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Christiansborg
Midt i København lå i 1100-tallet en ø et godt stykke fra land ved det lille fiskerleje Havn (i dag ”Gammel Strand”). Øen var benævnt ”Slotsholmen”.
I 1160’erne opfører Biskop Absalon en fæstning på Slotsholmen – en borg med en
svær mur omkring til beskyttelse mod sørøvere: ”Absalons Borg”. Hvordan borgen
præcis så ud, ved man ikke, men man ved, at den var forholdsvis lille og omgivet
af en ringmur på 6-8 m’s højde.
Borgen blev revet ned i 1369, og efterfølgende har der på samme grund været
opført yderligere 4 bygninger: Københavns Slot ca. 1400, Det første Christiansborg 1745, Det andet Christiansborg 1828 og endeligt det nuværende Tredje
Christiansborg, der stod fuldstændig færdigt i 1928.

Kongehuset havde oprindelig sin bolig på slottet, men flyttede til Amalienborg efter branden i 1794. Det var herefter meningen, at kongefamilien skulle flytte tilbage, når det nuværende Christiansborg stod færdigt.
Men i 1920 ombestemte Christian den 10. sig. Udsigten til at bo sammen med republikanske folketingsmedlemmer fra Det Radikale Venstre var afgørende for beslutningen! Helt forståeligt.

Ny bestseller
Vor Klima-, energi- og forsyningsminister viser med mellemrum stort udsyn og
høj klasse.
Som enkelte læsere måske erindrer, så har han tidligere fundet Danmarks nationalret (stegt flæsk med persillesovs), ligesom han ved sin seneste entre i Ministeriet præsterede at få ændret ministeriets navn fra ”Energi-, Forsynings og Klima-

ministeriet” til ”Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet”. Det var som bekendt
noget, der rykkede – og det skete for den simple pris af 141.546,71 kr.
Allersenest har han sammen med sin kollega Fødevareministeren udgivet ”Mad-

glade Klimatips”. Ingen tvivl om, at Sara Omar og Jussi Adler-Olsen har fået noget
at tænke på. Bogen, der givet vil rydde hylderne hos landets boghandlere indeholder i alt 22 råd, som skal få danskerne til at spise mere grønt. Og det er ikke
småting, der afsløres her:
-

Man kan dele sin bøf, hvis man skærer den ud i skiver

-

En grill kan bruges til andet end kød – grøntsager kan også grilles

-

Man kan spare på kødforbruget, hvis man laver tomatsuppe i stedet for kød

-

Man kan komme en ansjos (jeg HADER ansjoser) i kødfarsen for at få mere
smag frem

Jo, vi er nok nødsaget til at anerkende, at de to ministrer endnu engang duperer
os. Om ikke med andet, så med regningen: 1.250.000 kr. (inkl. ”samskabelsesworkshops”).

Magtadskillelsen: Folketinget skal holde sig fra at være dommer
I 1748 var der en klog franskmand, der hed Montesquieu. Han opfandt teorien om
magtens 3-delig i hhv. den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt.
Det princip blev efterfølgende lagt til grund i forfatningerne hos stort set alle verdens demokratier.
I Danmark fremgår det således Grundlovens § 3, at den dømmende magt er hos
domstolene og den lovgivende magt er hos Folketinget. (Den udøvende magt har
regeringen).
Det betyder, at Folketinget eller dets medlemmer ikke må blande sig i verserende
retssager. Et folketingsmedlem må altså ikke udtale, at en bestemt person er
skyldig eller at vedkommende burde stå til x års fængsel.
For en sikkerheds skyld er dette princip også beskrevet tydeligt i Retsplejelovens
§ 1017 med angivelse af, at en overtrædelse straffes med op til 4 mdr. fængsel,
så på den måde burde politikerne nok kunne holde fingrene fra de uafhængige
domstoles arbejde.

Klit-sagen
En nordjysk socialdemokrat har i forgangne måned i et læserbrev efterlyst min
dom som Formand for Folketingets Retsudvalg i den såkaldte ”Klit-sag” fra Skagen – en sag, der stadig venter på at blive behandlet i retten. Da jeg ikke har lyst
til at tilbringe 4 mdr. i Kong Hans Gade med min mening om skyld og straf i en
konkret, verserende sag, så viger jeg tilbage herfra.
Men helt generelt kan jeg sige så tydeligt som muligt - hvis nogen da skulle være
i tvivl - at naturvandalisme efter min opfattelse er en endog særdeles grov forbrydelse. Straffen herfor bør – som ved andre forbrydelser – være af en karakter, der
generelt afholder andre for tilsvarende fristelser
Det har jeg i øvrigt for længst – generelt og før nogen blev sigtet - givet udtryk
for i kommentarer (umiddelbart efter gerningen) i såvel Nordjyske d. 29. oktober

2019 som i TV2 Nord den 29. oktober 2019, ligesom jeg har bragt problemet op
overfor Miljøministeren d. 29. oktober 2019.
Efter at politiet har rejst sigtelser, har jeg naturligvis ikke kommenteret sagen. Det
er åbenbart det, der undrer min kollega, men sådan er spillets regler altså.

Folketinget åbner
Den 6. oktober åbner Folketinget for en ny samling. Det bliver et uhyre spændende folketingsår.
Regeringen skal have skaffet penge til Arne. Den primære finansieringskilde er allerede udpeget: Bankerne. Og hvem synes ikke lige, at bankerne skal betale? Det
synes jeg ikke, dels fordi at det er højest usædvanligt og sikkert traditionsskabende at udpege et bestemt erhverv til at finansiere en social ordning, dels fordi
det i realiteternes verden (dvs. udenfor Christiansborg) helt sikkert vil blive kunderne, der kommer til at betale for, at raske mennesker efter denne ordning kan
gå tidligt på pension.
Elbil-kommissionen (Eldrup) kom som bekendt til at sige, at en klimavenlig politik
koster mange penge. Det var et chok for adskillige på Christiansborg, så også her
skal der forhandles en løsning igennem.
Corona-situationen er regeringen ikke skyld i. Men man kan dog undre sig over,
at mens vi (meget fornuftigt) bruger 300 milliarder på hjælpepakker, så fortsætter
udgiftsfesten på alle mulige andre områder.
Blot for at nævne et par af folketingsårets store problemer. Kunne det hele ende i
et hurtigt valg?

Svenske tilstande
Danmark har håndteret bandekriminalitet med hårdere straffe og nultolerance.
Derfor sidder hver 3. rocker i dag i fængsel. Mange bandekriminelle, der eksempelvis er dømt for mord/mordforsøg, er således blevet straffet med 20 års fængsel uden mulighed for prøveløsladelse efter den nye bestemmelse i straffelovens §
81a (dobbelt op, hvis du er bandemedlem og handler i et bandeanliggende).
Noget anderledes står det til ”hinsidan”. Her står myndighederne mere og mere
magtesløse overfor en bølge af skuddrab, eksplosioner og meningsløs vold. Befolkningen er frustrerede og Statsministeren er gået så langt, at han nu mener, at
Sveriges ubegrænsede indvandring hænger sammen med den voldsomme kriminalitetsudvikling. Det siger ikke så lidt.
Og hvad rager det så os danskere? Svaret er: en hel del! Vi ser nemlig flere og
flere svenske bandekriminelle, der udøver deres aktivitet (foreløbig) i københavnsområdet. Det gælder bombeeksplosioner, og det gælder eksempelvis de to
likvideringer ved højlys dag på gaden i Herlev. De 5, der stod for denne gerning,
fik domme på hhv. livstid og 20 års fængsel. Havde de udført gerningen i Sverige,
ville de to med 20 års fængsel i stedet have fået 3-4 år på en ungdomsinstitution.
I lyset heraf skal ses en henvendelse til mig fra Sverigedemokraternes leder med
henblik på et møde til gennemgang af den danske lovgivning på området. Mødet
blev afholdt her på Christiansborg mellem Inger Støjberg, jeg og Jimmie Åkesson,
og det er min klare opfattelse, at han rejste hjem med kufferten fyldt af forslag
hentet fra den ”bandepakke”, som VLAK-regeringen gennemførte i 2017.
Jeg håber så, at partierne i Rigsdagen tager sig sammen, for som nævnt kan et
svensk problem hurtigt blive et dansk. De kriminelle respekterer ikke nogen
grænse ved Øresund.

Ud af lejligheden
For et par år siden vedtog Folketinget en ændring i lejelovgivningen, så nærmere
bestemt kriminalitet (herunder vold) kunne medføre, at en lejer kunne opsiges af
boligselskabet.

Så vidt så godt. Så skal vi bare have reglen til at virke i praksis – noget der alt for
sjældent interesserer Christiansborg.
I Korsør har en Boligforening (Motalavej) bl.a. kunne berette, at man har opsagt en
lejer efter denne bestemmelse (dvs. dom for grov kriminalitet), hvorefter lejeren
har indbragt sagen for boligretten med meget lang behandlingstid til følge og
herefter anket den til landsretten. Det er klart, at de øvrige beboere finder det
dybt kritisabelt, når de med denne klare lovændring alligevel skal bo op ad en
dybt kriminel familie i lang tid. Stemningen og utrygheden bliver ikke bedre.
Jeg har derfor udarbejdet et beslutningsforslag, der fremsættes i Folketinget på
åbningsdagen, hvorefter udsættelsen af kriminelle lejere bliver effektiviseret.
Forslaget vil efter min erfaring nedsætte sagsbehandlingstiden med op til 2 år.
Det skylder vi de ordentlige lejere.

Politiet
Det meste af min tid på Christiansborg i denne måned (før Folketinget åbner) har
været præget af forhandlinger med Justitsministeren og de øvrige partier om,
hvorledes politiet skal indrettes i de kommende 4 år.
Hvor mange penge skal allokeres? Skal vi have nærpolitistationer (der lukker kl.
15!) og bør disse i givet fald ikke suppleres med patruljevogne i området til hurtig
udrykning i aften og nattetimerne samt i weekenden (hvor forbryderne er aktive,
og hvor nærpolitiet har lukket og slukket). Det mener vi i Venstre.
Bør kommunerne ikke have lov til at etablere vagtkorps a la P-vagter, der f.eks.
kunne holde øje med nattelivet, uddele bøder og evt. hidkalde politiet til alvorligere situationer. Det mener vi i Venstre.
Politiet bruger i dag megen tid på psykiatriske patienter (ca. 13 % af betjentenes
tid) - eksempelvis i forbindelse med tvangsmedicinering. Var det ikke en opgave,
der i større omfang burde varetages af en vagt og en sygeplejerske?

Der er utroligt meget at forholde sig til: Paludan, der i 2019 kostede dansk politi
114 mio. kr., SØIK (Bagmandspolitiet), der fungerer så dårligt, at Danmark efterhånden er blevet “helle” for økonomisk kriminalitet osv. osv.
Foreløbig har forhandlingerne medført 160 notater fra Justitsministeriet om forskellige problemstillinger, så der er et stykke vej endnu.

Regan Vest
Som jeg har nævnt flere gange tidligere står etablering af et museum ved koldkrigsbunkeren ”Regan Vest” mit hjerte nær.
Dels vil der blive tale om en fantastisk turistattraktion, dels vil bunkeren være
glimrende til at genopfriske hukommelsen hos alle de danskere, der støttede østblokken (og ikke deres fædreland), og som fik kollektivt hukommelsessvigt i
1989.
Regeringen har været meget tvetydig mht. driftsstøtte til projektet og på regeringens udspil til Finanslov for 2021 var der da heller ikke nogen afklaring, idet man
alene henviste til at Regan Vest måske kunne komme i betragtning sammen med
andre museer i en afgrænset pulje.
Efter intens korrespondance med Kulturministeren har jeg nu fået bekræftet, at
det er regeringens indstilling, at bevillingen til Regan Vest skal fortsætte! Ministeren tilføjer, at det selvfølgelig er afhængig af et flertal i Folketinget, hvilket imidlertid ikke er noget problem, nu da S har meldt klart ud.
Det bliver et fantastisk museum!

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

