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Fodboldbøller
blæste på
karantæne
ROSKILDE: FC Roskilde har
hurtigt fået vished for, at
deres karantæner virker. To
af de seks fodboldbøller, der
netop har fået karantæne
fra FC Roskildes hjemmmekampe resten af sæsonen
efter uroligheder ved pokalkampen mod HB Køge,
dukkede allerede op igen, da
holdet søndag spillede mod
Brønshøj.
De to tilskuere, der ikke
havde forstået, at de er uønskede, blev spottet af kontrollørerne og bortvist fra
idrætsparken af politiet.
Politiet holdt tilsyn med
kampen, men det var ikke
på grund af uroen ved sidste
hjemmekamp.
- Vores pligt er at virke
forebyggende og præventive, og det gik sådan set også
meget godt bortset fra de få,
der ikke kunne ﬁnde ud af at
opføre sig ordentligt, siger
Carsten Andersen fra Midtog Vestsjællands Politi.
Ud over karantænebryderne fra Roskilde udløste
to medrejsende tilskuere fra
Brønshøj en del postyr. En
50-årig mand og en 19-årig
kvinde blev anholdt for uorden og for at modsætte sig
anholdelse, da de ikke ville
forlade stadion.
Det endte med, at politiet
brugte peberspray mod de to
anholdte. Episoden ﬁk også
et efterspil, da en hel busfuld
brønshøjfans efter kampen
stillede sig op foran politistationen og skabte postyr.
- Det var, fordi vi havde
anholdt de to, og det var de
meget utilfredse med, at vi
havde gjort, siger Carsten
Andersen.
De råbende foldboldtilhængere blev gennet væk,
og de to anholdte blev løsladt
i løbet af eftermiddagen.

Forfatteren Brian Christensen (stående til venstre) skuer ud over forsamlingen i Flensborg Bog & Idé og kan blandt andet se otte af sine hovedpersoner. Yderst til højre ved bogstakken står Jens Winther Senior. Derefter følger rundt om bordet med uret: Lise Nørgaard, Anna Skov Hansen, Dan Hacke, Uffe Kornerup, Lis M. Frederiksen (stående), Lotte Fang-Borup (stående) og Fuzzy (siddende med hat og rødt halstørklæde.
Foto: Hans-Jørgen Johansen

Brian, Lise, Lotte, Anna, Lis,
Dan, Uffe, Jens og Fuzzy
Stort fremmøde til
udgivelsen af bogen
»Mit Roskilde - 10
personligheder fortæller.«
ROSKILDE: Gad vide om der
overhovedet kommer no-

gen?
Sådan tænkte forfatteren
og DR-journalisten Brian
Christensen inden lørdagens reception for hans bog
»Mit Roskilde - 10 personligheder fortæller.«
Men han havde nu ikke
behøvet bekymre sig. Flensborg Bog & Idé var godt fyldt,

Lise Nørgaard, Anna Skov
Hansen, Dan Hacke, Fuzzy,

Jens Winther Senior, Lis M.
Frederiksen, Lotte FangBorup og Uffe Kornerup
mødte alle op for at fejre den
bog, hvor de fortæller om
deres liv og deres forhold til
den by, som de enten er født
og opvokset i eller har valgt
at bosætte sig i.
De to sidste medvirkende,
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men det er nu ikke så underligt, når man kan lokke med
at få bogen signeret af otte af
de førnævnte 10 personligheder.

Afbud fra Ib og Jan

• Alle køretøjer under 3500 kg
• Motorcykler
• Campingvogne og trailer
• Tempo 100 campingvogne
• Registreringssyn
• Toldsyn
• Miljø mærker Tyskland

Ib Michael og Jan Lindhardt, havde meldt afbud,
da de begge var i udlandet i
weekenden.
»Mit Roskilde« kan kun
købes i Flensborg Bog & Idé
eller via hjemmesiden www.
mitroskilde.dk
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Gratis vurdering
koster kun en kop kaffe
Nybolig Mariann Trolledahl
Københavnsvej 63A

Københavnsvej 63A
4000 Roskilde
4000 Roskilde
Tlf.4632
4632
3322
Tlf.
3322

Åbningstid:
Man-tor kl. 8.00-16.00.
Fre kl. 8.00-15.00

Booking Saaby på:
Tlf. 46 49 19 10
Kastanievej 1
4060 Kr. Såby

Booking Osted på:
Tlf. 46 49 19 70
Hovedvejen 180
Osted · 4320 Lejre

www.saaby-bilsyn.dk

www.zap-in.dk
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