøgninger om asyl i år – og lige
så mange om familiesammenføring. Det er en stigning på 118
procent i forhold til 2006. >12

KENNI OLSEN og FC Nordsællands fans kunne juble over 1-1 i Parken, efter at gæsterne nærmest stjal det ene point via en
sen udligning af Dennis Cagara. Forinden havde FC København misbrugt et væld af målchancer.
>28
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»LIVET ER
OGSÅ DET, VI
TIL TIDER GÅR
GLIP AF, NÅR VI
GLEMMER AT
SE HINANDEN I
ØJNENE.«
BAGSIDEN

SKIFT NU !
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Lave omkostninger
Lav fast rente
Forskud ydes
Svar indenfor 24 timer
Mulighed for afdragsfrihed
RKI/udlæg ingen hindring

Lån f.eks kr. 100.000,fra kr. 377,netto pr. måned.

www.dkb-finans.dk

Mbit

m.
fast
telefon

249,-

md.

ÅOP fra 8,5%

Kontakt os på

70 20 31 21

SJOVE FIL M

OPRET INDEN
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SPAR 99!

Mobil kun
99 øre/min.
.
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TEMA: MENNESKETS BEDSTE VEN

Det
kan
hunde
også
Hunde bliver ved
med at vise nye
evner til at hjælpe
mennesker.
Af Elisabeth Lumby
> Menneskets bedste ven er fuld
af evner, som endnu ikke er helt
udforskede.
I øjeblikket arbejder f.eks. flere
forskergrupper videnskabeligt
på at dokumentere, om hunde
er i stand til at lugte sig frem til
en kræftdiagnose.
Resultaterne er endnu for få
til at bekræfte eller afvise teorien, men hvis metoden viser sig
at være anvendelig, kan man
forsøge at identificere det stof,
som hundene genkender. Næste skridt vil være at udvikle en
kunstig næse, som kan opfange
denne lugt, skriver www.cancer.
dk
På samme måde forskes der i,
om hunde kan advare diabetikere om kommende blodsukkerfald, samt – som omtalt i artiklen om Nala – om de kan mærke,
når et menneske er ved at få et
epileptisk anfald.
Hunde hjælper mennesker
som førerhunde for blinde og
servicehunde for fysisk handicappede, som de bl.a. kan hente
ting til. De kan være socialhunde for handicappede børn og
terapihunde for ældre på plejehjem.

Både trøfler og benzin
Og så arbejder de for politi, toldere og militær ved bl.a. at finde
forsvundne mennesker både levende og døde.
De kan også finde mennesker under vand og mennesker, der er spærret inde i ruiner efter f.eks. et jordskælv. Og
de kan finde kriminologiske
beviser som f.eks. blod og sæd,
samt narko, bomber, landminer,
sprængstoffer, lugte sig frem til
gas- eller benzinudslip og andre
brændbare væsker, finde kviksølv i vandlåse og kemiske substanser i optiske disks, f.eks. cd,
dvd, for at undgå smugling af piratkopier.
Det er en gammel kendt sag,
at hunde kan lugte sig frem til
de kostbare sorte svampe, trøflerne, i skovbunden, men de kan
også afsløre, om der er skimmelsvamp i huset. Listen er udarbejdet i samarbejde med Jeanette
Sams-Dodd og Lise Lotte Christensen, der er adfærdskonsulent i Dansk Kennel Klub.
Berlingske Tidende

Nala advarer sin ejer, før hun får et
Jeanette Dahlkvists dalmatiner Nala er trænet
til at advare sin ejer om et epileptisk anfald
15-30 minutter, før det kommer, så hun kan
finde et sikkert sted at sætte sig eller ringe efter hjælp. Det har givet hende større frihed og
lettet både mand og børn for et stort ansvar.
Elisabeth Lumby
> I næste uge går den syvårige
dalmatiner Nala op til en prøve, der giver hende ret til at bære
det karmoisinrøde dækken.
Det betyder, at Nala – ligesomførerhunde og servicehunde for
handicappede – må følge sin
ejer alle vegne, selv ind i en slagterforretning.
Nala er nemlig Danmarks første epilepsihund, der er trænet
til at advare sin ejer, Jeanette
Dahlkvist, 15-30 minutter inden
hun får et epileptisk anfald.

Det gør hende i stand til at finde et sikkert sted at sidde under
anfaldet eller ringe efter hjælp.
Samtidig har Nala skullet lære
alt det, førerhunde og servicehunde også skal kunne for at begå sig i det offentlige rum, og det
vil ikke mindst sige ubetinget
lydighed og ro.
»Og den var ellers en livlig familiehund, men også en magelig sofahund,« fortæller Jeanette Dahlkvist, der fik epilepsi for
16 år siden, da hun var midt i tyverne.
»Det begrænsede min handlefrihed. Jeg var f.eks. nervøs for at

færdes alene. Men det begrænsede også min familie. Børnene, Morten på 14, Mathilde på
13 og Magnus på 11, har f.eks. været meget urolige for, om jeg risikerede at få et anfald, når de
ikke var hjemme, og de skulle
hele tiden tjekke, om jeg havde
det godt. De følte et stort ansvar,
som børn ikke skal have over for
deres forældre,« siger Jeanette
Dahlkvist, der bor tæt på Stevns
Klint med børnene og sin mand,
John Dahlkvist. Han havde lagt
mærke til, at den ældste af deres
to dalmatinere markerede på en
særlig måde op til, at Jeanette fik
et anfald.
Og en aften for tre år siden, da
han så tv-programmet ‘Hunde
på job’ sammen med børnene,
blev hans interesse vakt.
»Her medvirkede en amerikansk eller engelsk epilepsihund, og da vi så den, sagde vi til
hinanden:

»NU TØR JEG
TAGE ALENE TIL
KØBENHAVN MED
NALA, DET HAVDE
JEG IKKE DRØMT
OM FOR BARE ET
ÅR SIDEN.«
JEANETTE DAHLKVIST

»Det er jo det, Nala gør, selv om
det var i meget mindre målestok,« fortæller John Dahlkvist.

Jagter mere viden
Så begyndte jagten på internettet for at finde materiale om epilepsihunde.
»Det stod hurtigt klart, at man
ikke uddanner epilepsihunde i

Danmark, men jeg fandt frem til
danske Jeanette Sams-Dodd, der
driver instituttet Canix. Her uddanner hun bl.a. servicehunde
til særlige opgaver og behandler
hunde med adfærdsproblemer
sammen med sin mand Frank
Sams-Dodd, der er dr. med. og
forsker i hjernesygdomme. På
det tidspunkt boede de i Barcelona, nu bor de i Strasbourg, så
vi mailede og telefonerede sammen, inden den egentlige træning begyndte i juli sidste år,«
fortsætter Jeanette Dahlkvist.
»Først skulle Nalas og mit indbyrdes forhold dog under lup,
inden vi kunne godkendes til at
gennemgå uddannelsen. Nala
lærte gradvist ved hjælp af ros
og belønning at forstærke sine reaktioner, når den mærker
et anfald nærme sig. Den rejser ørerne og ser meget sølle
ud. Den kan også nægte at forlade huset, når jeg vil ud at gå
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JEANETTE DAHLKVIST bor tæt på Stevns Klint med sin familie og nyder
friheden til at gå en tur alene sammen med Nala, der advarer hende,
når et epileptisk anfald er på vej.
F OTO: ERI K REFNER /SC A N PI X

Forkæl dig selv
nemt og hurtigt!

Finansiering
pr. måned

Lad drømmen om det nye tv eller den nye
pc’er blive til virkelighed hos Sigetty.Vi kan
klare det meste inden for hårde hvidevarer
samt elektronik.
Ring til Sigetty på tlf. 6548 4848 og vi gør
dine drømme til virkelighed. Hurtigt, nemt og
bekvemt.

199,-

Vaskemaskine Siemens WM 14E460
0 FIXMHTo½RERWMIVMRKWXMPFYHQH/SRXERX
TVMWMROP7MKIXX]7IVZMGIOV2SQMRIP
VIRXITEd34J VWOEX 7EQPIHI
OVIHMXO FWSQOSWXRMRKIVOV

Lån helt op til 25.000

Du bestemmer selv, hvad pengene skal
bruges til – og de sættes direkte ind på din
bankkonto. Ingen sikkerhedsstillelse.Valgfri
EJFIXEPMRKWTIVMSHIToSTXMPQH7IVM W
og fortrolig lånebehandling. Eksempel på
OSRXERXPoRToSZIVQH
OVQH2SQMRIPVIRXI d34J V
WOEX 7EQPIHIOVIHMXSQOSWXRMRKIV
OV

Finansiering
pr. måned

Finansiering
pr. måned

499,-

Acer Ferrari 1002WTMi
0 FIXMHTo½RERWMIVMRKWXMPFYHQH/SRXERX
TVMWMROP7MKIXX]7IVZMGIOV2SQMRIP
VIRXITEd34J VWOEX 7EQPIHI
OVVIHMXSQOSWXRMRKIVOV

Finansiering
pr. måned

epilepsianfald
Endelig alene i byen
»Vi har trænet lydighed og situationer, der altid har været mere voldsomme end dem, den vil
komme til at opleve i virkeligheden. Den har udviklet sig til at
være en meget ansvarsbevidst
hund, og jeg har måttet lære at
stole blindt på dens signaler. Det
har været svært, men jeg bliver
stadig bedre til det,« siger Jeanette Dahlkvist, der bl.a. som led
i træningen har været med Nala
og Jeanette Sams-Dodd i Illum,
på Hovedbanegården og i et supermarked.

»Nu tør jeg tage alene til København med Nala, det havde
jeg ikke drømt om for bare et
år siden. Og mine børn, mand
og forældre kan slappe af, fordi
jeg har den med,« siger Jeanette
Dahlkvist.
Jeanette Sams-Dodd siger, at
ingen ved, hvad det er, hunden
reagerer på.
»Måske er det en særlig duft,
man udskiller, eller nogle specielle bevægelser, man gør, når
der er et anfald på vej. Det forskes der endnu i. I et kvindefængsel i USA, hvor man uddanner servicehunde, blev det opdaget ved en tilfældighed, at nogle
hunde har den særlige evne. En
af fangerne var epileptiker, og
hun lagde mærke til, at flere af
hundene reagerede, inden hun
fik et anfald,« fortæller Jeanette
Sams-Dodd.
Jeanette Sams-Dodd udgiver
til foråret ‘Bogen om hunden –

Udvikling, Opdragelse, Uddannelse og Sprog’.
»På basis af erfaringerne fra
denne første uddannede epilepsihund er Canix ved at undersøge mulighederne for at
igangsætte et projekt i samarbejde med Dansk Epilepsiforening og Videncentret for Epilepsi for at udbrede adgangen til
epilepsihunde i Danmark, bl.a.
ved at udvikle et træningsprogram, der gør det billigt at uddanne dem. Projektets gennemførelse vil afhænge af tildelingen af økonomiske midler fra
fonde eller privatpersoner, men
på længere sigt er det målet at få
omkostningerne for uddannelsen af en epilepsihund ned på
et niveau, hvor det kan dækkes
gennem brugerbetaling, måske
med et mindre bidrag fra godgørende fonde,« siger Jeanette
Sams-Dodd.
Berlingske Tidende

Finansiering
pr. måned

LCD32” TV24HD
0 FIXMHTo½RERWMIVMRKWXMPFYHQH/SRXERX
TVMWMROP7MKIXX]7IVZMGIOVNominelrente
TEd34J VWOEX 7EQPIHI
OVIHMXSQOSWXRMRKIVJ VWOEXOV

Arne Jacobsen’s
7’er med
ægte læder

349,-

LG37” LE2R
0 FIXMHTo½RERWMIVMRKWXMPFYHQH/SRXERX
TVMWMROP7MKIXX]7IVZMGIOV2SQMRIP
VIRXITEd34J VWOEX 7EQPIHI
OVIHMXSQOSWXRMRKIVJ VWOEXOV

med den, hvis der er et anfald
på vej, og den kan finde på at gå
ind foran mig og stoppe mig. En
dag, hvor jeg havde haft en række mindre anfald og ignoreret
dens advarsler, blev den så frustreret, at den til sidst kastede sig
ned foran mig, så jeg faldt,« siger
Jeanette Dahlkvist.

249,-

199,-

Tørretumbler Siemens WT44E100
0 FIXMHTo½RERWMIVMRKWXMPFYHQH/SRXERX
TVMWMROP7MKIXX]7IVZMGIOV2SQMRIP
VIRXITEd34J VWOEX 7EQPIHI
OVIHMXO FWSQOSWXRMRKIVOV

Finansiering
pr. måned

139,-

Arne Jacobsen 3107
1IHWOEPEJJSVQWTRHXOV]HW½RqVJVIQ
stillet hos Fritz Hansen. Nybetrukket med
cognacfarvet eller sort skind, monteret med
ben af forkromet stålrør.
0 FIXMHTo½RERWMIVMRKWXMPFYHQH/SRX
ERXTVMWOV2SQMRIPVIRXITE
d34samlede kreditkøbsomkostninger
OV
Ved køb af 4 stk. 499,- pr. måned.
0 FIXMHTo½RERWMIVMRKWXMPFYHQH
/SRXERXTVMWOV2SQMRIPVIRXI
d34WEQPIHIOVIHMXO FWSQOSWXRMR
KIVOV
OVSZIVQHOVQH2SQMREP
oVPMKVIRXI d34J VWOEX 
7EQPIHIOVIHMXSQOSWXRMRKIVOV

SI GETTY
- og få alt det, du mangler!
Ring lige nu på tlf. 65 48 48 48
eller se www.sigetty.dk

