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Signalement: 

Født 1962 
181 cm høj, spinkel af bygning 
Bruger str. 41 i sko 
Afbleget, langt hår, krøller, blå øjne 
Bopæl: 

Ishøj. Bor med sin handicappede søn Asger 
på 27 år, i en lejlighed. 
Baggrund og profession: 

Vokset op på gård i Vestjylland. Habil 
jæger, lærte at bruge riffel af sin far da hun 
var 10. deltog efterfølgende i alle jagter på 
gården. Ufaglært, droppede ud af 
gymnasiet da hun fik Asger. Flyttede til 
Amager for at slippe for familiens 
fordømmelser. Har haft skiftende jobs som 
kassedame og fabriksarbejder. For 
øjeblikket arbejdsløs. 
Biltype: 

Hvid Ford Escort 1.4 fra 1991 
Cigaretmærke: 

Det billigste 
Fundet ved ransagning i hjem: 

Et tomt køleskab bortset fra nogle 
ubestemmelige stykker kød, måske ged? 
Grønne arbejdsbukser fra Superbest. Grøn 
flecetrøje. En gammel riffel (Mærke: Carl 
Gustaf, kaliber: 30.06). Et par beskidte 
arbejdssko. 
Motiv: 

Gjorde det af nød, havde ikke råd til mad. 

Signalement: 

Født 1965 
185 cm høj, spinkel af bygning 
Bruger str. 43 i sko 
Mellemblond, kort hår, blå øjne 
Bopæl: 

Hundige, skilt, bor alene i en ældre villa 
Baggrund og profession: 

Medlem af lokal skydeklub, flere gange 
Sjællandsmester 
Uddannet konservator, har egen praksis 
Biltype: 

Har ingen bil, men låner til tider brorens 
hvide, Mercedes Benz (Kassevogn)  
Cigaretmærke: 

Er netop stoppet med at ryge 
Fundet ved ransagning i hjem: 

En helt ny kaki-farvet kasket, str. 62, stadig 
med prismærke på. En tom cigaretkarton af 
mærket Prince. Et luftgevær og en riffel 
(Mærke: Blaser, kaliber: 6,5x55). Mange 
udstoppede dyr og opsatser, heriblandt 
også geder. En ordreseddel på en række 
udstoppede geder til Landsbrugsmuseet. Et 
par meget mudret grønne gummistøvler, en 
grøn jakke og et par grønne bukser.  
Motiv:  

Skulle levere en række udstoppede geder, 
kunne ikke skaffe dem andet steds til en 
fornuftig pris. 

Signalement: 

Født 1967 
179 cm høj, almindelig af bygning, muskuløs  
Bruger str. 44 i sko 
Kronraget, blå øjne  
Bopæl: 

Netop tilflyttet Ishøj sammen med konen, 
Henriette og deres 2 børn. 
Baggrund og profession: 

Medlem af hjemmeværnets lokalafdeling på 5. 
år 
Uddannet kok, nu ansat i Københavns 
Lufthavn som bagagelæsser. 
Biltype: 

Hvid Opel Astra Stationcar fra 1994 
Cigaretmærke: 

Hvad der byder sig… 
Fundet ved ransagning i hjem: 

Fuld militærudrustning fra hjemmeværnet inkl. 
beklædning og riffel (Mærke: M75, kaliber: 
7x62). Kogebog: Ged på mange måder – Ny 
nordisk mad, skrevet af Kurt Klam.  
En halv ged i fryseren. 
Motiv:  

Havde behov for store mængder gedekød til 
at udvikle retterne til sin kogebog 

Signalement:  

Født 1958 
183 cm høj, kraftig af bygning 
Bruger str. 43 i sko 
Gråt hår, blå øjne 
Bopæl: 

Bosat i Ishøj Landsby sammen med konen 
Gerda 
Baggrund og profession: 

Ivrig jæger, har haft jagttegn siden han var 
16 
Uddannet revisor, nu ejer af et lille 
rengøringsfirma (Jaege-ren) 
Biltype: 

Firmabil: VW transporter (Kassevogn), lys 
grå, gule plader  
Privat bil: Rød Skoda Fabia fra 2000  
Cigaretmærke: 

Er officielt stoppet, men tager dog en Prince 
Light en gang i mellem. 
Fundet ved ransagning i hjem: 

Masser af grønt tøj (bukser, bluse, jakke, 
undertøj, sokker, hue, vanter, 
halstørklæde), 2 haglbøsser, 1 riffel 
(Mærke: Sauer, kaliber: 308), flere æsker 
patroner, store mængder vildtkød i fryseren, 
opsatser fra mange forskellige dyr på 
væggene. 
Motiv: 

Kan ikke få nok af at gå på jagt, har en 
lidenskab for jagttrofæer 

Jørgen Jaeger Kurt Klam Hjalte Hjortekær Gitte Grum 


