Hærværksmand efterlyses

Gennem de sidste 3-4 år er der nogen som jævnligt har moret sig med at brække grene af mine rosenbuske i forhaven,
af rødtjørnen ved husets gavl, af paradis-æblebusken på hjørnet og af de øvrige planter i min forhave. For to år siden
blev et lille hjortetaktræ helt inde ved muren hevet op med rode og smidt på stien. For at forhindre at et andet noget
større hjortetaktræ skulle lide samme skæbne fæstnede jeg det til muren med tyk ståltråd som jeg skulle bruge en tang
for at vride rundt. Sidste år kunne træet på grund af ståltråden åbenbart ikke rives op med rode men så kan man jo altid
halvere det ved at rive en af de store grene af og smide den på stien.
Men i år skulle træet åbenbart have dødsstødet for træet blev frigjort fra ståltråden – det kræver stærke fingre eller
snarere en tang – og revet op med rode og smidt i bedet og for en sikkerheds skyld blev grenene også revet af. Og for
sætte kronen på værket blev en rådhusvin lige bag træet og som næsten nåede op til toppen af muren fjernet
fuldstændig og revet op med rode og smidt i bedet. Der er kun få spor tilbage af planten på muren.
Så det er gået fra gren-knækkeri til nu bevidst, ondsindet hærværk. Og ny synes jeg det kan være nok. Der er jo flere
træer og flere rådhusvin i min forhave som risikerer at lide samme skæbne. Jeg har ikke begrundet mistanke mod nogen
og jeg har ikke en anelse om hvorfor den pågældende åbenbart har set sig gal på mig. Jeg vil derfor være taknemmelig
for alle oplysninger som kan sætte mig på sporet af hvem hærværksmanden kan være.
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