
Armin Laschet afløser Merkel 
og kan blive ny kansler
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Algade 103A, Vordingborg
En ejendom med stort  
potentiale - lige midt i byen
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F y l d t  m e d  l o k a l e  i m p u l s e r

Af Ida Steenfeldt Andersen

NÆSTVED: Efter at have 
modtaget mindst 27 anmel-
delser om tyveri og hær-
værk begået mod parkere-
de biler ved Herlufsholm 
Kirkegård og Herlufsholm 

Idrætscenter har politiet 
samlet nok bevismateriale 
til at sigte en 47-årig mand 
for en del af forholdene.

Bevisbyrden er dog ikke 
lige stærk i alle sager, og det 
betyder, at den 47-årig kun 
er sigtet for 11 forhold, selv-

om han potentielt kan have 
stået bag mindst 27 forbry-
delser.

- Hvis der er sager, hvor 
den tiltalte er blevet taget 
med nogle af tyvekosterne 
på sig, eller der er tekniske 
spor, der kan pege på, at han 

står bag, så regner man med 
at kunne bevise, at han er 
skyldig, siger Peter Hvid- 
berg Fobian.

Udover tyveri er den 47-
årig også tiltalt for at have 
begået databedrageri, for-
di han efter sigende skulle 

have brugt de stjålne dan-
kort eller rejsekort.

Sjællandske har tidligere 
omtalt to episoder, hvor den 
tiltalte formodes at være 
gerningsmanden. Begge for-
hold fandt sted søndag den 5. 
juli sidste år på og omkring 

Herlufsholm Kirkegård. Her 
skulle den tiltalte angiveligt 
have stjålet en taske fra et 
ægtepar, der befandt sig på 
et gravsted. Derudover skul-
le han også have brudt ind i 
en parkeret autocamper for 
at stjæle tasker.

RETSSAG: Inden længe starter retssagen mod en 47-årig mand, der er tiltalt for tyverier  
og databedrageri.

Mistænkt kirkegårdstyv i  
retten efter 27 anmeldelser

n SIDE 3

HELUFSHOLM: Bronze-
skulpturen Théleme på 
Herlufsholm er blandt 50 
markante kunstværker, 
der er med i spritny bog. 

Særlig  
skulptur  
med i ny bog

VORDINGBORG: Togsta-
tion, ostefabrik, call-
center, erhvervscenter, 
jobcenter og nu måske 
lejligheder. Nye ejere af 
den såkaldte Buko-byg-
ning er klar til at tilføje 
et nyt kapitel til histo-
risk bygning i Vording-
borg.

Fremtids- 
planer klar  
for Buko- 
bygningen PRÆSTØ: Et politisk fler-

tal trækker i håndbrem-
sen for at få undersøgt 
trafikken omkring ny 
daginstitution. To so-
cialdemokrater vil dog 
hellere i gang med byg-
geriet.

Uenighed om 
vejen frem for 
daginstitution

FENSMARK: Ardagh skal 
varme endnu mere op i 
byen.

Mere  
fjernvarme  
i Fensmark
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NÅR DER SKER NOGET

Danmark kan undersøge alle 
coronatest for muterede varianter
n DANMARK SEKTION 2 SIDE 3 

Foto: Thomas Olsen

ASKOV: De 12 frigivne ræve 
fra Danmarks sidste ræve-

farm fik søndag en smag af 
frihed under åben himmel 
på Papegøjehotellet i Askov. 

Her er frivillige i gang med 
at indrette et habitat på 1500 
kvadratmeter, så de små 
pelsdyr kan leve og dø som 
frie ræve - efter en opvækst i 
små bure med trådnet.

Frosten kom dog i vejen 

for gravearbejdet. I stedet 
fik rævene sig en løbetur i 
hundegården, og selvom de 
stadig er platfodede og over-
vægtige efter et liv i fangen-
skab, ser de ud til at trives 
hos Susen von Warburg, der 
har viet sit hjerte til værge-
løse dyr. 

En smag af frihed
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00003 NÆSTVED: Beboere på 
K i ldem a rk s c ent er e t 
ramt af særlig smitsom 
coronavariant.

Plejehjem 
regner med 19 
smittede med 
ny variant
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