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GRAM: Den automatiske 
trafikkontrol holdt ons-
dag to steder ved Gram. 
På Ribe Landevej blev 
14 bilister blitzet af ATK 
vognen. To fik klip i kø-
rekortet. Højeste hastig-
hed blev målt til 112 km/t 
i 80 km/t zonen. Der blev 
også målt på Højrupvej 
i Højrup. 50 blev blitzet. 
En af dem fik en betinget 
frakendelse, og en fik en 
ubetinget frakendelse af 
kørekortet for at køre 110 
km/t. lz

64 bilister blev 
blitzet af ATK ved 
Gram

HADERSLEV: Hos misbrugs-
centret på Teaterstien 
blev der onsdag mor-
gen knust en stor rude på 
to gange tre meter. Ger-
ningsmanden beskrives 
som en ung mand. lz

Rude blev knust

HADERSLEV: En lokal 
19-årig mand blev tors-
dag fremstillet i grund-
lovsforhør. Manden blev 
anholdt ved Vilstrup For-
samlingshus i en stjålet 
bil onsdag aften. Bilen 
var meldt stjålet klokken 
21.38. Normalt er det ikke 
nok til en varetægtsfængs-
ling.

- Han har flere ting på 
samvittigheden, forklarer 
vicepolitiinspektør Jeppe 
Kjærgaard.

Det lykkedes torsdag 
ikke at få opklaret, hvad 
retsmødet endte med. lz

Biltyv fremstillet
i retten

HADERSLEV: To døre blev 
brudt op i Storegade tirs-
dag. Fra lejligheden blev 
der stjålet et 32 tommer 
LG fladskærms-tv, nogle 
piller, en brun skindjakke 
smat et hævekort.

I en garage i samme ga-
de blev der også sparket 
to døre op. Her blev der 
ikke konstateret noget 
stjålet. lz

Fladskærm 
stjålet

STYDING: En ulåst varebil 
blev tømt for værdier på 
Stokkehovedvej tirsdag. 
Der blev blandt andet 
stjålet motorsav, buskryd-
der, benzin, olie og for-
skelligt værktøj. lz

Varebil blev tømt
OVERFALD
Larz Grabau  
lgr@jv.dk

HADERSLEV: Det er ikke hver dag at 
personer, som ringer til politiet ef-
ter hjælp, bliver udsat for vold, mens 
de sidder og taler med politiet. Men 
det skete onsdag eftermiddag midt 
i Nørregade. Her kom en 55-årig 
mand kørende mod nord klokken 
14, da en bil foran holdt stille og blo-
kerede vejen.

Fire unge indvandrere opholdt 
sig ved bilen og gjorde ikke mine til 
at flytte sig. Et eller andet, som den 
55-årige mand gjorde bag rattet, hid-
sede dem så meget op, at de gik fuld-
stændig amok på bilen. Alle fire spar-
kede, slog og hev i alt, hvad der kunne 
hives i på bilen. Den fik skader hele 
vejen rundt. Men det lykkedes dem 
ikke at få dørene op.

Til sidst kom en af dem rendende 
med en brosten - tilsyneladende hen-
tet i deres bil - og kylede stenen gen-
nem sideruden, hvor den 55-årige 
mand sad og bad politiet om hjælp. 
Brostenen knuste ruden og ramte 

manden på skulderen. Og han fik 
glasskår over det hele. 

Stak af
Det fik stenkasteren til at stikke af. 
Det samme gjorde føreren af bilen 
foran - med bilen. Tilbage stod de 
sidste to unge.

Politiet var hurtigt fremme, an-
holdt de to tilbageblevne og sigtede 
dem for hærværk. Masser af vidner 
overværede optrinet, og flere af dem 
var rystede. Ikke mindst offeret.

– Jeg er faktisk lidt mere rystet, 
end jeg regnede med. Og jeg var øm 
i overarmen, hvor den ramte, bekræf-
ter manden, som dog ikke ønsker at 
udtales sig mere om sagen.

Det var en brosten på 15-20 centi-
meter på alle sider. Var den kastet lidt 
højere, havde den ramt ham i hove-
det. 

 

Masser af vidner
Flere vidner så overfaldet. En af dem 
sad i en bil bag den 55-årige.

– Trafikken gik i stå. Så blev der ka-
stet noget. Jeg så nogle drenge tage 
hættetrøjer på og løbe til hver sin si-

de, fortæller vidnet.
Den ene hættetrøje beskrives som 

Bordeauxrød med lynlås og med 
hvid snøre i hætten.

Drengene beskriver vidnet som 16-
20 år, almindelige af højde og tynde, 
samt lysebrune i huden; måske ara-
biske. Bilisten holdt ind til siden, så 
bilerne bagfra kunne passere.

– Hele ruden var væk. Han sad og 
talte i telefon, beretter vidnet.

Et andet vidne bemærkede, at de 
unge ikke var ”særlig høje”. 

Drabsforsøg
Et vidne passerede den knuste bil 
kort efter.

– Jeg tænkte, der var ballade på den 
café igen. Der stod to unge indvan-
drertyper på omkring 17 år. Og så var 
de sammen med nogle danske piger 
på omkring 15-16 år.

Politiet stod og talte med de to an-
holdte, som dog var et år ældre.

Men en time efter kom bilisten for-
bi igen. Da var ofret der stadig med 
sin bil.

– Bilservice var ved at tømme 
den for glas. Ruden var fuldstændig 
smadret, og han fortalte, at han hav-

de rigtig ondt. Så kom vi til at snakke 
om; hvad hvis den havde ramt højere 
oppe? Hvis man får den brosten i ho-
vedet, så dør man; så får man kranie-
brud lige på stedet. At kaste brosten 
mod en mand, der sidder i en bil; det 
må da betegnes som drabsforsøg. 

Provokationer
Vidnet har før oplevet, at de util-

passede unge farer i flint uden grund 
og også provokerer andre til en kon-
flikt.

– Det kunne være gået helt grueligt 
galt igen. Mange af de episoder er jo 
millimeter fra at ende i en katastrofe, 
med de ting der bliver brugt; våben, 
bat og nu en brosten. Og bilkørsel 
hen ad fortovet. Det oplever vi jævn-
ligt. Jeg snakkede lige med en mand, 
der fortalte, at sidst han gik gennem 
byen, stod der en gruppe og sagde, 
at han havde sparket på deres dæk. 
Det er grebet ud af det blå; det er un-
ge mennesker, der keder sig.

Ingen af dem, som JydskeVestky-
sten har talt med om sagen, har lyst 
til at stå frem med navn efter den 
voldsomme episode, der også får et 
retligt efterspil.

Offer:– Jeg er faktisk lidt mere 
rystet, end jeg regnede med
Fire unge gik amok på en bil med adskillige spark og slag inden de kylede en brosten ind på føreren.

den 55-årige mand kom kørende cirka her hvor den sølvgrå bil kører foran nørregade 18, da han måtte stoppe for en holdende bil midt på vejen. Fire unge opholdt sig 
ved bilen og pludselig gik de fuldstændig amok på den 55-årige mands bil og kastede til sidst en stor brosten gennem ruden og ind på ham. Foto: Larz Grabau


