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På grund af to tilfælde af 
påkørte råbukke, beder dyre- 
værnsforeningen os om at 
gøre opmærksom på, at det er 
grratis at rekvirere dyre- 

ambulance og at det er hen- 

synsløst at lade et såret 

dyre lide. 
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Kirke Værløse: 

Igår d. 10/3 blev politiet i 
Ballerup alarmeret af Aage 

Kristoffersen, 58, landmand 

og ejer af tornegaard i Kirke 

værløse. Nogen havde ved 19,30 

tiden mishandlet en af land- 

mandens kør med slag, spark og 

stikvåben. 
Aage Kristoffersen udtaler til 

Værløse-Tidende: Jeg havde netop 

lagt benene op for at se TV-Av 

isen, da jeg hørte Maren brøle. 

Jeg sprang straks op og løb ud 

for at se hvad der var galt. 

Det er skamløst og de lømler 

kan lige vise sig her igen. 

Politiet kan ikke finde noget 

motiv til den ualmindelige ond 

sindede handling og har på nu 
værende tidspunkt ingen direk 

te mistænkte. 

EkTRBBIRDET 

2, 

BESTIALSK DYREMISHANDLING 
  

I går aftes, ved midnatstide 
fik familen Skovbo en makaber 

overraskelse. Familien havde 

været til familieselskab , og 
ved hjemkomsten til Ryethøj, 

familiens gård, ville Søren 
Skovbo, 46, tilse gårdens heste 
før han gik i seng. 
Efter at have konstateret at 

stalddøren var brudt op, fandt 
Søren Skovbo tre af gårdens 
8 heste bestialsk dræbt og de 

resterende så ilde tilredt, at 
yderligere 3 senere af den til- 
kaldte dyrlæge måtte aflives. 
Politien mener at der måske kan 

være sammemhæng med en lignende 

episode den 10/3 på Tornegård 
ved Kirke Værløse. 

Lhksternislkn rar une iT 16/2 

OVERFALD PÅ LANDMAND rv 0s? 
  

I nat ved midnatstid blev gård- 
ejer Mogens Jeppesen, 49, brutalt 

overfaldet. 

Efter hvad EKSTRABLADET erfarer 

fra fru Inge Jeppesen, 46, havde 
man hørt støj fra Grisestalden og 

på baggrund af den senere tids 
tilfælde af dyremishnadling, havde 

Mogens Jeppesen taget sit hagl - 

gevær samt gårdens hund, en 

Rottweiler med sig da han gik ud 

for at se til grisene. 

Fru Jeppesen beretter videre at 

hun kort efter hørte. hunden hyle 
og derefter skud fra mandens jagt- 

gever. 
Da fru Jeppesen løb ud for at se 

hvad der var sket, fandt hun både 
mand og hund svømmende i deres 

eget blod. 

Ifølge politiets eksperter ser det 

ud til at gårdejer Jeppesen har 
overrasket ugerningsmanden netop 

som denne har været i færd med at 

bryde ind i grissestalden. 

Det er derefter kommet til kamp 

hvorunder Mogens Jeppesen har på- 

draget sig en del alvorlige skram- 

mer og hvorunder hunden er blevet 

dræbt. 
Om overfaldsmanden er blevet ramt 

vides ikke med sikkerhed, men 

poloiet anser det som sansynligt. 

Om overfaldet på gårdejer Mogens 
Jeppesen kan have forbindelse med 

den senere tids tilfælde af dyre- 

mishandlinger ønsker politiet ikke 

at udtale sig om. 

BI 23% -- 
TERROR MOD FLYVESTATION 
  

I går Kl. 22,30 blev der opdaget 
et hul i det hegn der omgrænser 

Flyvestation Værløse. 

Flyvestationens jordpersonel blev 

straks sat i alarmberedskab og 

området blev finkemmet med hunde,- 
dog uden resultat. 

Major F. Nielsen, Flyvevåbnet, 
udtaler; Enten kom vi for sent 

eller også har vi fået skræmt ind- 
trængerende. 

Spørgsmålet om sikkerheden på 
forsvarets instalationer er i dag 

til debat hos Forsvarudvalget.  



Var/sselrdre 15/3 

RYTTERE OVERFALDET AF STOR HUND 

I går aftes ved 19,30 tiden blev 

to ryttere fra Solbjerggård-Ride- 

skole, Lone Hansen, 14, og Mona 

Sevang, 15, overfaldet af en stor, 

sort hund. 

De to piger var på vej hjem fra 
en ridetur i Ryget. 

Da de nærmede sig udkanten af 

skoven blev hestene urolige og 

pludselig sprang den store, sorte 

hund frem fra underskoven. 

Begge pigerne er indlagt med chock 

og den ene hest måtte transpor- 

teres til Landbohøjskolen hvor 

den straks kom under behandling 

af en dyrlæge. 

Hunden må i forbifarten have 

revet Hesten. 

Politiet anmoder folk om at være 

opmærksomme på løse hunde og om 
at kontakte Politiet, i stedet 

for selv at prøve noget, da man 

mener at hunden kan være farlig 

og måske syg. 

Llsten blnd,t 2907 

13ÅRIG DRÆBT AF FLUGTBILIST 
  

I går ved 21-tiden blev Karsten 
Juhl, 13, påkørt og dræbt af en 
flugtbilist. Karsten var på vej 
til sit hjem i Kirkeværløse. 

Han havde været til klassefest 

på Søndersø Skole og kørte, som 

så mange gange før, hjem på sin 
cykel. Kun en kilometer fra sko- 

len blev Karstens maltrakterede 

og sønderrevende lig fundet af 

en anden cyklist. 

Politiet fastslår at Karstens 
cykel havde den korekte lygte- 

føring og at Karsten med over- 

vejende sansynlighed har fulgt 

færdselsreglerne. Man mener at 

Karsten er blevet ramt af en last- 

bil,men undrer sig dog over at 

der næsten indet er skedt med 

cyklen. 

LT 2072 
FLYVEFORBUD PÅ VÆRLØSE 
  

I morges K1.03,25, efter et 3- 

timers møde har Forsvarsudvalget 
midlertidigt lukket Flyvestation 

Værløse. Grunden er at der igen 

i nat har været "besøg" på flyve- 
pladsen. På grund af et formodet 
terrorristbesøg d. 19/3- er flyve- 
stationen under skærbet bevogtning 

og K1.23,15 blev der affyret to 

skud fra Hangar 7. Alarmen gik 

øjeblikkeligt i gang og iløbet 

af få minutter var alt mandskab 
sat på plads. Det viste sig at 
vagten i dangar 7 var blevet op- 

mærksom- på noget og at han selv 
havde prøvet at tage affære. 

Vagten blev fundet liggende be- 

vistløs på gulvet.i hangaren og 

Fortsættes s.7 

Fortsat fra forsiden 
  

menes at have slået hovedet da 

han ikke husker hvad der er sket. 

NATO har indkaldt til 22000000 
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  UFORKLARLIGT BILULYKKE VW, (100 ll. de 

To unge mennesker fra Ballerup 

blev i går aftes dræbt da deres 
bil, en Volvo-Amazon, kørte af 

vejen, væltede rundt på taget 
og brød i brand, ud for Søgård, 
mellem Kirkeværløse og Lille- 

værløse. Årsagen til ulykken er 

endnu ikke klarlagt, men der er 

muligvis tale om en kolision med 

et dyr, Tilfældet vil, at ulykken 
fandt sted næsten samme sted som 

ulykken d. 19/3- hvor 13årige 
Karsten Juhl blev dræbt. 

Man vil fra Værløse kommune, 

undersøge om bedere belysning 

på stedet kan afhjælpe yderligere 
ulykker, men det havde måske været 
på sin plads at undersøge sagen 

noget før.  


