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I dag vaskede min nabo L og hendes samlever i det store vaskeri om formiddagen før kl. 11, i begge

vaskemaskiner [kælder Jernbanegade 55A og C] uden at sætte vaskelås i (det bekræfter de begge ca.

kl. 14.30 da de fortæller at de vaskede/vasker på 'chancen'). Der ligger endvidere en bunke tøj på 

bænken i det store vaskerum. Døren er åben til vaskerummet og lyset er tændt [!]. Jeg sætter 

vaskelås i omkring kl. 10.35, og går ned ca. 11.25 da den der vasker lige skal have mulighed for at 

hente tøjet. Tøjet er dog ikke hentet (døren står stadig åben og lyset er tændt [!]), hverken i 

maskinen eller på bænken, og jeg tager tøjet ud og ned i vognen til vasketøj, og sætter mit over. Da 

jeg senere skal hente mit vasketøj og putte det i tørretumbleren er det fuld af sæbe. På en stor 

vaskepulveræske hvor der ligger nogle bukser som jeg har lagt sammen lørdag eftermiddag, og lagt 

oven på vaskepulveræsken, fordi jeg ved hvis det er, er der rester af sæbepulver på bukserne, og det 

er der også lidt på tøjbunken på bænken. Jeg tager bukser og vaskepulveret op til dem der har det 

(Jernbanegade 55X) og skriver en seddel om at nogle har taget af vaskepulveret, hvorfor jeg har sat 

det op til deres dør. En sort vasketøjskurv der stod i det lille vaskerum står nu i det store vaskerum 

og det gør også noget vaskepulver og skyllemiddel. 

Kl. ca. 14.20 ser jeg at vaskepulver og bukser stadig står nede hos familien på x. sal, men sedlen er 

væk som jeg lagde på bukserne, og har samtidig set og hørt at L og hendes samlever er kommet 

hjem igen, og banker på døren, men en stor pige fortæller at de nok er i vaskekælderen. Da jeg går 

derned står de begge i det store vaskerum (døren er åben og lyset tændt) og jeg spørger om de har 

taget sedlen jeg lagde ved familien på 1. sal. Det benægter de begge, men bekræfter at det er deres 

tøj der lå på bænken i det store vaskerum. Tørretumbleren er fuld af tøj, men de siger det er tøj fra 

den lille maskine i den anden ende af kælderen. Det tøj tog jeg også ud, fordi det ikke blev hentet 

og lå i maskinen i flere timer, og der var ikke meget tøj deri. De nægter at tøjet jeg tog ud fra den 

store maskine er deres, selvom man kan se at det er i tørretumbleren. Og de nægter at have puttet 

vaskepulver i min maskine. Deres roder lidt rundt i deres forklaringer, og jeg er slet ikke i tvivl om 

at en af dem har gjort det [L er tyven og sabotøren!] . L siger i den forbindelse, at hun var 

advaret om mig [??!], og jeg svarer at det kun kan være fra en der bor i X, og hun siger det var fra 

'dem begge'. Jeg svarer at det var præcis hvad jeg havde haft tænkt - at de allerede har talt om mig! 



Ikke længe efter går L ... til beboer K Jernbanegade 55 [X] og de taler sammen. Jeg går ned og 

tager billeder af vaskelåsene. Kl. 14.46 banker beboer K på hos naboen L. Denne episode filmer 

jeg. Beboer K har et stykke papir i hånden, men går igen da der ikke bliver åbnet. Lidt efter går 

jeg ned i kælderen, og beboer K står og taler med Ls samlever i det store vaskerum. Jeg optager 

samtalen. De taler om mig, og om at K tager sig af en klage, og 'så går der lige lidt tid inden'. 

Samleveren fortæller om en episode hvor L havde lagt brugte bleer i poser ud i opgangen foran 

hendes dør, og at jeg havde bemærket det og tændt røgelse. At man lægger poser med brugte bleer 

ud på opgangen så det lugter i det meste af opgangen, om sommeren, og lader det ligge i tæt på to 

dage finder jeg temmelig mærkeligt. Det var sket flere gange. Da to store spyfluer fløj rundt, 

bankede jeg på da der nu lå to poser med bleer, og en veninde åbnede døren. L var ikke til stede så 

jeg gav beskeden videre om de ville undlade at lægge sådanne poser ud på opgangen. Beboer K og 

Ls samlever taler endvidere om lys der er tændt i vaskekælderen og at 'vi alle jo betaler til den 

fælles el'. De er enige om at 'sådan noget kan man ikke have'. Disse tidligere klager og 

efterfølgende advarsler jeg har modtaget, hvor der tilmed har været underskriftindsamlinger, kan jeg

forestille mig er foregået på nøjagtig samme måde! 

Jeg er på ingen måde overrasket over alt det her - vi har jo været udsat for lidt af hvert - og 

hændelsen bekræfter mig i, at beboer K har en ganske bestemt dagsorden og hele tiden har 

haft det muligvis i samarbejde med jer? Hvem ved?! 

Jeg imødeser og hilser endnu en advarsel velkommen og nårh, ja, det må vel blive en sag i 

beboerklagenævnet, ikke? 
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