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Her er hunden,
som Thor bed
BIDSÅR: Cairn terrier blev
slemt medtaget af mødet
med schæferhunden, og
derfor skulle Thor aflives.

Af Annemette Ross Jensen
En cairn terrier blev både fysisk
og psykisk slemt medtaget af sit
møde med schæferhunden Thor
på en vej i Stenløse den 3. september sidste år. Det skriver den dyrlæge fra Stenløse Dyreklinik, der
behandlede hunden efter overfaldet.
»Jeg er som dyrlæge chokeret
over omfanget af bidsårene og de
skader, de har forvoldt på hunden«, skriver dyrlægen blandt
andet i den attest, som Nordsjællands Politi har lagt til grund for
sin beslutning om, at Thor skulle
have været aﬂ ivet, hvis han ikke
var blevet fjernet fra pensionen i
Hillerød.
Frederiksborg Amts Avis har
fået aktindsigt i sagsakterne om
Thor, og heraf fremgår også, at
ejeren af cairn terrieren ikke har
opfattet det, der foregik, som et
hundeslagsmål.
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Ifølge hans anmeldelse til politiet kom schæferhunden pludselig farende og gik løs på hans
hund, her kaldet X.
»Det skete så hurtigt, at jeg først
nåede at reagere, da den havde X i
ﬂaben og løftede ham op i luften«,
skriver han i anmeldelsen.
I sin forklaring til politiet erkender Thors ejer, Jette Andersen, også, at Thor var den udfarende kraft.
»At Thor pludselig ﬁnder på at
overfalde en fremmed hund er naturligvis dybt beklageligt og må
forklares med, at han blev overrasket over den pludselige fremkomst af en fremmed hund, der
dukkede op imellem to containere«, skriver Jette Andersen.
Til gengæld skriver hun ikke,
at Thor også blev bidt, som hun
ellers har sagt til medierne, men
over for Frederiksborg Amts Avis
forklarer hun det med »ren og
skær forglemmelse«.

Pallesens
mad i
Provence
Per Pallesen elsker mad.
Så når han og hans kone
Vivian besøger deres
hus i Provence, skal der
spises igennem, og helst
trøﬂer. Nu udgiver skuespilleren en guide til
Provences restauranter.
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Dyrlægen, der har behandlet cairn
terrieren, er chokeret over, bidsårene og de skader, de har forvoldt.

Rødderne holdt housewarming
Gummi-Tarzan, Virgil, Otto, Orla og alle
de andre af Ole Lund Kirkegaards rødder
er ﬂyttet ind på Kulturværftet i Helsingør.
I går inviterede de børn og »andre fornuftige folk i krydsfeltet« til housewarming. Her
stod den på Pinocchiokugler, lakridspiber,
håndbajere, taler og selvfølgelig masser af
leg og højt humør. Med over 200 gæster kan
deres housewarming karakteriseres som en

sand succes. Den rablende skøre udstilling,
som er åben frem til oktober, er ikke en traditionel udstilling. Her skal børn og voksne
indtage rummet og bruge fantastien til at
skabe oplevelser og leg.
- Udstillingen skal inspirere til idéer, siger
Elisabeth Momme, leder af Børnekulturværftet og projektleder på udstillingen.
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AUKTION
Gør et fund på auktion og få
inspiration til ny indretning

Haldor Topsøe A/S leverede i 2012 sit bedste
resultat nogensinde i
Frederikssund-virksomhedens historie.
Mens verdensmarkedet skranter i andre
brancher, steg katalysatorproducentens omsætning med 19 procent til
5,244 milliarder kroner,
og resultatet før skat
og renter steg med 27
procent til 593 millioner
kroner.
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Se betingelserne på www.invita.dk

Auktion: 22/3 kl. 10.30 og 14.00 · 23/3 kl. 10.30
Eftersyn: 17/3 kl. 12-16 · 19/9 kl. 10-16 · 20/3 kl. 10-19

Køb køkken lige nu, og få

Auktion live på nettet.
Se kataloget og byd med på www.auktionshuset.com
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