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800 g hakket oksekød
700 g skinkekød i tern
5 stk. herregårdskoteletter
700 g baligryde
500 g gullash
6 stk. pandeklar karbonader
8 stk. alm. koteletter
5 stk. skinkeschnitzler

1000 g frikadellefars
10 stk. grillmedister
1000 g frikadellefars
1000 g hakket skinkekød

KØB KØD I KASSEVIS
SPAR PENGE I MASSEVIS

PR. KASSE
KUN

5995

4 KASSER
KUN

200,-
I DENNE UGE MED EKSTRA VÆGT

OVER 25 VARIANTER
på Fåborgvej

Gratis & 
uforpligtende

høretest

Kom til høretestdag  
den 21. september
Bestil tid på tlf.

70 60 61 53

Du finder AudioNova 
i 11 byer på Fyn og på  
audionova.dk 

Stærkest på erhverv!

Kontakt os på tlf. 65 45 53 70 eller på erhverv@jfmedier.dk

p
Erhverv+
udkommer

hver
14. dag

- ænder for ve !

Gratis parkering lige ved døren!

6221 0977
SVENDBORG
V dem rsg de 40

6611 4681
ODENSE
N rreg de 69

6531 1116
NYBORG
Sk pperg de 3

Vi tilBYDER altiD
GRatiS uNDERSøGElSE!

246. årgang Uge 37 Nr. 254 Kr. 23,00

OB 
overlevede 
målscorers 
røde kort
OB’s nigerianer 
Izunna Uzochukwu 
fi k et kort men 
intenst fodboldliv 
på Ewii Park 
søndag aften. Efter 
10 minutter var 
han både blevet 
målscorer og havde 
fået rødt kort, men 
OB overlevede og 
fi k 1-1 mod Brøndby.

FYN 8-9

Hårde kampe 
i Nyborg

Peter Skjødt Mygind
pesmy@jfmedier.dk

Krigsveteranen Jonas gik med post-
traumatisk stresssyndrom (PTSD) i 
syv år, inden han i al hemmelig-
hed begyndte i MDMA-terapi - alt-
så, terapi under indfl ydelse af det 
ulovlige rusmiddel Ecstasy. Eft er 
to sessioner var han helbredt, og 
i dag opfordrer han politikerne til 

at give andre PTSD-patienter mu-
lighed for samme behandling, som 
han har fået.

- Det er synd, at der er så mange, 
som kunne have glæde af det, som 
aldrig bliver introduceret til det. 
Og det er synd, at det skal foregå 
på denne måde: I al hemmelighed 
med stoff er købt på det sorte mar-
ked, siger Jonas.

Jonas helbredelse er ikke unik. 

Udenlandsk forskning i MDMA-te-
rapi har vist, at behandlingsformen 
er meget virksom mod netop PTSD.

Det siger lægestuderende ved 
Syddansk Universitet, Oliver Hov-
mand, der har skrevet speciale om 
Ecstasy-behandling af PTSD-pa-
tienter.

- De resultater, som man kan se i 
de foreløblige studier, er meget po-
sitive. Selvom der er tale om rela-

tivt få forsøgspersoner, så er bedrin-
gen i deres PTSD så markant, at de 
amerikanske myndigheder har gi-
vet tilladelse til såkaldte fase 3-for-
søg, som er sidste fase inden et læ-
gemiddel kan godkendes, siger Oli-
ver Hovmand.

Klinisk MDMA-terapi var meget 
udbredt i især USA gennem 70'erne 
og start-80'erne, men det stoppede, 
da stoff et blev gjort ulovligt i 1985. 

Ifølge Oliver Hovmand er det på ti-
de, at det bliver genoptaget.

- Jeg mener, at politikerne bør in-
vestere nogle millioner i prøvefor-
søg, siger han.

Jonas er ikke krigsveteranens 
rigtige navn. Hans fulde identitet er 
redaktionen bekendt.

Traumatiserede behandles med ulovlige stoff er
Hemmelig PTSD-behandling med Ecstasy fi nder sted i Danmark. Det er meget eff ektivt, siger 
fynsk lægestuderende, der har skrevet speciale om den ulovlige behandlingsform.
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