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Tilbuddene er kun gældende ved aflevering af kuponen. Max 1 kupon pr.
husstand. Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer, tryk- og

billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer.

Tilbuddet gælder ved aflevering af denne kupon i en af vores Calle butikker.
Max 1 kupon pr. husstand. Vi tager forbehold for moms-, pant-, og kursændringer,

tryk- og billedfejl samt udsolgte og ikke fremkomne varer.

Se åbningstider på www.calle.dk

Marabou el.
Toblerone
Op til 1,68 kg.

Stort udvalg!
Lave priser!

Pr. stk.

9999
Max 2 pk. pr. kupon
Herefter pr. pk. kr. 174,99.

1,6 -1,68
KG
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BANG & OLUFSEN ESBJERG

Gl. Vardevej 237, 6715 Esbjerg N.

Beoesbjerg.dk

Køb dem direkte på vores nye webshop - beoesbjerg.dk

UGE 39   •   ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2016    •    15. ÅRGANG   •   www.ugeavisen.dk/esbjerg

22

STENGÅRDSVEJ 2-18SIDE 

28-32

HOS DE ANDRE
Kunstneren Eva Merz står bag 
udstillingen ”Gammel Vardevej 
indefra”. Den må gerne rokke          
ved vore fordomme.

PIGER STRESSER
På Bohrskolen afdeling Fourfeldt er nogle piger 
gået ned med stress. Nu inviterer skolen stress-
coaches indenfor i skoletiden. 

UGEAVISEN HAR MØDT           STENKASTERNE FRA

FANØ
VADEHAVSFESTIVAL
En festival med Fanø delikatesser, mad, events & god musik

F FV F FV

Fanø Vadehavsfestival
14-23. oktober 2016

Tillæg til Ugeavisen Esbjerg onsdag den 28. september 2016 4På tur med Fanøs 
østerskonge

Ambitiøst naturprojekt  

Ambasaden dækker op til fest  

Kroejer i 35 år  

Klassisk dansk mad hos Kellers  

Billige færgebilletter 

Smukke smykker  
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Tillæg til 
Ugeavisen Esbjerg

danbolig Esbjerg
Ejendomsmægler, MDE – Nørregade 22, 6700 Esbjerg · Tlf.: 7512 4200 · esbjerg@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Vælg en ejendomsmægler
der sælger!
Ring for en gratis

salgsvurdering på 7512 4200

i Champions League

10Team Esbjerg har sagt 
goddag til tre markante 
forstærkninger. 11TV2-kommentatorpar giver

deres bud på Team Esbjergs
chancer. 20Estavana Polman 

kunne ikke svigte 
Team Esbjerg nu

Tillæg til 
Ugeavisen Esbjerg

Foto: Tue Sørensen

1VESTKRAFTONSDAG DEN 2. MARTS 2016

Onsdag den 28. september  2016

- ET TILLÆG TIL VESTKRAFT
E R H V E R V S M A G A S I N E T

Der er 
mere derude

Esbjerg er blandt de kommuner, som står 
bag Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles. 
150 virksomheder havde alene sidste år 
gavn af kontorets assistance. 
Men hvad kan de på kontoret? 
Og hvordan får man hjælp 
til EU-anliggender?

Et vigtigt kontor 4-7SID
E

10-11SID
E

Olien har været et eventyr for Esbjerg og Danmark i 50 år, og det er ikke slut 
endnu. Der er meget mere gas og olie at komme efter derude, men de 
værdifulde stoff er er blevet dyrere at få fat i. Og måske snart for dyre.
Derfor ønsker off shorebranchen bedre rammevilkår for operationerne

i Nordsøen, hvor Halfdan-platformen har en nøglerolle.

Michael Pedersens begejstring 
for off shore kommer ikke fra 
fremmede. Han er platformschef 
for sin far, der har arbejdet 
off shore i 30 år.

Off shore 
i blodet

2222SID
E

Villads Villadsen trives fi nt med to uger 
off shore og tre uger hjemme. Hjemme 
nyder han tiden med familien og sin 
Ford Mustang. 161616

SIDE

Til søs 
efter 25 år 
på kontoret

Villads Villadsen trives fi nt med to uger 
off shore og tre uger hjemme. Hjemme 
nyder han tiden med familien og sin 
Ford Mustang.

Til søs Til søs 
efter 25 år efter 25 år 
på kontoretpå kontoretI fi re år havde Morten Basse med 

både olie, gas og vind at gøre. 
I sit nye direktørjob gælder 
det vinden.

Han gik 
med vinden

6-76-7SID
E

 Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg • Telefon 7513 6500  
info@esbjergcity.dk • www.esbjergcity.dk

MAN – TORS
10.00 – 17.30

 

FRE
10.00 – 18.00

LØR
10.00 – 15.00

ÅBNINGSTIDER:

Fredag den 30. september

 Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg • Telefon 7513 6500  MAN – TORS FRE LØR

ÅBNINGSTIDER:ÅBNINGSTIDER:

Butikkerne 

holder åbent 

helt til kl. 22

TILLÆG TIL UGEAVISEN ESBJERG

- Glæd dig til en traditionsrig event i hjertet 
af Esbjerg, hvor rigtig mange mennesker 

dagen igennem mødes til oplevelser 
og fantastiske shoppingtilbud!

Film & Bio 
SHOPPING NIGHT

i Esbjerg City

spændende 
tillæg i 
denne uge4 

Foto Christina Simonia Straarup
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Stenkast er ikke en del af løsningen
Lad os se dem derude, 
der blot ønsker ro på 
Stengårdsvej, tage fat 
i dem, der ikke forstår, 
at de leger med ild, når 
de kaster med sten.

Af Erik Haldan
eha@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 16 

Det siger sig selv, at det aldrig er i 
orden at kaste sten efter politibiler, 
brandbiler og taxaer, der har noget 

at komme efter i området nær Stengårdsvej. 
De skal kunne køre derude og passe deres 
arbejde i fred. Men det har de ikke kunnet i en 
periode, hvor der har været episoder og sam-
menstød, som du kan læse fl ere eksempler på 
inde i avisen.

Den spændte stemning mellem især politi 
og unge på Stengårdsvej hænger efter Ugeavi-
sen Esbjergs oplysninger sammen med, at en 
gruppe unge med rødder på Stengårdsvej er 
blevet forvist fra Skolegade af det lokale politi. 

Blandt nogle - men langt fra alle - på Sten-

gårdsvej er det blevet til et spørgsmål  om 
diskrimination af gruppen - blot fordi den 
kommer fra eller har rødder på Stengårdsvej. 
For politiet har bortvisningen derimod været 
et spørgsmål om at forhindre gruppen af unge 
i at sprede utryghed i Skolegade.

Er politiets version den rigtige, så er det 
virkelig svært at regne ud, hvad der foregår 
i hovedet på de unge, som kaster med sten. 
Og svært at forstå den tankegang, der får dem 
frem til, at de har ret til  kaste sten efter poli-
tiet på Stengårdsvej, fordi en gruppe fra kvar-
teret derude er blevet forhindret eller i hvert 
fald forstyrret i at gå i byen.

Men som vi også kan læse i avisen, er der 

nogle af dem fra Stengårdsvej, der ikke går i 
byen for at feste,  men for at sælge stoffer. 

Stenkast er ikke en del af løsningen, men 
en del af problemet - og så er det ligegyldigt, 
om de aktuelle spændinger på Stengårdsvej 
har noget med diskrimination eller stoffer at 
gøre. Stenkast er ikke et argument, der kan 
bruges til noget som helst. Det ved de fl este 
på Stengårdsvej. Lad os se det fl ertal derude, 
der bare ønsker fred og ro på Stengårdsvej, 
tage fat i dem, som ikke helt har forstået, at 
de leger med ild, når de kaster med sten.

»
MENING

Af Kim Westphal Respons kw@ugeavisen.dk • telefon 76 11 42 17
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500 på jagt efter jobs
Af Erik Haldan

KARRIEREMESSE: På torsdag den 29. 
september mødes hundredevis af stu-
derende og jobsøgende fra hele landet 
i Blue Water Dokken Esbjerg. Det sker 
i anledning af Karrieremesse Esbjerg, 
der i år holdes for anden gang. På 

messen, som sidste år var en kæmpe 
succes, kan deltagere komme tættere 
på drømmejobbet, høre mere om karri-
eremulighederne i Esbjerg-området og 
møde nye, potentielle arbejdsgivere.

 - Vi nærmer os 500 tilmeldte stu-
derende og jobsøgende, og så er der 
faktisk kommet yderligere fem fi rmaer 

med som udstillere, så der er 48, siger 
Randi Høxbro fra Esbjerg Erhvervsud-
vikling og Karrieremesse Esbjerg 2016.

Messen foregår fra klokken 13 til 18, 
og man kan komme, når man vil i løbet 
af eftermiddagen,

Respons eha@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 16

Ring efter gardinbussen - også om aftenen og i weekenden

Hyllested hjerteopereret
Af Kim Westphal

SYGDOM: Det skulle egentlig bare have 
været et almindeligt helbredstjek, men 
folketingsmedlem for Enhedslisten, 
Henning Hyllested, fi k sig noget af et 
chok.

Det viste sig nemlig, at kranspulsårer-
ne var forsnævrede, og det sad på et 
svært tilgængeligt sted, så normale ind-
greb kunne ikke foretages. Derfor måtte 
der laves en tripple by-pass i stedet.

Det skete for fi re uger siden, og Hyl-

lested er så småt ved at komme op i 
omdrejninger igen.

- Jeg var egentlig ikke nervøs forud 
for operationen, men efterfølgende sæt-
ter den slags oplevelser jo tankerne i 
gang. Jeg kommer til at tage min livsstil 
op til revision, og må måske skrue lidt 
ned for arbejdet i København, siger 
han.

Forud for valget til Folketinget, var 
Henning Hyllested havnearbejder og 
fi k dermed masser af motion, men det 

stillesiddende job bag et skrivebord og 
computer har muligvis været medvir-
kende til, at en operation blev nødven-
dig.

Henning Hyllested vurderer, at han 
har det godt, og han vil i den kom-
mende tid forsøge at fi nde en passende 
balance mellem sund livsstil og det 
krævende folketingsarbejde.

Respons kwe@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 17

Arkivfoto Tue Sørensen

■ Henning Hyllested er 
kendt for at være en af 
de sidste, der forlader 
Christiansborg om 
aftenen. Nu må 
han geare lidt ned.

KIM MADSEN
- Jeg vil tro, at man skal sørge for at 
der er mere synligt politi tilstede i 
området. Det vil have en afskræk-
kende virkning. Forældrene må også 
komme på banen, hvis de har det 
mindste kendskab til, at deres unge 
er involveret i den slags, og endeligt 
tror jeg, at man på skolerne i områ-
det bør afholde nogle tema-dage, 
hvor man sætter fokus på, hvor tor-
skedumt det er, det de har gang i.

JAKOB LOSE (V): 
-  Hvis man som voksen kaster sten 
mod politiet eller brandbiler, mener 
jeg, det er et politimæssigt anlig-
gende. Som kommune har vi en stor 
opgave i at sikre, at børn og unge 
ikke kommer ind i det. Jeg bilder 
mig ind, at når vi for eksempel har 
kontingentfri ungdomsklub, er det 
et godt tilbud om et sundt og for-
pligtigende fællesskab. Jeg synes, vi 
har nogle fornuftige indsatser, men 
vi kan desværre se, at vi ikke er i mål 
endnu. 

JØRGEN AHLQUIST
- Først og fremmest tror jeg ikke, 
man skal dæmonisere hele området. 
Der sker en masse gode ting der, og 
der er mange, der gør en stor indsats 
for at få det hele til at fungere. Det 
skal man huske på. Jeg ser det mere 
som en politiopgave, for de unge har 
tilsyneladende helt bevidst valgt at 
kaste sten mod politiet og taxa.

Hvad vil politikerne gøre?

M
EL

LE
M
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S

Stengårdsvej har været plaget af en gruppe
unges stenkast mod myndighederne.
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Kampen om Stengårdsvej
Af Jan Maass Lindhardt

StenKaSt: Man ville kunne høre 
en sten falde til jorden denne 
aften. I et øjeblik er der ikke en 
lyd at høre på Stengårdsvej, der 
er heller ikke et ansigt at se. Lige 
rundt om hjørnet på Spangsbjerg 
Møllevej holder tre politibiler. 
Blå lys blinker, men betjentene 
ved de tre politibiler er der den-
ne aften ikke på grund af stenka-
stende unge. 

Alligevel rører det på sig, 
dernede på Stengårdsvej ved ga-
ragerne ud for nummer 112. Det 
er her de hænger ud, nogle af de 
unge, der bare dagen før sendte 
sten mod politiet og en politi-
mand på skadestuen.

I aften er det altså roligt. Og 
så alligevel ikke. Man kan se det 
i de unges øjne, der flakker ud 

mod vejen, når der kører en bil 
forbi. De venter på politiet, og de 
er klar.

De er børn af Stengårdsvej. De 
er vokset op med et ghettostem-
pel i panden, med historien om 
isbilen, der blev stenet, og med 
historien om et cirkus, der flyg-
tede fra cirkuspladsen, og det 
er deres skyld, har samfundet 
hele tiden været enige om. Nu er 
børnene blevet unge mænd, og 
denne sommer har stenkast mod 
udrykningskøretøjer været en 
tilbagevendende begivenhed. 

Mohammad er en af dem. Han 
er 19 år. Født på Stengårdsvej. 
Han er ligeså nervøs som de an-
dre. Han er træt af det hele. Han 
er træt af ikke at blive hørt. Han 
er træt af ikke at blive forstået. 
Han er træt af politiet. Og det er 
derfor, han nu fortæller sin ver-

sion af historien om balladen på 
Stengårdsvej.

Problemer i Skolegade
Men vi skal væk fra Stengårdsvej 
for at finde ud af, hvad balladen 
handler om, forklarer Moham-
mad. Vi skal ind i Skolegade. Der 
var Mohammad forrige weekend, 
og han forsøgte forgæves at 
komme ind på flere af byens di-
skoteker. I No 31 blev han afvist, 
på Den Niende blev han afvist og 
på Dronning Louise blev han af-
vist. Mohammad blev ikke over-
rasket. Han havde prøvet det før. 
Han blev heller ikke overrasket, 
da han med sin kammerat blev 
standset af politiet. Kammeraten 
blev visiteret, men betjentene 
fandt ikke noget. Og så kom 
beskeden, som Mohammad har 
hørt så tit.

- Hver gang vi kommer ind i 
midtbyen, spørger politiet om 
vores navne, og hvor vi skal hen. 
Og så bliver vi bortvist. Hvis vi 
spørger ind til hvorfor, så bliver 
vi anholdt, siger han.

Mohammad er 19 år, og når 
det er weekend, vil han gerne 
i byen. Men Mohammad er fra 
Stengårdsvej. Det gør ham til 
en af ballademagerne i politiets 
øjne.

- Selvfølgelig er der nogen, der 
kommer for at at sælge stoffer el-
ler lave ballade, men langt de fle-
ste af os kommer jo for at feste. 
Jeg har da lavet ballade, men jeg 
har aldrig haft nogle problemer i 
Skolegade, og jeg har en helt ren 
straffeattest, siger Mohammad.

Fortsættes side 8

■ Torsdag i sidste uge blev der også kastet med sten på Stengårdsvej. Denne politibil var der dog af en anden årsag.

Mohammad er 
19 år. Han er fra 
Stengårdsvej. 
Han er træt af 
politiet. Han vil 
ikke stemples som 
ballademager, men 
det bliver han, siger 
han. Det er derfor 
han fortæller sin 
historie. 

Foto Christina Simonia Straarup

Hjem-Is
1. april 2010: Hjem-Is trak sig fra 
Stengårdsvej efter en episode, 
hvor en Hjem-Is-chauffør blev 
overfaldet af en gruppe på 10-
20 unge. Chaufføren modtog 
både slag og spark. Politiet an-
holdt efterfølgende to 17-årige 
drenge. ungdomsbo overve-
jede at smide dem og deres 
familier ud af deres lejligheder 
på Stengårdsvej, men det blev 
ved en advarsel.

Sten mod cirkusfolk
10. juni 2013: Personale fra 
Cirkus Arena blev truet af en 
gruppe unge, der også kastede 
sten mod cirkusfolkene. Det var 
ikke første gang, der var ballade 
med de unge i forbindelse med 
cirkus, og i dag er der ikke læn-
gere cirkus på Stengårdsvej.

Sten mod fartkontrollen
21. juni 2016: Politiet bliver 
mødt af stenkast på både Deg-
nevej og Stengårdsvej. I første 
omgang var det en ATK-vogn, 
der var mål for stenkasterne. 
Da politiet rykkede ud, blev 
patruljevogne ramt af sten på 
Stengårdsvej. Der blev ikke 
sigtet nogen personer i sagen. 
Samme nat gik der ild i en con-
tainer på Stengårdsvej.

Bidt af politihund
18. september 2016: Otte per-
soner blev anholdt, da politiet 
rykkede ud i Kvaglund, hvor 
en gruppe unge mænd kørte 
rundt på en mini-gravemaskine. 
En 22-årig mand forsøgte at 
undslippe politiet, og han blev 
løbet op af og bidt af en poli-
tihund. Efterfølgende opstod 
der uro i områder, hvor både 
betjente og politiets køretøjer 
blev udsat for stenkast.

Stenkast mod brandbil 
19. september 2016: Et udryk-
ningskøretøj fra Sydvestjysk 
Brandvæsen blev mandag aften 
mødt med stenkast i Birkelun-
den. Brandfolkene skulle slukke 
en containerbrand, men måtte 
vente på forstærkning fra poli-
tiet, før branden kunne slukkes.

Betjent ramt af sten
21. september 2016: En betjent 
blev ramt af stenkast på Sten-
gårdsvej. Stenkastet sendte 
betjenten en tur på skadestuen, 
men han kom ikke alvorligt til 
skade. 

Stengårdsvej
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Da han blev bortvist fra Skolegade forrige 
lørdag føjede han politiet.

- Jeg tog benene på nakken, for jeg ved 
godt, hvad der sker, hvis man brokker 
sig. Skal vi sige det på den måde, at jeg ik-
ke har den holdning, at politiet beskytter 
os. Hvis jeg bliver set af en patrulje i Sko-
legade, sætter de farten ned i bilen, og så 
tænder de lyset på taget, og lyser på mig 
hele vejen ned gennem Skolegade, så alle 
kigger på mig, og jeg føler mig krænket. 

For Mohammad handler det om retten 
til at gå i byen som alle andre. For nogle 
af hans venner handler det om, at de 
mister muligheden for at komme ind og 
sælge stoffer. Hans pointe er, at det ikke 
er rimeligt, at politiet dømmer ham ude, 
bare fordi han kommer fra Stengårdsvej.

- Det er jo ikke fordi, vi mister lysten til 
at gå i byen, fordi vi bliver sendt hjem. 
Jeg kan godt forstå, at de alle sammen er 
trætte af politiet, siger Mohammad.

Flere stenkast
Det er hans forklaring på de mange sten-
kast mod politiet sidste uge. Men allerede 
tidligere på sommeren var der en epi-
sode. Det var den 21. juni, hvor en gruppe 
unge ramte politiets køretøjer med sten 
på først Degnevej og senere på Stengårds-
vej. Også dengang handlede det om Sko-
legade, vurderer Mohammad.

Forrige weekend var politiet mødt 
massivt op netop der. Weekenden inden 
bød blandt andet på et overfald på en 
dørmand på Skræddergården, og nu ville 
politiet utrygheden til livs. Mohammad 
var ikke den eneste, der blev bortvist 
af politiet denne lørdag. Og dagen efter 
stødte politiet sammen med stenkastende 
unge i Kvaglund og på Stengårdsvej. 
Balladen fortsatte mandag, da stenkast 
ramte en brandbil, og tirsdag eskalerede 
det yderligere.

Hele historien
I politiets version af historien har det 
lydt, at politiet var på en politiopgave på 
Stengårdsvej. Det endte med, at en politi-
mand blev ramt af stenkast, men politiets 
version af historien fortæller ikke, hvad 
der gik forud for stenkastet eller fulgte 
derefter. Mohammad føler politiet lyver, 

for den tirsdag skete der meget mere end 
et stenkast på Stengårdsvej.

- Jeg var der. Jeg så en dreng på 14-15 
år løbe fra politiet. De kunne ikke fange 
ham, han løb hen til sin scooter, som han 
fik tændt, og så kørte han 
mod Kvaglund mod gym-
nasiet. Han havde ikke 
hjelm på. Den ene betjent 
når ikke at komme ind i 
bilen. Den anden giver gas 
i bilen og kører ind i dren-
gen. Drengen rejser sig og 
løber væk. Han har det ok, 
fortæller Mohammad.

På det tidspunkt var en 
flok stimlet sammen om 
stedet, hvor scooteren nu 
lå ved politibilen. Og da 
betjenten på gaden satte 
sig ind i bilen, kom stenen flyvende.

- Det kommer en kilo tung brosten. Den 
rammer ruden først og rammer ham bag-
efter. Han holder en hånd mod halsen. Så 

kommer bilen i sportsgear, siger Moham-
mad.

Men begivenhederne denne aften på 
Stengårdsvej stoppede ikke her. 

- Der gik 20 minutter til en halv time, så 
kom de stormende, 
så jeg tænkte, hvad er 
det, der sker. Det var 
ved den sidste gård, 
hvor drengene hæn-
ger mest ud. Der stod 
måske 40 stykker, og 
så kom der betjente 
stormende fra stien, 
og så kom alle bilerne 
og hollændervognene. 
Det var kampklædt 
politi, og de omrin-
gede folk ved garagen. 
Nogle nåede at stikke 

af, andre blev frihedsberøvet og sat på 
kantstenene med strips på. Så sad de der, 
og der gik flere timer, før de fik dem af. 
Der kom familiefædre ud med deres børn. 

Fædrene fik også strips på, og blev sat 
sammen med de andre, husker Moham-
mad.

Sammenhold
På Stengårdsvej holder de sammen. De 
tænker, det er os mod dem. Her bliver 
der ikke peget fingre af narkohandlere, 
for her er det politiet, der er skurken. Og 
alle de gode initiativer fra SSP og Bydels-
projekt 3i1, de når aldrig frem til de unge 
mænd ved garagerne.

- De er bange for os. De snakker kun 
med de små, siger Mohammad. 

Og sådan fortsætter det, tror han. Også 
med stenkast og uroligheder.

- Der har været bedre stemning på Sten-
gårdsvej, og jeg kan ikke se, hvordan der 
skal komme ro. Jeg tror, det fortsætter 
med stenkast og anholdelser, siger han.

Og selv om denne torsdag aften begyn-
der helt roligt, trækker det op til ballade 
senere. Politiet rykker ind på Stengårds-
vej, og de unge møder de kampklædte 
betjente med stenkast. Og så kan man al-
ligevel høre en sten falde til jorden.

Læs mere side 10

Respons jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

■ Den 19-årige Mohammad og hans venner har ikke ønsket at blive fotograferet til avisen.

■ Fakta
Historien om Stengårdsvej er lavet gennem flere 
interviews med den 19-årige Mohammad. 
Og historien er Mohammads version af sagen. 
Mohammad er ikke den 19-åriges rigtige navn. 
Hans navn er kendt af avisen.
Avisen har ikke fået dokumentation for, at 
Mohammad har en ren straffeattest. 

Foto Christina Simonia Straarup

■ Sådan kan det se ud, når politiet rykker ud på Stengårdsvej.

Privatfoto

Fortsat fra side 4: kampen om Stengårdsvej

 
Selvfølgelig er der nogen, der 
kommer for at at sælge stoffer 
eller lave ballade, men langt de 
fleste af os kommer jo for at feste.

Mohammad,
19-årig mand fra Stengårdsvej

»
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Ring efter gardinbussen - også om aftenen og i weekenden

Politi afviser: 
Vi diskriminerer ikke

Af Jan Maass Lindhardt

SVAR PÅ TILTALE: Det 
er på Stengårdsvej, der 
bliver kastet sten mod 
politiet, men forklaringen 
på konfrontationerne skal 
fi ndes et helt andet sted i 
Esbjerg, hvis man spørger 
de unge mænd på Sten-
gårdsvej. Deres version af 
historien kan du fi nde på 
forrige side af denne avis. 
Kort fortalt beskylder de 
unge mænd politiet for at 
diskriminere dem i Sko-
legade, hvor de siger, de 
ikke får lov til at gå i byen 
som alle andre. 

Men beskyldningerne 
mod politiet skal selvfølge-
lig ikke stå uimodsagt, så 
her kommer vicepolitiin-
spektør Lars Bjerregårds 
svar på, om politiet stemp-
ler alle fra Stengårdsvej 
som ballademagere:

- Det gør vi ikke. Og jeg 
har tidligere sagt, at 99 
procent af dem der bor og 
går på Stengårdsvej er gan-
ske almindelige fredelige 
mennesker. Jeg synes ikke, 
vi skærer alle over en kam, 
det får vi ikke noget godt 
ud af, siger han.

Ballademagerne
Alligevel er det netop, 
hvad den 19-årige Moham-
mad føler. Han kan ikke 
forstå, hvorfor han igen og 
igen bliver smidt hjem fra 
byen i Skolegade uden det, 
han føler, der er en lovlig 
grund.

- Vi kigger på lige her og 
nu, hvem laver ballade, 
hvem der skaber uro. 
Der skal være en konkret 
situation, siger Lars Bjer-
regaard, om hvem politiet 
sender tidligt hjem. 

- Hvis der er gang i ga-

den, og politiet er nødt til 
at skabe ro, kan jeg ikke 
afvise, at der er nogle sam-
men med dem, der skaber 
uro, der også bliver bedt 
om at gå. Så kan det måske 
føles som om, han bliver 
uretmæssigt ramt af, at 
han går sammen med de, 
der skaber uro og utryg-
hed. Men det kan være 
svært for politiet at skelne 
mellem, hvem der er med 
hvem. Og vi kigger på dem, 

vi mener laver ballade, si-
ger Lars Bjerregaard.

Den 19-årige Mohammad 
har også oplevet, at han er 
blevet afvist i døren på et 
diskotek med den begrun-
delse, at politiet har bedt 
diskotekerne holde folk fra 
Stengårdsvej ude, men den 
fremgangsmåde afviser 
Lars Bjerregaard.

- Restauratørerne be-
stemmer jo selv, hvem de 
vil have ind. Det er ikke 
sådan, vi går ind og siger, 
at bestemte grupper ikke 
må være på diskotekerne, 
siger han.

Klager modtages
Et andet kritikpunkt fra 
Stengårdsvej mod po-
litiet er, at politiet ikke 
har fortalt hele historien, 
om hvad der skete sidste 
tirsdag, da en politimand 
blev ramt af stenkast. Mo-

hammad har forklaret, at 
politiet kørte en 14-15-årig 
dreng ned på scooter, men 
den episode kan Lars Bjer-
regaard ikke bekræfte.

- Det er rigtig nok, at vi 
er der i en politiforretning. 
Og det er rigtigt, at der 
er en, der løber væk fra 
politiet, men jeg har ikke 
kendskab til, at en patrul-
jevogn skulle have påkørt 
en knallert, siger han og 
opfordrer alle, der føler sig 
uretmæssigt behandlet af 

politiet til at klage.
- Hvis han mener, politiet 

har lavet noget forkert, så 
kan jeg kun opfordre til, at 
han kommer frem med det. 
Så har vi jo et klagesystem, 
der behandler det, siger 
Lars Bjerregaard.

Respons jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

Læs mere side 16

■ Politiet har den seneste tid været hyppige gæster på Stengårdsvej.

De mange episoder med stenkast mod politiet har en forklaring. Stenkasterne 
føler sig forfulgt af politiet – diskrimineret. Men de beskyldninger afviser politiet.

Foto Christina Simonia Straarup

Hvis han mener, politiet 
har lavet noget forkert, så 
kan jeg kun opfordre til, 
at han kommer frem med 
det. Så har vi jo et klag-
esystem, der behandler 
det.

Lars Bjerregaard,
stationsleder for lokalpolitiet 

i Esbjerg
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Politiet må gerne sende dig hjem

Af Jan Maass Lindhardt

Lovgivning: Der skal 
hverken vold eller salg af 
narko til, før politiet må 
sende borgere hjem fra 
nattelivet. I Esbjerg har po-
litiet de seneste uger sendt 
unge tidligt hjem fra byen 
for at genskabe trygheden 
i Skolegade. Det er den 
fremgangsmåde, der bliver 
kritiseret af en af de unge 
fra Stengårdsvej, tidligere 
i avisen. 

Han går ikke i byen for at 
slås eller sælge stoffer, har 
han forklaret. Men perso-
ner i nattelivet, bliver ikke 
kun bedømt på, om de gør 
noget ulovligt, de bliver 
også bedømt på, hvordan 
de opfører sig, forklarer Li-

sa Dissing sekretariatschef 
hos Syd- og Sønderjyllands 
Politi.

- Med hjemmel i politilo-
vens paragraf fem kan man 
godt gå hen og sige farvel 
og tak for i aften, hvis 
en person råber, skriger 
og skaber utryghed. Det 
udspringer af den adfærd 

man udviser. Og hvis en 
person ikke følger anvis-
ningen, så har politiet 
mulighed for at tage ham 
med på stationen, forkla-
rer hun.

Flere muligheder
Og det er ikke den eneste 
paragraf politiet kan be-

nytte sig af.
- En anden mulighed er 

at lave et zoneforbud efter 
ordenbekendtgørelsen. 
Det kan være, hvis adfær-
den er utryghedsskabende 
og hænger sammen med 
en kriminalitetsbølge. Det 
kan være en bandekonflikt, 
eller hvis der er krig om et 

narkomarked, siger Lisa 
Dissing.

Endelig er der også op-
holdsforbud, som politiet 
også har anvendt i Esbjerg.

- Et opholdsforbud knyt-
ter sig til lov om tilhold. 
Normalt starter man med 
et tilhold, men man kan 
give de to ting i samme 

hug. Hvis en person gen-
tagne gange har generet 
en bestemt restauration, 
så kan man give det, hvis 
man vurderer, at personen 
igen vil skabe problemer, 
siger Lisa Dissing, der har 
et godt råd til unge, der 
gerne vil undgå, at politiet 
blander sig i deres byture. 

- Når politiet laver en 
øget indsats, er det jo også 
for at vise unge, at de skal 
lade være med at genere 
gæsterne i nattelivet. Hvis 
de vil opføre sig ordentligt, 
er der plads til alle, siger 
hun.

Respons jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

■ De unge på Stengårdsvej føler sig uretfærdigt behandlet af politiet. 

Kan folk ikke 
opføre sig pænt, 
og forstyrrer de 
den offentlige or-
den, må politiet 
gerne sende dem 
hjem fra byen, for-
klarer sekretariats-
chef Lisa Dissing.

Foto Christina Simonia Straarup  
Med hjemmel i politi-
lovens paragraf fem kan 
man godt gå hen og sige 
farvel og tak for i aften, 
hvis en person råber, 
skriger og skaber 
utryghed. 

Lisa Dissing,
sekretariatschef hos Syd- og 

Sønderjyllands Politi

»
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Negativ omtale 
frustrerer

Af Jan Maass Lindhardt

INdsats: Urolighederne på 
Stengårdsvej burde ikke 
få så meget medieomtale, 
hvis det stod til Peter 
Sandager, direktør for 
Ungdomsbo, der har 600 
lejemål på vejen. 

Han ærgrer sig over, 
at en lille gruppe unge, 
sætter alle beboerne på 
Stengårdsvej i et dårligt 
lys. 

- Det, jeg hører oftest 
fra beboerne, er, at de er 
trætte af, at alle andre har 
en mening om dem. Det er 

det værste. Jeg er træt af 
at alle de andre hele tiden 
sættes i bås med, hvad an-
dre gør. Det er da træls for 
børn, de skal være flove 
over at sige, at de kommer 
fra Stengårdsvej, siger 
Peter Sandager og forklar-
er, at man i Ungdomsbo, 
gør, hvad man kan for at 
trække i en anden retning 
end de stenkastende unge 
mænd.

- Vi står ikke med skjold 
og kaster sten tilbage, men 
vi gør alt, hvad vi kan, for 
at alle de andre har det 
godt derude, siger Peter 
Sandager.

Og den seneste tids 
konflikter på Stengårdsvej 
er ikke et udtryk for, at 
Stengårdsvej er på vej i en 
helt forkert retning, mener 
Susanne Rønne, leder af 
Bydelsprojekt 3i1.

En politiopgave
- Vi er frygtelig kede af at 
få så meget negativ omtale, 
fordi en gruppe unge ren-

der og laver ballade. Jeg 
synes ikke, det er blevet 
værre, og jeg ser det som 
en konflikt mellem myn-
dighederne og de unge, og 
det er en politiopgave at 
løse, siger hun og forklar-
er, at man i bydelsprojek-
tet arbejder målrettet med 
en forebyggende indsats 
så flere yngre beboere på 
Stengårdsvej ikke ender 
med at gå stenkasterne i 
fodsporerne.

- Den her gruppe er en 
gruppe voksne, som vores 
indsats slet ikke retter sig 
mod, siger hun.

Respons jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

Unge stenkastere 
skaber negativ 
omtale af sten-
gårdsvej, og det 
frustrer både 
beboere og folk, 
der arbejder der.

Arkivfoto tue sørensen

 
Vi kan gøre noget for de yngre. dem kan vi gøre noget præventivt med.  det kan godt være 
nogen af dem, vi har arbejdet med, skejer ud i dag, men der er også mange af dem, der har 
fået uddannelse, er blevet fædre, har fået arbejde og lever et fornuftigt liv. Vi kan ikke redde 
dem alle sammen, men hvis jeg slog ud med armenene, kunne vi ligeså godt lukke og slukke. 

Susanne Rønne, leder af Bydelsprojekt 3i1
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