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Scandic brød med egne principper, 
da hotellet var rammen om et 
rockerbryllup i weekenden.  

Af Heidi Qvistgaard Jensen
heqv@amtsavisen.dk

RANDERS: Et erklæret princip, om at  rockere 
ikke må komme på Hotel Scandic Kongens 
Ege i Randers, blev brudt i weekenden. Og 
det selv om hoteldirektøren godt vidste, at 
et selskab på 79 personer fejrede et rocker-
bryllup på hotellet.

Frank Søgaard, operativ leder af 
 beredskabet hos Østjyllands Politi,  bekræfter 
at have kendskab til et rockerbryllup på 
 hotellet. 

HA-leder gift 
Det var ifølge hoteldirektør Claus Lerche 
den tidligere HA-leder fra Randers, Per 
Heiss Kristensen, der blev gift med sin 
 udkårne. Den lykkelige begivenhed skulle 
fejres på Scandic Kongens Ege, og det blev 
den.  Hoteldirektør Claus Lerche siger:

»Jeg kan bekræfte, at vi har haft et  bryllup, 
og at flere af gæsterne var fuldgyldige 
 medlemmer af HA,«

Princip eller ej
Sidst i oktober var meldingen ellers fra 
 samme hoteldirektør, at HA’ere ikke  skulle 
komme på hotellet. Den gang fortalte hotel-
direktøren, at Scandic-koncernen har en 
fælles politik på området:

»Jørn ’Jønke’ Nielsen (talsmand for HA, 
red.) er listet op i vores system som uønsket, 

det kan jeg godt fortælle. Hvis han skulle 
dukke op, eller andre fuldgyldige  medlemmer 
af rockergrupper eller fra det miljø, så skal 
mit personale kontakte mig. Af sikkerheds-
mæssige årsager har vi altid to  medarbejdere 
på i døgnets 24 timer.«

Bryllupsfesten blev booket af bruden i 
 oktober. Ifølge hoteldirektøren har bruden 
stået for al kommunikation mellem parret 
og hotellet. 

»Vi fandt først ud af, hvem det var, der 
skulle giftes få dage før,« siger Claus 
 Lerche. 

Ville ikke aflyse
Claus Lerche kunne ifølge egne oplysninger 
have aflyst brylluppet.

»Vi havde to muligheder. Enten kunne vi 
aflyse, eller vi kunne gennemføre 
 arrangementet. Og vi ville ikke aflyse to 
 dage før, når det var et bryllup. Det skal  være 
minimum 14 dage før,« siger han.

Claus Lerche gik dermed imod Scandic-
koncernens principper. Direktøren ønsker 
ikke at fortælle præcist, hvornår han fandt 
ud af, at der ville være rockere på gæste-
listen. Men det var tids nok til, at brud og 
gom kunne nå at komme til møde om 
 arrangementet på hotellet. 

»Jeg kontaktede Per og Gitte, så snart jeg 
fandt ud af det. Og Per forsikrede mig om, at 
det ikke ville blive et rockerbryllup,« siger 
han.

Alle kan omgå princip
Det ændrer ikke på den kendsgerning, at 
Scandic har et princip om, at koncernen 
 ikke vil have rockere på sine hoteller. Og 
det ændrer heller ikke på, at der var flere 
fuldgyldige medlemmer til fest på Scandic 
Kongens Ege i weekenden, og at de var der 
med hoteldirektørens viden.

»Vi er gået stik imod vores principper, og 
det har jeg det ikke godt med. Vi  sympatiserer 
ikke med rockernes forretningsmetoder,« si-
ger Claus Lerche, men konstaterer samtidig, 
at hvis rockerne tænker sig om, så kan de 
godt booke sig ind på hotellet.

»Hvis de kan holde det skjult, så kan de 
godt. Det kan alle,« siger Claus Lerche.

Festen forløb ifølge hoteldirektøren stille 
og roligt. Østjyllands Politi fandt heller 
 ingen anledning til at foretage sig yderligere 
end at køre forbi en enkelt gang.

Rockerbryllup på Scandic

Af Heidi Qvistgaard Jensen
heqv@amtsavisen.dk

RANDERS: Mens  nattelivet 
i Randers har  været rocker-
frit miljø i flere år, så har 
den samlede  beværtning i 
byen endnu ingen  politik 
på området.  Derfor var det 
 ikke et brud på  samarbejdet 
i  byen, at Scandic i 
 weekenden  husede HA’ere 
til et rockerbryllup. 

Politikommissær Peter 
Bay fra Østjyllands Politi 
har derfor heller ikke 
 mange kommentarer til, at 
Scandic i weekenden lagde 
lokaler til tidligere HA-
præsident i Randers Per 
Heiss Kristensens bryllup. 
Han forstår dog ikke, at 
 hoteldirektør, Claus 
 Lerche, ikke forbyder 
 rockere adgang til 
 hotellet. 

»Man kan undre sig over, 
at hoteldirektøren ikke 
tror, at rockerne  skræmmer 
andre af hotellets gæster,« 
siger han. 

Emnet er udebatteret
Den samlede beværtning 
i Randers har endnu  ikke 
diskuteret, om de skal  lave 
en fælles politik på  området 
eller ej.  Formanden for 
 bestyrelsen, Claus Klits 
personlige holdning er dog 
klar.

»Privat og erhvervs-
mæssigt synes jeg ikke, at 
rockerne skal være her,« 
 siger han. 

Dog synes han, at det er 

en svær beslutning, fordi 
han heller ikke synes, at 
man bare kan lukke 
 rockerne ude fra 
 samfundet. 

Han fortæller, at han vil 
tage emnet op til  diskussion 
på næstkommende 
 bestyrelsesmøde, som 
 finder sted efter påske.

Velkomment initiativ
Såfremt bestyrelsen  finder 
frem til, at det bliver en 
 fælles front mod rockere på 
de samlede beværtninger, 
vil politikommissær Peter 
Bay hilse det velkommen. 

»Jeg synes egentlig, at 
man skylder de 
 beværtninger, som  allerede 
har udelukket rockerne, at 
bakke op om deres 
 beslutning,« siger han. 

Det er politiets opgave, at 
holde ro og orden, men 
 Peter Bay synes også, at 
samfundet kan tage en del 
i ansvaret, sådan som det 
er sket i Storegade. Og han 
understreger, at politiet 
meget gerne vil give 
 assistance til en samlet 
 beværtning på lige fod med 
det samarbejde, som 
 politiet og Storegade-
 miljøet har.

»Ingen har ubetinget ret 
til at lade sig beværte, så 
hvis restauratørerne vil 
bede rockerne om at gå, og 
de ikke vil det, så  assisterer 
vi gerne,« siger han. 

Ingen fælles front 
mod rockerne
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Af Lea Nielsen
lnie@amtsavisen.dk

RANDERS:  Indehaveren 
af motorvejskiosken ved 
 Gudenå  rastepladsen 
har fået en bøde på 
1500  kroner for at 
 have  udleveret billeder  
fra videoovervågnings-
kameraerne til en  kvinde, 
der havde tabt 20.000 
 kroner i kiosken.

Bøden er på det halve 
af, hvad anklageren  havde 
krævet. Dommer Dot 
Buchtrup gav som 
 begrundelse for bødens 
størrelse, at  kioskejeren 
udleverede billederne, da 
politiet ikke ville tage sig 
af sagen, og at han ikke 
var klar over, at det var 
ulovligt.

Sagen daterer sig 
 tilbage til 27. februar 2008,  
hvor den ulykkelige 
 kvinde tabte en pakke 
med 20.000 kroner i 
 kiosken ved motorvejen. 
Hun snakkede med 
 indehaveren af kiosken, 
der gav hende en 
 elektronisk kopi af 
 billeder fra kameraet. Her 
kan man se en mand, som 
bøjer sig ned og tager 
 pengene.

Billederne blev 
 offentliggjort i Ekstra 
Bladet, og det fik manden 
til at melde sig til politiet, 
ligesom han blev  genkendt 
på fotografiet af 
 bekendte.

Det er kun politiet, der 
må offentliggøre sådanne 
billeder, ikke private, og 
derfor blev der rejst en 
sag mod kioskejeren. Et 
flertal i Pressenævnet 
har udtalt kritik af  Ekstra 
Bladets offentliggørelse 
af billederne, hvor 
 manden optræder 
 utilsløret.

Han blev sigtet for 
 ulovlig omgang med 
 hittegods. Hvad han fik i 
straf, fremgik ikke af 
 retssagen mod kiosk-
ejeren.

Men nu kommer det 
 altså til at koste kiosk-
ejeren 1500 kroner.

Kioskejer 
fik bøde for 
at udlevere 
overvågnings-
billeder

RANDERS: Op mod 50-60 
gravsten er væltet og be-
skadiget på kirkegården 
i Spentrup, oplyser Øst-
jyllands Politi.

Et vidne så fire fyre lø-
be derfra ved midnatstid 
natten til tirsdag, men 
hun kunne ikke yderlige-
re give en beskrivelse af 
dem, oplyser Østjyllands 
Politi.

Gravsten 
skændet


