
DAGBLADET  *  MANDAG 3. NOVEMBER 1969 

 

 

 

 

Brandskaden anslås til en kvart million kroner – Gas- 
flasker eksploderede 

KØGE:    Ved   en   omfattende   tag- 
brand på den ny skole i Bjæver--
skov, Skovboskolen, hvor 600-700 
kvadratmeter    af    taget     brændte, 
er    der    formentlig    sket    brand- 
skade for omkring en kvart mil- 
lion kroner, anslår sognerådsfor-
manden     i     Skovbo     kommune, 
H. Jørgensen. 
Ilden   udbrød   lørdag   formiddag, 
da   to   tagdækkere   var   ved   at 
lægge pap på taget. Pludselig   
eksploderede en 6-7 meter lang 
slange,  der   gik   fra   en   gasflaske 
hen   til   asfaltkogeren,   som   stod 
på  taget.  Den   udstrømmende   gas 
fra   flasken   brændte   gennem   ta- 
get,    hvorved    asfaltkogeren,    der 
kan   indeholde   cirka   100   kg   as- 
falt, væltede. Den flydende asfalt 
antændtes   straks   og   forårsagede 
et  kæmpebål. 
En   anden   gasflaske,   som   stod 

i  nærheden,  eksploderede  også  – 
og  med  en  sådan  kraft,  at  der 
fløj stumper 100 meter bort. 

Da asfaltkogeren væltede, løb 
 asfalten ned ad skolens mure, 
 som nogle steder må repareres.      
 Ligeledes skete der omfattende 
 røg-  og  brandskader  på  den  end- 
 nu ikke færdige skole. Også nogle 
 ruder knustes. 

Sognerådsformand H. Jørgen- 
sen, Skovbo, oplyser, at man 
allerede mandag morgen gik i 
gang med at udbedre skaderne. 
Der er holdt byggemøde på sko- 
len i formiddag. H. Jørgensen 
går ud fra, at den omfattende 
tagbrand  ikke  vil   komme til at 
forsinke byggeriet.  Skolen  skal 
efter planerne indvies efter som- 
merferien næste år.                          
 Falck-Zonen   fra   Køge   kom   til 

 brandstedet med tre sluknings- 
 fartøjer, og fra Ringsted rekvi- 
 reredes endnu ét. 

Spanier søges for 
kvindemord 
KØBENHAVN (RB): Kriminal-
pofitiet på Frederiksberg efter- 
søgte i weekenden en 42-årig spa-
nier, der mistænkes for drabet på 
en 20-årig svensk studine, som. er 
fundet myrdet i en lejlighed i 
Gøteborg i Sverige, 

Politiet  betragter  manden som 
farlig   for   sine   omgivelser.   Han 
befinder sig muligvis stadig i Sve-
rige, men det svenske politi har 
alligevel gennem Interpol alarme- 
ret politiet i de øvrige skandinavi-
ske lande. Politiet mente, han mu-
ligvis. befandt sig på en bestemt 
adresse på Frederiksberg, men 
det  viste  sig  at  være  forkert. 

Skovbo-skolens tag 
ødelagt ved brand 

 

 

 


