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Borgmester Poul Lindor 
Nielsen (S) tør ikke love 
uændret serviceniveau 
næste år på grund af 
kæmpehul i budgettet.

Af Steen Østbjerg

ROSKILDE: Det kan blive nød-
vendigt at skære ned på serviceni-
veauet i Roskilde Kommune, hvis 
budgettet for 2010 skal hænge sam-
men. Det vurderer borgmester Poul 

Lindor Nielsen (S).
På nuværende tidspunkt mang-

ler der cirka 100 millioner kroner, 
blandt andet fordi indtægterne fra 
salg af jord og fast ejendom ligger 
langt under tidligere tiders niveau.

- Det er ikke godt, og det bliver 
ikke nemt, men det er en opgave, 
der skal løses med effektiviserin-
ger og serviceændringer. Jeg kan 
ikke love uændret serviceniveau på 
alle områder. Det kan blive nødven-
digt med deciderede besparelser. 
Hvis man politisk siger noget an-
det, er det, fordi man ikke vil lave 

et realistisk budget, siger Poul Lin-
dor Nielsen.

Materialet, der vil ligge til grund 
for de kommende budgetforhand-
linger, er endnu ikke sendt ud til 
byrådet, og SF’s Henrik Stougaard 
har svært ved at forestille sig, at der 
vitterlig mangler så mange penge 
på budgettet.

- Men selv hvis det skulle være 
tilfældet, kan vi ikke gå ind for ser-
viceforringelser. Vi har 300-400 
millioner kroner i kassen, blandt 
andet fordi vi så har dem at stå 
imod med i svære tider, og skulle 

der blive ved med at være ubalance 
på længere sigt, vil vi hellere regu-
lere ved at sætte skatten op, siger 
Henrik Stougaard.

Den konservative Carsten Wick-
mann er heller ikke begejstret for 
at skulle foretage besparelser, men 
erkender, at det kan blive nødven-
digt.

- Vi har et stort administrativt 
apparat, og det kan være, vi kan ef-
fektivisere det noget mere. Vi går 
ikke efter besparelser, hvis det 
ikke er helt uundgåeligt. Heldigvis 
har vi stadig lidt på kistebunden, 

men det kan godt vise sig, at vi må 
skære ned, hvis det er det rigtige at 
gøre, siger Carsten Wickmann.

I år var der i anlægsbudgettet 
indregnet et salg på 106 millioner 
kroner. Det beløb bliver langtfra 
nået. Poul Lindor Nielsen regner 
med, at der bliver solgt for 70 milli-
oner kroner næste år, og at anlægs-
budgettet kan blive på 70-80 mil-
lioner kroner. 

roskilde.red@sj-medier.dk

Besparelser på tale i Roskilde

Naturklagenævnet 
giver landsbylav med-
hold i, at antennemast 
i landsby er ulovligt 
opført - men naboerne 
får ikke opfyldt deres 
ønske om at få fjernet 
masten.

Af Steen Østbjerg

VEDDELEV: Roskilde Kom-
mune var alt for hurtig til at 

give byggetilladelse til en mo-
bilantennemast i Veddelev.

Masten er 27 meter høj og 
harmonerer meget dårligt 
med landsbymiljøet, mener 
Veddelev Landsbylaug, som 
intet kendte til masten, før 
den blev opført, og som klage-
de til Naturklagenævnet over, 
at kommunen gav tilladelse til 
masten på trods af en meget 
stram lokalplan, der netop har 
til formål at værne om områ-
dets landsbymæssige fremto-
ning. 

Kommunen havde vurderet, 

at der umiddelbart kunne gi-
ves tilladelse til masten. Det 
var end ikke nødvendigt med 
en dispensation, mente man i 
teknisk forvaltning. 

Nu har Naturklagenævnet 
imidlertid slået fast, at der 
skulle være lavet en helt ny 
lokalplan, hvis masten skulle 
være opført lovligt. 

Men samtidig fi nder næv-
net, at det ikke tjener noget 
formål at lave en lokalplan for 
en mast, der allerede er rejst, 
og derfor får kommunens byg-
getilladelse lov til at stå ved 

magt.
Veddelev Landsbylaug vil nu 

søge om fri proces for at afprø-
ve Naturklagenævnets afgø-
relse ved retten.

roskilde.red@sj-medier.dk

Roskilde 
2. sektion forsiden

Ulovlig mast får lov at blive stående

- Livet er for kort til 
brok og ballade, så 

lad os i stedet bruge 
det på de væsentlige 

værdier, lyder det fra 
Københavns chef-

politiinspektør, Per 
Larsen. Han skal 

stå i spidsen for en af 
dansk politis største 
opgaver nogensinde.

Weekend 3. sektion forsiden

Tiden er for kort til brok

I den kommende uge begynder et nyt skoleår. For børnene. Lærerne har haft første skoledag, og 
for børnehaveklasseleder Cia Wissing på Alsted-Fjenneslev Skole bliver det ekstra spændende, 
når børnene indfi nder sig på onsdag. Hun har nemlig været væk fra arbejdet på barselsorlov, og i 
skolens nye børnehaveklasse er der 10 drenge og fi re piger. Dét er en udfordring.

Sjælland 1. sektion side 5

Lærerne læser lektier

Af Janus Sejersen Laursen og Stina Felby Madsen

TUNE: Greve Kommune kan se frem til en politi-
anmeldelse efter den langvarige vandforurening i 
Tune. 

Tune-borger Niklas Bekker Poulsen mener nem-
lig, at Greve Kommune har svigtet sit ansvar, efter 
der i fl ere år er blevet målt coliforme bakterier i van-
det fra Tune Vandværk, uden at der er gjort noget for 
at rette op på det.

- Jeg er så fortørnet over, at man har haft en så 
lemfældig omgang med vores drikkevand. Vi har jo 
åbenbart drukket forurenet vand i årevis, uden at 
man er skredet ind, siger han.

Og han er ikke den eneste, der er utilfreds med 
Greve Kommunes indsats. Bjarne Larsen fra Tune 
har taget initiativ til at danne en borgergruppe, så 
Tune-borgerne kan stå stærkere over for kommunen 
i de eventuelle retssager, der måtte komme efter sa-
gen om vandforureningen.

- Både vedrørende kommunens manglende tilsyn 
med vandboringerne igennem årene, men også ved 
erstatningssager i forbindelse med sygdom hos ind-
byggerne i Tune, forklarer han.

Greve Kommune har da også erkendt, at man ikke 
har handlet hurtigt nok i vandsagen fra Tune. Der 
er allerede sat en intern undersøgelse i gang af, hvor-
dan teknik- og miljøforvaltningen fremover kan gøre 
det bedre.

- Set i bakspejlet skulle vi have været skarpere. 
Vi har en forventning om, at vandværkerne er pro-
fessionelle, men i dette tilfælde har vi nok stolet for 
meget på, at vandværket havde styr på det, siger di-
rektør Ulla Gramstrup til Ingeniøren og undskylder 
den manglende viden om proceduren og dialogen 
omkring Tune Vandværks forhøjede bakteriefore-
komster med, at stort set hele holdet af ansvarlige på 
området er forholdsvis nyansatte.

greve.red@sj-medier.dk
Greve 2. sektion side 8

Greve bliver 
meldt til 
politiet efter 
vandsag

Bjarne Larsen vil starte en borgergruppe i Tune, så borgerne kan stå 
sammen mod Greve Kommune i retssager efter vandsagen. 
 Foto: Elmer Madsen

WEEKEND
20 sider med interviews, reportager, inspiration til madlavning og vinvalg, vores 
krydsord »Sjælland på kryds og tværs«, weekendens radio-tv samt ferie- og jobmar-
ked.
 3. sektion

I dag
Bilen

1. sektion

Radio & tv
Nyt job
3. sektion

Boligen
1. sektion

Foto: Jens Wollesen

En faldskærmsudsprin-
ger fra Faldskærmsklub-
ben.dk måtte i går hen-
tes i en ambulance efter 
en opvisning i Roskilde 
Idrætspark. Udspringe-
ren slog sig, da han var 
nødt til at udløse sin re-
serveskærm og valgte 
at lægge sig ned, efter at 
han var landet. Derefter 
blev han kørt til sygehu-
set for at blive tjekket.

Roskilde 
2. sektion side 5

Udspringer 
på sygehuset

Til eksamen på Elleore
Elle-folket er i denne uge vendt hjem til deres kongerige Elleore, som de kun 
må besøge en gang om året. Men det er ikke sjov det hele. Helene Moltke er 
til licentiat-examen - Elleores svar på en bachelor - og skal op i arbitrær la-
tin, der er rigets offi cielle sprog, Elleore-viden og almen viden så som poly-
nesisk ægteskabsret. Det bliver ikke lettere af, at de forbipasserende opfor-
dres til at forstyrre de studerende så meget som muligt, så Helene Moltke 
må fi nde sig i at få plantet en gren på sit hoved. 

Roskilde 2. sektion side 4 og 5

Fra Voldborg til Theil-
gaard. Fra primitive 
plancher med papma-
che-skyer til real-time 
satellitbilleder. Vejret 
fejrer 60 år på tv og er 
mere populært end no-
gensinde.

3. sektion side 8

Da vejret blev 
underholdning

Foto: Kim Rasmussen

FC Roskildes nye as-
sistenttræner, Anders 
Theil, er glad for at være 
tilbage i byen, hvor hans 
karriere som spiller - og 
senere træner - tog fart.

Efter seks år som først 
assistent- og siden chef-
træner i BK Frem er han 
nu at fi nde ved siden af 
cheftræner Martin Jung-
sgaard hos Roskildes 1. 
divisionshold. Således 
også søndag eftermid-
dag, hvor roskildenserne 
lægger hårdt fra land i 
sæsonpremieren på ude-
bane mod Viborg.

Sporten
1. sektion bagsiden

Theil er
vendt hjem

Foto: Lars Jørgensen

Til efteråret frygter familien Bertelsen og 
Lambæk at skulle fl ytte fra deres elskede som-
merhus i Åhusene ved Ejby i Lejre Kommune. 
De er nemlig blandt de 95 beboere, der har søgt 
om at få personlige dispensationer til at blive 
boende i deres sommerhuse udover de ti år, de 
har haft.

Lejre 2. sektion side 5

Frygter at ryge  ud af idyl

Foto: Rita Vestergård

En kontrovers mellem 
en 41-årig mand og en 
kvinde førte i aftes til, at 
manden stak kvindens 
16-årige søn med fl ere 
knive på Birkeholmen i 
Solrød Strand. 

Den unge mand slipper 
fra knivstikkeriet med 
overfl adiske skrammer.

Sjælland 
1. sektion side 2

Mand stak 
16-årig 
med kniv
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Har du lyst til at afslutte
din skolegang

på en anderledes skole?
Roskilde Lille Skole har nogle ledige pladser

i 9. og 10. klasse
Vi tilbyder:
• Et stærkt fællesskab med respekt for forskellighed.
•  Solid faglig undervisning afsluttet med 10.klasses 

prøven.
•  Edb-baseret undervisning - alle elever har egen 

bærbar computer.
•  Studierejser i England, Tyskland og USA.
•  Årligt teaterprojekt.
•  Musikundervisning til alle.

Se meget mere på www.rls.dk eller ring til os

ROSKILDE

Konger og dron-
ninger, prinser og 
prinsesser. Verdens 
ældste mikronation 
med eget kongehus, 
eget universitet og 
egen rumstation 
vendte i denne uge 
tilbage til sit land, 
der ligger i Roskil-
de Fjord. Velkom-
men til Kongeriget 
Elleore.

 ROSKILDE: - Klar til af-
fyring? råber jagtkaptajn 
Hans Christian Holm.

- Nu!
En to meter høj, rød pla-

stik-rumraket med en løve-
bamse på siden hæver sig 
op over de mange telte, der 
i denne uge fylder øen El-

leore i Roskilde Fjord.
- Det her er så Kongeri-

get Elleores svar på NASA, 
forklarer jagtkaptajnen om 
den åbne plads mellem tel-
tene - også kaldet Kongens 
Gammeltorv - hvor plastik-
raketten blev affyret fra.

- Ja. Russerne sendte en 
hund i rummet, så vi sen-
der en løve, tilføjer en af 
kongerigets yngre beboere.

Et forvist folk
Vi er på Elleore. En lille ø 
på omkring 0,015 kvadrat-
kilometer i Roskilde Fjord 
mindre end en kilome-
ter nordvest for Veddelev 
Havn.

Men øen er mere end bare 
en ø. Den er et kongerige. 
Og i denne uge er den ellers 
fredede ø blevet indtaget af 
dens ejere og folk: Ellerne. 

51 uger om året er de for-
vist fra deres kongerige. 
Men hvert år i uge 32 får 

kongerigets medlemmer 
lov at opholde sig i deres 
rige. Her lever grever, ba-
roner, fyrster og hertuger 
side om side med kongen og 
dronningen af Elleore. Alle 
har en titel.

De omkring 120 ellere, 
der i år er fl yttet ind i kon-
geriget, dyster blandt andet 
i de ellympiske lege, hvor 
disciplinerne kalvekast-
ning, andalusisk bjergludo 
og nationalsporten krachet 
er på programmet. 

De bader på Ellevy 
strand, fejrer kongens fød-
selsdag og går på De elliske 
Universiteter.

Til eksamen
I et af øens telte sidder He-
lene Moltke til eksamen. 
Hun er til licentiat-examen 
- Elleores svar på en bache-
lor. 

Hun skal op i arbitrær la-
tin, der er rigets offi cielle 

sprog, Elleore-viden og 
almen viden. Især almen 
viden har de studerende 
svært ved.

- Men alle bør jo vide noget 
om polynesisk ægteskabs-
ret, forklarer Lensbaron 
von Polski til Pilsen.

Han har fået sin titel, 
fordi han i 17 år stod for at 
levere øl og vand til det lille 
kongerige.

Uden for eksamensloka-
let hænger et skilt, der be-
der forbipasserende om at 
forstyrre så meget som mu-
ligt, mens der er eksamen. 
Og det benytter fl ere sig af. 
En kommer forbi med to 
grydelåg, en anden sprøjter 
vand på Helene Moltke, og 
en tredje planter en gren 
på hendes hoved.

Eksamenen foregår lige 
uden for hovedstaden Mag-
lelille mellem forstæderne 
Ellerup og Klokkedal. 

Hovedstaden blev grund-
lagt kort efter kongeriget 

blev etableret i 1944. Det 
år købte ni lærere øen og 
døbte den Kongeriget El-
leore. Det lille rige står sta-
dig som ejere af øen, men 
må på grund af øens status 
som fredet kun benytte sig 
af den én uge om året.

Mange af rigets ældre 
indbyggere er ansat i chef-
stillinger, når de ikke er 
på Elleore. Det skyldes, at 
kongeriget siden sin begyn-
delse har været centreret 
om Kildegårdens Gymna-
sium i Hellerup. 

Derfor har mange af be-
boerne længere videregå-
ende uddannelser, mener 
Hans Kongelige Majestæt 
Leo den 3. 

Han er til daglig chef i 
Nykredit Forsikring.

En sløv padde
Nede på Kgs. Gammeltorv 
har samtlige indbyggere 
stillet sig i rækker inddelt 

efter titler. 
Foran dem står jagtkap-

tajn Hans Christian Holm, 
der fungerer som lejrchef. 
En indbygger kommer da-
skende lidt senere end de 
andre. Det koster ham en 
eftermiddag med sløvpad-
dehatten på hovedet.

- Er I sultne? brøler jagt-
kaptajnen til forsamlingen 
af ellere.

- Javel, hr. Jagtkaptajn, 
svarer de i kor.

Række efter række giver 
han dem tilladelse til at gå 
ind i rådhuset, hvor froko-
sten bliver serveret. Bagef-
ter befaler han admiralløjt-
nant Rasmus Vejrup-Han-
sen at sejle kongerigets 
gæster over grænsen. 

Tilbage til Danmark.
Hauge

Elleore er blevet en rumnation
En gang om året får ellerne lov at vende hjem til deres kongerige, Elleore. Det er i denne uge blandt andet blevet markeret med en raketopsendelse, hvor en tøjløve blev sendt til himmels. Andetsteds har der været holdt eksamenerne, og modsat andre steder i samfundet opfordres de for-
bipasserende til at forstyrre de studerende så meget som muligt, når de er i nærheden af eksamenslokalet. Så Helene Moltke (nederst til venstre) må for eksempel leve med, at nogen planter en gren på hendes hoved eller stikker ting i hendes mund.                           Foto: Kim Rasmussen
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Hans Kongelige Majestæt Kong Leo den 3. har regeret Elleore siden 2003.                         Foto: Kim Rasmussen

Gundsø Amatør 
Scene venter med 
at sælge tingene fra 
Spraglehøjgård.

JYLLINGE: Gundsø Ama-
tør Scene (GAS) er fær-
dig med oprydningen af 
Spraglehøjgård og skulle 
efter planen have holdt lop-
pemarked over effekterne 
fra bygningen i morgen, 
søndag.

Men det er nu udskudt til 
senere, oplyser formanden 
for GAS, Anne-Lise Chri-
stoffersen.

- Vi mangler lige at få 
nogle ting på plads, men el-
lers håber vi at kunne hol-
de loppemarkedet i næste 
måned. Vi er færdige med 
oprydningen og har vasket 
alting af og har fundet ud 
af, hvad der skal sælges, 
og hvad der kan komme på 

auktion, siger hun.
Anne-Lise Christoffersen 

var i torsdags til møde med 
repræsentanter fra kultur-
forvaltningen i Roskilde 
Kommune, som inspicerede 
Spraglehøjgaard og hørte 
om GAS’ planer for stedet.

GAS håber at kunne fl ytte 
ind på gården mod at sætte 
den i stand, da foreningen 
for tiden er mere eller min-
dre hjemløs.

Teaterfolkene har måttte 
afgive deres hidtidige lo-
kaler til en ny vuggestue 
og skal i en periode dele en 
pavillon på Spraglehøj med 
blandt andre fodboldspil-
lerne i Jyllinge FC.

- Kulturudvalget skal be-
handle sagen på sit møde 
den 13. august, så vi er me-
get spændte og kan ikke 
vente med at komme i gang, 
siger Anne-Lise Christof-
fersen.

ahn

GAS udskyder 
loppemarked

Allernådigst fik 
DAGBLADET 
audiens hos Elleo-
res konge siden 
2003, Hans Konge-
lige Majestæt Kong 
Leo den 3. Læs 
her, hvordan det 
er at være konge, 
om forholdet til det 
danske kongehus 
og om Grev Ingolf, 
der besøgte Elleo-
res konge på hans 
51 års fødselsdag i 
søndags.

ELLEORE: Deres Maje-
stæt, tak fordi vi måtte tale 
med Dem.

- Selv tak. Og mange tak 
for interessen.

Hvordan skal jeg egentlig 
titulere Dem?

- De kan kalde mig De-
res Kongelige Majestæt. 
Jeg ved, at vor kollega i 
Danmark blot bliver kaldt 
Deres Højhed. Men det er 
der jo ikke meget kongeligt 
over.

Okay. Deres Kongelige 

Majestæt så. Hvordan er det 
at regere Elleore?

- Det er trygt. Det er trygt 
at være regent på Elleore, 
phordi (Ellere har ikke f i 

alfarbetet. De bruger ph, 
red.) man mærker pholkets 
varme opbakning og dets 
tillid. Og jeg ved, at mine 
undersåtter phøler sig 

trygge ved os som regent.
Er De konge på fuld tid?
- Ja. Det kan De tro. Alle 

her i riget har tre opgaver. 
Og mine er at være konge, 
konge og konge.

Hvad indebærer det?
- At være allestedsnær-

værelse. At kaste sit lys på 
pholket.

Hvad er Deres visioner for 
riget?

- Alting skal blive, som 
det er, og være, som det var. 
Og der skal skrives nye si-
der i eventyret om os. 

Hvordan har De det med, 
at De ikke var inviteret til 
den royale barnedåb i Mø-
geltønder for nylig?

- Det er helt naturligt, vi 
ikke var med. Vi indgår 
ikke i phamilien. Der var 
mig bekendt heller ikke an-
dre udenlandske royale til 
stede.

Men det var der til de ro-
yale bryllupper, der har 
været de seneste år. Hvorfor 
var De så ikke med der?

- Det er korrekt, vi ikke 
var med der. Men vi havde 
en repræsentant til stede. 
Lehnsbaron le Grand Li-
seur af Nørskov var med 
ved kronprinsen af Dan-
marks bryllup. Der repræ-
senterede han riget og sad 
med ved brylluppet. 

Havde han en offi ciel invi-
tation?

- Ja. Selvphølgelig.
Hvordan vil De ellers be-

tegne Deres forhold til den 
danske, royale familie?

- Godt! Som jeg nævnte 
phør, var det jo så hygge-
ligt, at Grev Ingolph og 
Grevinde Sussie var med 
som gæster ved min phød-
selsdag i søndags. Og ved 
samme lejlighed var det 
danske hoph repræsente-
ret, og Hendes Majestæt 
Margrethes kongelige liv-
garde var der også.

 Repræsenteret i form af 
hvem?

- Det ville være indiskret 
aph mig at svare på. Men 
ved kronprinsens bryllup 
var vi selv og Dronning Ca-
rina til stede og aphlevere 
en ophphiciel gave og ind-
skrive os i protokollen. Og 
der phik vi et pænt kort til-
bage, hvor det danske kon-
gehus takkede Kongeriget 
Elleore phor deres gave.

Hauge

I audiens hos kongen
Fakta om Kongeriget Elleore:

 Historie: Grundlagt 27. august 
1944.

 Indbyggertal: 263.
 Valuta: Leo d’Or. 1 Leo d’Or svarer til 

cirka 17 danske kroner.
 Hovedstad: Maglelille.
 Offi cielle sprog: Arbitrær latin (også kaldt inter-

lingua). Der tales også dansk.
 Regeringsform: Valgmonarki. Herrerne af 2. rang-

klasse og tidligere regenter vælger en ny regent. Det 
sker kun, hvis den hidtidige regent vælger at abdi-
cere.

 Areal: 15.000 kvadratmeter.
 BNP: Ukendt. Men kongeriget omsætter for mel-

lem 50.000 og 80.000 kroner den uge, det er på El-
leore.

 Tidszone: Ellisk standardtid (EST). Det er dansk 
tid minus 12 minutter.

 Beskæftigelse: 100 procent.
 Skattetræk: 100 procent.
 Flag: Ellebrog.
 Hvad ellers: Rejsebogsselskabet Lonely Planet 

kalder Elleore for verdens ældste mikronation i bo-
gen »Micronations« fra 2006. Desuden er ethvert ek-
semplar af bogen »Robinson Crusoe« forbudt, fordi 
den giver et forkert billede af, hvordan det er at leve 
på en ø.
Kilder: www.elleore.dk og Generaladmiral de Lis-
berg, den ældste indbygger på øen i år.

Fakta

Gundsø Amatør Scene har overstået oprydningen af Spraglehøjgård 
og venter nu på Roskilde Kommune.                   Foto: Kim Rasmussen

På vej til verdens ældste mikronation.                                    Foto: Kim Rasmussen

Områdedirektør 
Carsten Reves fra 
Nordea Roskilde 
fik med forsinkelse 
et tandemspring i 
40-års jubilæums-
gave.

ROSKILDE: Egentlig var 
det ment som en gave, men 
i de seneste tre måneder 
har Nordea Roskildes om-
rådedirektør Carsten Re-
ves været i tvivl om, det 
var én, han havde lyst til at 
tage imod.

I forbindelse med sit 40 
års jubilæum i maj skulle 
Carsten Reves have foreta-
get et tandemspring i fald-
skærm, men det måtte af-
lyses, fordi det regnede på 
selve dagen.

- Det var jeg faktisk lidt 
glad for. For jeg tror, det 
har været godt, at jeg har 
haft tid til at vænne mig til 
tanken, siger han.

Selv om han er med på 
meget, erkender Carsten 
Reves, at udsigten til at 
blive smidt ud fra et fl y i 
4000 meters højde ikke har 
været den mest tillokkende 
for ham. Ikke mindst fordi 
han har lidt højdeskræk.

- Jeg er ikke så vild med 
at gå i bjerge, hvor man be-
væger sig tæt ved kanten. 
Jeg har da også været be-
kymret undervejs og i tvivl 
om, jeg turde, siger han.

Men fredag eftermiddag, 

efter tre måneders venten, 
var der ingen vej udenom. 
Carsten Reves lettede fra 
Roskilde Lufthavn med 
tre udspringere fra Fald-
skærmsklubben.dk og 
satte kurs mod Roskilde 
Idrætspark, hvor familie 
og kolleger stod parat med 
mad og drikke.

- Når først man kommer 
i hænderne på de gutter og 
bliver guidet igennem for-
løbet, føler man sig mere 
tryg. Jeg var stadig lidt 

bange oppe i fl yet, men det 
forsvandt lige så snart, vi 
var ude af fl yet. Og da han 
sagde, at skærmen havde 
foldet sig ud, og alt gik, 
som det skulle, tænkte jeg: 
»Perfekt!« fortæller han.

Føltes godt
På forhånd havde Carsten 
Reves mest frygtet det før-
ste stykke i frit fald, men 
det gik overraskende let.

- Det føltes bedre, end jeg 

troede. Jeg har fået at vide, 
at vi faldt i 45 sekunder, og 
jeg troede, det ville føles 
som en evighed, men der 
var så mange ting, jeg skul-
le gøre, at jeg ikke tænkte 
over det. Det sidste stykke 
gik rigtig hurtigt. Jeg nåe-
de lige at spørge, om vi ville 
ramme krydset på banen, 
og det sagde han nej til, og 
så var vi nede, siger han.
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Bankdirektør tog springet

Klokken 17.25 forlod Carsten Reves fl yet sammen med sin tandem-
makker, og seks minutter senere landede de på banen i Roskilde 
Idrætspark.            Foto: Kristian Buchmann

En faldskærmsop-
visning i Roskilde 
Idrætspark endte 
med, at en fald-
skærmsudspringer 
måtte hentes af en 
ambulance.

ROSKILDE: En ellers fest-
lig begivenhed i Roskilde 
Idrætspark blev i går ramt 
af et uheld, da en fald-
skærmsudspringer endte 
med at blive kørt væk i en 
ambulance.

Den mandlige udspringer 
kommer fra Faldskærms-
klubben.dk og havde til 
opgave at fotografere et 
tandemspring, hvor områ-
dedirektør Carsten Reves 
fra Nordea Roskilde var 
den ene part.

Alt så da også ud til at 
gå efter planen, indtil 
faldskærmsudspringeren 
landede som den første på 
græsplænen og umiddel-
bart efter lagde sig ned og 
blev liggende, som om han 
havde slået sig.

Tilkaldte hjælp
Hjælperne på jorden haste-
de til og valgte at tilkalde 
en ambulance, som kort 
efter kørte den uheldige 
udspringer til Roskilde Sy-

gehus til nærmere under-
søgelse.

Ingen af de tilstedeværen-
de fra Faldskærmsklubben.
dk ønskede at udtale sig til 
DAGBLADET, men henvi-
ste i stedet til klubbens for-
mand, Kim Friisgaard.

Ifølge ham fi k fald-
s k æ r m s u d s p r i n g e r e n 
problemer med sin hoved-
skærm og var i stedet nødt 
til at udløse sin reserve-
skærm.

- Den trækker lidt hårde-

re og hurtigere, så det var i 
den forbindelse, at han slog 
sig. Det er ikke normalt, 
men det er den slags, der 
kan ske, siger han.

Normal procedure
Kim Friisgaard oplyser, at 
det er normal sikkerheds-
procedure at tilkalde en 
ambulance, hvis folk har 
ondt, når de lander, men at 
det ikke nødvendigvis er 
ensbetydende med, at der 

er sket noget alvorligt.
- Vi gør det også for at 

være sikre på, at der ikke 
er sket en skade. Efter 
hvad jeg har fået fortalt, 
var der ikke noget drama, 
siger han.

Faldskærmsudspringe-
ren var ved fuld bevidst-
hed under hele episoden og 
kunne selv tale med ambu-
lancefolkene.
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Faldskærmsudspringer 
kørt væk i ambulance

Det så dramatisk ud, da en af faldskærmsudspringerne blev liggende efter sin landing og bagefter blev 
hentet af en ambulance.                             Foto: Kristian Buchmann

Det var med en vis bæven, at Carsten Reves satte sig op i fl yet. Men så meget desto større var lettelsen og 
stoltheden, da det hele var overstået.                            Foto: Kristian Buchmann

Et styk bankdirektør på vej ned fra himlen. Carsten Reves fra Nordea 
Roskilde havde fået et tandemspring i jubilæumsgave, men fi k først 
gjort brug af det i går, fredag.           Foto: Kristian Buchmann




