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Ransjakt: Store politistyrker sghte i omrddet rundt Berg
kirke etter det vcepnede ranet qv enbuss fraVestfoldkol-
lektivtransport.

En mulighet var at ranerne
hadde fortsatt til fots inn
en grusvei i nærheten, og
at de senere hadde blitt
plukket opp av en bil. En
mulighet var også at ran-
erne fremdeles var i nær-
heten av stedet der de ran-
et bussen.

Politiet stoppet i går
kveld alle biler som pass-
erte stedet hvor bussen ble
ranet.

Vaktsjef ved Larvik Po-
litikammer, Finn Magnar
MØrk, kan opplyse at poli-
tiet har funnet spor etter
ranerne ved Berg kirke.
Mørk kan også opplyse at
ranerne viftet med noe
som så ut som en pistot eJt
er revolver mot bussjåfør-
en. Det var to maskerte
ranere, men Mørk kan
ikke opplyse noe om verk-
en kjønn eller signale-
ment.

Da Østlands-Posten
gikk i trykken i natt, sØkte
politiet fortsatt etter de to
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Pistol-ran mot buss
i Bnrnlanes i natt
Berg: To personer
iført finlandshetter
ranet i går kveld en
buss ved Berg
kirke. Personene
kom seg unna til
fots, men i natt
søkte politiet med
hunder etter rans-
mennene i Brun-
lanes.

K"tl:10"*i,L:'J:#åå
da meldingen om et Yæpn-
et ran i Brunlanes kom inn
til politiet i Larvik.

En bussjåfør på en av
rutene til Vestfold kollek-
tivtrafikk ble truet rned en
pistol på bussen 300 meter
fra Berg kirke.

Ranerne stakk av til fots
etter det væpnede ranet,
og politiet søkte i sent i går

i-- - kveld og i natt med hunder
etter ranerne. Etter det ØP
kjenner til hadde politiet i ranerne'
natt to teorier på hva ran-
erne hadde foretatt seg
etter at de forlot bussen.

Væpn t ran i Larvik
lnoei Kristin K. Tronstad
En person ranet en buss et sted
midt i Brunlanes i Larvik ved

zz.3o-tiden i går. Bevæpnede
politifolk ryld(et ut for å lete et-
ter personen. larvik-politiet for-

klarer at deres tjenestemenn
ble bevæpnet fordi raneren skal
ha truet bussjåføren med et vå-

pen. Pglitiet ville ikke gi flere
opplysninger før avisen Clkk i - _ _, -,
ftykken.

--_-


