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Kommunister på valg
Mindst 21 DKP-medlemmer opstiller til kommunevalget på forskellige valglister.
Se navnene inde i bladet på side 7!
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Jeg var terrorist!
»Jeg« er nærværende blads redaktør og lederskribent. Og hvilket dårligt selskab jeg var havnet i, gik for alvor op

for mig, sammen med omfanget af min forbrydelse, da jeg læste i min avis om politiets behandling af en arrestant, der
havde vist sig at være aldeles sagesløs. Sagen er selvfølgelig læseren bekendt, men lad os alligevel rekapitulere:

Under klimatopmødet i København for fire år siden blev en mand arresteret. Det var der mange, der blev i de dage,
og denne var lige så sagesløs som alle de andre, men var så uheldig at have et navn, der kunne forveksles med navnet
på en eftersøgt terrorist. Altså blev han bagbundet, fik bind for øjnene og blev iklædt en speciel, hvid klædedragt, som
politiet åbenbart har til brug for pågrebne terrorister, og på denne måde blev han i nogle timer transporteret rundt i
København til stort ubehag for sig selv og til gavn for ingen. Disse detaljer behøver ikke at interessere os her; manden
har fået sin erstatning for uberettiget tilbageholdelse, og han har på det seneste også fået medhold i, at den behandling,
han blev udsat for under anholdelsen, var uacceptabel.

Det interessante er, at politiet og politiklagenævnet var fire år om ikke at finde ud af, hvem der sad i polititransport-
vognen sammen med den anholdte og var ansvarlige for, at han blev kastet frem og tilbage i vognen uden at kunne
tage fra med hænderne, som han jo havde fået bundet på ryggen, uden at kunne orientere sig, da han jo havde fået bind
for øjnene, og uden i 13 timer at kunne komme på toilettet. Ingen véd, hvem de to eller tre betjente, der ledsagede
arrestanten, var! Det foranledigede samme arrestants advokat, Bjørn Elmquist, til over for TV-avisens reporter at gøre
sig lystig over det utrolige rod, politiet måtte have i sine sager, når de ikke havde styr på den slags, og når det skulle
være nødvendigt at afhøre 84 betjente uden at finde ud af noget som helst.

Så var det, jeg kom i tanker om min fortid som terrorist. Under det samme klimakaos var jeg nemlig selv kortvarigt
blevet tilbageholdt under mistanke for at ville sprænge Københavns hovedbanegård i luften, da jeg på hjemrejse fra
Indien iført lys sommerhabit og bredskygget hat (typisk terroristpåklædning!) havde stillet en kuffert fra mig i
banegårdshallen en halv times tid. For mit vedkommende skete der ikke andet, end at jeg kom for sent til mit tog, og
et fremsendt bødeforlæg blev frafaldet. Men jeg forstår udmærket Bjørn Elmquists lystighed.

Desværre er rod, uduelighed og kaos ikke det værste. Elmquist kunne som advokat i sagen ikke sige det uden
håndfast bevis, men det er svært at frigøre sig fra en mistanke om, at de involverede betjente har dækket over
hinanden. Selvfølgelig har en eller flere af de 84 vidst, hvem de ansvarlige var.

Det er ikke første gang, dansk politi har sat kollegialiteten over almindelig ret. Derfor er det berettiget, når
Enhedslisten foreslår, at politibetjente skal have numre påsyet deres uniformer, så de kan identificeres. Det ville
ganske vist ikke have hjulpet den pågældende arrestant, som jo havde fået bind for øjnene, men forslaget peger i den
rigtige retning.

Det løser imidlertid ikke det virkelige problem. Den anklage, vi her har antydet, er ikke en anklage mod
individuelle betjente for kriminelle forhold; det er der ikke beviser for, og det er også uinteressant. Det, som betyder
noget, er den holdning, politikorpset som helhed lægger for dagen – den holdning, som får dem til at arrestere
sagesløse mennesker i flæng, iklæde dem påfaldende og latterlige dragter, gøre dem ude af stand til at tage vare på sig
selv og så videre og så videre, alt sammen begrundet i løgnen om en overhængende terrortrussel, som politiet, NSA
og NATO beskytter os imod. Det, som betyder noget, er, at politiet både herhjemme og i andre lande i stigende grad
optræder som en stat i staten. Det, der betyder noget, er den korpsånd, der siger, at politifolk må stå sammen for at
beskytte sig mod samfundet. Det, som betyder noget, er definitionen af den almindelige borger som en fjende, en
fordægtig og farlig person.

Man ser i stigende grad politi optræde maskeret. Hvorfor? For at undgå genkendelse? Nej, fordi den maskerede
modstander er skræmmende. Vi skal skræmmes fra at gennemføre vore forehavender. Vi er alle under mistanke for
terrorisme.

Så ja – jeg var terrorist.

En terrorists bekendelse
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Det er efterhånden ved at være en tra-
dition, at de europæiske kommunisti-
ske partier mødes om efteråret i
EU-parlamentets bygning i Bruxelles
for at afstemme partiernes politik og
strategi i kampen mod krisen og krise-
politikken, mod kapitalismen og mod
EU. Det var det græske parti, KKE, der
for tre år siden tog initiativ til det før-
ste møde, og grækerne er fortsat vær-
ter for møderne i kraft af de
ressourcer, KKE som repræsenteret i
parlamentet har adgang til. I år fandt
det europæiske møde sted den 30. sep-
tember, og DKP’s formand holdt ne-
denstående tale.

Af Henrik Stamer Hedin

For to år siden forudsagde jeg her i disse lokaler – og jeg var
ikke ene om det – at Danmark ville få en ny, erklæret venstre-

orienteret regering efter det valg, som skulle finde sted i novem-
ber. Jeg forudsagde også – og på det punkt gik jeg måske lidt
mere mine egne veje – at denne nye regering, en koalition af
socialdemokrater, radikale og folkesocialister, i virkeligheden
ikke ville blive spor venstreorienteret – at den ville videreføre
det afgående højreministeriums neoliberale politik. Begge for-
udsigelser er gået i opfyldelse.

Ikke blot er dette nye ministerium lige så neoliberalt som sin
forgænger – eller værre, fordi det som bestående af arbejderpar-
tier ikke behøver frygte modstand fra fagforeningerne. Det er
også så føjeligt over for EU, at det stillede sig på Bruxelles’ side
i den nylige konflikt om fiskerettigheder i Færøernes territorial-
farvand og lukkede danske havne for færøske fiskere. Dette er
bemærkelsesværdigt og vakte betydeligt røre i Danmark, fordi
Færøerne er en del af det Danske Rigsfællesskab, som består af
Danmark og de to små nordatlantiske nationer Færøerne og
Grønland. Disse to lande er ikke medlemmer af EU, men de er
stadig medlemmer af det Danske Rigsfællesskab, og den dan-
ske regering forventes at forsvare de mindre rigsfællesskabs-
partneres interesser mod fremmede magter, i det foreliggende
tilfælde imod EU! Stillet over for dette dilemma valgte regerin-
gen at sætte sin loyalitet mod EU højest og stille sig på Bru-

Den bredest mulige modstand

EU-parlamentets bygning i Bruxelles. Foto: Skub
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xelles’ side, hvilket indbragte den udbredt utilfredshed på
hjemmefronten og skarp kritik fra mindre EU-føjelige kredse,
herunder fra den vigtigste EU-modstandsbevægelse, Folkebe-
vægelsen mod EU, men også fra flere politiske partier både til
højre og venstre.

Man skal vide, at havet er Færøernes eneste ressource og
fiskeriet langt det vigtigste erhverv på øerne. Det er også værd
at bide mærke i, at det danske fiskerierhverv har tungtvejende
interesser i EU’s krav på fiskerirettigheder og energisk bakker
EU-offensiven mod Færøerne op.

Her er altså også tale om en interessekonflikt mellem for-
skellige grupper inden for Rigsfællesskabets erhvervsliv. Det er
alt sammen med til at vise, at det ikke er nogen enkel sag at
samle en nation til kamp mod EU.

Det samme så man i en helt anden sammenhæng her i
foråret, da den danske Enhedslistes årsmøde skulle tage stilling
til et forslag om, at Enhedslisten selv stillede op til EU-parla-
mentet. Forslaget faldt, ikke mindst takket være kommunisterne
i Enhedslisten. Baggrunden var, at nogle af de andre kræfter i
Enhedslisten mente, det burde være muligt at vise modstand på

et klart socialistisk grundlag. Dette ville
være blevet ødelæggende for kampen mod
EU, og et blik på Folkebevægelsens historie
vil vise hvorfor.

Lige fra sin start i 1972 har Folkebevæ-
gelsen bygget sin politik på en konsekvent
afvisning af det europæiske unionsprojekt
formuleret i de bredest mulige vendinger, så
at alle EF- og EU-modstandere kunne til-
slutte sig uanset deres politiske synspunkter,
når blot de ønskede at kæmpe for national
uafhængighed. EU-modstandsbevægelsen i
Danmark er hverken en højrefløjs- eller en
venstrefløjsbevægelse. Den baserer sig
overvejende på arbejderklassen og har sin
største tilslutning i de store byer, men takket
være sin bredde, at den ikke definerer sig
selv som f.eks. socialistisk, endsige kommu-
nistisk, ja at den ikke forpligter sig på nogen
konkret politisk udviklingsretning i en frem-
tid uden for EU – denne bredde har sat den
i stand til at tiltrække tilhængere og vælgere
fra alle samfundslag og fra alle politiske
lejre. Selv om det ikke lykkedes os at mobi-
lisere et nej til EF i sin tid, har Folkebevæ-
gelsen i kraft heraf ikke desto mindre to
gange besejret euroen ved folkeafstemnin-
ger og kom ind i EU-parlamentet som den
største danske fraktion med 4 mandater. Af
flere grunde, som det her vil føre for vidt at
komme ind på, har vi nu kun et enkelt tilba-
ge, og hvis Enhedslisten havde valgt selv at
stille op, kunne det meget vel have kostet os
dette ene mandat.

Heldigvis blev dette undgået, og der er
grund til at tro, at Folkebevægelsen behol-
der sit mandat ved det næste EU-valg, og

berettiget håb om endnu et mandat. Lad mig minde om, at
valget af 4 Folkebevægelses-MEP’er dengang i ’79 var et slag
i ansigtet på eurokraternes ideologi om unionsprojektet som
noget fælles for alle europæere, et mål, ingen kunne være imod.
Nu kunne enhver se, at det kunne man. Og det kan man stadig,
takket være at Folkebevægelsen mod EU står fast på princippet
om bredde og konsekvens.

Kampen mod EU er ikke en kamp for ideer, men en forsvars-
kamp mod den europæiske monopolkapitals mørkeste og farlig-
ste kræfter. Da vi nedstemte Maastricht-traktaten i ’92, var det
første gang, disse kræfters projekt led nederlag. Siden da har
modstanden været voksende overalt, og der er grund til optimis-
me. Måske nærmer vi os ligefrem en situation, hvor det vil være
realistisk at sætte en tilbagerulning af EU på dagsordenen. Det
kræver, at vi skaber den bredest mulige modstandskraft. Dette
er kommunisternes opgave i den nuværende fase af Europas
historie.

Oversat fra engelsk

Fra EU-parlamentets indre. Foto: Skub
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Der indkaldes til

Landsledelsesmøde i DKP
Sted: BJMF, Møllegade 26, Kbh. Valby
Tid: 16.-17. november 2013

Lørdag arbejdes kl. 13-18. Bl.a. gøres indsamlingen til DKP’s bladfond op, og der rundes af med en fest, se annoncen her på siden.

Søndag:
Kl. 9: Fredsarbejdet og fredsbevægelsen. Oplæg ved Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror.
Kl. 11: Fremtidsperspektivet for partiets bladarbejde. Oplæg ved Henrik Stamer Hedin og agitprop-udvalget, der vil fremlægge
forslag til en Skub-kampagne.

Et medlem har ønsket et forslag om fremrykning af 34. kongres behandlet. Om dette vil ske lørdag eller søndag, er endnu ikke
afgjort.
Mødet er åbent for alle medlemmer af DKP.

Indsamlingsfest
til fordel for

lørdag, den 16. november 2013, kl. 18

lokalerne hos BJMF, Mølle Allé 26, 2500-Valby.

Program:

18.00  Velkomst
 Aperitif: ”Molotov-cocktail”

18.30 Festmiddag
 Asiatisk rundtur

 Dessert: Cheese cake

 Kaffe – te, og lidt sødt

20.00 Festtale

 Underholdning

 Lotteri

Pris: 100,- kr.

Vel mødt – alle er kammeratligst velkomne!!!

Tilmelding senest torsdag den 14. november
til Gerhard, tlf. 30637118, gewe@live.dk
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Fra valgkampen:

Aktion mod udlicitering
To rengøringsassistenter med en fuldt udstyret
rengøringsvogn vakte opsigt på hjørnet af
Thorshavnsgade og Njalsgade på Islands Bryg-
ge i København onsdag den 16. oktober.

Det var listen Kommunisterne, der stiller op
til kommunalvalget, som gennemførte en akti-
on i protest mod kommunens udlicitering af
rengøringen i en række kulturhuse, biblioteker,
museer og idrætsanlæg.

På Amager er rengøringen blevet udliciteret
i Kultur Islands Brygge, Amager Kulturpunkt,
Amagerbro Kultur, Københavns Stadsarkiv,
Christianshavns Beboerhus og idrætsanlægge-
ne.

- For rengøringsassistenterne har det betydet en lønnedgang på omkring 20 kroner i timen. Samtidig er deres arbejdstid blevet
sat ned med samlet set 43 procent, mens de samme områder skal gøres rent, siger Kirsten Annette Christensen, kandidat for
Kommunisterne.

- Der er eksempler på rengøringsassistenter, som tidligere havde fuldtidsjob, men fik sat deres arbejdstid ned til 10-15 timer,
da det private rengøringsselskab overtog opgaven sidste år. Det er helt uacceptabelt. København har råd til at få gjort ordentligt
rent og samtidig sikre sine ansatte anstændige løn- og arbejdsforhold, tilføjer hun.

Kommunisterne vil arbejde på at forhindre yderligere udliciteringer af rengøringen eller andre områder.
Foto viser Kirsten Annette Christensen i gang med rengøringen. Fotograf er Ivanna Rahm.

Pressemeddelelse

KOMMUNALVALGET

Danmarks Kommunistiske Parti opstiller som bekendt ikke selv
til valg, men det betyder ikke, at der ikke kan stemmes på
medlemmer af partiet ved denne måneds kommunal- og regi-
onsvalg. Tværtimod: Adskillige medlemmer af DKP er opstillet
på diverse fælleslister landet over – mest Enhedslisten, men
også andre.

Redaktionen har kendskab til, at følgende 21 kammerater
opstiller:

Jørgen Tved – Enhedslisten (Halsnæs kommune)
Tue Tortzen – liste T, Fælleslisten (Hillerød kommune)
Michael Hemming Nielsen – Enhedslisten (Gribskov kommu-
ne)
Jacob Jensen – Enhedslisten (Rudersdal kommune)
Luis Monteiro – Enhedslisten (Rudersdal kommune)
Henrik Bang – Enhedslisten (Lyngby-Taarbæk kommune)
Niels Rolskov – Enhedslisten (Køge kommune, Region Sjæl-
land)
Jan Jakobsen – Enhedslisten (Ringsted kommune, Region
Sjælland)
Grethe Kistrup Møller – Enhedslisten (Sorø kommune)
Michael Kræmmer – Enhedslisten (Sorø kommune)
Jens Fransen – Enhedslisten (Slagelse kommune)

Gorm Søndergaard – Enhedslisten (Vordingborg kommune)
Christian Tastrup – Enhedslisten (Guldborgsund kommune,
Region Sjælland)
Bruno Jerup – Enhedslisten (Region Sjælland)
Anker Schjerning – Enhedslisten (Region Sjælland)
Henrik Jepsen – Enhedslisten (Haderslev kommune, Region
Syddanmark)
Henrik Nisbeth – Enhedslisten (Esbjerg Kommune, Region
Syddanmark)
John Littau – Enhedslisten (Esbjerg Kommune, Region Syd-
danmark)
Ole Odgaard – Enhedslisten (Århus kommune)
Kjeld Gunder Christensen – Enhedslisten (Region Midtjyl-
land)
Gitte Thomsen – Enhedslisten (Aalborg kommune, Region
Nordjylland)

I Københavns kommune støtter DKP listen Kommunisterne,
som er et samarbejde mellem DKP, KPiD og KP, men har ikke
selv kandidater på listen. I Randers forlyder det, at flere kam-
merater opstiller på Velfærdslisten.

Henrik Stamer Hedin

Kommunister på valg
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Fra en lille politisk ferie i Turku, Finland
Fotos: Henning Jakobsen

Finlands Kommunistiske Parti, SKP, afholder som mange andre broderpartier en årlig festival til støtte for deres blad, der hedder
Tiedonantaja. I år skete det i Turku (Åbo) på vestkysten. Henning Jakobsen fra DKP’s FU var med og tog den 21. september disse
billeder: Foroven et debattelt på torvet i Turku, forneden koncerten, der blev afholdt lørdag aften.

Fra landsmødet i Folkebevægelsen
Folkebevægelsen mod EU holdt som sædvanlig sit landsmøde den sidste
weekend i oktober, og Skub’s fotograf (redaktør) var med. Dagsordenens
hovedpunkt var opstilling af kandidater til EU-parlamentsvalget til næste
år; som det formentlig vil være læserne bekendt fra dagspressen, blev
Rina Ronja Kari ny spidskandidat efter Søren Søndergaard, der ikke
genopstiller, og på andenpladsen kom Knud Lave Broch. Der var stor
tilfredshed blandt deltagerne med mødets forløb og med en god debat.

Henrik Stamer Hedin
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Fredsaktion i Århus
Af Ole Odgaard

Midtjysk Distrikt ønsker at skabe opmærksomhed om krigsfa-
ren og vil gennem praktisk eksempel vise nødvendigheden af
arbejde for fred og sikkerhed.

Vi var den 3. oktober på gaden med en aktion vendt mod en
eventuel dansk krigsdeltagelse i Syrien; vi medbragte et banner
og nogle løbesedler til uddeling foran banegården. Selv om
mange havde travlt, var der stor interesse, og mange tog imod
løbesedlen.

Flere glædede sig over gensynet med bogstavkombinationen
DKP, som prydede gadebilledet; »det er som at komme hjem
igen,« sagde en kvinde, da hun passerede os.

Teksten på løbesedlen, som vi bringer herunder, er inspireret
af partiets udtalelse, men forkortet til at kunne rummes på
en A5-seddel. Feinschmeckere vil bemærke de sidste fire liner
i udtalelsen, der er hentet fra programmet.

Nej til dansk krigsdeltagelse i
Syrien.
Den danske statsminister har besluttet, at Danmark skal være
parat til at gå i krig igen, hvis USA ønsker det. Måske håber
hun, inspireret af den tidligere regering, ved en rask lille krig at
vende valglykken for sit hensygnende parti. Der ligger absolut
ikke humanitære hensyn bag statsministerens krigeriske udta-

lelser.
USA, som fortsat truer med at »gribe ind« i Syrien, har

sammen med sine allierede Tyrkiet, Jordan, Qatar og Saudi-
Arabien startet »borgerkrigen«.

Men der er ikke tale om borgerkrig, men snarere om inter-
ventionskrig og dermed indblanding i et selvstændigt lands
indre anliggender. FN pagtens artikel 2 stk. 4 forbyder dette!

USA’s interesser er under pres, anvendelse af giftgas giver
dem et påskud til nu at udvide deres mange krige til Syrien,
fordi situationen gør dette »nødvendigt«.

Samme retorik og manipulation gjorde sig gældende, som da
man startede krigen i Irak. Men blev befolkningens situation i
Irak bedret for befolkningen, grundet den vestlige intervention?

Flertallet af den danske befolkning ønsker ikke ny dansk
krigsdeltagelse. Regeringen må og skal respektere dette!

Danmarks Kommunistiske Parti siger: Vi skal som nation
kæmpe for, at konflikter løses ved fredelige midler i henhold til
FN-pagten!

Med eller uden FN mandat: Stop for al dansk krigsdeltagelse.

DKP Midtjysk distrikt

DKP’s udtalelse mod dansk krigsdeltagelse, som blev udsendt
den 29. august og bragt bl.a. i Arbejderen, kan læses på partiets
hjemmeside www.dkp.dk. – Red.
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Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea udtaler:

Den konservative sydkoreanske regering fortsætter med politisk forfølgelse af landets opposition. Senest har det
sydkoreanske justitsministerium i slutningen af oktober nedsat et team, der skal udarbejde »foranstaltninger« imod
partier og organisationer, der mistænkes for at være »forfatningsmodstandere«. Man har i den forbindelse allerede
iværksat en farce af en »juridisk undersøgelse« imod det Det Forenede Progressive Parti ved at slæbe partiets ledere for
forfatningsdomstolen i Seoul, og ved at foretage ransagninger af partiets kontorer. I september i år blev et af partiets
parlamentsmedlemmer anholdt sigtet for at stå i forbindelse med Nordkorea. I Sydkorea betragtes selv en positiv
udtalelse om forhold i Nordkorea for værende kriminelt.

Det konservative regeringsparti Saenuri kræver Det Forenede Progressive Parti opløst under henvisning til, at partiet er
fjender af det sydkoreanske liberale demokrati, og at partiet har forbindelser til Nordkorea. Ligeledes at det har et
»kamufleret nordkoreansk partiprogram«. Regeringspartiet går endda så vidt som at påstår, at oppositionspartiet også
besidder »nordkoreansk inspirerede oprørsplaner.«

På samme måde forfølger de sydkoreanske myndigheder også det Koreanske Lærerfagforbund, der er blevet beskyldt
for at være »nordkoreanske lakajer« og »indre fjender«. Og man er i gang med at forbyde og lukke den progressive
internetavis Jaju Minbo med samme begrundelse.

Formålet med den sydkoreanske regerings forfølgelse af oppositionen er uden tvivl et forsøg på at stække de progressive
kræfter i Sydkorea. De kræfter, der kæmper for demokrati, reformer og genforening gennem en fredelig dialog med
Nordkorea. Situationen bringer årene med militærdiktatur i Sydkorea i tydelig erindring.

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea tager på det skarpeste afstand fra den stigende
undertrykkelse af den sydkoreanske opposition. Vi forlanger, at den sydkoreanske regering omgående stopper forfølgel-
sen og kriminaliseringen af politiske partier og faglige organisationer, der helt legalt og fredeligt har deres virke indenfor
rammerne af det såkaldte »liberale demokrati«. Vi kræver også, at den danske regering, der har et tæt forhold til styret i
Seoul, lægger pres på den sydkoreanske regering for at stoppe forfølgelsen af den demokratiske opposition i landet.

Anders Kristensen
formand

Stop forfølgelsen af den sydkoreanske opposition
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Boksning og hjerneskader
Der er en type sportsskader, som kaldes kronisk traumatisk
encephalopati (oversat fra engelsk). Punch drunk syndrome,
boxer’s dementia, dementia pugilistica. De ramte får tiltagende
hukommelsesproblemer, personlighedsændringer og langsom-
me bevægelser. Det har ramt mange tidligere sportsfolk, men
mest mænd og mest boksere.

Sportsfolk, som i deres ungdom ofte er blevet ramt i hove-
det, udvikler tit depression, misbug af alkohol og andre stoffer
og en tendens til voldsomme følelsesudbrug.

Fænomenet har været kendt længe, men nu kender man de
detaljerede grunde til det. Det blev vist af John Corsellis i en
serie artikler kulminerende i en oversigt i British Medical
Journal i 1989.

Et slag mod hovedet kan give to forskellige former for
skader. Der er dels de overfladiske rifter og skrammer i ansig-
tet, og der er de mere alvorlige i første omgang usynlige
effekter inde i hjernen.

 Når en boksers hoved bliver ramt af en anden boksers
boksehandske, så bliver hjernen tvunget ind i en accellereret
rotation omkring den forlængede rygmarv. Dette kan give én

ud af to mulige negative effekter: enten brister en blodåre og
bokseren får en mindre hjerneblødning, eller blodåren holder og
skærer sig igennem hjernemassen, som strengen på en osteskæ-
rer skærer sig igennem ost.

Boksehandskerne hjælper med til at gøre problemet større.
Boksehandsker beskytter bokserens hænder og gør det muligt
for ham at gøre større skade på modstanderens hjerne uden at
risikere at skade sin egen hånd.

Der er flere sportsgrene, hvor slag i hovedet er en alvorlig
fare; men boksning er et særligt ondartet tilfælde. Der findes
ingen anden sport, hvor målet med sportsudøvelsen er at ramme
modstanderens hoved med et hårdt stød.

Den artikel fra New Scientist (10. august 2013), der er refereret,
er skrevet af John Hardy, som er nervespecialist ved University
College London. Forskeren, der har fundet forklaringen på de
velkendte bokseskader, er John Corsellis, som arbejder på
Maudsley Hospital i London.

Terkild Marker
København




