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Masser af 
frugtfarve blev 
hældt i vandet  
i DGI-Huset for  
at teste 
indstillingerne 
af de dyser, som 
tilfører klor til 
badevandet 

Af Palle Heering Nielsen
phn@herningfolkeblad.dk

Det lignede umiddelbart en 
spøg, men det var med vilje, at 
multibassinet i DGI-Huset for 
en stund skiftede kulør fra tur-
kisblå til rødbedefarvet. 
Farveprøven blev foretaget af  
Jysk Svømmebads-Teknik, og 
formålet var at teste dyserne i 
bassinet.
- Vi tilfører rød frugtfarve til 
bassinerne for at se, om kloret 
kommer rigtigt ud i bassinerne, 
siger salgsdirektør Birger Nør-
holm Jacobsen fra Jysk Svøm-
mebads-Teknik.

Pålidelige computere
Dyserne blev i tegneprocessen 
fordelt i bassinerne ud fra et 
computerprogram. 
zPå computeren kunne Jysk 
Svømmebads-Teknik simulere 
tilførslen af  klor, og det er ikke 
noget, man skal gå på kompro-
mis med.
- Hvis der er døde områder i 
bassinet, hvor der ikke kommer 
klor i, risikerer folk at blive syge 

af  at opholde sig i vandet, siger 
Birger Nørholm Jacobsen.
Derfor skulle farveprøven vise, 

om computerprogrammet var 
pålideligt eller ej. Heldigvis 
blev hele bassinet dækket af  

farve, og det skete hurtigere 
end de 10 minutter, det måtte 
tage.

- Alt var indfarvet, og i multi-
bassinet tog det kun tre et halvt 
minut, siger salgsdirektøren, 

som er meget tilfreds med far-
veprøverne. 
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P o l i t i e t s  d ø g n r a p p o r t

Hårrejsende 
dage på 
museet

Normalt er vandet i bassinerne i DGI-Huset 100 procent rent og dermed blåt, men sådan var det ikke i sidste uge, da vandet pludselig havde farve, som om der var tabt rødbe-
der ned i vandet. Det var en test af dyserne, som skal tilføre klor, og de virkede. Foto: Villy Vejnø Andersen

Rødmende svømmebassiner

Spændende 
efterårsferiedage  
på Herning Museum

Kan du lide at sætte hår - og få håret 
sat - så kom og være med til en hår-
rejsende konkurrence, lokker Herning 
Museum.
Konkurrencen går ud på at sætte lok-
kerne, sådan som de unge kvinder 
ville have gjort det for et par tusind 
år siden.
Modellen er nemlig Hammerum-pigen, 
som blev fundet i en jernaldergrav ved 
Hammerum og som i øjeblikket kan 
ses ved en udstilling på Herning Mu-
seum. 
Fundet er unikt, fordi hendes dragt er 
bevaret, så man får et fingerpeg om 
»tøjmoden« i jernalderen.
Og det samme gælder hendes hår og 
frisure.
Ved konkurrencen gælder det om at 

forsøge at genskabe   
Hammerum-pigens 
frisure.
Det stiller i hvert 
fald et enkelt krav 
til de deltagere, der 
skal have håret sat: 
De skal have langt 
hår, mindst 35 centi-
meter, for det havde 
Hammerum-pigen.

Hår-præmier
Konkurrencen indgår i 
Herning Museums akti-
vitets-program for børn og 
voksne her i skolernes efterårs-
ferie, og alle kan være med - hvis 
de opfylder hårkravet og stiller med 
en partner, der er klar til at sætte og 
få sat hår. 
Børn under 12 år skal dog deltage i 
konkurrencen sammen med en vok-
sen.
Man er også velkommen til blot at 
komme og kigge på.

Deltagerne får vejledning under kon-
kurrencen af  frisører og hårkonserva-
tor Lise Ræder Knudsen.
Konkurrencen foregår onsdag og tors-
dag. 
Begge dage kåres en vinder, som 

modtager en gave af  
Wella Danmark, som 
forhandler hårpleje-
produkter.
Udover hårkonkur-
rencen foregår der fle-
re andre spændende 
ting på museet her i 
efterårsferien.
Museumsinspek-

tør Hans Rostholm 
vil onsdag og torsdag 

fremvise Hammerum-
pigen og fortælle den fasci-

nerende historie om det 2000 år 
gamle fund og om det konserve-

ringsarbejde og de analyser, der har 
fundet sted for at bevare og afdæk-
ke historien.

Gys
De samme dage vil museumsinspektør 
Tinna Møbjerg »skræmme« de mind-
ste museumsgæster med stemnings-
fyldte fortællinger om »hår og tråd«. 
Hun vil fortælle de gamle historier fra 

Valhalla. Det foregår i vikingehuset i 
oldtidsudstillingen.

Det klør på 2. sal
Hendes kollega, Charlotte Lindhardt, 
er også i fortællehjørnet. Hun beretter 
for børn og voksne om lus og lopper i 
gamle dage, før luseshampooen blev 
opfundet.Der er mange gode historier 
at fortælle om dét emne.
Vidste du for eksempel, at man kunne 
kurere et sygt barn med tre lus indbagt 
i en pandekage?
Men det kunne man altså. Fortæller 
museumsinspektøren. Det sker i fri-
sørsalonen på 2. sal.

Få en rundbarbering
Salonen vil i feriens anledning blive 
genåbnet og tilbyder alle herrer en 
klipning eller barbering for en flad 
ti’er. Arbejdet udføres af  pensione-
rede frisører.
Endelig er der i morgen, tirsdag, en 
udgravningsdag, som foregår på en af  
museets udgravningspladser.

Tegningen af Hammerum-pigen viser lidt af frisuren, 
  som konkurrencedeltagerne skal forsøge at genskabe 
    - på hinanden.

København,  Beskæftigelsesminister Inger Støj-
berg (V) er parat til at tage ved lære af  en ny evalu-
ering, som viser, at aktivering af  sygemeldte ikke 
virker. - Evalueringen har lært os en masse - der er 
nogle ting, der fungerer, og nogle, der ikke fungerer. 
Det er en stor succes, at flere kommer deltids tilbage 
på deres arbejde. En tæt og hurtig kontakt giver 
positive effekter på de sygemeldte. Omvendt er det 

ekstremt vigtigt, at kommunerne er meget opmærk-
somme på, hvilken hjælp man giver de sygemeldte, 
siger Inger Støjberg.  Rapporten fra konsulentfirmaet 
Rambøll viser, at flere samtaler og mere aktivering 
af  kræftpatienter, hjertepatienter og andre sygemeld-
te ikke virker. De bliver ikke mere selvforsørgende. 
Forsøget blev sat i gang af  Arbejdsmarkedsstyrelsen 
sidste år. 

Minister vil lære af evaluering
Odense  En politidirektør ønsker en mindre central 
styring af  politikredsene i fremtiden. - Jeg er enig i, 
at det, personalet kalder »måltyranniet«, er irrite-
rende, siger politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde fra 
Fyns Politi om en række tillidsmænds frustrationer. 
- Det risikerer at blive kvantitet i stedet for kvalitet, 
siger Løhde om de mange såkaldte produktionsmål, 
som de 12 politikredse skal leve op til. For eksempel 

skal politiet præstere et vist antal standsede køretø-
jer i forbindelse med færdselskontrol. - For at få et 
højt tal er det nemmeste at have hastighedskontrol 
langs vejene. Men hvis jeg vil gøre det, som jeg me-
ner, er mere væsentligt lige nu, nemlig indsats mod 
kørsel frem for rødt lys, så er det mere omstændeligt, 
og så får jeg dårligere tal, siger Løhde. 

Politichef advarer mod stram styring

Til foråret vil 
lægehelikopter 
flyve svært syge og 
hårdt kvæstede til 
Regionshospitalet 
Herning 

Af Ole Skydt
ols@herningfolkeblad.dk

Den kommende lægehelikop-
ter skal formentlig lande oppe 
på taget på Regionshospitalet 
Herning.
Helikopteren begynder at ope-
rere fra Karup fra marts-april 
næste år. Derfor skal der hur-
tigt findes en løsning med en 
landingsplads på Regionsho-
spitalet Herning.
- Vi undersøger i første omgang 
to tagløsninger på sygehuset. 
Et nærliggende grønst område 
kan være en nødløsning, siger 
siger sygehusdirektør Henning 
Vestergaard, Hospitalsenheden 
Vest.
Teknikerne har været i gang 
med at undersøge tagene. Der 
kan blive tale om en landings-

plads på et affaldshus tæt på 
akutafdelingen eller på taget på 
akutafdelingen. Akkurat som 
på Rigshospitalet.
- Vi skal bruge et tag, hvor der 
er en elevator op til etagen ne-
denunder, som kan forlænges 
op til selve taget, siger Henning 
Vestergaard.
Sagen om lægehelikopter-ord-
ningen får en hurtig behand-
ling. Regionsrådet for Region 
Midtjylland har givet grønt lys 
for at efterlyse udbud blandt 
firmaer, der kan stille med 
helikopter, pilot og assistent. 
Opgaven skal nu sendes  ud i 
EU-udbud.

Forsøg i 13 måneder
Der bliver tale om et 13 måne-
der langt forsøg. Derefter skal 
lægehelikopter-ordningen vur-
deres og en fremtidig plan skal 
lægges, fordi der reelt er tale om 
et nationalt projekt, som Sund-
hedsministeriet styrer.
Lægehelikopteren skal ikke 
rykke ud til alle mulige opga-
ver. Den skal være en støtte til 
den præhospitale indsats med 
lægeambulancer og akutbiler. 
Helikopteren skal især sættes 
ind der, hvor afstande og veje 
taler for det.

Lægehelikopter  
skal lande  
på sygehusets tag

Politi opfordrer ældre til  
at bede om identifikation  
efter flere tyverier 

Af Anita Rahbek
ara@herningfolkeblad.dk

En 82 årig kvinde fra Bording var vaks ved ha-
velågen - eller rettere sagt - ved dørspionen, da 
en ukendt mand fredag bankede på hendes dør. 
Hun fik afvist den ukendte mand, hvilket ikke 
lykkedes ikke for to ældre kvinder i Sunds, som i 
stedet fik stjålet deres penge. Den ukendte mand 

udgiver sig for at være fra hjemmhjælpen for at 
snyde de ældre. 
- Vi opfordrer de ældre til at bede om legitimation 
på hjemmehjælperen, hvis de er i tvivl om per-
sonen, eller de kan lave en kontrolopringning til 
hjemmeplejen, siger politikommissær Bent Riber 
Nielsen fra politiet i Herning. 

Kom ikke ind
Den ukendte mand forsøgte sig i Borgergade i 
Bording fredag formiddag ved 9-tiden. I første 
omgang bad han den 82-årige kvinde om at tale 
med en navngiven person, hvorefter han bad om 
at låne en telefonbog. Til sidst spurgte han kvin-
den, om hun fik hjemmehjælp. Samtalen foregik 

gennem døren og kvinden afviste konsekvent at 
lukke manden ind. 

Stjal punge
Senere på formiddagen dukkede den ukendte 
mand op hos en 88-årig kvinde på Kastanievej 
i Sunds. Manden spurgte om hun havde ringet 
på sin nødtelefon, hvilket kvinden svarede nej til. 
Manden satte sig under samtalen på hendes rol-
lator, og da han forlod stedet, var det med kvin-
dens pung, som indeholdt 300 kroner.
Tyveriet skete mellem klokken 9.45 og 11.15. 
Klokken 10.20 fik en 92-årig kvinde på samme 
vej også besøg af  manden. Igen sagde han, at 
han kom fra hjemmehjælpen, fordi der var tryk-

ket på kvindens nødtelefon. Han fik adgang til 
kvindens soveværelse og stjal en pung med 3000 
kroner fra en kommode. 
Den ukendte mand var klædt i mørkt tøj og var 
mørk i huden. Han er cirka 25-30 år, 170 centi-
meter høj og almindelig af  bygning. 

Tyveri i Herning
Også i Herning skete der et lignende tyveri fre-
dag formiddag. Da lykkedes det i tiden fra 9.25 
til 9.45 for en mand at stjæle 500 kroner fra en 
skuffe i en lejlighed på H. C. Ørsteds Vej. Ty-
ven beskrives som 35-40 år, 170-175 cm høj med 
mørkt tøj og mørkt hår. Han var tæt af  bygning 
og talte gebrokkent dansk.

Falsk hjemmehjælper 
stjæler fra ældre

Ikke færre end 32 sorte affaldssække med husholdnings-
affald blev natten til fredag dumpet i en indkørsel på Gu-
dumkærvej ved Nybo mellem Herning og Sunds. Politiet 
betegner dumpningen, der også tæller to poser med tomme 
øldåser, som hærværk.

To litauere anholdt
Dårlig kørsel kan føre til mange uheldige ting. Det fandt to 
litauiske mænd på 21 og 28 år ud af  i går, da de i deres Audi 
A4 ville forlade parkeringspladsen ved herning-Centret 
ved 13-tiden. 
Føreren af  bilen bakkede nemlig ind i en anden bil, og det 
gav en ekspedient fra A-Z tid til at indhente de to mænd. 
De havde nemlig stjålet fra varehuset. Litauerne forsøgte 
at køre fra stedet, på trods af  og mens ekspedienten stadig 
holdt fat i den ene mand. Politiet ankom kort efter og fik 
standset Audien. De to litauere blev anholdt og sigtet for 
flere tilfælde af  butikstyveri og ikke mindst for at have 
forvoldt fare for ekspedientens liv og førlighed. Mændene 
bliver i dag fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i 
Herning.  

Kvinde fik sten gennem rude
Klokken 01.45 natten til søndag fik en 21-årig kvinde på 
Gl. Skolevej i Herning forstyrret sin nattesøvn med et brag. 
Ukendte gerningsmænd kastede en sten gennem ruden til 
kvindens soverværelse, Det viste sig efterfølgende, at hen-
des cykel ved samme lejlighed var blevet stjålet. 

Politi søger vidner til brand
En knallert af  mærket Yamaha Jog udbrændte natten til lør-
dag. Branden skete ved 01-tiden på Valdemarsvej i Herning, 
og politiet mener, at branden er påsat. Ordensmagten søger 
derfor vidner, som kan hjælpe med sagens opklaring. 

Toyota stjålet fra p-plads
Natten til søndag blev en metalblå Toyota stjålet fra Dan-
marksgades parkeringsplads i Herning. Bilen har registre-
ringsnummer DT 67 648.

Affald dumpet i indkørsel

Mercedes S500 stjålet
En tyv lavede jackpot, da han i nat brød ind i en villa på 
Dagmarvej i Snejbjerg. Udover diverse tyvekoster fandt 
tyven nemlig også nøgler til bilen, der holdt i garagen. Det 
var en Mercedes S500, som udover at have registrerings-
nummeret XZ 54 823, også har en værdi i nærheden af  2,5 
millioner kroner. 

Lastbil tabte kartoffelmel
Årets første sne faldt nær Karup. Sådan så det ihvertfald ud 
søndag morgen, da bagklappen pludseligt gik op på en lastbil. 
Lastbilen kørte med en last af  kartoffelmel, og den hastige 
aflodsning betød, at der over en strækning på 75 meter lå 
et lag på 30 centimeter af  det hvide pudder. 
Ifølge politiet skete der dog ingen ulykker som følge af  
pulveret.  /ritzau/

En 65-årig mand fra Haderup blev lørdag aften klokken  
22.41 bestjålet af  to unge mænd, da han gik i Bethania-
gade i Herning. De to unge passede den ældre mand op og 
formåede at liste hans pung op ad lommen. Den ene unge 
mand er 20-25 år, 175 cm høj og almindelig af  bygning. Han 
bar en blå jakke med pelskrave og lyse sko. Den anden var 
15-20 år og mindre end den første. 

Mand bestjålet af to unge


