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Stærk tyv på rov om natten
Aarup/Vissenbjerg/Haarby:

Det har nok krævet knofedt
og kraftigt værktøj, da en eller flere tyve natten til lørdag
brød ind i et hus på Bekkasinvænget i Aarup og fjernede
en sikkerhedsboks.
Boksen var ifølge vagtchef
ved Fyns Politi Erik Halkjær
boltet fast i et skab, men det
er alligevel lykkedes at løsne
boksen, som indeholdt et beløb i kontanter.
Også i Vissenbjerg har en

tyv brudt et vindue op. Det er
sket i et hus på Søndersøvej i
tidsrummet kl. 15-22 fredag.
Her er skuffer og skabe
blevet gennemrodet, og der
er endnu ikke overblik over,
hvad der måtte være stjålet.
Det er der heller ikke i et
hus på Mosevangen i Haarby,
hvor en tyv har brudt et vindue op og været inde i huset.
Indbruddet blev anmeldt to
minutter over midnat natten
til lørdag.

FOR PÅRØRENDE

■ PH-lamper er design og
i høj kurs hos tyve.
Arkivfoto: Martin Kloster

PH taget med
fra efterskole
Tommerup: PH-lamper. De

Professionelle arkæologer og
amatørarkæologer har gjort
mange rige gravfund i og
omkring Lusehøj, der givetvis
var gravsted for flere fyrster
i yngre bronzealder.

Isotop-analyse
Alle grundstoffer findes i flere
udgaver - kaldet isotoper. Isotoper af et grundstof har alle de
samme kemiske egenskaber,
men de fysiske egenskaber kan
være forskellige. For eksempel
er mange af dem radioaktive.
I forbindelse med analysen af
brændenældestoffet kiggede
forskerne på grundstoffet strontium, der findes i jordskorpen,
men varierer afhængig af geologien. Strontium bliver optaget
af mennesker, dyr og planter
via føde og vand, så ved at måle
indholdet af strontium kan man
finde ud af, hvor menneskerne,
dyrene og planterne levede.
Isotop-analyser kan også udføres på andre ting end tekstiler.
For eksempel kan man på den
måde også analysere knogler og
se, hvor personen stammer fra.

Nye dimensioner
på Lusehøjs historie
■ Museumsinspektør
betegner den nye
opdagelse som
en lille sensation
Voldtofte: I mange år har man

fortalt én historie om den
bronzealder-fyrste, som blev
stedt til hvile i gravhøjen Lusehøj ved Voldtofte.
Men med opdagelsen af, at
et klædestof fundet i graven
stammer fra Østrig, bliver der
lagt flere lag på fortællingen
om fyrsten.
Og det glæder i høj grad
Mogens Bo Henriksen, der er
museumsinspektør på Odense Bys Museer.
- Lusehøj og Voldtofte var
et utroligt kraftcenter for
handel i et par hundrede år.
Men med denne opdagelse er
det måske blevet endnu mere
betydningsfuldt.

- Vi har hidtil fokuseret på
det sydtyske område, men nu
skal vi udvide vores opfattelse
af, hvor man har rettet sine
kontaktflader hen, uddyber
han.
- Det er fantastisk spændende, for det giver helt nye
dimensioner på den handel,
der foregik. Med den nye viden er fyrstens univers blevet meget forstørret, og hans
handelsforbindelser har været mere udstrakte, end vi troede.
Ifølge Mogens Bo Henriksen er det meget opsigtsvækkende, at forskerne overhovedet har haft et nældeklæde
at analysere.
- Alt, der var i graven, blev
bogstaveligt talt hevet op af
jorden i 1862, og derfor blev
meget ødelagt. Derfor er det
lidt af en sensation, at det
skrøbelige nældeklæde er blevet bevaret.

Museumsinspektøren glæder sig også over, at man nu
har fået en ny metode til at
blive klogere på fortiden.
- Det viser, at vi ikke behøver sætte skovlen i jorden for
at grave væsentlig ny viden
frem. Vi har nemlig meget i
arkiverne og magasinerne,
som kan give os svar.
- Nu er der løftet en lille flig
af ny viden fra Lusehøj, men
der er mere at hente. Det kan
være, at vi allerede ligger inde
med substansen i den nye viden i vores arkiver.
- Så det er rigtig godt nyt,
og det er også godt, at vi kan
gøre opmærksom på, hvad
isotop-analyser kan. Mulighederne i den her metode er
uendelige, mener Mogens Bo
Henriksen.
Af Nina Vibe Petersen
nvpe@fyens.dk

er næsten altid i høj kurs hos
ufine tyve, der som regel også
ved, hvor de hænger henne.
På Tommerup Efterskole
mangler der nu to PH-lamper i en tilbygning, efter en
dør er blevet brudt op af en
tyv.
Politiet oplyser, at indbruddet er sket natten til
lørdag i tidsrummet klokken
3.50-4.10.

Glamsbjerg: Hvordan er
det at være nær pårørende
til en Parkinson-patient?
Det vil Lis Arnecke fra
Parkinsonforeningen fortælle om på et fyraftensmøde på onsdag kl. 17-19
på Aktivcentret i Glamsbjerg. Det er Danske
Handicaporganisationer
Assens, der har taget initiativet, hvoraf det første
møde altså har Parkinson
som emne.

Åbent hus i
Samlingshuset
Frøbjerg: Renoveringen af

Samlingshuset er slut.
Køkkenet er helt nyt, huset er nu velisoleret, og der er
etableret jordvarme.
Styregruppen for Samlingshuset markerer færdiggørelsen med et åbent
hus-arrangement på fredag
klokken 15.

■ Lagersalgets mange skatte blev nærstuderet, inden handlen
blev gennemført. Foto: Nina Vibe Petersen

Tilbudsjagt i ly for regnen
Glamsbjerg: Mens efterårsvejret ruskede og rev udenfor, var
der masser af gode tilbud at lune sig på indendøre i går.
For Køng Idrætshal dannede nemlig rammen om et lagersalg, hvor der kunne gøres gode kup. Der var både tøj, sko,
blomster, interiør, legetøj, bøger og vej selv-slik til billige penge, og det trak rigtig mange til.
Og hvis man kørte træt i tilbuds-ræset, kunne man få masseret fødder og nakke og tanke energien op med nybagt pizza
fra stenovn, pølser ristet over bål, friskpresset æblemost og
alskens hjemmebagte kager.

