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frem til dyrIegen.
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at fylde fem mineder,
for hun blev bidt ihjel af en
brun labrador uden snor
ved Herlufsholmskoven.
Labradoren fAr lov at
leve videre, og det undrer
Moniques ejere, Henrik og
Ulla Msrkeberg fra Nestved.
- Da vi meldte det til politiet, fik vi at vide at der
med den nye hundelov var
tale om en klar aflivning,
siger Henrik Morkeberg.
Han henviser til andringen af hundeloven fra
2010, der sigeq, at hvis en
hund ved et overfald har
skambidt et menneske eller en anden hund, skal politiet lade den aflive. Umiddelbart mener han ikke.
der kan vare tvivl om, at
hunden, der bed Monique
ihjel, horer under den kategori.
Det er der imidlertid
delte meninger om.
Da Henrik Morkeberg
for knap to uger siden kontaktede politiet for at hore
til sagen, fik han en ny besked.
- Jeg fik at vide at den
ikke skulle aflives, fordi det
er en familiehund, der om-
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Monique
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se frem til en erstatning,
storre konsekvenser for labradorens der skal dakke omkosbrinejerg end et pAbud om at gerne til en ny hvalp - dog
lufte hunden i snor for ef- uden prisen pi de obligatoriske hvalpevaccinationer
tertiden.
- Det er som et kempe
og owige udgifter, der ikke
slag i ansigtet. Det er ikke hsrer under det s6kaldte
retferdigt, at den ikke skal >direkte tab<.
Men handelsen
har
aflives, siger Ulla Morkegjort ondt.
berg.
- Jeg har gf,et rundt som
Hendes mand er ogsi
overrasket efter at have en zombie. Jeg har et bilfiet at vide, at hundeloven
lede af, hvad der skete, der
alligevel kan fortolkes til korer rundt i mit hoved hele
tiden. Om dagen skal jeg
labradorens fordel.
- Man foler virkelig af- opretholde en maske over
magt. Vi forventet at der for bsrnene. Ntr de er komsker noget andet, nAr vi har met i seng,greder jeg igen,
en lov der virker sAklar, si- siger Ulla Morkeberg. *
ger han.
Familien Morkeberg kan
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fik at vide, at den
ikke skulle aflives. fordi det
er en familiehund. der omgAsborn og aldrig har gjort
noget lignende fsr siger
han.

Nir ikkep6
dyrehospitalet
Det er Ulla Morkeberg og
parrets 13-irige datte[ der
gAr tur med Monique og
deres anden pommeranef,,
Sille, da overfaldet finder
sted sidst i februar.
Et par kommer gdLende
med deres bnrne labrador
uden snor. Hunden lober
hen mod Ulla Morkeberg
og Monique, mens ejerne
ribec at de skal tage det
roligt, for deres hund gor
ingenting.
- Monique lober rundt
om benene pi mig, og idet
jeg kigger ned, har den
anden hund taget hende i
munden, siger Ulla Morkeberg med tirer i ojnene.
Den anden hunds kvindelige ejer slAr den i hovedet for at fA den til at slippe.
Den nir dog at fA fat i Monique for anden gang, f.or
det lykkes Ulla Morkeberg
at lobe afsted med sin bevidstlose hvalp i armene.
Mens datteren lober
hjem til sin far med Sille, soger Ulla Morkeberg
hjelp i det nermeste nabohus, hvor manden korer
hende til dyrehospitalet.
Monique dsr, far rie nAr
Monique ndede ikke at blive
fem mdneder, for hun blev
bidt ihjel of en Iss hund.
Privotfoto
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Og derfor blev afga'
relsen altsA, at den brune
labrador skal fores i kort
N/ESTVED/K6BENHAVN:
Det er juristerne hos Cen- snor, sA den ikke senere
ter for almen jura, der overfalder andre smi huntreffer afgorelse i sager de som Monique.
Ole Thye fra Sydsjelom aflirming af hunde efter
lands- og Lolland-Falsters
bid-episoder.
Og det er alts6LogsA i Politi bekreftet at reaktioafdelingen her - der horer nen fra politiet i forste omunder Kobenha'rns Politi gang var, at der var tale om
- der har truffet juridisk
skambid - og altsi derfor
afgorelse om, at den brune ogsAat den brune labrador
labrador,der bed Monique, skulle aflives.
- Men den lokale afgosA hun dode, ikke skal aflirelse kan jo indklages, og
ves.
Det sker efter en ud- det var tilfeldet i sagen
talelse fra en dyrlege. Af om den lille Pommeranerdyrlege-udtalelsen frem- hvalp, forklarer han.
Og derfor bliver enden
gir det, at Monique kun
havde 6t bid-hul. Og der- pi Monique altsA, at hendes familie fAr erstatning
for vurderer politiets jurister. at der ikke er tale om svarende til hendes indskambid, men om et enkelt, kobspris - og at den brune
Iabrador fremover skal fsuhelds-svangertbid.
res i kort snor. ffi
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DEBAT:Det er lidt vemodigt at lese, at du gir af som
borgmester. Jeg har i mine mange ir udenbys sivel
som indenbys fulgt med i byens udvikling med dig
ved roret. I alle 6rene har jeg altid haft en folelse af,
at du med din omsorgsfulde, ja medmenneskelige
kvaliteter nok skulle passe rigtig godt pi min barndomsby
Du har en sjelden evne til at give mennesker hoj som lav - en oplevelse af egte neryer og dyb
interesse - om det er bestyrelsesformandenfor en
virksomhed, Dronningen, ham,der sidder pA torvet
og forbudt sidder og drikker lidt for mange guldol eller nir du forglemmer dig selv og juleaften besoger
Frelsens Hars krisecenter for kyinder.
Jeg havde det store privilegium at have dig som
klasselrererpi Lindebjergskolen fra 1974-77.De tre
ir med dig stir stadig for mig som en lere for livet.
Det var ikke bare undervisning - det var opdragelse
i ordets allerbedste forstand - som du udforte med
en krerlig autoritet. Du kunne med et eneste blik ud
i underrrisningslokalet skabe ro pi sekunder - ikke
med frygt som instrument - men med ojne der virkningsfuldt talte til anstendigheden i os. Du var en
rollemodel ikke bare for mig, men for hele klassen
- og vigtigst af alt: du gav os mod pA livet. PAen mAde
oplevede jeg derfor ogsdLet link til dit politiske virke,
da du konstateredeom din efterfolger - CarstenRasmussen - aT han havde selvsamme indstilling.
Her stir en oplevelse sterkt i min erindring: Da
han nesten som en anden Peter Sabroe pA rykel
egenhendigt korte rundt og provede at finde velegnede nye omgivelser til nogle af bysamfundets svageste, da det stod klart, at Kanalgirdens bygninger
skulle overtages af Maxbank. Ingen MvI om, at din
efterfolger vil vere en borgmester helt i din ilnd.
Jeg vil onske dig held og lykke med dit nye liv og
takke dig for det, du har givet. ffi

