
Ældrebutikkens  bomærke var på flere måder baggrund for en debat om, hvorvidt de ældre skulle præsenteres  på denne
måde. En del mente, at det ikke var godt, at blive slået i hartkorn med de unge hærværksfolk på denne må de. (Foto: Lena
Sorensen)

For sjældent politiet
går en tur på gaden
Flere ældre bange for at gå på gaden, når  de tinge berusede er højrystede

ude om aftenen, fordi de
felte sig truede af de unge,
berusede og hejrøstede  men-
nesker.

Distrikts-betjent Per Kjærsgård  fortalte de ældre om sit ar-
bejde, og om, hvorfor det kan være svært at nå at patruljere

på  gaderne. Noget, som de ældre ellers ville give dem
en større sikkerhed. (Foto: Lena Sørensen)

Det hører faktisk til
sjældenhederne, at politi-
folkene får sig en travetur
i Horsens' gader. Det
indrømmede distrikstbetjent
Per Kjærsgård fra politiet,
da han i g5r var inmviteret
til en kaffesnak i Ældre-
butikken i Nørregade 5.

Per Kjærsgård forklarede
de ældre, at der ikke var
mandskab nok til at gå
rundt i byens gader.

- Vi er som regel fern mand
på vagt ad gangen, og hvis
vi går op og ned af en af si-
degaderne, så tager det for
lang tid at komme ned til bi-
len eller stationen, hvis der
sker noget et andet sted i
byen.

Distriktsbetjentene dæk-
ker se stort et område , at der
hører omkring 12.000 menne-
sker under hver betjent.

- Så er det jo sådan, at de
steder, hvor vi ikke får be-
sked om, at der sker noget,
der tager vi jo ikke hen, for-
klarede distriktsbetjent Per
Kjærsgård.

Ældre og graffitti
En stor del af diskussio-

nen denne tordag eftermid-
dag drejede sig om ældrebu-

tikkens kendetegn med den
ældre herre, der står med en
spray-flaske i hånden ved et
Graffitti med teksten: "De
ældre skal ikke glemmes"...

- Vi skal ikke sammenlig-
nes med de unge hærværks-

folk, der går og sviner mu-
rene til med maling, sagde
Benny Brokmand, hvilket
flere af de ældre gav ham ret

En del gav også udtryk
for, at de var bange for at gå

Lettere med tærsk
Per Kjærsgård beklagede,

at politiet ikke kunne gøre
mere for de ældre.

- Vi kan ikke arrestere
folk, som opfører sig pænt,
og det gør de som regel, når
de ser os, fortalte distrikts-
betjenten.

Han gav iøvrigt de ældre
ret i, at det ville lette

politiets, arbejde, hvis de kunne
klare sagerne ved at klare
straffen korporligt.

- Men den slags går heldig-
vis ikke i dagens Danmark,
sagde betjenten.

Modparten manglede
En vigtig part i denne dis-

kussion var desværre ikke
tilstede.

Alle kunne skyde frit på
de unge, uden at der kunne
sættes navne på dem, og
uden at de på nogen måde
kunne forsvare sig.
Måske  var det en ide at in-
vitere de unge med i

Nørregade5,såde kunne forklare
og give sit besyv med.
(steen)
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