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Caroline Wozniacki
havde ingen som helst
problemer med at spille
sig videre til anden
runde i »sin« WTAturnering i Farum.
Kroatiske Petra Martic
blæst spillet ud af
banen med 6-3, 6-2.

Sporten
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Kvinder vil redde
liv på stranden

Ulla tabte sit
hjerte til træhuset

En livredder er ikke længere kun en solbrændt macho-mand med svulmende biceps. For første gang har Den Nordsjællandske Kystlivredning i år oplevet at
få ﬂere ansøgninger fra kvinder end fra
mænd til en stilling på stranden.
- I 1992 var der bare en enkelt kvindelig livredder. I dag er 16 ud af 53 livreddere på Nordkysten kvinder, fortæller
distriktslivredder John Mogensen.
Anna Banck-Petersen på 23 er en af
livredderne på Nordkysten.

Før Ulla Viskum fandt sit hus på Helligkorsvej i Roskilde, havde hun ikke tillagt det den store betydning, hvor hun
boede, men da hun først havde været inden for i træhuset, der emmer af svensk
ødegård, selv om det ligger langt inde i
byen, så skiftede hun opfattelse. Hun
tabte sit hjerte til huset, som er den perfekte ramme om et aktivt liv med masser af kreativitet.
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16-årig
stukket ned
af onkel
Familiestridigheder om
en mark i Tyrkiet endte i
går i knivstikkeri i Ishøj.
Opgøret skete omkring
klokken 15.30 ved en boligblok på Vejlebrostien,
hvor en 16-årig dreng
blev stukket med en kniv
af sin 41-årige onkel.
Drengen blev stukket
i låret, men stikket var
ikke alvorligt, og drengen slipper uden men,
oplyser
Københavns
Vestegns Politi.
Den 41-årige onkel blev
efterfølgende anholdt, og
han bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør
med krav om varetægtsfængsling.
- Opgøret skyldtes angiveligt en intern strid
om, hvem der har ejerskabet af nogle kornmarker i Tyrkiet, og hvem der
derfor skal have pengene
fra kornsalget, fortæller
vicepolitikommissær Ulrik Hove fra Københavns
Vestegns Politi.
Forud for episoden var
onklens bil blevet udsat
for hærværk, angiveligt
begået af den 16-åriges
familie.

Knald eller fald for landbetjent
For første gang kommer
politidirektør Anders Linnet med en tidshorisont for,
om Viby igen får en landbetjent. På tide lyder det
fra borgmester Poul Lindor
Nielsen (S).
Af Helle Eriksen

VIBY: Inden for to uger får Viby
svar på, om der kommer en ny landbetjent. Det er første gang, at politidirektør i Midt- og Vestsjællands

Politi, Anders Linnet, kommer med
en præcis udmelding om svaret på
det spørgsmål, som mange Vibyborgere har stillet det seneste år.
- Jeg er selv lige kommet tilbage
fra ferie og vil gerne drøfte spørgsmålet med Henrik Mikkelsen. Det
er hans ansvarsområde, og derfor
skal han med ind over beslutningen, men han er på ferie og er tilbage på mandag eller næste mandag,
siger Anders Linnet.
Viby mistede sin landbetjent
August Peterson sidste år i april, da
det kom frem, at han havde snuppet penge fra en personaleforening,
som han var kasserer i. På grund

af sagen blev han suspenderet, og
lige siden har det store spørgsmål
været, om der kommer en ny landbetjent i byen eller ej. Både borgmester Poul Lindor Nielsen (S) og
ﬂere borgere har appelleret til politidirektøren om at ansætte en ny
lokal betjent, og på et borgermøde
i maj tog to lokale politikere initiativ til en ny runde af debatten, hvor
Anders Linnet og to kolleger også
deltog. Her gentog politidirektøren
sine tidligere ord om, at han ikke
ville tage stilling til spørgsmålet,
før August Petersons sag havde været for retten.
I juni i år modtog den tidligere

Ruinerne af Krune Kloster

landbetjent så en dom på fem måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Herefter
meldte Anders Linnet ud, at han
skulle have tid til at gennemlæse
dommen. Så kom ferien ind over,
men nu er han altså klar med en
afklaring inden for to uger.
Den udmelding vækker glæde
på rådhuset hos borgmester Poul
Lindor Nielsen. Han er stærkt utilfreds med, at det har taget så lang
tid at nå frem til en afgørelse.
- Hidtil har Anders Linnet sagt,
at han ventede på juraen, før han
kunne give svar, men jeg mener, at
han burde være kommet med en
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DANMARK:
100.000
danskere har allerede
fået NemID, siden det
blev lanceret 1. juli,
men i den kommende
tid vil det tal stige eksplosivt. Alle banker er
med i NemID og begynder i august og hen over
efteråret at overﬂytte
deres netbank-kunder
til NemID, som er en internet-signatur, der gør
det nemmere og sikrere
at logge på netbanker og
offentlige tjenester.
- Når vi kommer rigtigt på, laver vi 180.000
nye
NemID-brugere
hver måned. Når året er
omme, regner vi med at
have tre millioner NemID-brugere, fordi vi
får dem fra netbankerne, som har tre millioner kunder, siger Jette
Knudsen, kommunikationschef i DanID, der står
bag netsignaturen.
En nyskabelse ved
Nem-ID er, at det skaber et fælles sikkerhedsniveau på tværs af

Der er ikke brug for mere
kontrol i hjemmeplejen,
men der er måske brug
for mere synlighed. Det
mener formanden for
Ældreudvalget i HøjeTaastrup, Conny Trøjborg Krogh.
- Synlighed om hjemmehjælpen er den bedste
og mest effektive kontrol, vi kan give borgerne. Det giver den enkelte
mulighed for selv at tale
med sin social- og sundhedshjælper, hvis man
er i tvivl, om man får den
rette hjælp, siger hun,
efter Dansk Folkeparti
har foreslået, at hjemmehjælperne skal kontrolleres seks gange hvert år.

Høje-Taastrup
2. sektion side 6

Roskilde Garden har ved
verdensmesterskaberne
for garder kæmpet sig
helt frem i eliten. De lokale drenge hentede en
ﬂot femteplads i ﬁnalen
i tatoo. Og i march-konkurrencen gik det endnu
bedre. Der blev Roskilde
Garden nummer tre.
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100.000 har
fået NemID
Af Kristian Jørgensen

Nej tak til
mere kontrol

Roskilde
Garden i
eliten

tilkendegivelse. Han kunne have
sagt, at der vil være en landbetjent
i Viby, uanset hvordan sagen ender,
men det har han forsømt, lyder kritikken fra borgmesteren.
Poul Lindor Nielsen tilføjer, at
han frygter, at ﬂere landbetjentstillinger bliver afskaffet i Roskilde Kommune, hvis den i Viby nedlægges.
- Jeg appellerer til, at der kommer
en landbetjent i Viby igen. Der er
brug for en, og hvis stillingen ikke
bliver genbesat, kan jeg frygte, at
de med tiden også fjerner landbetjenten i Jyllinge, siger han.
roskilde.red@sj-medier.dk

ROSKILDE: Jarl D’Ecope står ved ruinerne af et gammelt kloster, som er resterne efter de munke, som grundlagde kongeriget Elleore. Krune Kloster er ikke opført af mursten, men af
mindre, kunstige sten fremstillet af rødt ler. Klostret havde
også tilknyttet et tårn, som kaldes for »Jokken«. Det var herfra
munkene fór til himmels, hvis de ellers havde levet et ærbødigt

liv. Det havde broder Raptus ikke, da han havde været lidt for
glad for vinens fyldige smag. Hans ben kan man se den dag i
dag, eftersom de stikker op af jorden, som bevis på hans mislykkede himmelfart.

Roskilde 2. sektion forsiden

KØGE: Efter cirka 1800 års hvile et
par spadestik under jorden ved Skandinavisk Transport Center i Køge
blev en velhavende kvinde eller rettere hendes grav i morges transporteret til et nyt, foreløbigt hvilested, under ledelse af Køge Museum.
Det spændende fund fra den yngre
romerske jernalder var skånsomt blevet forseglet i en stor trækasse, som
med jord og det hele vejede godt 2,5
ton.
Af kvinden er der som tidligere omtalt kun lidt tandemalje tilbage, men

i graven er der blandt andet fundet
velbevarede drikkeglas og smykker
af sølv, guld, glasperler og rav. Hun
har derfor med stor sikkerhed tilhørt
en meget velhavende familie.
Kassen med alle de jordiske rester
blev kørt til Vasebækgård i Køge, som
er det fælles konserveringsværksted
for næsten 20 nord- og midtsjællandske museer. Går det som planlagt,
bliver det sensationelle fund i sin helhed udstillet på Køge Museum om et
års tid.
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Husbrand giver
stor utryghed
blandt beboere
Af Jørgen Andersen

Nyt hvilested til 1800-årig dame

den offentlige og private
sektor. Da IT- og Telestyrelsen skulle forny
aftalen om digital signatur til det offentlige, gik
bankerne samtidig med
overvejelser om at opgradere deres sikkerhed
for netbankerne. Det har
gjort det nemmere at nå
ud med den digitale signatur til borgerne, fordi
man kan gå over til løsningen, idet man logger
på sin netbank.
- Det var en af vores udfordringer i den tidligere
løsning, at borgerne ikke
bruger den nuværende
digitale signatur så ofte
i den offentlige sektor. I
sagens natur har man
mere brug for at benytte
sin netbank, og så vænner man borgerne til det
på den måde, siger Palle
H. Sørensen, centerleder
i IT- og Telestyrelsens
Center for Digital Signatur, som har indkøbt løsningen for det offentlige.
sj@sj-medier.dk

ROSKILDE: En brand i
Herringløse-Hvedstrupområdet i går nat har
skabt voldsom utryghed
blandt beboerne i området. Ifølge Anders Gøricke fra landsbyrådet
i Herringløse og Hvedstrup, er borgerne rystede.
- Jeg er sgu rystet.
Hvis man ser på, hvor
mange brande der har
været i området omkring Herringløse inden
for de seneste år. Det er

to gårdbrande, to huse
i Herringløse og et lige
uden for Herringløse, siger Anders Gøricke.
Politiet har endnu ikke
fået fastlået årsagen til
branden på Rolandsvej
i Hvedstrup forleden.
Teknikerne ser på stedet
i dag. Men Anders Gøricke er ikke i tvivl om,
at en en pyroman på et
eller andet niveau må
være på spil i området.
roskilde.red@sj-medier.dk
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Elleores havnechef for retten
Svend Ahnstrøm vakte opmærksom med sit legetøjsportræt af Hitler.
I denne måned udstiller han på rådhuset på Køgevej i Roskilde.

Kontroversiel kunst
på Roskilde Rådhus
ROSKILDE: Det er en kontroversiel kunstner, som
Roskilde Kommune Kunstforening har fundet til sin
næste udstilling på rådhuset, der åbner torsdag den
5. august.
Svend Ahnstrøm ﬁk stor
medieopmærksomhed, da
han malede Hitler som en
duploﬁgur i sin Toysserie.
- Min idé var at lave noget fra børneuniverset, som
egentlig ikke var for børn.
Jeg kan godt lide at putte
de her »bad guys«, og sjove

Kroket er nationalsporten i Elleore.

typer ind i det søde børneunivers, så man næsten
kommer til at holde af dem,
lød hans forklaring.
Udstillingen på rådhuset
vises i august og byder også
på andre Ahnstrøm-serier,
»Faces« - en række af næsten ens store malerier af
tæt beskårne ansigter - og
»Fantasy« - billeder af motiver fra en forlystelsespark,
hvor virkeligheden er blevet tvistet.
Der er fernisering i morgen torsdag klokken 17.
Som den metropol, Maglelille er, orienterer den sig imod de andre
storbnyer på kloden.
Elleores Havnechef står foran sin anklager iført lænker.

Trafikken over Stændertorvet gik helt i stå, når franskmændene trådte i karakter.
Foto: Anette Bangsfelt

Høje franskmænd
ROSKILDE: Det gik ikke
ubemærket hen, at den
franske teatergruppe Cie
Albedo var i byen i går.
Efter at have været et tilbud i Sjov Ferie-programmet mandag og tirsdag
sluttede truppen af med en
gang gadeteater af tårnhøj
klasse - næsten helt bogstaveligt.
Handlende og turister i
bymidten spærrede øjnene
op og ﬁk sig nogle gedigne
grin, da Les Big Brozzeurs

- en kvartet af mildt sagt
ranglede karikaturer af
agenter i trenchcoat og
bløde hatte - gjorde gågaden usikker. Og de franske
snushaner holdt sig ikke
kun til at se nærmere på
fodgængerne - bilisterne,
der krydsede torvet kunne
heller ikke vide sig sikre.
Det kan de dog i dag, for
Cie Albedo er nu taget videre til Helsingør for at deltage i stor gadeteaterfestival i sundbyen.

Tricktyv snød sig til 1000 kr.
ROSKILDE: Personalet på Svaneapoteket i Skomagergade stod noget måbende tilbage, da en tricktyv tirsdag
eftermiddag havde været forbi. En mand var kommet ind
i forretningen og havde bedt ekspedienten om at veksle
penge for ham. Da han havde fået pengene og igen var
gået, opdagede personalet, at manden på snedig vis havde
snydt apoteket for 1000 kroner. Trictyven beskrives som
en mand på 35-45 år, af anden etnisk herkomst end dansk,
kraftig af bygning, sort kort hår, lille overskæg, iført ternet skjorte og ternede shorts. Lokalpolitiet i Roskilde hører gerne fra vidner til episoden eller vidner, som kender
tricktyven. Lokalpolitiet træffes på telefon 114.

Traditionen tro
mødes Elleorefolket sidste uge
i skolernes sommerferie til hygge,
sjov og samvær. Alt
er dog ikke fryd og
gammen på øen i
Roskilde Fjord, da
havnechefen skal
for retten.
ELLEORE: Hvis du umiddelbart ikke kender til kongeriget Elleore, kan skiltet
med teksten Maglelille
virke forvirrende. Det står
pegende i retning af Veddelev havn. På skiltet er et
billede af en færge, som in-

dikerer, at Maglelille ikke
ligger på fastlandet.
MEN hvor så? Svaret kommer sejlende ude i Roskilde
Fjord, da en lille speedbåd
med to skikkelser iklædt
orange redningsveste nærmer sig. Det er Elﬁnen, som
i denne uge fragter ellerne
og andet godtfolk over til
Elleore i Roskilde Fjord.
Det er her, man ﬁnder
Maglelille, hovedstaden i
kongeriget Elleore. Denne
lille ø er det meste af året
kun beboet af fugle, men én
gang om året, sidste uge i
skolernes
sommerferie,
indtager ellerne øen. Det er
blevet tid til Elleugen.

Skurk eller helt?
Bølgerne slår mod Elﬁnens
skro, i takt med, at den bevæger sig igennem det lave

Hvad er Elleore?
ELLEORE: Elleore er navnet på en lille ø beliggende
i Roskilde Fjord ud for Veddelev. Øen er mest kendt
for at være lokalitet for Danmarks første spilleﬁlm,
»Løvejagten« fra 1907.
I 1944 bliver øen købt af en gruppe gymnasielærere fra Østersøgades Gymnasium, som senere ved
udﬂytningen til Gentofte blev til Kildegård Gymnasium. Det var starten på kongeriget Elleore, som
både tæller konge, dronning og adelige skikkelser.
Ellerne ynder at omtale deres rige som Nordens
fjerdestørste kongerige.
Blandt de geograﬁske navne på Elleore er Elbuen,
som er navnet på vigen mod nordøst, badestranden
Ellevue og Elskoven. Andre stednavne er Ellerup,
Elbertslund og Sandheden. Ellerores nordligste
punkt hedder Kaput.

Kvinde kørt ned af bus
ROSKILDE: En 59-årig kvinde blev tirsdag eftermiddag
kørt ned af en bus på Jernbanegade. Kvinden gik ud i fodgængerfeltet ved busterminalen, men det havde den 60årige buschauffør tilsyneladende ikke set, så hun satte
bussen i gang og ramte den gående kvinde, som blev skubbet omkuld. Heldigvis kom hun ikke til skade bortset fra
nogle skrammer på den ene arm.
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Lejrchefen på Roskilde Camping,
Frede Hansen, måler hver dag klokken 10.45
temperaturen på badevandet ved
Vigen Strandpark for DAGBLADET.

Foto: Hans-Jørgen Johansen

vand i Roskilde Fjord. Jo
tættere den kommer Elleore, jo tydeligere bliver
en stor skikkelse, som står
ventende på »havnen«.
Skikkelsen har en hvid sømandshat på og står, som
om han ejer den lille badebro, der er første stop i det
lille kongerige.
Én af de to personer, som
styrer Elﬁnen, omler den
store skikkelse som Havnechefen. Det er dog ikke
alle i Elleore, som har tiltro
til deres havnechef.
En horde er samlet i Maglelille. De står i en stor
ﬁrkant, fordi der er fællessamling. Elleores befolkning består af personer fra
alle aldersgrupper lige fra
små børn til ældre ægtepar. Der er plads til alle i
Elleore, alligevel er alt ikke
fryd og gammen denne dag.
En retssag skal udspille
sig, fordi Havnechefen tilsyneladende har forbrudt
sig mod kongerigets regler. Han føres ind i midten
af forsamlingen, hvorefter
han i føres lænker af to
unge drenge. Retssagen
kan begynde.

breder latteren sig blandt
publikum.
Som kulilsse til sceneriet
er Elleores eneste faste bebyggelse, som også er øens
das. »Ysses Hus« har været
genstand for megen debat,
fordi det står på en fredet ø,
hvor kun fuglene hersker.
Men siden det er markeret
som sømærke på diverse
søkort, har det fået lov til
at blive stående, også når
ellerne ikke indtager deres
kongerige.

Havnechef på prøve
Folkemængden er i godt
humør, efter at både forsvarer og anklager har fremført deres sager. Derefter
er det op til ellerne selv at
afsige en dom.
- Skyldig! Skyldig! lyder
det taktfast fra publikum.
Men havnechefen får lov
til at beholde sit job - dog
kun på prøve.
Stemningen er høj, mens
ellerne bevæger sig mod de-

Hvis man ikke mødes til fællessamling eller måltider, så er der umiddelbar afstraffelse.

res rådhus, som er et stort
hvidt telt. Det er her, Kongerigets prægtige festmiddage udspiller sig. Denne

aften skal ellerne have
bueskudt vildsvin.
nhh

Kvinder må ikke
sejle
Stemningen er fuld af leg
og spas, da anklageren
træder ind i folkemængden - en mand omkring de
20 år. Han bærer en hvid
paryk med krøllet hår, der
stritter ud til siderne, som
om han var tilstedet i en
britisk retssag. Hovedet
prydes af en trekantet sømandshat. Omkring sig
har han et blåt lagen, som
han slår om sig, mens han
traver bestemt foran den
anklagede.
- Kvinder uden opsyn må
ikke sejle motorfartøj, i
særdeles ikke, hvis hun er
beruset, lyder det bestemt
fra anklageren. Havnechefen har ikke holdt ordentligt opsyn med Elleore
havn, da en kvinde har
sejlet en af speedbådene.
Gentagne grin kommer fra
publikum, som ind imellem
afbrydes af »Hørt! Hørt!«råb.

Elleore Rådhus er kongerigets centrum, hvor der spises tre gange dagligt.

Håndklask til
forsvaren

Ysses Hus er Elleores eneste toilet.

Foto: Hans-Jørgen Johansen

Endnu en ung mand træder
ind i folkemængden. Han er
iklædt præcist samme outﬁt som sit anklagende modstykke bortset fra et grønt
lagen. Med høj og ivrig røst
hævder han Havnechefens
uskyld.
- Man kan jo se på ham
uden at føle fysisk uskyld,
siger forsvaren med et stort
smil på læben.
Efter en længere tale om
Havnechefens seje og mandige personlighed klasker
han lystigt sin klient hånden på en åbenlys og næsten planlagt facon. Igen

I anledning af stifter Finn Laursens 60 års fødselsdag
inviteres kunder, samarbejdspartnere, venner samt familie til reception

Fredag den 6. august 2010, kl. 13.00 -18.00
Hos HANDY A/S, Himmelev Bygade 76, 4000 Roskilde
www.handyflyt.DK

