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Fede tider
AF MARKUS' BERNSEN

En fonniddag i juni mAned ::L9Q7 FJ1llet
en brostensbelagt gade pAdeJ>i1l
rullet ned, og radioen ~r s ' , '
lav tilbygning af træ med
lås i døren, Uden for ~idd . "
'
i bIA eller hvide Kansa,s-bu~~ng ." '
morgenbrød fra bageren ruii\ft!:llli"ijj
bukser og kasketter pA ng~~
gens første joint, De seralle;~e1l"
.. "
per ud for dem,
"
To unge mænd i træni
bilen, Det er to lokale, s
rarien fra Hotel D'Angle
foran hasQklubben rejser,s;g;Oji;
biltyvene. Et par af dem læggerm.o~ "
',I
en tur rundt om blokken i spo!"t'!Vogn:eti
Scenen er fra et østerbroiunaer.d~"l
er fra et København, hvorc1etblev '
" "',
kroner hash om Aret pA ChOstiania,1li
" "" "~}~
-kunder i al mageligijed kunne,ov "'" ' "O!lIelifØt!S!',
rende stoffer uden at have pil ,ti1~li!!\)]i#i;~~!~
hashsalget pA Pusher Streetet~lini9911S'l\?m.havde spredt ,,',
sig til hele hovedstaden: Det val' UloVligt; ,lllen blev t?l~eret.
SA da VK-regeringen i 200~ )anceredec1en tværnll~ste
rielIe handlingsplan, »Kamplm"mod,n~ko«, der sidestillede :
hash med bArde sMfer, mA~iI~ $1' et eller andet. Det Y";';, ",,'
et brud med dansk narko~litikgennem 35 Ar, som
benhavn først nu mærker k(lhsek~',mserne af.
'., ' ""iij,;"

%"i":

T~'\t pA Østerbro v~ en hashldub af d,:,n gamle skole
~ re~~eret:o'om en foremng, en mountambike1dub, men
~~~i!!",,:'i'viI'l!.,,!ig!leden soin en coffee shop efter bedste
hbIDi!ias.k;e forbillede. Bortset fra et kliStermærke med et
,'p'
:~~ ~j<t11 jlAbrevspræklteR var der intet sporty over
" ;~;l!!ri!tgede på, blev set an geimem dørs]?ionen og
.", ' ,t;lild:',et stort lokaieined blØde sOfll<\1', høje barstole,
ljerilsW. t\tpordfodboldspil og ~is afbackgammon og
skaksp!l;ti) uillån:'
,.', ,:::;:'
", K1ierttent\t:'f'I",:,"ku1ørt,~~~af lokale rødder, hAndværkere,ll'}'iIn!IllSleelever,lftedhØj fraværsprocent og midaldrendemæIld, dt\tkøbte økologiSke grøntsager og hash
i s~mme.kvarter. Politiet var ingen reel trussel mod deres
,,'!Jlll'i ikke købte for stort ind, var der
livsstil, for
'
intetat,omi,J;>e civile betjente var på fornavn
ro '
'" forl)j:l'ta tid til 'anden og bad gæsterne
:,<,?~,~\(" <,'.. "," .. '."', :.'.er~} mens d~'gennemsøgte de sædvanlige,
'''! ';1,'"
",steder !b~okalet.Som regel var de store partier
, has gemt iællgetevæk, og bådegæster og ejere slap med
advatsler el1er'mindrebøder;
,
Men med·.Kå!n.ilen mod narko« kom de daglige razziaer til
Østerbro, og p()lIt1et'fik lukket og barrikaderet tilbygningen.
En k?rt overgarigflYttede pusherne ind i en stuelejligijed i '
bygtUrigell overfor og kaldte sig Fiske1dubben Muslingen,
Dørhåndtaget viii; aftræ og formet som en smilende fisk.
Men ogs5 Muslingen lllev hurtigt lUkket af politiets razziaer
,ag*flYlltedeto etagehov!'DPå i samme bygning, til en to- '
værelses-lejlighed udert'hvetkeli bar, backgammon eller fodboldspil. ,Handlen foregik nu.i lejligijedens entre, pusherne
var'synligt nervøse og gennede kunderne indenfor, så de
ljuttigt kunne låse dØren bag dem, Kort tid efter"Var der et
stort hul i·den fra en' rambuk: m.destødet fra Københavns
Pllliti.
.

Kolde tider

"3

l dag er. den samme hashklub en mand på en scooter. Kunderne nnger på ~ns mobiItelefun og bestiller noget »rødden
Vln«: De mødes I en park, ved en tankstation eller foran
mange
for
der
Er
klub.
gamle
den
til
ør
hoyedd
derede
barrika
mennesker l nærheden, går de ind i et buskads og handler.
,Hashhandlernes for:mdring fra magelige cafeejere til neryøse scootemude er bJ1ledet på en kriminel kultur. Siden
Jagtsæsonen blev åbnetfbr to Ar siden, har det været politiets henSigt at stresse hashhandlerne, og det er ved at lykkedes. Førstyrede de forretningen fra lædersofaen -nu står 'de
og fryser på.gadebjØrnet.
Siden kampklædt poli,ti begyndte at rydde Pusher Street i
marts 2004, har det Ollsåkostet'24 millioner kroner om Aret
at have .d,,?! ~endedel).lde. Det er tyve gange flere penge
per chnstialiit end.per gennemsnitsdanskci:. Og nu er turen
for alvor kommet til resten af byen. I sidste uge blev fjorten
personer Sigtet for at have solgt hash på Litauens Pladspå
Vesterbro.
Flere steder på Nørrebro er hashklubber lukket. Og mens
københavnerne k1ajler over at få handlen ud foran deres
hoveddør, har byen siden beg:yndelsen af sid:!te Ar været
ramt af en bØlge af voldelige opgør om territorier: I februar
2005 blev en nngmand skudt i hovedet plFAnJager - politiet
mener, der er tale ,om en mkassoforretning'ita hashmiljØet:
ed en
I april åbnede tre hashhandlere fra NørrebrQildm
maskinpIStol på.Pusher Street - en omkom, fem'blev sAret:
t'på Rust,
I maj blev 24-årige Ammar Hasan skudt og)lrillb
efter at diskotekethar sat et overvågni:l)gskamera op, som
skulle være rettet ~d bashk!ubben »Guldklumpen«; i maj
2006 blev en I9-mg banket hl døde f6I1m Vor Frelser Kirke
efter at have forsøgt atsælge hash i llistlIiIen; og i sidste måned skød nvahsetendehashhandlere; området omkringJ"'gersborggade igen med sk3I'pt mod hinanden. Markedet er
åbnet for en ny typehashhalldJere, der bArlehar mere at tabe
og mere at vmde - og derfor er hurtigere på aftrækkeren.
Netop l Jægersborggade kan bebdeme mærke effekten af
politiets stress-kampagne. Engang lå der tre hashklubber i
den lilJe gade, mende 'er alle ,yddet, og markedet er rykket

ud på bæmrene foran den ~~ei.ll!ite kiibm;mq-~ t<>rsd~
".piC
efternliddagisidste tige;st~ het,i>ji(gr:u.pPtl
dtom
e~rlm
a!t~~
fk'ek
deri!
ger og et1 dreng,
Ved Siden
et picnicbord, dækket op, med pizia og Fal;e
af dem ligger en bul1tetiler i sith$le busojts l):ver. " '.
Kunderne dobbeltparker~d<!res biler;,silt vedQpr'det"
et halvt minut, giver hM.d til eaungf yt fcow boYb ~og'
hættetrøje og køter igen. f'usherne kan ikke have for meget
hash på sig, hVis politiet pludselig kommer stormende, så de
store,klumper gemmes i nedløbsrør, blomsterbede, og deres
lej1igheder.J;ægersbotggadeer en storande!Sftit'!l!W)gi og
flere. af pushejjie...r blevet boende, efter at~ber ~,',
Jukket. Forleden fundt en beboer en klump bas~,lt!lder ma- ,,''
, ' , ' , ',""
dtsssen i sin barnevllgtl.
Andr~;(S)er~~
ogJan:
(~.l")
n
Ninna Thomse
af Københavns Bor~errePræsentatiQ!1og;botbe~~'~'e~ff":
,,a1tidharm~
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pushere fra Lundtofte~de. Kvarteret er kun blevet mere
utrygt, efter at politiet har besluttIlt sig før at,rydde op i det.

'i'

,Det nye paradoks
Politi!"t sige,:, at de har Jukket 150 hashklubber over de sidst,
fem ~"og;lt der kun er fem eller seks tilbage j København.
Det~~ilStegririer pusherne'i Jægersborggade at - .de mener
velfeU).e~~seks i hver gade!« - men der, er ingen tvivlom,
at POl1!i~m,dsats efter rydningen aiPush er Street har haft
en e~;lå'!lllshsalget. Der sælges lidt mindre i' dag end for
,
to~~d~ll~e handlere bures 'inde. '
i
ektØr
inalinsp
vicekrim
sen...r
Steffen
ing
;,'I.'lfllan
·,Stefieh
KØPedl$\l'i~;Politis nar!roafdeling.og mener, at rydningen af
Pushet~tvar en stor su~~.;s. Den bArde linje er en nødvendig,k<illl!~ns af aktioileil:\pl\Christiania .Det er klart,
atvi~,!,{~eacceptere, ~t der bagefter skød hasliklubber
," op~!i:!l!g~ha'\'1l,~ SJger han.
e, lirell'SåliIfidig mener Steffe!lsen, at.detv ille være utrolig
naivt a.tSjge, at politiet, k;mstopp!" hashsalget i KØbenhavn.«
, Og det er sållovedstade!Jll nye paradoks: at politiet har beføieI~ertiI at straffe alle;de rer r beSiddelse af hash, og også
forsØger at gøre det,~tiQ1gmed at de er eruge med de
fleste eksperter i, at hashet1l!rså fasten del af byens kultur,

, at salget aldrig vil kunnereguIeres. At Hash er kommet fur 4
,at :~,1ronsekvenserIegetiri~S .rene liajer' o~ .stær,kere s\riider« vilfåfQrl!asbInarl>~det på længere s~ ~end;'"
er
" "der vedSblIlMfuhaejJouræn, der er forsker p
~. "·ddeiforsknil:\g'ved A1lrJiuS Universitet, Siger det:
or D'::' et .modig~samtundsmå:\ssigteksperiment, re~'
. • foretitgetp~~olllfådet.iøjeb1ikket. Men der er Ikke
nogen " urcertiJ.lltltValitetssikre. Man fØlger ikke op på, ,
=~etbliVer;~IIlanharregnet med, og det svarer tIl
'1 ,._- P
.
,. ,'"
at~~tere,l.blinde",
Vi vo""" o
"S'" ,,'•• ·erdet;.~køll!'llhavn~!1les ?Øtn ikke
, ikllt\~rtil!'~d,.liVøt ~ tjener stort på haghsalget.
.",hi:hi\Ve, et sted, hvor de kan
'~,"
t;ned en ,,!IV,
l.'s\rer ved Center for RusM~ de , .~ • Soinen,:åiØnifO
hashogkUn ~Kin>:MØlter, afsfutter sin rapport .Hvad sker
I1llddeltQrskning,~. ,.". .
•på detailniveau i KØJender~h'-~'lIt .«
e profitabelt og hermed
~ erbl: ::ndr e
er IIlatkedet til
esværre
r
for
e
~d
.
aggressivt i sin mar1<eds~d bleVet mere val'
• mo for sanunenbJanding
~"'et en st
g~fønng, og d~ er v"'-ffer . På Jængete sigt vil usynliggørelsen
milJøer·,
=e".i'~:~;;': fOr'hvervning til
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