
 

Dette materiale må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug 

med en aftale med Copydan Tekst & Node 

 

  

MAND SLÅET NED MED HØNE 
NABOKRIG: Nabostrid endte i slagsmål under aftensmaden, hvor en 
mand blev slået med død høne. 

Af Hans Henrik Hansen 

ha@indidansk.dk 

 
Aftensmaden for 
gårdejer Jens Hansen 
blev onsdag aften af-
brudt, da hans man-
geårige nabo pludse-
lig stod truende i dø-
ren.  
 
En langvarig konflikt om 
larm fra Jens Hansens 

 
 

 

 
hønsegård nåede sit kli-
maks, da naboen mødte 
op på Jens Hansens bon-
degård med trusler om 
tæsk og retsforfølgelse, 
hvis ikke støjniveauet ville 
blive sænket omgående. 
Det ville Jens Hansen 
ikke! 
 

Endte i vold 
Jens Hansen, der lever af 
at sælge æg, havde af 
flere omgange prøvet at 
efterkomme kravene 

fra naboen, men onsdag 
aften fik han endelig nok.  

Han bad naboen om at 
forlade sin matrikel, hvis 
ikke politiet skulle ind-
blandes. Han skubbede 
derefter naboen ud i 
bryggerset, for at vise 
ham ud ad døren. Na-
boen, som i forvejen var 
ganske oprevet, greb ef-
ter det nærmeste han 
kunne finde, og fik da fat 
i en død høne, som lå på 
bryggersbordet. Naboen 
slog så herefter Jens 
Hansen med den nyligt 
afdøde høne.  

Politiet vurderer at in-
gen tilsyneladende kom 
alvorligt til skade. 

 
 

”Jeg har aldrig prøvet noget 
lignende. Et øjeblik frygtede 
jeg for mit liv” udtaler Jens 
Hansen. 
 

 

 

Høne blev brugt som våben i langvarig nabostrid (Kilde: www.liveanimalslist.com) 

”Et øjeblik fryg-

tede jeg for mit 

liv” 

- Gårdejer, Jens Hansen 
 

FAKTA OM NABO- 

STRIDIGHEDER 

 

• Undersøgelse fra 

2015 viser at 66 % af dan-

skerne føler sig meget ge-

neret af naboens larm, lugt 

rod, børn eller husdyr. 

 

• 32 % føler sig kun lidt gene-

ret. 

 

• 1 % er ligeglade 

 

Kilde: indidansk.dk 
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