Bergslagsposten
Oroväckande dödsfall
Polischef Annika Hansson
uttalade sig under gårdagen
till allmänheten angående
den rad oroväckande dödsfall
som skett i Lindesberg under
de senaste dagarna. De tre
äldre individerna som hittats
döda på offentliga platser i
staden.
Under uttalandet var Annika
avfärdade Annika att det
skulle röra sig om mord då
obduktion av kropparna inte
visat på tecken på detta. Hon
rådde dock ändå Lindesbergs
Äldre invånare att vara lite
extra försiktiga tills dödsfallen
fått en förklaring.
Ryktet att de tre kropparna
haft identiska tatueringar
ville hon inte kommentera.

Fortsattflygande finbeök
Västmanlands Ornitologiska
Förening fortsätter förvånas
över det stora antalet korpar
som samlats i närheten av
Lindesberg. Enligt ornitolog
Hans Bergkvist rör det sig
om minst ett femtiotal nya
individer bara på några
veckor.
”Vi har ingen bra förklaring
på detta” säger Hans, ”men
vi får njuta av deras sällskap
så länge det varar. I mitt
tycke är korpar är mycket
fascinerande och vackra
fåglar”
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Museet får tillskott av
uråldrigt fynd
Vid en polisrazzia i veckan
gjordes ett annorlunda
fynd. Fyndet bestod i ett
dokument som verkade
väldigt gammalt, med text
som inte, av polisen,
kunde tydas. Med
anledning av antagandet
kring dokumentets ålder
vände sig polisen till
stadens museum för
datering och översättning.
Museet kallade in en
expert och undersökning
av dokumentet visade på
att det var ett uråldrigt
papyrusark med text på
fornnordiska. Arkets
skick har försvårat
översättningen men vi har
här nedan citerat korta
citat.
”flyr bergslagsdjävulen
med sina råttor…”;”… när
den fria vreden riktar
blicken söderut…”
På museet kan man från
och med måndag se
fyndet med egna ögon och
där även läsa en rak
översättning samt en
översättning till modern
svenska
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Ännu ett mord?!
Under en bro i
Korpratsfallen hittades en
äldre man död av en grupp
ungdomar den 14 mars.
Vittnen berättar att
mannen var mycket blek
och verkar ha lidit av
extrem blodbrist. Polisen
vill ännu inte uttala sig om
händelsen. Att utredningen
pågår och området håll
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gårdagen i
centrum. Flickan sågs
senast i stadens största
centrala köpcentrum då
hon tillbringade
eftermiddagen där
tillsammans med sin mor
och yngre bror.
Polisen efterfrågar nu
ideella krafter till hjälp för
att söka efter flickan. Är du
intresserad av att hjälpa till
i sökandet? Ta dig då till
köpcentrumets huvudentré
kl. 13:00 idag.

