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HASHKLUB: I disse bløde omgivelser er der fyret adskillige fede. 
Foto: Pernille Høy Malmstedt 

Hashklub i Blågårds
gade blev lukket 
POUTlAI<TION 

Nu får man bøde for at 
sætte sin ben i tidligere 
ungdomsklub på Indre 
Nørrebro 

0RREBRO: Motivt'r af l/l

temationaJe fodboldstjerner 
aR Tarantino-film pa 
~ne samt et land .kabs-
maleri 

En bar og blode læder
møbler og formaninger om. 
at stoffer er strengt forbudt 
at medbringe på stedet. 

Umiddelbart ser der gan
ske tilforladeligt ud i kælde
ren i Blågårdsgade 2A, som 
politiet har stemplet som en 
hashklub. hvor der og. 
kunne findes de karakteristi
ske inRTedienser: ",Ivpapir. 
rygerør og tobaksresler. der 

benyttes som udstyr, når der 
skal udføres redskaber til 
rygning af den forbudte 
slags. 

I onsdags blev stedet luk
ket af Nørrebro .'l]Xlliti og 
Narko- og bevillingspolitiet. 

Og nu koster det 2.500 
kroner. hvis man sætter" in,· 
ben der. og det koster udleje
ren af kælde'en 5OC.o kroner. 
hver gang en anden person 
opholder sig i kælderen. 

Desuden forbyde' pel'<>
ner. der tidligere er til . 
holdt i forbindelse med india
gelse eDer salg af hash. at op
holde sig foran kælderen. 

- Mm j/ytter problemen,e 
ikke bare. nar der lukkes en 
hash-lllllb? 

"Efter min bedste opfat
leise. er det blevet sværere at 
fa hash på Nørrebro. Blandl 
andet skuDe prisen være ste
get fra omkring 60 til cirka 70 
kroner for et gram, fordi der 
er et mindre udbud," siger 

Søren Wiborg•..Ieder af 
Nørrebro Næl]Xlliti. 

Næl]Xllitiet har jævnligt 
obS<'fVeret kælderen l 

Blalf<lrdsgade gennem de se
ne,le måneder og fimdet be
vi""r for ulovligheder inden 
lukningen, som . allerede 
skulle have været l decem
bero Imidlertid var det svært 
al kontakt til udlejerffi: 

Det lykkede. til sidst. og 
han fik en bode. Over for Lo
kalavisen erklærer han. at 
han inlet kendte til hashsIa
get i kælderen. 

"Jeg var med til at starte 
det som ungdomsklub l be
gyndE'isen af 1990"erne. og 
København Kommune støt
tede det. l de sidste fire-fem 
år har jeg intet haft med det 
at gøre. jeg har kun hørt om 
det fra politid," forsikrede 
han om og fastslog. at nu var 
han færdig med Blågårds
gade 2A. 


