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Forord
Det var med en vis betænkelighed jeg tog imod opfordringen 
fra stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou om at skrive mine 
erindringer. I sig selv lød opgaven spændende, og vel havde 
jeg, når jeg selv skal sige det, haft et begivenhedsrigt og inter
essant livsforløb. Men kunne det interessere andre at læse? 
Og i så fald, hvordan så forme det og give stoffet den substans, 
som kunne fastholde læseren fra første til sidste side.

Hurtigt gik det op for mig, at dette med altid al være på vej var 
noget essentielt. Det styrer éns hele levnedsløb, og det danner 
grundlag for livets beslutninger, om de er af følelsesmæssige, 
faglige eller politisk art. Derfor titlen Altid på vej.

Forløbet og de mange episoder bag er mine. Ordvalget og i 
nogen grad den orden, de bygger på, skyldes et samarbejde 
med redaktør N. E. Thrane, som jeg lærte at kende helt tilba
ge i 50’erne gennem vort fælles arbejde på Kolding Folke
blad. Hver for sig og i flere sammenhænge fælles har vi været 
på tæt hold af en udvikling, som i høj grad har været med til 
at sætte præg på Kolding.

Altid, på vej forsøger at genkalde noget af alt det, som gik for
ud for mit borgmestervalg den 1. april 1977, tiden som fulgte, 
og hvad den kom til at betyde for byen, ligesom jeg i erin
dringsglimt trækker nogle af de mennesker frem, som fik stor 
betydning for mit daværende virke. Spring i tid og sted, sejre 
og nederlag og et kalejdoskopisk billede af en by i rivende ud
vikling. Det er i al korthed mine erindringer, hvortil jeg kun 
kan ønske læseren: God fornøjelse - i håbet om, at de kan 
læses med lige så stor glæde og fornøjelse, som det var at gen
kalde dem.



En opgave at løse
... Vi vil aldrig komme i den situation, hvor vi kan konstatere, at nu 
er alle opgaver løst. Al arbejdet er tilendebragt...

Det er en grundfæstet sandhed, og den rummer en dybde, 
som jeg nok ikke helt forstod vidden af, da jeg hin fredag aften 
den 1. april 1977 havde fået hængt byens gyldne kæde om hal
sen og dermed var valgt til at føre den gerning videre, min me
get gode ven og byrådskollega, Peter Ravn, gennem 15 år hav
de udøvet som borgmester i Sydøstjyllands største kommune.

Når jeg nu henter den frem fra erindringens brogede bil
ledtæppe, er det dels fordi den siger en hel del om det livsaf
snitjeg stod for at skulle indlede, dels fordi den i aftenens sto
re sammenhæng var med til at markere - og som sådan brug
te jeg den i min takketale - at nu var kaptajnen gået fra borde 
og havde overladt skib, besætning og passagerer til sin første
mester.

Den aften i byrådssalen på Kolding Rådhus står mejslet i 
min erindring. Det er næppe for meget at sige, at jeg husker 
den minut for minut. En aften med mange indtryk, hvor fø
lelserne skiftede. En aften i stor glæde, men også med nogen 
skepsis. For hvad ville fremtiden mon bringe? Og også iblan
det vemod fordi den samtidig betød et farvel til min læreme
ster udi den lokalpolitiske kunst.

Uforberedt til at skulle indtage pladsen i borgmesterstolen 
var jeg for så vidt ikke. Forud var gået 11 år som byrådspoliti
ker, og som 1. viceborgmester kan man vel med god grund si
ge, at jeg var blevet kørt i stilling. Men alligevel kom det over
raskende.

Og borgmesterskiftet gav forståeligt nok anledning til en 
hel del omtale og forskellige gisninger i den lokale presse. I 
det væsentlige som en direkte følge af, at skiftet skete i utide. 
Et år før det ordinære byrådsvalg i marts 1978.

Peter Ravns helbred var begyndt at vakle. Det chokerede os 
alle. Han var klippen, alle kunne klynge sig til. Jovial og bredt
favnende. Den beredvillige modtager, når nogen havde noget 
at besvære sig over, og problemknuseren, hvis tingene viste til-

9



Bent Rasmussen: Altid pa vej

bøjelighed til at gå i hårdknude.Typisk for ham valgte han den 
mindst dramatiske måde af verden at slippe nyheden ud på.

En dag sidst i januar sagde han under en af vore mange 
samtaler nærmest henkastet: - Kan du og Annalise ikke kom
me over til Marie og mig til en kop kaffe.

Bedst som vi sad og hyggede os, satte Peter pludselig kaffe
koppen stille ned i underkoppen og fortalte, at han på det se
neste ikke havde haft det så godt. Han følte sig nedkørt og ud
slidt og fortalte, at han nyligt havde været til læge, og at den
ne havde anbefalet ham at stoppe nu.

Jeg gjorde, som man naturligt gør i den situation. Forsøgte 
at afdramatisere med et: - Jamen Peter. Tror du ikke, at du ba
re trænger til lidt fred og ro. Du skal se, så går det igen, og så 
holder du til valget.

- Nej, og her var Peter viljefast og tydeligvis ikke sindet at 
bøje af: -Jeg går til 1. april!

Det tog nogen tid at sunde sig, og jeg er bange for, at kaf
fen stod og blev halvkold, inden jeg igen var parat til diskute
re, hvad der så nu skulle ske.

Vi blev enige om at bevare hemmeligheden lidt endnu. Pe
ter skulle så, som lægen havde anbefalet, tage på ferie, og jeg 
skulle lade mig konstituere som borgmester.

I den periode, hvor Peter var afsted på ferie, skulle han så - 
bilagt lægeerklæring - sende en begæring til byrådet om at 
måtte træde tilbage.

I stedet for alene at lade begæringen behandle i Økonomi
udvalget indkaldte jeg alle gruppeformændene, og det betød, 
at afskedsbegæringen i det ordinære byrådsmøde den fjerde 
mandag i marts kunne tages til efterretning og tiltrædes uden 
nogen form for kommentarer.

Sideløbende var min kandidatur blevet konfirmeret af par
tiapparatet, henholdsvis den lokale partiforening og af fælles
virksomheden, der foruden partiforeningen i Kolding også 
talte de socialdemokratiske foreninger i Sdr. Stenderup, Sdr. 
Bjert, Alminde og Viuf.

Samtidig med, at foreningerne tiltrådte, at jeg overtog 
borgmesterposten efter Peter Ravn, blevjeg indstillet som So- 

10



EX OPGAVE Al LOSE

By rådssek releer Harry Rasmussen luenger den gyldne /teede om halsen på mig. (Eolo: Pe
ter Thaslum)

cialdemokratiets spidskandidat og dermed borgmesterkandi
dat ved kommunevalget det følgende år.

Dermed var banen så kridtet op til det ekstraordinære by
rådsmøde den 1. april, hvor eneste punkt på dagsordenen 
var: Valg af borgmester.

Det byrådsmedlem, som havde størst anciennitet, skulle le
de valget. Det var Sonja Andersen. Hun har senere glædet 
mig ved at fortælle, at det også for hende var et stort øjeblik, 
- stort fordi hun var glad for, at det netop var mig, der stod 
foran valget, og samtidig betroede hun mig, at også hun hav
de sommerfugle i maven.

Mine flagrede endnu lystigt rundt, da byrådssekretær Har
ry Rasmussen hængte kæden om halsen på mig som tegn på 
den nye borgmesterværdighed, og de var ejheller faldet til ro, 
da jeg lidt senere, efter at være blevet lykønsket fra alle sider, 
skulle takke for valget og forklare, hvad jeg så i den nye, store 
opgave.
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lak foren god indsats og velkom men til borgmeslerjobbet. Billedet er laget ved Peter Ravns 
afskedsreceftion den 31. marts 1977. (Foto: X'. Lisberg)

Den lykønskning, som glædede mig allermest, var min fars. 
Han var på det tidspunkt meget syg, og at han formåede at gå 
op ad de mange trapper til byrådssalen, skyldtes stor hjælp fra 
rådhusbetjent Boisen. Det var tydeligt, at far var overvældet af 
situationen. Det var for ham som for mig et stort øjeblik. Den 
aften var han i byen for sidste gang. Umiddelbart efter at være 
kommet hjem, gik han i seng. Han døde i august samme år.

Min tale fra dengang er gemt og arkiveret og har som så 
meget andet været fremme og er blevet vendt en ekstra gang 
til støtte for erindringen, men også som en dokumentation 
for et - indrømmer jeg - set i det store perspektiv - kortvarigt, 
men for mit eget vedkommende uhyre betydningsfuldt og 
særdeles spændende livsafsnit.

Vist var visionerne store, og selvom, som jeg også udtrykte 
det dengang: Ingen partier har patent på al visdom, så føler 
jeg alligevel, at jeg i min periode som borgmester, indtil jeg 
selv i efteråret 1985 »gik i utide«, efter bedste evne formåede 
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at leve op til og også i gerning fik vist, at der var hold i og op
bakning fra byrådskolleger og brede kredse i byen til at 
fortsætte og udvikle det allerede da etablerede samarbejde til 
gavn for hele byen og dens borgere.

Det var forståeligt - og ikke mindst fordi jeg skulle efterføl
ge Peter Ravn, der havde magtet at markere sig som hele by
ens borgmester - med en særlig respekt jeg gik ind til arbej
det. Jeg følte et særligt ansvar og forpligtelse, og selvom byr
den ikke ligefrem føltes tyngende, så lå det klart, at jeg stod 
foran en opgave, det ville blive meget svært at leve op til.

Jeg husker, at jeg lovede, at jeg ikke ville lade nogle ting 
uprøvede for at skabe det bedst mulige klima for en sådan ud
vikling, og jeg mindes, at jeg sluttede af med et håb om, at jeg 
som Koldings nye borgmester måtte få held til at medvirke til 
en fortsat positiv udvikling til gavn ikke alene for byen, men 
også for dens borgere.

Hvorvidt også dette sidste er lykkedes, må andre i dag døm
me om.



Barndommen i Konsul Grans Gade
Mange tanker løber gennem hovedet en sådan dag og aften, 
som det også skete for mig den 1. april 1977. Tanker om, 
hvordan fremtiden mon ville forme sig, og også glimtvis tilba
ge til alt det, der var gået forud. Til episoder, som fyldte med 
glæde, andre, som måske ikke havde været så vellykkede, og 
til de mere særprægede, som da jeg eksempelvis i kraft af mit 
formandskab i Boligudvalget skulle sanere mit barndoms
hjem i Konsul Graus Gade.

Det, der dengang slog mig allermest, var lidenheden. Jeg 
huskede den to-værelses helt anderledes fra min barndom. 
Nu måtte jeg konstatere, at der dårligt nok i stuen var plads til 
et bord, en stol og til divanen, som jeg huskede så tydeligt.

Hvad øjnene ser, har det med at ændre sig med alderen, og 
virkeligheden sløres, jo længere den kommer på afstand.

Et står dog fast: Kvarteret havde kendt sine bedste dage, 
omend de vel aldrig havde været særlig gode. Set ud fra et 
rent bygningsmæssigt standpunkt.

Husene i den side af det daværende Konsul Graus Gade, 
hvor jeg havde mit barndomshjem, var bygget ind i en gam
mel lergrav. Bagtil løb Lergravstien eller »Smøgerstræde«, 
som den også kaldtes. Her mødtes efter skoletid de ældre ele
ver fra Drengeskolen, den nuværende Alykkeskole. De røg i 
smug, og de afgjorde ved slagsmål deres forskellige mellem
værender. Jeg husker fra drengeårene mange slagsmål lige 
oven for vore vinduer på førstesalen.

Jeg kom til verden i nr. 41 den 26. november 1932. Overfor 
i nr. 44 boede mine bedsteforældre. Morfar, Valdemar Knud
sen, var havnearbejder. Min far, Axel Rasmussen, var uddan
net smed.

Mine bedsteforældre på min fars side var Adolf og Marie 
Rasmussen. Min bedstefar var i en menneskealder portner på 
Jydsk Telefon, og de boede i kælderen under centralen i Klo
ste rgade.

Konsul Graus Gade var et decideret arbejderkvarter, i det 
væsentlige beboet af meget børnerige familier. Husene var, 
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Konsul Grans Gade, som den tog sig ud i 1967. (Foto: Gudrun Hechmann)

I jo gravsstien med de gamle efterhånden saneringsmodne ejendomme. Billedet er fra 
1961. (Foto: Gudrun Hechmann)
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som følge af deres placering meget fugtige og mange så råd
ne og mærket af svamp, at materialerne fra dem ved den se
nere kondemnering måtte afbrændes for at sikre, at dårlig
dommene ikke skulle føres videre.

For nogle var det gamle Konsul Grans Gade-kvarter måske 
en idyl, men det gjaldt bestemt ikke de mennesker, som boe
de der. De fugtige og usunde boligforhold betød, at mange af 
kvarterets børn blev sendt på ophold på sanatorier. Min egen 
lillesøster, Lissie, døde i oktober 1938 kun otte måneder gam
mel af lungebetændelse.

Jeg husker, at hun lå i et telt. For fodenden af hendes seng 
var der opstillet et gasapparat, og på det kogte en keddel med 
vand. Dampene herfra blev sendt ind i teltet. Mor og far våge
de på skift over hende og sørgede for, at der hele tiden blev 
ledt damp ind i teltet.

Dengang var det den eneste måde, hvorpå man kunne lin
dre sygdommen. Nogle år senere blev penicillinet opfundet, 
og jeg husker, at min mor tit talte om, at havde man bare 
kendt til det, da Lissie var syg, så havde hun måske kunnet stå 
sygdommen igennem.

Min tid i Konsul Grans Gade oplevedes nok anderledes end 
de fleste andre børns. Jeg var på det tidspunkt endnu ene
barn. Først efter at vi var flyttet til Nordre Ringvej, hk jeg mi
ne tre søskende, Lis, Per og Hanne. Alle mine daværende 
kammerater havde flere søskende.

De fleste familier var fattige, mange fædre var arbejdsløse 
og mødrene havde nok at gøre med at passe børn og skulle til
med i mange tilfælde også klare rengøringsjob. Men der her
skede et helt utroligt sammenhold i kvarteret.

Det skete ofte, at en af konerne i kvarteret gik rundt og 
samlede ind. Jeg husker især én, fru Holtehus. Hun kom, hver 
gang nogen i nabolaget var syge, eller når en familie var ble
vet ramt af arbejdsløshed eller gennem dødsfald. Understøt
telsen var ikke til den store hjælp dengang. Når indsamleren 
mødte op, blev der givet en 25-øre eller en 50-øre, hvis der var 
højvande i kassen.

Folk var utrolig hjælpsomme. Den helles nød og trang skab- 
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Mine bedsteforældre. Til venstre Marie og Adolf Rasmussen fotograferet i den gamle tele
fon een trals gård i Klostergade, og til højre mine bedsteforældre f)å mors side, Christiane og 
Iåldemar Knlidsen.

te det sammenhold, som trods alt bød på lyspunkter og gjor
de tilværelsen tålelig.

Her levedes lixet på godt og på ondt, og kvarteret havde si
ne egne typer og originaler. Således husker jeg tydeligt lygte
tænder Nicolajsen. En lille forkrøblet mand, som hver aften 
med sin lange stang i hånden gik rundt og tændte byens gas
lys. Det fortaltes, at han havde fået sin særegne skikkelse af, at 
hans mor, der måtte gå på arbejde, for at få ham til at være ro
lig, medens hun var væk, havde givet ham brændevin i sutte
flasken. Om det passer, ved jeg ikke, men sådan hed det sig, 
og beretningen pirrede en barnlig fantasi.

Ingen tog særlig notits af Nicolajsen. Sådan så han ud, og 
det respekterede man, ligesom man accepterede andre af 
kvarterets typer. Ingen så skævt til dem. De var der bare, og 
som sådan faldt de helt naturligt ind i dagligdagen.



Beni Rasmussen: Allid pä vcj

Fotografi fra sommeren 1933. Del er mig 
og mine foræld re, Mary og Axel Rasmus
sen, i mine bedsteforældres have i Konsul 
Graus Gade nr. 44.

I gaden havde man på den tid to købmandsforretninger og 
to slagtere, og samtlige handlende udmærkede sig ved at give 
kredit indtil om fredagen, når indkøbsbogen blev gjort op.

Konsul Gratis Gade var mit kvarter indtil 1940, da jeg fyldte 
otte år. Så flyttede vi til Nordre Ringvej, hvor Arbejdernes An
dels Boligforening var i gang med at opføre deres første lej
ligheder.

Far var med til at stifte AAB, og vi var niende familie, som 
flyttede ind. Det var i den af de 4-familiers gule huse, som lig
ger nærmest Nordre Kollegium.

Det kostede dengang 500 kr. i indskud at flytte ind, og jeg 
husker, at far stolt kom hjem og fortalte, at nu skulle vi til at 
spare op, for nu skulle vi flytte. Der blev også lagt penge til si
de, men 500 kr. dengang var mange penge, og det blev da og
så nødvendigt at låne lidt i banken.

Det var en overvældende overgang, og det gjorde et meget 
stort indtryk at flytte fra Konsul Gratis Gade til Ringvejen. 
Tænk, vi havde nu toilet inde i huset mod før lokum i gården. 
Stuerne var lyse og venlige. Det var ren luksus, vi var havnet i. 
Og mine kammerater fra Konsul Gratis Gade gjorde store 
øjne, når de besøgte mig. Forbindelsen med dem holdt jeg 
vedlige, o 
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Megen leg foregik dengang på gaden, og meget af det, vi le
gede med, fremstillede vi selv. Ofte var jeg tilbage hos kam
meraterne i det gamle kvarter, hvor de udendørs legemulig
heder var helt specielle, men hver gang var det en glæde at 
kunne vende hjem til de nye og meget forbedrede boligfor
hold.

Den 1. april samme år begyndte jeg i skole hos lærer Kilde- 
gaard på Forskolen (den af Blæsbjergskolens bygninger, som 
vender ud mod Blæsbjerggade. Bygningerne mod Skolegade 
husede dengang Pigeskolen).

Den 9. april fulgte så besættelsen. Den aften stod vi og så de 
tyske soldater marchere ad Hans Ludvigsvej forbi Drengesko
len, den senere Alykkeskole. Det var også en aften, som skab
te travlhed i Konsul Grans Gade. Her boede der en del kom
munister, og flere havde klæbet agitationsplakater og plakater 
med slagord vendt mod nazisterne op på husmurene. Nu fik 
de pludselig travlt med at fjerne dem igen. Således på nabo
huset, hvor ejeren udfoldede store anstrengelser for at vaske 
husmuren ren igen.

Jeg er nok en af de elever, som har gået længst på Forsko
len. Dengang var forskolen to-årig, hvorefter eleverne flyttede 
til Drengeskolen, men den blev hurtigt okkuperet af tyskerne, 
så for mit eget vedkommende blev det til fem år på Forskolen 
og sidenhen til undervisning forskellige steder i byen, bl.a. på 
den gamle Tekniske Skole i Vesterbrogade og i Kvindernes 
Bygning i Slotsgade.

Lærer Kildegaard hadede tyskerne af et godt hjerte, og det 
lagde han ikke skjul på i sin undervisning. Han havde meget 
at fortælle om nazismen og om dens ondskab, og han indpo
dede os en god dansk holdning vendt imod alt det, som kom 
til os sydfra. Han var meget historisk interesseret. Fortalte le
vende om Søndeijylland og om Kong Christians ridt over den 
gamle grænse ved Genforeningen i 1920, og de mange dan
ske sange jeg den dag i dag kan udenad, skyldes lærer Kilde
gaard.
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På et senere tidspunkt efter befrielsen fik jeg yderligere at 
vide, at lærer Kildegaard, der havde sin private bolig i Harths 
Allé, ved flere lejligheder havde skjult modstandsfolk på flugt 
fra Gestapo. Og det gav ham hos os drenge en ekstra stor 
stjerne.

Først omkring 1947 blev der igen skabt ordnede skolefor
hold i byen.

Dengang var det helt almindeligt og naturligt, at drenge hav
de en budplads, så da jeg var 12 år, blev jeg bud i Schæffers 
Boghandel i Jernbanegade.

Jeg mødte kl. 15 efter skoletid og fartede sammen med bog
handelens øvrige to bydrenge byen rundt på budcykel.

Vi havde megen tid til overs, men Schæffer tillod ikke, at vi 
bare stod og hang. Var der ikke noget at lave, kunne vi gå ned 
i kælderen og læse. Her var der mange bøger til disposition, 
både nye og brugte.

Jeg husker en lejlighed, hvor en af de andre bydrenge stod 
og ventede på, at nogle bogpakker skulle blive klar. Schæffer 
blev opmærksom på ham, og straks lød det:

- Hvad! Står du bare der og hænger?
-Jeg venter på et par pakker, som jeg skal på posthuset med, 

forsvarede drengen sig, men Schæffer var der straks med et:
- Den tid kunne du have brugt til at læse en hel side...!
Jeg fik læst utroligt meget i min tid som bud, og når jeg 

kunne snige mig til det, opholdt jeg mig i det bogtrykkeri, 
som var knyttet til boghandelen. Jeg var meget betaget af det 
arbejde, de to typografer og pålæggersken udførte, og især 
blev jeg draget af at se, hvorledes typograferne fiskede ty per 
op af sættekasserne og dannede ord og sætninger.

Det gav mig lyst til at blive typograf, og dermed var i grun
den også lagt kimen til den vej op gennem systemet, som jeg 
- i øvrigt helt på linie med Peter Ravn - skulle komme til at 
følge. Turen op gennem fagbevægelsen med tillidsmands- og 
formandsposter parret med de politiske sonderinger.



Lærerige år på byens blad
Skolen forlod jeg et par dage før min 14 års fødselsdag, og på 
selve dagen som dengang »halvvejs voksen« tiltrådte jeg som 
arbejdsdreng i honningkælderen på FDB. Her var jeg et lille 
årstid.

Lærepladser hang ikke ligefrem på træerne i de år, men for 
mig stod stadig typografien som noget tillokkende og at
tråværdigt.

Min mor kendte Thaarup Rasmussen, der var ansat på Fol
kebladet, og som jeg siden gennem mange år var ombryder 
sammen med.

Thaarup Rasmussen havde anbefalet, at jeg tog ned på bla
det og snakkede med faktor Poul Nielsen. Jeg fik overtalt far 
til at tage med, og han på sin side påbød mig at spørge pænt 
og høfligt, om der mon skulle være en ledig læreplads.

Poul Nielsen, stor og mægtig som han var, stirrede lidt for
undret på os begge, og sagde så direkte henvendt til mig:

- Ka' du stave?
Det svarede jeg bekræftende på, og så fulgte der ét:
- Er det dig, der spiller fodbold?
- Ja, på KB's juniorhold.
- Godt, så kan du begynde på mandag!
Den ansættelsessamtale har vi siden haft megen morskab 

af. Men jeg stillede på Folkebladet mandag kl. 7 den 15. sep
tember 1947, og jeg havde efterfølgende 21 gode og spænd
ende år på avisen.

Læretiden for typografer var dengang fem år, og allerede få 
måneder efter at være startet under Poul Nielsens brede vin
ger blev jeg valgt til kasserer i lærlingeklubben.

Det blev starten på en lang række af senere tillidsposter. 
Umiddelbart efter udstået læretid fulgte jobbet som tillids
mand for håndsætterne, sidenhen valgtes jeg til fællestillids
mand og dermed fulgte også ofte besværlige og vanskelige 
løn fo r h a n d 1 i n ge r.

Senere blev det til en bestyrelsespost i Typografernes Fag
forening. Den efterfulgtes af formandsposten samme sted, og
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Håndsrelleriel på Kolding Folkeblad. 1 forgrunden slår Thaarup Rasmussen og jeg ved 
ombryderbordet, hvor dagens blysat le avis blev til. (Foto: Peter Thast um)

den igen af et medlemsskab af Tarifkommissionen og dermed 
inddragelse i forhandlinger om overenskomster i Forligsinsti
tutionen.

Nogle år efter at jeg var udlært, gik Folkebladet som så 
mange andre aviser dengang fra det gamle 7-spaltede til 8- 
spaltet format, og det stillede ikke mindst nye krav m.h.t. avi
sens ombrydning. Jeg fik tilbudt at ombryde avisen sammen 
med Thaarup Rasmussen, der hidtil alene havde været den, 
som samlede og placerede de blysatte artikler med tilhørende 
rubrikker, billedtekster og klichéer.

Jobbet bragte mig samtidig tættere på bladets journalister, 
idet ombrydningen foregik i et samarbejde med dem, således 
forstået, at journalisterne var placeret på den ene side af om
bryderbordet og vi på den anden, og processen foregik efter 
journalistens anvisninger. Og så godt som vi nu kunne kom
me overens om det rent faglige.

Folkebladet var en utrolig god arbejdsplads. Det var i Vil
helm Behrens redaktørtid. Han var en meget markant per- 

22



I ÆRERIGE AR l’A BYENS BL\1)

son, en mand, man på mange områder kan betegne som en 
vanskelig arbejdsgiver, men samtidig et menneske med hjer
tet på rette sted og en mand, man altid var sikker på at kunne 
søge hjælp hos, hvis der virkelig var et behov for det.

Som følge af, at typografernes overenskomst - i øvrigt lig 
journalisternes - byggede på minimalløn, var der lagt op til 
evige forhandlinger om personlige tillæg. Modsat journali
sterne arbejdede typograferne på, at alle skulle have det sam
me i personligt tillæg, og da redaktør Behrens ikke ligefrem 
havde skyld for at forære noget væk, førte det tid efter anden 
til både barske, hårde og temperamentsfulde forhandlinger. 
Og det hændte, at resultatet blev en arbejdsnedlæggelse.

Efter en sådan behandlede redaktør Behrens konflikten i 
en leder, og der var om mig som forhandlingspart et afsnit, 
som faldt især en af mine kolleger for brystet.

Rotationstrykker Peter Hvidtfeldt havde i den blystøbte 
form, som skulle spændes på rotationspressens trykcylindre, 
læst Behrens artikel, og dårligt nok var han nået igennem 
den, før han tilkaldte mig som fællestillidsmand og meddelte, 
at det fandt man sig i hvert fald ikke i. Enten blev redaktørens 
leder fjernet, eller også gik man omgående hjem.

Jeg fik fat i Poul Nielsen, og sammen med ham diskuterede 
vi situationen, men trykkerne var ikke sindet at »sluge kame
ler«.

Peter Hvidtfeldt stod fast og havde sine kollegers opbak
ning. Overfor redaktør Behrens måtte vi meddele, at der ikke 
blev trykt nogen avis den dag, hvis ikke det pågældende afsnit 
aflederen blev fjernet.

Behrens lagde på ingen måde skjul på, at han mildt sagt var 
rasende. Der var, pointerede han kraftigt, tale om en kræn
kelse af ytringsfriheden. Han var bladets redaktør, og det var 
ham, der alene afgjorde, hvad der skulle stå i spalterne.

Dog, efter nogen tid måtte han bøje sig. Det pågældende 
afsnit blev fjernet, og dagens avis blev reddet.

I de år herskede der blandt typografer et utroligt sammen
hold og en fasttømret solidaritet blandt kolleger. Som tillids
mand var man sikker på, at blive bakket 100 pct. op. Uanset,
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hvor hårdt det gik til under lønforhandlingerne på Folkebla
det, var jeg aldrig i tvivl om kollegernes fulde opbakning, og 
medvirkende til det gode arbejdsklima var, som det også ses af 
ovenstående episode, ikke mindst faktor Poul Nielsen. Han 
havde en helt speciel evne til at løse problemer, i mange tilfæl
de endnu før de var i færd med at opstå. Han var en uund
værlig modpol til Vilhelm Behrens, som til tider blot ved sin 
tilstedeværelse i den tekniske afdeling kunne lægge op til 
konfrontationer.

Hver for sig har jeg lært meget af samarbejdet med de to 
mænd. Hver på deres måde har de haft meget at give. Poul 
Nielsen ikke mindst på det kollegiale felt, medens Vilhelm 
Behrens sin barskhed til trods besad en sjælden medmenne
skelighed. Var der virkelig hj£elp behov, var han også villig til 
at yde den. Til gengæld forlangte han, at man var ham tilliden 
værdig. Gud nåde den, der ikke var det...

Når jeg tænker på Poul Nielsen og Vilhelm Behrens må jeg 
indrømme, at det er ledertyper, der ikke er plads til i dag, 
men jeg er glad for, at jeg har kendt dem og har kunnet tage 
ved lære af dem.

Inde på Poul Nielsens kontor hang der på væggen indram
met følgende vers:

Tal varsomt om andre,
hvad, fejl, du end ser
Kan være, du havde dem større,
om du sk ulle vandre de veje, de går, 
og ej havde dit på det tørre.

De ord har jeg tit tænkt tilbage på, og jeg har forsøgt at le
ve op til dem i mange sammenhænge. Eksempelvis da jeg blev 
chef for Arbejdsformidlingen, og senere i min borgmester
gerning.

Poul Nielsen såvel som Vilhelm Behrens, der på det tids
punkt også var byrådsmedlem ved siden af redaktørjobbet, 
medvirkede begge stærkt til at skabe de gode arbejdsforhold, 
som gjorde, at jeg aldrig var ked af at stå op til mit arbejde på 
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Folkebladet. Man følte en tryghed i ansættelsen, og bl.a. var 
de årlige udflugter for det samlede personale med til at udvi
ske skellet mellem de forskellige personalegrupper.

Det var også en tid, hvor den faglige stolthed endnu her
skede. Hvor ingen snød sig til halvgjort arbejde. Typografien i 
blyets tid var det solide håndværk, et håndværk, som udøve
ren skulle lære til bunds og som vedkommende havde at 
praktisere fuldt ud hver eneste dag.

Ligesom det var de håndsatte ord i blybogstaver i Schæffers 
Bogtrykkeri, der satte mig på sporet af typografien, var det 
uden tvivl mit arbejde ved ombryderbordet på Folkebladet, 
som førte mod det senere politiske arbejde og interessen for 
kommunalpolitik.

Som ombryder havde man journalisternes blysatte artikler 
foran sig, og i de første formiddagstimer inden en tilstunden
de deadline begyndte at skabe travlhed, havde man tid til at 
læse dem. På den måde fik man automatisk kendskab til en 
masse ting. Man fik en mængde informationer om dette og 
hint, og ikke mindst de kommunale artikler læste jeg med 
stor interesse. Dengang bragte avisen lange byrådsreferater. 
Man refererede debatten, så enhver kunne se, hvad de enkel
te medlemmer havde gjort sig af tanker om de sager, som stod 
på dagsordenen. Det var nærmest, som om man selv havde 
overværet mødet, modsat i dag, hvor byrådets møder er sam
menskrevet til ti linier, og hvor man i bedste fald kun får es
sensen af mødet.

Thaarup Rasmussen havde sæde i byrådet, valgt af kommu
nisterne, og både han og bladets kommunalmedarbejdere 
var hver på deres felt med til at fremme min interesse for det 
kommunalpolitiske arbejde. Hvad der ikke ligefrem kunne 
læses ud af byrådsreferaterne, kunne den journalist, som hav
de skrevet dem, fortælle, eller også give nye indfaldsvinkler, så 
man ligesom bedre forstod de vendinger, der var brugt. Også 
mit tillidsmandsarbejde var dengang medvirkende til at skabe 
grobund for det politiske arbejde.
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Ved siden af at jeg varetog hvervet som fællestillidsmand, 
fungerede der på Folkebladet tillidsmænd for maskinsætter
ne og for nykkerne. Hos nykkerne var det Robert Andersen, 
og mellem ham og mig opstod der et varmt venskab.

Jeg besøgte ofte ham og hans hustru Sinni, og det var hos 
dem, jeg lærte Annalise at kende. Hun og Sinni var begge an
sat hos bager Ryberg i Domhusgade, og Sinni påstår, at mødet 
mellem Annalise og mig var nøje planlagt.

Vi blev gift i maj 1961 og flyttede ind på Kikkenborgvej 12 i 
stuen.

På det tidspunkt var det meget svært at få en lejlighed, og 
det var et krav for at blive godkendt, at man var gift eller blev 
det inden for tre uger efter, at boligen var bevilget.

Den månedlige husleje var 165 kr. incl. varme. En typografs 
ugeløn var dengang 185 kr.

Lejligheden havde hverken bad eller varmt vand, og toilet
tet i kælderen var fælles med beboerne på 1. sal.

På Kikkenborgvej fødtes vore to ældste børn, Lars og Lene, 
og det er vist ikke for meget sagt, at forholdene trods alt var 
lidt besværlige med to små børn, når alt vandet skulle varmes 
på et gasblus i køkkenet.

Vi boede der indtil den 1. januar 1964, da vi flyttede til et af 
Lejerbos rækkehuse på Elmevej. Her var huslejen 225 kr. om 
måneden, og det samme var ugelønnen.

Dengang var det en gylden regel, at man skulle kunne afse 
en ugeløn i husleje. Det gjaldt vist for de fleste, men det er da 
ingen hemmelighed, at der altid blev arbejdet på at bringe 
lønnen i vejret. Jo højere løn, jo mere ville der være til overs 
til forbrug.



Det faglige kunne ikke stå alene
Det kommer næppe som nogen overraskelse, at jeg i ung
domsårene hørte til på venstrefløjen, men på den anden side 
er det forkert at påstå, at jeg var egentlig politisk engageret.

Nok har jeg deltaget i diskussioner i DSU og DKU, men jeg 
har aldrig haft medlemskort nogen af stederne. Det var først 
for alvor i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, at 
det rigtigt gik op for mig, at ikke alene det faglige, men også 
det politiske spillede en stor rolle. Jeg oplevede, at Christians- 
borg-politikerne greb ind i de forhandlingsresultater, arbejds
markedets parter var nået frem til, og det slog mig, at det po
litiske element var stærkere, end jeg hidtil havde anet. Med 
andre ord begyndte det at gå op for mig, atjeg burde søge ind 
i et politisk parti.

Det sidste skub gav min gode ven og arbejdskollega, Alex 
Jentsch, mig. Mange er de »foredrag«, han har holdt for mig 
om vigtigheden af at være politisk bevidst. Det var i de år, hvor 
Viggo Kampmann var statsminister. Alex fik mig op til et fol
ketingsvalg overtalt til at være anbefaler for Socialdemokrati
et, og umiddelbart derefter meldte jeg mig ind i partiet.

I november 1961 blev jeg noget overraskende - og ikke 
mindst for mig selv - valgt til formand for Arbejdernes Fæl
lesorganisation.

Fællesorganisationens hidtidige førstemand, formand for 
Tekstilarbejdernes Fagforening og medlem af byrådet, Willy 
Luhdorf, var død, og i en periode havde smedeformanden 
Svend Andersen været konstitueret.

Repræsentantskabet, der er sammensat efter medlemstal i 
de enkelte tilsluttede faglige afdelinger, var indkaldt, og der 
var til formandsvalget to oplagte kandidater - Svend Ander
sen og slagteriarbejdernes kasserer, Hans Hjelm.

Jeg fik en opfordring til at kandidere, men regnede rent ud 
sagt ikke med store muligheder. Mine 29 år vejede ikke meget 
i forholdet til de »sværvægtere«, jeg var oppe imod. Der var i
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Her er jeg midt i ombrydningen af dagens 
avis som nyvalgt formand for Arbejdernes 
Hellesorganisation. Linierne blev sat i bly 
og spullevis ombrudt med rubrikker og bille
der. (Foto: Peter Thastum).

Fællesorganisationen tradition for, at man valgte folk, som var 
oppe i årene, og både Svend Andersen og Hans Hjelm havde 
passeret de 50.

Forud for afstemningen blev der holdt en række gruppe
møder, hvor formandsemnerne blev diskuteret, og efterhån
den som aftenen skred frem, blev det mere og mere klart, at 
mine chancer ikke var så ringe endda.

Arbejdsmændene, slagteriarbejderne, FIK og samtlige byg
gefag støttede min kandidatur, og også borgmester Peter 
Ravn gentog opfordringen om opstilling til formandsposten.

Jeg accepterede og blev valgt i første valgrunde. Svend An
dersen og Hans Hjelm fik begge sæde i forretningsudvalget.

Dengang var Fællesorganisationen stedet, hvor de store 
slag stod. Der blev diskuteret voldsomt, og tingene blev kaldt 
ved deres rette navn. Ingen var i tvivl om, hvad der mentes, 
når en debattør havde forladt talerstolen.

Selv om jeg nok havde erfaring fra fire års formandskab i 
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Typografernes Fagforening, så var dette her alligevel som at 
komme fra asken i ilden.

Det var de gamle og de garvede i de forskellige fagforenin
ger, som førte ordet, og som ung og ny blevjeg da helt natur
ligt prøvet af.

Jeg kom op imod en temmelig kraftig opposition, men det 
skal siges, at jeg fik en helt utrolig opbakning fra forretnings
udvalget. Således eksempelvis fra Kai Ibsen og Harry Jensen 
fra arbejdsmændene, Anders Hansen fra tømrerne, Leo Lil- 
balle, smedene, Richard Jørgensen, murerne, og fra Hans 
Hjelm, som jeg havde slået ved formandsvalget, og som nu be
klædte posten som næstformand. Han var utrolig loyal, og 
bakkede mig 100 pct. op.

Diskussionerne gik både på det politiske og på det faglige. 
Dels på holdningen overfor overenskomster og aftaler, dels 
på faggrænser og navnlig kunne der opstå brand i den, når ta
len kom på faglærte kontra ikke-faglærte.

Det var på det tidspunkt, hvor det borgerlige kommunale 
styre under Peter Beirholm stod foran afløsning ved Peter 
Ravn. Det gav anledning til voldsomme udfald, somme tider 
også vendt mod Socialdemokratiet, og det forventedes, at 
Fællesorganisationens formand stod op og svarede på godt 
dansk, så enhver kunne forstå det.

Ved en lejlighed fik jeg sat en ung delegeret fra arbejds
mændene så grundigt på plads, at der fra salen blev oppone
ret og givet udtryk for, atjeg havde været lige hård nok i filten, 
og at det var synd for det unge menneske, at han i den grad 
skulle stå for skud.

Så rejste vedkommende sig og gjorde i bramfri vendinger 
klart, at ham var der sgu nu ingen grund til at have medynk 
med.

- Det er, sagde han, fan’me helt og holdent min egen skyld. 
Der er ingen grund til at bebrejde formanden noget. Jeg har 
kun fået igen af samme skuffe, som jeg øste af. Den skidebal
le lagde jeg sgu selv op til.

Den pågældende er i dag formand hos SiD, det er Kristian 
Skov.
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At sidde som Fællesorganisationens førstemand førte til re
præsentationer i en række foreninger og udvalg i byen. Såle
des bl.a. i bestyrelsen for Teknisk Skole, i Specialarbejdersko
lens bestyrelse og i Erhvervsrådet, som på det tidspunkt havde 
direktør S. A. Christensen som formand, men som i det store 
og hele var uden større betydning.

Hidtil havde Erhvervsrådet arbejdet ved hjælp af frivillige 
bidrag fra erhvervslivet og med tilskud fra Kolding Kommu
ne. Udgifterne androg årligt ca. 25.000 kr., og deraf kom de 
ca. 17.-18.000 kr. fra kommunen.

Et enkelt år var der end ikke opkrævet frivillige bidrag eller 
søgt kommunal støtte, hvorfor jeg i min formandsberetning 
på et af de halvårlige repræsentantskabsmøder lagde op til, at 
man nu måtte arbejde for en anden og bedre måde at sælge 
Kolding på.

Jeg måtte konstatere, at Erhvervsrådets arbejde ganske en
kelt var gået i stå, og det beklagede jeg ikke mindst i relation 
til, at Kolding med sin centrale placering og de gode facilite
ter, vi havde at byde på i form af smukke omgivelser, udmær
kede industriarealer, havn, gode uddannelsesmuligheder 
samt en lang række andre områder, stod godt i konkurrence 
med andre byer.

- Men, tilføjede jeg, og det blev en stor del af mit arbejde si
denhen, det gælder for en by, som det gælder for al handel. 
Tingene skal sælges, og spørgsmålet er her og nu: Hvordan 
kan vi sælge Kolding?

Jeg understregede, at skulle Kolding sælges rigtigt, måtte 
der nødvendigvis ansættes en dygtig erhvervschef og således, 
at vedkommende havde hele dagen til sin rådighed.

Synspunktet var nok ikke fremmed blandt Erhvervsrådets 
forskellige medlemmer, men der var nogen uenighed om, 
hvor pengene skulle komme fra.

Handelsstandsforeningen havde således givet udtryk for, at 
det måtte være en ren kommunal opgave, medens andre, her
under ikke mindst Fællesorganisationen, fandt, at erhvervsli
vet måtte yde sin broderpart.

Jeg slog dengang på, at det jo netop var erhvervslivet, som i 
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første række ville få gavn af en kraftig bymæssig udvikling. Det 
gjaldt ikke mindst arkitekter, ingeniører, håndværksmestre, 
leverandører af byggematerialer m.m., og jeg understregede, 
at dette burde tale for, at erhvervslivet gik aktivt ind i arbejdet, 
- ikke alene som deltagere, men også som bidragydere.

Jeg gjorde ved samme lejlighed gældende, at spørgsmålet 
om etableringen af et effektivt erhvervsråd var så vigtigt, at 
særinteresser under ingen omstændigheder måtte få mulig
hed for at udvikle sig. En løsning skulle findes. Som det hidtil 
var gået, kunne det ikke fortsætte, og fra Fællesorganisatio
nens side var vi parate til at rejse spørgsmålet, så snart tiden og 
anledningen var inde.

Spørgsmålet om en effektiv erhvervsudvikling skulle den
gang også ses i relation til den forestående kommunesam
menlægning, hvorfor man på længere sigt skulle kunne plan
lægge og koordinere de kommende bolig- og industriarealer.

I mit første formandsår var Fællesorganisationen tilknyttet ik
ke færre end 53 organisationer.

Beskæftigelsessituationen var bedre end nogensinde. Ar
bejdsanvisningskontoret havde kontrol med 13.107 organise
rede, og på trods af, at der talmæssigt var tale om en væsent
lig stigning, havde man kunnet notere den hidtil laveste le
dighed i kontorets historie.

Der herskede stor utilfredshed med, at medlemmer af 
Ufaglært Køkkenpersonales Forbund var blevet sorteper i for
bindelse med den nyligt indgåede overenskomst med Restau
ratørforeningen. Således var der konstateret en divergens 
mellem lønnen for løst arbejde og for fast ugelønnet hjælp.

Arbejdsanvisningen havde overfor Fællesorganisationen 
forsikret, at man kun i nødstilfælde ville anvise kvinder fra an
dre forbund til dette arbejde, og da man ikke kunne skride di
rekte ind, idet Ufaglært Køkkenpersonales Forbund ikke var 
tilsluttet Fællesorganisationen, blev det besluttet at indsamle 
fornødent materiale, så man kunne sætte en stopper for det 
principielt urimelige i, at kvindelige medlemmer af fagorga- 
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nisationer kunne udsættes for at blive anvist arbejde til min
dre løn, end de ville opnå ved arbejde i deres sædvanlige fag.

Samme år fik vi også Justitsministeriets svar på den klage, 
forretningsudvalget havde indsendt over det lokale politis op
træden året forinden i forbindelse med en episode uden for 
FDB's Fabrikker i Klostergade, hvor der var blevet demonstre
ret imod landbrugets produktionsstop.

Fra forretningsudvalgets side havde man beklaget sig over, 
at politiet var mødt ekstra talstærkt op, og at de medbragte 
politihunde var blevet ført frem i forreste række og så hurtigt, 
at to mænd var blevet bidt og havde fået deres tøj flænget og 
ødelagt.

- Vi må, hed det i klagen, som borgere og repræsentanter 
for arbejderne i vor by kraftigt protestere mod denne sadisti
ske metode til opretholdelse af ro og orden, idet vi ikke fin-

Slalsmi nister Jens Otto Krag på talerstolen ved Arbejdernes Fadlesorganisations store 
sankthansfest i Alarielundskoven i 1961.
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der, at situationen opfordrede til så drastiske fremgangsmå
der.

Akja, tiderne skifter, men situationerne er i det store og he
le stadig de samme.

Nu var alt, hvad der foregik i Arbejdernes Fællesorganisati
on i Kolding ikke rent politisk og rent fagligt. Der var også tid 
til fest og fornøjelser.

Ikke som i dag 1. maj-arrangementer, men store folkelige 
midsommerfester i Marielundskoven. De kunne samle den 
halve by, og her blev der talt af bl.a. finansminister Henry 
Grunbaum, der fastslog, at kildeskatten nu måtte være en u- 
fravigelig betingelse for en skattereform, af udenrigsminister 
Per Hækkerup, der nok var tilhænger af, at USA trak sig ud af 
Vietnam, men samtidig frygtede, at Kina så ville overtage hele 
Sydøstasien, og af statsminister Jens Otto Krag, der stod på ta
lerstolen i Kolding som det første sted efter Krustjevs histori
ske besøg i Danmark.

Statsministeren gav udtryk for, at de sovjetrussiske gæster 
med ministerpræsidenten i spidsen havde fået indtryk af et 
moderne demokrati, som målbevidst og ikke uden resultater 
stræbte mod stadig nye fremskridt.

- Hos dem, tilføjede han, vil spørgsmålet om Øst kontra 
Vest næppe længere tegne sig som sort og hvidt på gamle dog
mers grund. Der må være kommet nye farver ind i den sam
fundsmæssige sammenligning, og hvis det er nået, tror jeg, 
hele besøget har været anstrengelserne værd for begge parter.



Så nemt skulle det ikke gå
Den drejning, Fcellesorganisationen i min formandstid var in
de i med sigte på at komme til at spille en større rolle i by
samfundet og over for erhvervslivet, betød også, at samarbej
det med byrådet og især med Peter Ravn udbyggedes og styr
kedes.

Op til byrådsvalget i 1962 afgav Peter Ravn, der foruden at 
sidde i byrådet også varetog sin gerning som folketingsmand, 
valgt her i kredsen, det løfte, at fik han og partiet stemmer til 
borgmesterposten, ville han »vende hjem« og alene hellige 
sig det kommunalpolitiske arbejde.

Jeg fik en opfordring til at lade mig opstille på den social
demokratiske byrådsliste til trods for, at jeg ikke helt opfyldte 
betingelserne for at være opstillingsberettiget. Hertil kræves 
der tre års medlemsskab.

Samme situation var Aase Hansen, formand for Sukker- og 
Chokoladearbejdernes Forbund, i, og derfor skulle en evt. 
dispensation afgøres ved et møde i Ungdomsgården i Riber- 
dyb.

Mange var mødt op, og til trods for, at hele partibestyrelsen 
med formanden, typograf Alex Jentsch i spidsen havde til
trådt en dispensation, og efter at Peter Ravn havde anbefalet, 
at dispensationen blev givet, så rejste der sig en ret så voldsom 
diskussion anført af flere af de ældre medlemmer. Blandt 
dem sekretær Charles W. Jensen fra H.K., der fandt det forka
steligt, at sådanne to, som han udtrykte det, »unge frem- 
adstormere« skulle placeres på partilisten.

Den aften var der ikke færre end 35 kandidatemner at væl
ge imellem, og da spørgsmålet om dispensation blev ned
stemt med et lille flertal, blev der hverken plads til Aase Han
sen eller mig.

På sin vis anfægtede det mig ikke synderligt. Jeg var allere
de da inde i så meget og havde så mange ting kørende, at jeg 
egentlig ikke savnede nye udfordringer.

Efter byrådsvalget, som resulterede i skiftet fra borgerligt til 
socialdemokratisk styre med Peter Ravn som ny borgmester, 
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blev jeg paradoksalt nok af næsten den samme forsamling 
indstillet til og af det nye byråd valgt til medlem af Lignings
kommissionen. Også til en sådan post kræves der tre års for
udgående medlemsskab af partiet, men det var der tilsynela
dende ingen, som længere skænkede en tanke.

Ikke uventet gav sagen om den nægtede opstilling anledning 
til en del debat og skriverier med politiske undertoner i de to 
borgerlige lokale aviser, Kolding Folkeblad og Jydske Tiden
de, og det førte til, at Jysk Aktuelts redaktør, tidligere borg
mester S. M. Jensen, måtte sætte nogle ting på plads.

S. M. Jensen henviste således til, at alle partier kender den 
situation, at en eller anden kort tid før et valg melder sig, ikke 
just fordi den pågældende er særlig interesseret i partiets for
mål eller politik, men udelukkende fordi den eller de pågæl
dende øjner en chance for at få tildelt en tillidspost.

Det er, skrev han, helt klart, at intet parti er interesseret i 
den slags politiske chanceryttere og vægrer sig imod den slags 
spekulation.

I Socialdemokratiet har vi gjort det med en lovbestemmel
se om, at man skal have været medlem af partiet i tre år for at 
kunne blive opstillet til by- eller sognerådsvalg eller som fol
ketingskandidat.

Når i denne sag et flertal på 11 (afslaget blev givet med 61 
stemmer mod 50) ikke ønsker at give dispensation fra den 
fastsatte regel, er det deres medlemsret.

Man kan, hed det videre i S. M. Jensens klumme, drøfte, 
hvorvidt denne fastholden ved partiets bestemmelser ud fra 
taktiske hensyn var klog eller mindre klog, men én ting står 
fast. Vedtagelsen var af principiel karakter, og der ligger ikke 
i vedtagelsen nogen art af formodning om, at de pågældende 
er ringere socialdemokrater end andre, heller ikke nogen for
modning om, at de pågældendes tilslutning til partiet skyldes 
andet end interesse for partiets arbejde og politik. Men et 
flertal har, i modsætning til, hvad der er sket andre steder, 
rent principielt ment, at bestemmelsen skal praktiseres efter 
dens bogstav uden hensyn til, hvem det kom til at gå ud over.
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Både i fællesorganisations- og senere i byrådssammenhæng 
var jeg en hel del engageret i det daværende meget omtalte 
og også meget omdiskuterede projekt Arbejdernes Forsam
lingsbygning.

Det var en sag, som kunne påkalde følelsesladede debatter, 
enten var man for eller imod. Der var ikke rigtig nogen mel
lemløsninger, og det, der medvirkede til, at gryden hele tiden 
blev holdt i kog, var, at der var et stort sammenfald af med
lemmer i både Fællesorganisationens og i forsamlingsbygnin
gens bestyrelser.

Gennem mange år var der udøvet en stor indsats for at sam
le midler til et sådant fælles samlingspunkt, og der var foreta
get flere ejendomskøb.

Primus Motor i foretagendet var formanden, opsynsmand 
Marius Jensen, der ikke forsømte nogen mulighed for at 
fremme projektet, og ustandseligt blev der overfor byrådet 
presset på for at opnå godkendelse til et sådant byggeri i 
Borchs Gård.

Første gang, jeg stødte på projektet, var gennem Typogra
fernes Fagforening. Her var man direkte modstander af for
samlingsbygningen. Man fandt ikke, at det var en faglig opga
ve at opføre en sådan bygning, og man så hellere, at de en
kelte organisationer hver for sig sørgede for samlingslokaler 
og kontorer, hvis det var det, man havde behov for.

Modstanden førte jeg med over i Fællesorganisationen, og 
jeg fik støtte af Peter Ravn, som op til 62-valget klart meldte 
ud med, at han ikke kunne gå ind for et byggeri i Borchs 
Gård.

Dajeg i Fællesorganisationen ikke kunne vinde organisato
risk bredde mod idéen, gik jeg sammen med Peter om at 
prøve på anden vis at »trække luften ud af ballonen«. Det ske
te rent faktisk ved at foreslå andre lokaliteter for Forsamlings
bygningen eller Arbejderborgen, som den også blev benævnt. 
Således blev bl.a. foreslået arealet ved Troldhedebanens re
mise ved Ndr. Ringvej, det areal, hvor i dag Scanticon er be
liggende og arealerne ved Hvidsminde, hvor der allerede 
dengang var planer om at etablere et større sportscenter.
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På et tidspunkt blev Institut for Centerplanlægning draget 
ind i sagen, og på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
i Arbejdernes Forsamlingsbygning blev det besluttet at afven
te instituttets forslag til placering, inden man foretog videre i 
sagen.

Når byrådet ikke ønskede et byggeri af dette omfang i 
Borchs Gård, hang det bl.a. sammen med, at man frygtede for 
tabet af et stort antal parkeringspladser, ligesom man var ban
ge for, at et sådant kompleks kunne medvirke til at slå hande
len i city i stykker.

Det er helt sjovt at tænke på, at den person, som arbejdede 
med sagen for Institut for Centerplanlægning og som skulle 
komme med en løsningsmodel, var Hans Jørgen Bøgesø, der 
i dag er direktør for Teknisk Forvaltning.

Kontakten dengang udviklede sig i øvrigt til et mangeårigt 
samarbejde både i min tid som formand for Teknisk Udvalg 
og som borgmester. Bøgesø var også kraftigt inddraget, da vi 
»opfandt« de årlige budgetseminarer, som jeg senere skal 
vende tilbage til.

På mødet, hvor det besluttedes at lade Institut for Center
planlægning indtræde i sagen, lovede Peter Ravn, at kunne 
man enes om en placering, som også byrådet kunne accepte
re, ville man fra kommunens side bidrage til driften, såfremt 
der i projektet blev indarbejdet lokaler til Økonomisk For
valtning. Faktisk den bygning, som i dag er beliggende på 
hjørnet af Bredgade og Torvegade med bagfacade mod 
Borchs Gård.

En forudsætning ville i så fald også være, at byrådet fik fler
tal i det forretningsudvalg, som skulle forestå hele projektets 
drift.

Vi dannede en projektgruppe, som sammen med Institut 
for Centerplanlægning fik udarbejdet et udmærket projekt, 
placeret i noget mindre målestok der, hvor City-Arkaden og 
»Midtgården« i dag er placeret.

Der var tale om en fælles bebyggelse bestående af følgende 
tre afsnit: Et rådhus med samlet 6.700 nr lokaler til den kom
munale administration, en etage med 3.400 m2 lokaler til kul- 

37



Bcni Rasmussen: Altid pa vej

tur- og fritidsaktiviteter samt et forretningscenter med et sam
let butiksareal på 13.200 m2.1 forbindelse hermed desuden et 
centerstrøg plus centerhal på 1.270 nr samt ca. 440 parke
ringspladser i »jordplan« og ca. 60 pladser i kælderplan.

Arealet til kultur- og fritidsformål var tænkt placeret i ét 
plan over forretningsdelen og bl.a. indeholdende restaurati
on, rådhuskantine, teatersal med scene, bibliotek og lokaler 
for en kunstsamling.

I en anden etape forudsås mulighed for etablering af yder
ligere 6.300 m2 til kontorlokaler og 3.400 nr til butikker. End
videre et centerstrøg på 650 m2 samt yderligere 200 P-pladser, 
hvoraf de ca. 40 skulle indrettes i parkeringskælderen.

Da den forudsatte finansieringspartner, et konsortium be
stående af forsikringsselskaber med flere, imidlertid ikke kun
ne skaffe de fornødne økonomiske midler, stoppede man pla
nerne, og de indbetalte beløb blev tilbagebetalt de enkelte 
fagforeninger med opfordring til, at de hver for sig gik i gang 
med at bygge de lokaler, de fandt fornødent.

I de år var demokrati på arbejdspladsen det store slagord. An
ledningen var LO’s betænkning, som gik efter en ligestilling 
mellem investering af arbejdskraft og kapital.

For LO deltog jeg i en landsdækkende diskussionsrække, 
hvor jeg stillede op mod de lokale formænd for arbejdsgiver
ne.

Jeg blev ikke modtaget lige godt allevegne, men diskussio
nerne gav stof til eftertanke, og med betænkningen havde vi 
som organisationsfolk fået en klar definition af, hvad vi kunne 
forvente af en daglig demokratisk præget tilværelse ude på ar
bejdspladserne.

Samtidig var det lagt op til os virkeligt at sætte kræfter ind 
på at få gennemført den indflydelse, som skulle give både ar
bejdere og arbejdsgivere fordele, men som også ville inde
bære ændringer af mange forældede og traditionsbundne 
synspunkter.

Også en problematik som »Arbejder og Bonde« var oppe i 
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de år, og jeg husker fra den lejlighed gode diskussioner med 
formanden for Venstres Kvinder i Vejle Amt, fru Anna Se- 
jerøe-Olsen, Hjarup.

Jeg erindrer hende bl.a. for en udtalelse om, at den gamle 
talemåde gående på, at »når bonden havde penge, havde alle 
penge« ikke længere var gældende. Hun tilføjede skynd
somst, at samfundet heller ikke i dag kunne undvære bonde
standen, og understregede, at den danske landbrugseksport 
var en væsentlig økonomisk faktor. På den anden side kunne 
landbruget heller ikke undvære industrien eller andre er
hvervsgrene.

- Vi står, sagde hun, i et gensidigt afhængighedsforhold til 
hinanden, og det er sundt, at vi kan se det.

På mange, mange punkter var vi enige, og jeg husker, at jeg 
henviste til, at det for organisationerne med den store til
strømning af unge til byerne var en vigtig opgave at etablere 
skoler, så de unge kunne få en specialuddannelse.

Netop på skoleområdet har Arbejdernes Fællesorganisati
on i Kolding øvet en forbilledlig indsats.

Det havde også sine fordele at sidde i et formandsjob i en stor 
organisation. Det kunne f. eks. være adgangsbilletten til festi
vitas, som ellers kun var forundt byens honoratiores. Som f. 
eks. da Kong Frederik, Dronning Ingrid og Prinsesse Bene
dikte tirsdag den 1. juni 19(55 gæstede Kolding ombord på 
kongeskibet »Dannebrog«.

Til lejligheden udbad Kolding Byråd sig »formanden for 
Arbejdernes Fællesorganisation, hr. typograf Bent Rasmus
sens behagelige nærværelse ved frokosten kl. 12.30 i Ridder
salen på Koldinghus«.

Invitationen med kommunens segl og Peter Ravns under
skrift er gemt som et kært minde, og det samme er menukor
tet, hvis indhold »Industrien«s køkken stod for, og som ind
ledtes med kold pighvar maison, hvortil der blev serveret 
Ober Moseler Gold tropfen. Hovedretten var sprængt and 
med gemyse og rørt smør og dertil en Gevrey Ghambertin.
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Fra kongebesøget i 1965. Fra venstre ses Dronning Ingrid, borgmester Peter Ravn, Kong 
Frederik IX, Prinsesse Benedikte, fru Marie Ravn og by rådssekret cer Harry Rasmussen. 
(Foto: Peter Thastum)

Som dessert blev der serveret champagnerand med friske 
jordbær og hertil frit valg mellem sherry, madeira og portvin.

Et måltid som adskillte sig væsentligt fra de normale »tre 
flade«, indtaget i Folkebladets frokoststue.

Efter festmiddagen skulle moccaen med tilhørende cognac 
eller likør serveres nedenunder i Den hvide Sal, og på vej her
ned kom Peters kone, Marie Ravn, hen til mig, trak mig lidt til 
side og sagde:

- Så min dreng. Nu vil Frederik sgu snakke med dig!
Jeg har nok et øjeblik set lidt mærkelig ud, noget i retning 

af et stort spørgsmålstegn, men den var god nok. Kongen hav
de virkelig udset mig som bordfælle sammen med Marie Ravn 
og byrådsmedlem, frk. Elisabeth Eff.
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Ved Dronning Ingrids bord sad borgmester Peter Ravn, vi
ceborgmester Poul Sørensen, amtmandinde Wamberg, over
læge Finn Dalkiær og brandinspektør Laur. Steffensen.

Prinsesse Benedikte havde som selskab ved bordet havne
mester P. D. Klaaborg, museumsinspektør Sigv. Skov og amt
mand A. M. Wamberg, Vejle.

Det skulle vise sig, at kongen var meget interesseret i mit ar
bejde som formand for Fællesorganisationen og som typo
graf. Han spurgte interesseret til de opgaver, organisationen 
tog sig af og var mindst lige så interesseret i arbejdet på et 
dagblad. Både rent fagligt og også, hvordan dagligdagen for
løb, og herunder forholdet til de enkelte medarbejdergrup
per.

På sin side fortalte kong Frederik om sin rejse til sin datter 
og den nye svigersøn, Kong Konstantin i Grækenland, og den 
faderlige omsorg for datteren virkede meget sympatisk.

Egentlig havde jeg aldrig interesseret mig særligt for de 
kongelige, men jeg må indrømme, at jeg her fik indtryk afen 
person, som virkelig viste interesse for og var indstillet på at 
sætte sig ind i, hvad der skete i den del af samfundet, jeg til
hørte.

En typograf-oplevelse, man ikke var forvænt med.



Fra anvisning til formidling
Efter at jeg var valgt til byrådet i april 1966, tiltrådte jeg en ny- 
normeret stilling ved byens arbejdsanvisningskontor. Stillin
gen var opslået gennem Arbejdsdirektoratet, og jeg fik den 
blandt 60 ansøgere.

Når jeg søgte den, var det ikke på nogen måde, fordi jeg var 
blevet træt af arbejdet på Folkebladet. Mere noget i retning 
af, at jeg følte mig bundet og havde svært ved at få en fast ar
bejdstid fra kl. 6.00 til kl. 14.30 til at gå i spænd med mit by
rådsarbejde og med jobbet som formand for Fællesorganisa
tionen.

Både Vilhelm Behrens og senere chefredaktør Givskov 
Christensen havde sæde i byrådet som repræsentanter for 
Venstre. De gav mig den fornødne frihed til at deltage i mø
derne, men alligevel fandt jeg det temmelig svært at få tinge
ne til at hænge sammen, og dertil kom, at jeg følte, at ar- 
bejdskonsulentstillingen nærmest var skræddersyet til mig.

77/ møde med arbejdsledere kort efter min ansættelse som arbejdsformidlingschef (Foto: 
Peter Thast um)
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I seks år havde jeg været medlem af det lokale tilsynsråd for 
Arbejdsanvisningen. I det hele taget interesserede de lokale 
arbejdsmarkedsforhold mig stærkt, og det var et emne, jeg 
gerne ville arbejde professionelt med og på heltid.

Stillingen indebar, at jeg dels for Arbejdsministeriet skulle 
udarbejde halvårlige prognoser for beskæftigelsessituationen 
i det område, som indgik under Anvisningskontoret, dels 
medvirke til lokalt at koordinere virksomhedernes ansættel
sespolitik, så man i størst mulig udstrækning kunne finde be
skæftigelse til langtidsarbejdsløse. Herunder i væsentlig grad 
med henblik på handicappede og revalidenter.

Da mit nye job i høj grad berørte både arbejdssgivere og ar
bejdstagere, fandt jeg det mest korrekt at trække mig tilbage 
som formand for Arbejdernes Fællesorganisation. Her blev 
jeg efterfulgt af kontorbestyrer og byrådsmedlem Svend Bek- 
ke. Han indtrådte i byrådet samme år som jeg og havde været 
kontorbestyrer ved Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder
forbund (DASF) siden 196(5.

Arbejdsanvisningskontoret havde dengang til huse på hjør
net af Klostergade og Brostræde, og kontorbestyrer Nis Peter
sen var chef.

Året efter, at jeg var startet på kontoret, skete der en om
strukturering, idet arbejdsanvisning ændredes til arbejdsfor
midling.

Der var ikke blot tale om et navneskifte, idet også hele kon
trollen med de ledige nu overgik fra fagforeningernes ar
bejdsløshedskasser til arbejdsformidlingskontorerne.

Det medførte ansættelse afen hel del nye medarbejdere og 
det betød, at mange tidligere fagforeningsformænd og-kasse
rere blev tilknyttet Arbejdsformidlingen.

I efteråret 1973 tog Nis Petersen, hvis titel nu var arbejds
formidlingschef, i en alder af 61 år sin afsked. Kynde Nielsen, 
der var kontorets souschef, blev konstitueret i stillingen, men 
ramtes umiddelbart efter af sygdom og døde kort tid efter.

Arbejdsministeriet, det var under den radikale Lauge Dahl- 
gaard, opslog stillingen som arbejdsformidlingschef. Jeg søg
te den, og fik den, og kom dermed til at stå for den betragte- 
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lige omlægning, som fandt sted i forbindelse med kontorets 
flytning fra de efterhånden meget trange forhold på hjørnet 
af Klostergade og Brostræde til det gamle Højskolehjem på 
hjørnet af Jernbanegade og Gråbrødregade.

Vi havde lejet hele ejendommen med undtagelse af stuee
tagen, hvor der var forretninger. Det var nødvendigt som en 
følge af omlægningen fra anvisning til formidling. Dels i rela
tion til ansættelsen af de mange nye medarbejdere, dels, og 
ikke mindst til de mange, som skulle møde til kontrol. Tidli
gere var dette jo sket ude i de enkelte fagforeninger.

Samtidig var der al mulig grund til at modernisere de rent 
interne forhold. Der blev mildt sagt arbejdet ud fra gode og 
gamle traditioner. Selvom frankeringsmaskiner forlængst var 
opfundet, betjente vi os stadig af frimærker i hele og halve 
ark, og regnemaskinerne var de gammeldags med håndtag i 
siden og papirstrimmel. Blyanterne blev brugt til sidste 
stump. Når de var blevet spidset så mange gange, at man ikke 
længere kunne holde ordentligt på dem, havde medarbej
derne et plastichylster, de kunne anbringe blyantstumpen i. 
Og gamle kuverter blev sprættet op, hvorefter bagsiden blev 
anvendt til kladdepapir.

Jeg har altid haft lidt svært ved at skulle indordne mig un
der snærende bånd, men her var der virkelig tale om en stats
institution med mange og meget stramme regler for, hvad 
man måtte, og hvad man kunne.

Hvis f. eks. chefen skulle til møde i København, måtte han 
rejse på 1. klasse. Skulle souschefen afsted, måtte han benytte 
sig af 2. klasse, men skulle chefen med i samme ærinde, var 
det tilladt at souschefen også kørte på 1. klasse!

Mange af de regler og forordninger, som dengang var gæl
dende, skulle man være født med for at kunne efterleve dem, 
så jeg benyttede flytningen til at rydde ud og skabe mere vi
deregående rammer for det daglige arbejde.

Jeg husker fra receptionen efter indflytningen en episode, 
som siger ikke så lidt om det statslige system og dets rammer.

I det gamle chefkontor lå der et gulvtæppe, og da det fort
sat var brugbart og i pæn stand, blev det taget med ved flyt- 
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ningen og anbragt i souschefens kontor i etagen under mig. 
På den etage, hvor jeg havde mit chefkontor, var der faste 
tæpper.

Da en kvindelig kontorchef fra Arbejdsdirektoratet under 
gennemgangen af huset kom ned på souschef Erik Laun- 
borgs kontor, kom det spidst fra hende:

- Nåh, De har nok gulvtæppe!
14 dage senere modtog jeg fra direktoratet en meddelelse 

om, at man havde bemærket, at min souschef havde et 
gulvtæppe. Den slags hørte i følge reglementet kun til på 
chefkontoret...

Det burde være løgn, men er desværre sandt og viser en hel 
del om, hvor outreret systemet også kunne være, men 
gulvtæppet blev, hvor det var, og jeg hørte heller aldrig mere 
om det.

I 1976 begyndte man at tale om at regionalisere Arbejdsfor
midlingen, og det kom på tale at skabe en region af konto
rerne i Kolding, Vejle, Fredericia og Horsens.

Samme år skete der det, at arbejdsformidlingschefen i Vej
le ragede uklar ikke blot med sit personale, men også med ar
bejdsgivere og arbejdstagere, og jeg blev kaldt til et møde 
med arbejdsdirektør Borreschmidt, som da bad mig om at 
overtage jobbet som chef for arbejdsformidlingskontorerne i 
Trekantområdet.

Det varetog jeg, indtil jeg blev udpeget til borgmester i 
1977. Selve regionsdannelsen, hvorunder også Horsens kom 
med, gennemførtes først efter, at jeg var fratrådt.

Jeg husker årene på Arbejdsformidlingen som gode og gi
vende. Det lykkedes at oparbejde et godt samarbejde med bå
de de faglige kasser og med arbejdsgiverne, og et helt utroligt 
samarbejde havde jeg med læge Ingeborg Lou, Ortopædisk 
Ambulatorium.

Hun var med, når erhvervshandicappede skulle genplace
res på arbejdsmarkedet. Hun var meget forstående, dygtig og 
virkelig engageret på sit felt, og så havde hun en fantastisk ev- 
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ne til skelne mellem, hvad der virkelig var et handicap og 
hvad der måske mere var svigtende lyst til at komme i nyt ar
bejde. På det felt var hun meget kontant i sine afgørelser.

Også til personalet på kontorerne i Vejle og Fredericia lyk
kedes det at skabe gode forbindelser, og det samme kan siges 
omkring arbejdet i Arbejdsmarkedsnævnet, hvor amtmand 
A. M. Wamberg, Vejle, var formand.

Min afsked fra Arbejdsformidlingen blev baseret på et års 
orlov, og det år fra april 1977 og til kommunevalget det føl
gende år i marts er nok i den henseende et af de mest spænd
endejeg har oplevet.

Hvad vej ville det gå? Kunne jeg mon regne med at blive 
genvalgt eller røg borgmesterposten og dermed også min stil
ling som arbejdsformidlingschef? I så fald kunne jeg risikere 
at måtte se frem til en periode uden job. Og med en familie 
med nu tre børn i en udgiftskrævende alder gav det anled
ninger til spekulative stunder.

Under min samtale med direktør Borreschmidt, Arbejdsdi
rektoratet, blev det klart pointeret, at reglerne for at søge or
lov kun gjaldt for et år, og at jeg naturligvis, hvis jeg ville ven
de tilbage, var berettiget til et job inden for samme lønram
me. Men i så fald måtte jeg være parat til at tage det, hvor som 
helst i landet, det bød sig, og det, jeg mindst af alt havde lyst 
til, var at forlade Kolding og dermed også Byrådet.

I den periode, jeg var ansat ved Arbejdsformidlingen, skete 
der en række ting, som fik stor indflydelse på det lokale ar
bejdsmarked.

1 starten af perioden meldte der sig således et stærkt behov 
for kvindelig arbejdskraft. På en lang række fagområder ef
terlyste man kvinder, og da der samtidig var mange, som ikke 
på nogen måde eller kun i beskedent omfang havde kontakt 
med arbejdsmarkedet, blev der indledt nogle målrettede for
søg på at komme i kontakt med disse kvinder og forsøge at 
påvirke dem til at søge job i forskellige erhvervsområder.

I den anledning gennemførtes en række arrangementer og 
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der blev holdt møder, hvor vi informerede om de forskellige 
beskæftigelsesmuligheder, ligesom der blev iværksat uddan
nelse, dels for dem, som ikke havde været i arbejde i en årræk
ke, dels efteruddannelse for dem, som i en kortere periode 
havde været hjemmegående.

Ikke mindst industrien og herunder især beklædningsin
dustrien havde et betydeligt behov for kvindelig arbejdskraft.

Den målrettede indsats resulterede i, at det netop var i dis
se år, mange kvinder kom på arbejdsmarkedet. Den såkaldte 
dobbeltbeskæftigelse i familien blev nu almindelig, hvor det 
tidligere havde været fremherskende, at kun manden havde 
været i arbejde.

En af de afsmittende virkninger var, at presset på daginsti
tutionerne voksede.

Nogle år senere skete der så paradoksalt nok det, at netop 
beklædningsindustrien som følge af prisbillig konkurrence 
fra udlandet, fik en betydelig ledighed, og beklageligvis faldt 
det nogenlunde sammen med, at den store arbejdsplads, Kol
ding Hørfabrik, lukkede.

Hvor situationen tidligere havde været, at vi holdt informa
tionsmøder og kurser for at få kvinderne ud på arbejdsmar
kedet, måtte vi nu rette arrangementerne ind efter de kvin
der, som var blevet ledige. Nu drejede det sig om at iværksæt
te uddannelser, som kunne afbøde nogle af de uheldige virk
ninger, den opståede ledighed havde medført.

I den forbindelse havde vi på Arbejdsformidlingen et godt 
og tæt samarbejde med ledelserne på Winklers Fabrikker og 
Kolding Hørfabrik med henblik på at hjælpe i den situation, 
virksomhedernes medarbejdere var bragt i.

Det gjorde det naturligvis ikke lettere, at netop disse to ar
bejdspladser var kendte for at have medarbejdere, som havde 
været ansat i en lang årrække, heraf rigtig mange omkring de 
25 år, og derfor var det for mange af de ansatte en meget ulyk
kelig situation, de bragtes i, både psykisk og økonomisk.

Jeg tror, at vi var mange, som følte os lidt medskyldige ved 
først at have søgt at påvirke dem til at søge ud på arbejdsmar
kedet, og så nu nogle år senere at skulle se den kvindelige le- 
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dighed vokse måned for måned. Der skulle gå år og tages 
mange initiativer før den store ledighed atter var nogenlunde 
afhjulpet.

Ikke mindst hvad angik Hørfabrikken, hvor også en hel del 
mænd var beskæftiget, havde jeg som arbejdskonsulent og si
den som chef for AF mange samtaler med medarbejderne. 
Samtaler, som gjorde et dybt indtryk. Mange havde simpelt
hen fået slået deres liv og ikke mindst deres familiers daglig
dag i stykker.

For mange af dem var det vanskeligt at finde løsninger, idet 
de netop havde baseret hele deres tilværelse på beskæftigelse 
på Hørfabrikken, og nu lå det så pludseligt i ruiner.

Det lykkedes heldigvis at hjælpe mange, men jeg tænker 
stadig på nogle af dem, jeg kom til at kende godt gennem 
samtalerne dengang, og som egentlig aldrig fandt tilbage til 
en tilværelse lig den, de havde måttet forlade.

Jeg har gennem årene hørt mange udlægninger på ledig
hed, men jeg er ikke sikker på, at alle gør sig helt klart, hvil
ken ulykkelig og ødelæggende situation, den kan bringe 
mennesker i.

I 60'erne lagdes også grunden til det netop udbyggede og mo
derniserede AMU-Center på C. F. Tietgensvej.

Oprindelig var skolenavnet »Arbejdsteknisk Skole«, og star
ten i 19(51 var beskeden i nogle mindre værkstedslokaler på 
Stejlbjergvej.

Kai Ibsen, der var formand for Specialarbejderne, blev til
knyttet som skoleleder, og jeg fik posten som skolens for
mand.

Formålet med de arbejdstekniske skoler var at bibringe ik- 
ke-faglærte en uddannelse. Arbejdsministeriet stod bag op
rettelsen af den nye uddannelsesinstitution, som havde ho
vedkontor i København, og som havde afdelinger spredt ud 
over landet. Uddannelsen var centreret omkring de tre grup
per: Bygge- og anlæg, Jern og Metal samt Transport.

På et relativt tidligt tidspunkt opstod tanken om at etablere 
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Her er jeg fotografere! sammen med arbejdsminisler Erling Di nesen ved Arbejdsleknisk 
Skoles indvielse i 1964. (Polo: Peter Thastum)

en selvejende institution, »Specialarbejderskolen for Trekant
området«, og man enedes blandt kommunerne om at ned
sætte et udvalg, som skulle undersøge mulighederne for en 
placering.

Fredericia var i udvalget repræsenteret ved borgmester 
Martin Hansen, Vejle ved borgmester Villy Sørensen og jeg 
blev på forslag fra Peter Ravn Koldings repræsentant. Samti
dig indtrådte i udvalget chefen for uddannelsesrådet for ikke- 
faglærte, Henry Griinbaum, - den senere finansminister.

Ikke uventet kunne udvalget ikke nå til enighed om en pla
cering af den fælles uddannelsesinstitution. Konkurrencen 
mellem byerne i Trekantområdet var stor, og alle var indstillet 
på at trække mest muligt til sig. Villy Sørensen kæmpede for, 
at Vejle skulle have skolen. Martin Hansen var en lige så ind
ædt fortaler for Fredericia, og jeg holdt naturligvis på Kol
ding. Til situationen hørte, at alle tre byer havde afgivet tilbud 
om grund til den nye skole.
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Den nye arbejdstekniske skole blev tagel i brug i oktober 1964. Den blev opført af Kolding 
Kommune og udlejet til Arbejdsleknisk Skole. (Doto: Peter Thaslum)

Resultatet blev, at uddannelsesrådet måtte træffe afgørelse 
om placeringen, og her løb Kolding af med sejren.

Til den nye selvejende institution valgtes en bestyrelse med 
repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere samt fra 
kommunen. Jeg blev formand og Kai Ibsen blev forstander 
for den nye skole, som blev opført på Fabriksvej med officiel 
indvielse den 17. september 1964.

Der viste sig hurtigt et fantastisk behov for de nye uddan
nelser. I sin indvielsestale kunne arbejdsminister Erling Dine
sen således oplyse, at medens der i 1960, da rammeloven om 
de ikke-faglærtes uddannelser blev vedtaget, var 4000 under 
uddannelse, så var tallet nu nået over de 10.000, og ministe
ren lod forstå, at man med endnu flere skoler ud over landet 
tilstræbte at nå op på årligt at uddanne 40-50.000 ikke-faglær- 
te på en eller anden kursusform.

Den nye skolebygning, der var opført af materialer fra Syd
jysk Trælasthandels tidligere haller ved Bredgade, havde ko
stet ca. 480.000 kr.
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Skolen var tegnet af arkitekterne Bech Nielsen & Juni 
Sørensen og ingeniør Ingemann Gregersen havde fungeret 
som teknisk rådgiver.

Skolen dækkede et bebygget areal på 1342 nr, og den var 
indrettet med svejselokale, motorlokale, to store haller til byg
ningsarbejde, tre teorilokaler, kantine, vaskerum, omklæd
ningsrum, kontorer m.v.

Til skolen hørte en grund på 20.000 nr. Hermed mente 
man at have taget højde for fremtidige udvidelser, men elev
tallet og rækken af kurser steg i de følgende år så kraftigt, at 
skolen siden flyttede til C. F. Tietgensvej, hvor der siden hen 
også gentagne gange er foretaget om- og udbygninger.



En blandet modtagelse
Samme år jeg blev indvalgt i Byrådet - det var i marts 1966 - 
blev jeg formand for Socialdemokratiet i Kolding-kredsen. 
Her afløste jeg Bernhardt Tastesen, der var blevet valgt til Fol
ketinget og derfor skulle trække sig tilbage.

Når jeg blev opstillet og valgt, var det vist lige så meget for 
at holde en anden kandidat ude, og set i den store sammen
hæng er denne post nærmest kun at betragte som en paren
tes. Jeg fungerede ikke så længe og gjorde mig vist heller ikke 
synderligt bemierket.

Med 177 personlige stemmer kom jeg ind på en femteplads 
på den socialdemokratiske byrådsliste. Listens store stemme
sluger var borgmester Peter Ravn, der opnåede 4696 person
lige stemmer - det var provinsrekord - og næsten 1000 flere, 
end da han ved valget fire år tidligere sikrede sig borgmester
stolen.

Det rekordstore personstemmetal slog i væsentlig grad den 
socialdemokratiske byrådsliste i stykker, idet hovedparten af 
kandidaterne populært sagt måtte klare sig selv, da listestem
merne kun rakte til de første fem.

Det betød igen, at fem af de ialt 11 valgte socialdemokrater 
var nye og uprøvede i kommunalpolitik. Blandt de mere gar
vede, som røg ud, var Bernhardt Tastesen og skolepedel Si
gurd From, der var opstillet som henholdsvis nr. 8 og nr. 10.

De ti omkring borgmester Peter Ravn var i den rækkefølge, 
de blev valgt: Kriminaloverbetjent Sv. Aa. Wase Petersen, hus
moder Sonja Andersen, typograf Alex Jentsch, typograf Bent 
Rasmussen (nyvalgt), socialudvalgsformand Svend Christen
sen, kontorbestyrer Svend Bekke (nyvalgt), bogbinder Svend 
Ginnerskov Jensen, seminarielektor Otto Borg Mogensen 
(nyvalgt), murermester Jørgen Krat (nyvalgt) og overassistent 
Vagn Lund Pedersen (nyvalgt).

Jeg ville dengang gerne have været medlem af Socialudval
get, og det forelagde jeg for Peter Ravn, som imidlertid meget 
konsekvent meddelte, at det skulle jeg ikke være. Jeg skulle 
være formand for Boligudvalget!
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Her er jeg fotograferet sammen med Vagn Lund Pedersen efter byrådsvalget i 1966. (Po
lo: Å. Lisberg)

På den tid havde jeg aldrig beskæftiget mig med boligsager. 
Jeg havde, når jeg selv skal sige det, ingen forudsætninger for 
at gå ind i det job, men jeg fik utrolig megen hjælp og støtte 
af boliginspektør N. A. Johnsen, der var det kommunale bo
ligkontors chef.

Foruden mig selv som formand bestod udvalget af Thue 
Bryndorf (K), (næstformand), Sonja Andersen (S), Kai Ibsen 
(SF) og H. C. Ervald (K).

Det var, sagt uden at overdrive, virkelig en vanskelig post, 
jeg var havnet på.

Boligmangelen var dengang meget stor i Kolding, og den 
førte talrige uheldige sociale forhold med sig.

Peter Ravns opgave til mig gik først og fremmest ud på at få 
afskaffet de såkaldte »husvildeboliger« og få bygget så mange 
sociale boliger, som det dengang hed, som overhovedet mu- 
ligt.

Vi havde husvildeboliger forskellige steder i byen, og navn
lig to af dem kaldte på opmærksomheden. Det var »Uldspin- 
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deriet« på Vejlevej og »Havneboligerne« på Sydhavnen, hvor 
Falck i dag har deres garager.

Husvildeboligerne indeholdtes i bygninger, som efter de 
forhåndenværende søms princip var indrettet til beboelse. 
Mange lejligheder i samme bygning, meget små og ofte be
boet af familier med mange børn og med meget små indtæg
ter.

Man skulle umiddelbart synes, at de pågældende beboere 
ville være glade for udsigten til, at disse bygninger blev fjernet 
og i forbindelse hermed flytning til nye boliger.

Men det var så langt fra tilfældet.
Det var ikke med udelt begejstring, boliginspektør Johnsen 

og jeg blev modtaget, når vi var rundt hos beboerne for at 
overbringe den »glade« nyhed. Vi løb ind i en masse skældud. 
Huslejen var de pågældende steder meget lav, eller slet ingen, 
og nu kom vi og fortalte, at de skulle til at betale for at bo.

At de til gengæld ville få en god og sund bolig, så navnlig 
mange af mændene stort på.

Egentligt håndgemæng udviklede det sig aldrig til, men 
sprogets værste gloser blev hængende længe i luften, efter at 
vi havde lukket døren bag os.

Eneste udvej var simpelt hen at gennemtvinge flytningen 
og rive husene ned. Noget af det første, der blev fjernet, når 
en ejendom blev kondemneret, var gulvene. Så var man sik
ker på, at beboerne ikke rykkede ind igen.

Jeg tror dog, at de fleste, som tiden er gået, har erkendt, at 
det var det rigtige, vi dengang gjorde.

Selv om det i mange tilfælde blev opfattet som langt fra po
pulært.

Ofte opstod nye problemer umiddelbart efter flytningen. 
Nu gjaldt det om at lære husvildeboligernes tidligere beboere 
at behandle den nye bolig ordentligt og at indordne sig un
der de nye og fremmede forhold.

Godt nok skal man ikke generalisere, men eksemplerne var 
talrige, og i dag kan man have svært ved at forestille sig, hvor 
vanskeligt det dengang var for mange af disse mennesker at 
omstille sig.
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De nye erstatningslejligheder var med kamin og skulle fyres 
med koks, som skulle hentes op i spande fra kælderen, hvor 
der var indrettet brændselsrum.

Blandt de nye beboere var der virkelig familier, som var så 
opfindsomme, at de fik koksene leveret direkte i stuen, så de 
var fri for besværet med at slæbe dem op ad trapperne.

Vi fik, hvor utroligt det end lyder, syn for meget i den peri
ode. Også selvskabte »serveringshuller« mellem køkken og 
spisestue. Her havde manden i huset ganske enkelt lettet hus
moderens arbejde ved med en hammer at biyde hul gennem 
væggen. At så tapetet omkring hullet hang i laser og pudset af 
og til drattede ned, tog man ingen synderlig notits af.

Som sagt, problemerne var mange, og der gik mange histo
rier om genhusningerne, men tiden bragte også her læge
dom til de værste sår, og for langt de fleste familier blev der 
tale om en betydelig social og boligmæssig forbedring.

Mange af de nye boliger var bygget af kommunen, men vi 
brød i de år med denne tradition og overlod det til boligsel
skaberne, Arbejdernes Andels Boligforening, Lejerbo og Vej
le Amts Boligselskab, at opføre nye bebyggelser. Det lå under
forstået, at det skulle ske hurtigt for at komme den store bo
ligmangel til livs.

I dag kan man godt se, at ikke alle bebyggelser fra dengang 
er lige vellykkede, men her må man erindre, at presset på bo
ligmarkedet var stort, og det gjorde, at man i nogen grad tog 
mindre hensyn til æstetikken mod til gengæld at holde husle
jerne nede i et rimeligt leje.

De tre boligselskaber gjorde en betydelig indsats, og samti
dig skal det noteres, at både boligudvalg og byråd i de år pres
sede på for de hurtige løsninger og de billige boliger.

Jeg erindrer i denne forbindelse en sag, som fik megen op
mærksomhed. Det var, da Lejerbo var i gang med udbygnin
gen af Munkebo i trekanten Esbjergvej/Vejlevej.

Byggeriet var opdelt i etaper, og på et tidspunkt fandt vi i 
Boligudvalget anledning til at kritisere boligselskabet, da vi
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vurderede, at den ansøgte etape var for dyr i håndværkerud
gifter, ligesom vi mente, at selskabets administration slugte 
for meget.

Som formand for udvalget redegjorde jeg i byrådet for ud
valgets indstilling, og det udløste en større og meget livlig de
bat, som resulterede i, at der dels skulle holdes et møde med 
Lejerbos ledelse fra hovedkontoret i København, dels at sa
gen fik megen omtale i pressen med indlæg for og imod fra 
forskellige sider.

Lejerbos direktør, Hans Andersen, der var kendt for sine 
meget markante udtalelser, når nogen kritiserede hans bolig
selskab, reagerede prompte. Forud for mødet havde han haft 
lejlighed til at udtale sig i pressen, og hans stærke kommenta
rer var blevet imødegået af bl.a. Kai Ibsen og af mig.

Således fandt Hans Andersen det bl.a. kritisabelt, at vi to 
som fagforeningsmænd i Kolding angreb håndværkerpriser
ne. Det blev udlagt på den måde, at vi dermed mente, at byg
gearbejderne fik for meget i løn.

Det tør nok siges, at være en noget fordrejet problemstil
ling. På den anden side kritiserede jeg ham for ikke at styre 
udgifterne tilfredsstillende, så kanonerne var med andre ord 
kørt i stilling før mødet på Rådhuset. Pressens interesse og 
daglige kommentarer gjorde ikke sagen mindre spændt.

Til mødet med Boligudvalget, hvor Hans Andersen mødte 
op med to af sine medarbejdere og et par hovedbestyrelses
medlemmer, havde vi, som det var sædvane, dækket op til kaf
fe med et stykke brød.

Jeg bød gæsterne velkommen i håbet om, at vi kunne finde 
en løsning på sagen, og meddelte, at da gæsterne kom helt fra 
København, ville vi gerne byde på en kop kaffe, inden vi tog 
fat på dagsordenen.

Det fik Hans Andersen til rasende at udbryde, at de skulle 
aldeles ikke have vores kaffe. De var kommet for at lære os no
get om byggesager. Kaffe kunne de få andre steder. Og med 
den sal tit skubbede han kaffekoppen fra sig.

Episoden efterfulgtes af pinlig tavshed. Flere af udvalgets 
medlemmer turde dårligt trække vejret, og selv om mit eget 
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temperament aldrig har fejlet noget, valgte jeg at overhøre 
det pinlige udbrud.

Stilfærdigt, ja det lyder måske utroligt, men de andre ud
valgsmedlemmer har senere bekræftet det, sagde jeg, at ville 
Hans Andersen ikke have kaffe, så kunne han jo bare lade 
den stå. Drøftelserne begyndte imidlertid først, når jeg havde 
drukket min kaffe.

De øvrige fra Lejerbo skulede lidt forsigtigt til Hans Ander
sen, og drak så deres kaffe.

Efter et par timer fandt vi naturligvis også en løsning. Fra 
udvalgets side gjorde vi det klart, at ville Lejerbo bygge i Kol
ding, så blev det på vore præmisser, men samtidig fik vi rettet 
et par misforståelser, Lejerbo havde fået påhæftet.

Alt ialt sluttede mødet med, at begge parter erklærede sig 
villige til et fortsat samarbejde, og jeg husker, at vi egentlig 
skiltes i bedste forståelse.

En fornuftig forhandling, hvor parterne kan udveksle syns
punkter, er altid den bedste løsning. Det understreges måske 
bedst af, at da Lejerbo et årstid senere skulle have udpeget et 
nyt medlem til hovedbestyrelsen, ringede Hans Andersen til 
Peter Ravn og spurgte, om han ikke kunne udpege mig. Hans 
Andersen ville gerne have én ind i sin bestyrelse, som ikke var 
bange for at sige ham imod og som stod fast på sine syns
punkter.

Jeg blev udpeget og sad i Lejerbos hovedbestyrelse i ca. 15 
år.

En anden stor sag i den periode var Vejle Amts Boligsel
skabs byggeri af højhusene ved Tvedvej. Vi advarede meget 
mod dette projekt, og herunder især mod kollektivhuset. 
Men ønsket om et sådant - og på det tidspunkt eksperimen
telt - byggeri, var så stærkt, at det sluttelig fik byrådets tilslut
ning.

Set i bakspejlet er det ikke svært at overbevise sig om, at det 
var dette byggeri, som fik hele VAB til at kollapse. Men bag
klogskab kan desværre sjældent bruges til noget konstruktivt.



Staten snuppede idéen
Veel konstitueringen i 1966 fik jeg tillige sæde i Teknisk Ud
valg samt i en række bestyrelser.

I den pågældende byrådsperiode var Svend Christensen vi
ceborgmester og gruppens ordfører. Hen midt i perioden op
stod der i gruppen en diskussion om, hvorvidt jeg skulle over
tage ordførerskabet. Gruppen var meget delt på spørgsmålet, 
og de, der ville skifte Svend Christensen ud, brugte som argu
ment, at byrådsgruppen ikke markerede sig tilstrækkeligt og 
kraftigt nok.

Det var et emne, mange var optaget af, og det svævede over 
gruppemøderne det meste af et par år.

Spørgsmålet fandt imidlertid sin naturlige afklaring i for
bindelse med kommunalreformen i 1970.

Både Svend Christensen og jeg blev udpeget som medlem
mer af det sammenlægningsudvalg, som skulle forberede det 
nye amt. Dette arbejde resulterede i, at Svend Christensen fat
tede interesse for arbejdet i amtsrådet, medens jeg for min 
part ønskede at fortsætte på rent kommunalt plan. Det førte 
så igen til, at Svend blev indvalgt i amtsrådet ved valget i 1970, 
medens jeg blev i Kolding Byråd og avancerede til viceborg
mester, medlem af Økonomiudvalget og ordfører for den so
cialdemokratiske gruppe.

Mine tidligere bemærkninger på Fællesorganisationens re
præsentantskabsmøde om mangelen på et effektivt erhvervs
råd, fulgte jeg op på et møde på KFUM i perioden op til by
rådsvalget i 1966.

Det resulterede i, at Erhvervsrådet i efteråret 1968 rekon
strueredes med bankdirektør Poul Larsen som formand, me
dens både Peter Ravn ogjeg indvalgtes i forretningsudvalget.

Cand.oecon. B. Knudsen blev ansat som halvtidsbeskæfti- 
get erhvervschef. Den resterende halve dag skulle han funge
re i kommunens økonomiske forvaltning.

Op til april 1976 fungerede Erhvervsrådet med en halvtids- 
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Erhvervsrådet samlet få borgmeslerkontoret i 1968. For bordenden formanden bankdi
rektør Poul Larsen. (Foto: Peter l'hastum)

beskæftiget erhvervschef. Derefter tiltrådte Erling Winther 
som heltidsansat.

Formand på det tidspunkt var Bent Grau, der senere af
løstes af Jørgen Houmann og denne igen i 1982 af Ole Tan- 
drup.

Oliekrisen i 1980 bragte os i den situation, at vi måtte tage 
nogle ekstra initiativer, ikke alene for at tiltrække opmærk
somheden fra danske virksomheder, men også fra udenland
ske, og fra august 1982 til marts 1983 ansatte vi en amerikaner 
ved navn Jeff Gray.

I 1983 udarbejdede Erling Winther vor første strategiplan, 
hvori indgik beslutning om at oprette kontor i USA, nærme
re bestemt Los Angeles med Jeff Gray som bestyrer. Kontoret 
blev senere flyttet til Chicago, idet vi erfarede, at de virksom
heder, vi søgte kontakt med, ville få bedre vilkår herfra.

Med beslutningen om »at gå over dammen« rettede vi hen
vendelse såvel til statsminister Poul Schluter som til udenrigs
minister Uffe Ellemann Jensen. Vi beskrev detaljeret vore pla- 
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Erhvervsrådet samlet til møde i 1975. Med ryggen til formanden Bent Gran og for bord
enden Jørgen Hovman n. (Eoto: /. E. Eriis)

ner for at forsøge at tiltrække amerikanske investeringer til 
området, og gjorde bl.a. gældende, at udlandet inden for de 
seneste år havde vist en stigende interesse for at etablere sig i 
Kolding.

Således havde flere udenlandske virksomheder allerede 
købt sig ind i eksisterende virksomheder, og andre var startet 
op fra bunden og havde etableret sig med egen salgsafdeling 
og senere produktion. Midt i 80’erne var omkring en tredje
del af de beskæftigede i Koldings industri ansat i udenlandske 
virksomheder.

I henvendelsen til de to ministre blev det noteret, at Er
hvervsrådet ikke så noget positivt initiativ i at ofre yderligere 
kræfter på at tiltrække de få danske virksomheder, som roke
rede rundt med deres produktionsenheder. Det skulle ses på 
baggrund af, at Erhvervsrådets servicetilbud over for det eksi
sterende erhvervsliv allerede havde nået et passende omfang, 
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hvorfor man mi i arbejdet for at skaffe flere jobs til egnen hav
de vendt blikket mod udlandet, hvor undersøgelser havde 
vist, at vi var konkurrencedygtige over for de fleste nordeuro
pæiske lande, hvad angik såvel lønomkostninger som effekti
vitet, fraværsprocenter, uddannelsesniveau samt skatte- og af
skrivningsmuligheder.

Statsminister Poul Schluter betegnede projektet som »ene
stående i sin nytænkning og dristighed«, og både han og 
udenrigsministeren tilsagde udenrigstjenestens støtte og be
redvillighed til at deltage i et nærmere samarbejde.

I 1985 meddelte såvel statsministeren som udenrigsmini
steren, at staten nu agtede at videreføre projektet, hvorefter 
Erhvervsrådet nedlagde USA-kontoret.

Man kan således med god ret sige, at det initiativ, som 
Udenrigsministeriet i dag kører, er affødt af det initiativ, vi tog 
i Kolding Erhvervsråd i 1982. Og i den forbindelse kan det 
nævnes, at siden staten overtog initiativet, har der været ned
sat en styregruppe, kaldet »Regeringens Investeringsfremme
udvalg«, og i denne har fra start og til dato erhvervschef Er
ling Winther haft sæde.



Den holder endnu...
Da jeg indtrådte i byrådet og blev formand for Boligudvalget, 
blev jeg også medlem af Teknisk Udvalg, og her fortsatte jeg 
efter valget fire år senere.

Wase Petersen var formand for udvalget, men ved konstitu
eringen i 1970 blev Wase tillige udpeget til formand for Soci
aludvalget efter Svend Christensen, og det førte til, at han tog 
orlov fra politiet.

Et årstid senere måtte han imidlertid på grund af svigtende 
helbred trække sig fra byrådsarbejdet. Han genoptog sit ar
bejde ved politiet, og hans formandsposter fordeltes således, 
at jeg overtog Teknisk Udvalg, medens Alex Jentsch blev for
mand for Socialudvalget.

Samtidig, og det var med stor beklagelse, måtte jeg af tids
nød afgive Boligudvalget til Svend Bekke. Ikke fordi det var 
Svend Bekke, men fordi arbejdet i Boligudvalget havde opta
get mig meget og bragt mig i kontakt med mange spændende 
opgaver, og boligområdet var blevet min store interesse.

Ved valget i 1974 genvalgtes Wase Petersen, og da jeg efter
hånden - ikke mindst som viceborgmester og chef på Ar
bejdsformidlingen - havde mange opgaver, talte jeg med Pe
ter Ravn om, at blive løst fra formandsposten og medlemsska
bet af Teknisk Udvalg.

Wase Petersen blev derefter igen formand for udvalget, 
medens jeg overtog Peter Ravns formandspost i Havneudval
get. Den beholdt jeg indtil 1978, selv om jeg altså midt i peri
oden overtog borgmesterposten efter Peter Ravn.

På flere områder skiftede Kolding karakter i den periode, 
jeg havde med Teknisk Udvalg at gøre. Det var således i de år, 
Østergade blev gågade. Det vakte en voldsom debat, i byrådet, 
i pressen og i byen i det hele taget.

Flere byer havde allerede på dette tidspunkt etableret gåga
der, og idéen blev vendt og drejet, og der var vist ikke et argu
ment - for eller imod - som ikke nåede op til overfladen.

Jeg husker, at politiet var meget betænkeligt ved at indføre 
gågader i den indre by. Politikommissær Vonge Nielsen sad i 
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det udvalg, som Teknisk Udvalg diskuterede trafikale proble
mer med, og her fremførte han gang på gang sine betænke
ligheder ved den ekstra trafik, som Bredgade ville blive 
påført.

Som et kompromis blev der etableret en midterrabat i 
Bredgade for at adskille de to trafikretninger. Det var den
gang, Bredgade var v^esentligt bredere end i dag og fuldt ud 
svarede til sit navn.

I samme periode gennemførtes udvidelsen af Sydbanegade 
ved bl.a. fjernelsen af det såkaldte »Strygejern«, det bygnings
kompleks, som lå overfor Sønderbro Apotek, og hvor der 
bl.a. i stueetagen var indrettet isenkramforretning.

Endvidere i forbindelse med gågade-etableringen i Øster
gade ensretningen af en række af de tilstødende gader: Klo
stergade, Munkegade, Helligkorsgade og den nordlige del af 
Søndergade. Det skete alt sammen under stor debat og me
gen bevågenhed fra borgernes side.

Det samme var tilfældet, da de gamle ejendomme med bå
de beboelse og forretninger i Kirkestræde blev nedrevet. For
målet var en frilægning af Set. Nicolai Kirke, og som et 
»grønt« indslag blev der samtidig anlagt stenkummer med va
rierende beplantning.

Pudsigt nok var en af de første sagerjeg fik på bordet som 
formand i Teknisk Udvalg, Østerbrogade-broen.

Den indgik i et af de notater, som jeg løbende fik udarbej
det af' forvaltningen, og det fremgik, at broen var i så dårlig 
stand, at der var fare for, at den ville styrte sammen.

Notatet findes formentlig stadig i mappen. Jeg skrev ude i 
margin, »den holder nok et par år endnu«, og det har ikke 
mindst på denne baggrund moret mig at se, at samme bro for 
ganske nylig i forbindelse med nye store anlægsarbejder var 
oppe og vende, og at man endnu engang var yderst betænke
lige ved dens bæredygtighed. Tilbage er kun at konstatere, at 
den står der endnu.
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Samtidig med min overtagelse af formandskabet i 1971 blev 
iværksat en fuldstændig omorganisering af Teknisk Forval t- 
ning-

Den mangeårige stadsingeniør, S. K. Andersen, fratrådte, 
og han efterfulgtes af Hans Wahlgreen med titel af teknisk di
rektør.

De enkelte afdelinger under forvaltningen fik egne afde
lingschefer, således eksempelvis for gader og veje, parker, by
plan og bygningsinspektorat, og med omlægningen af admi
nistrationen skete tillige en omstrukturering af de tilknyttede 
kommunale virksomheder, eksempelvis materialegården.

De enkelte afdelingers funktioner blev lagt i faste rammer, 
og der skulle rundt om i systemet »siuges nogle kameler«, in
den alt var bragt på plads.

Det var en meget langsommelig proces. Halvandet år tog 
det, og der blev gennemført et meget stort oplysningsarbejde 
omkring nyordningen. Således blev samtlige ansatte under 
forvaltningen, fra chefer til faglærte og arbejdsmænel, ind
kaldt til møde på Industrien, hvor hele planen blev forelagt 
og grundigt gennemgået afdeling for afdeling. Det var en pe
riode, hvor jeg hver dag opholdt mig i mange timer på Tek
nisk Forvaltning.

Bag den nye organisationsplan stod konsulentfirmaet »Li
mes« med konsulent Steen Jacobsen som hovedansvarlig.

Samtidig med indførelsen af den nye struktur gennemfør
tes flytningen af Teknisk Forvaltning fra de hidtidige trange 
lokaler på Rådhuset til Winklers Fabrikker i Ålegården.

På havneområdet blev der sidst i 70’erne arbejdet med store 
udvidelsesplaner. I en periode fra 1977 til 1981 planlagdes op
fyldningsarbejder på Sydhavnen, som til sin tid skulle resulte
re i indvinding af 15 tdr. land nyt havneareal og anlæg af 350 
meter kaj. På det nyvundne areal forventedes plads til en halv 
snes nye virksomheder, og dermed ville havnen være klædt på 
til fremtidigt virke.
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Havneplanen, der fremlagdes på et tidspunkt, hvor man 
kunne begynde at skimte vanskeligheder for den fortsatte ful
de beskæftigelse, fik støtte fra flere af havnens betydelige virk
somheder, herunder ikke mindst fra speditions- og mæglersi
de.



Unge tilgodeset
I 1965 traf byrådet beslutning om, at Kolding skulle have et 
ungdomskollegium. Folketinget havde netop vedtaget loven 
om kollegiebyggeri, og der blev dannet en selvejende institu
tion med det formål at gennemføre byggeriet.

Der nedsattes en bestyrelse, hvori Sonja Andersen repræ
senterede byrådet, H. C. Overbeck sad der for Arbejdsgiver
foreningen, Peter Nissen for De samvirkende Invalideorgani
sationer ogjeg som repræsentant for Fællesorganisationen.

Som forretningsfører blev antaget Arbejdernes Andels Bo
ligforening ved forretningsfører Kr. Petersen, der var kendt 
som en meget dygtig byggeadministrator.

Noes-Pedersens tegnestue fik til opgave at tegne kollegiet, 
og Stohr var tilknyttet som ingeniør.

Del nye Nordre Kollegium ved Gøhlman nsvej, hvor en rcekke celdre, saneringsmodne ejen
domme målte vige pladsen for den tids nye ungdomsboliger. Lejen var dengang ca. ISO 
kr pr. måned.
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Jeg blev formand for bestyrelsen, og kollegiet blev min 
første egentlige byggeopgave. Der skulle indhentes en række 
tilladelser og mange ting forhandles, så vi , d.v.s. Kr. Petersen 
og jeg, var ofte i København.

Vi kørte med Noes-Pedersen, som var den lykkelige ejer af 
en Jaguar, og ikke nok med, at han havde en hurtig bil. Han 
var også kendt for at udnytte dens hestekræfter.

Hverken Kr. Petersen eller jeg var synderligt glade for den 
rejseform. For at sige det ligeud, så var vi reelt bange for at 
køre med Noes, så når vi skulle af sted til København, raflede 
vi om, hvem der skulle sidde foran, og hvem, der skulle sidde 
på bagsædet. Den, der tabte, måtte ind foran hos Noes-Pe- 
dersen.

Kollegiet fandt sin placering på hjørnet af Nordre Ringvej 
og Gøhlmannsvej. Her lå der en række små, gamle huse, som 
kommunen var interesseret i blev saneret.

De blev opkøbt og fjernet, og på grunden opførtes Kolding 
Nordre Kollegium med 68 værelser og en kantine.

Administrationen skulle A.A.B. tage sig af, men første
gangsudlejningen lå hos formanden. Det vil sige, at den tog 
Annalise sig af - uden beregning.

Planerne var, at det nordre kollegium skulle efterfølges af 
endnu et kollegium i sydbyen. Idéen var at bygge på den 
grund ned mod Skamlingvejen, hvor Kolding Købmandssko
le i dag har gennemført sin seneste udvidelse. Men så kom lo
ven om ungdomsboliger, og dermed faldt også det sydlige kol
legium til jorden.

Til gengæld er der siden bygget et stort antal ungdomsboli
ger rundt om i byen af boligselskaberne A.A.B. og Lejerbo.



Tre blev til to
Indtil midt i 70’erne havde Kolding tre store boligselskaber, 
Arbejdernes Andels Boligforening, Lejerbo og Vejle Amts Bo
ligselskab, der modsat de to førstnævnte var borgerligt ledet 
og oprindelig udsprunget af den gamle LAB-tanke med rod i 
genbrugsidéerne fra 2. Verdenskrig.

På det tidspunkt var jeg ved siden af at fungere som vice
borgmester også formand for Lejerbo.

En anden modsætning set i forhold til A.A.B. og Lejerbo 
var, at V.A.B. ikke var et decideret Kolding-selskab, men byg
gede amtsligt og havde afdelinger spredt ud over Vejle Amt, 
da det efter en række uheldige transaktioner kom i økonomi
ske vanskeligheder.

V.A.B., hvis formand var den konservative viceborgmester 
Poul Sørensen, var kommet i klemme med højhusbyggeriet 
og i særlig grad kollektivhuset på Tvedvej. Dertil kom, at man 
havde engageret sig i uheldige jordkøb, hvor man enten havde 
købt alt for dyrt eller sikret sigjord, der ikke kunne bygges på.

Endvidere havde man i forbindelse med opførelsen af de 
såkaldte Kringshuse i Bramdrupdam etableret et center, som 
havde påført selskabet betydelige tab, og endelig var selska
bets nybyggeri i nogen grad gået i stå.

Til alt dette kom en del rodede administrative forhold med 
overførsler af driftsmidler, således at de ellers lovmæssigt 
vand tætte skodder mellem de enkelte boligafdelinger til dels 
var blevet opblødte.

Selskabet stod med en manko på noget nær 10 mio. kroner, 
da det henvendte sig til amtet som overordnet tilsynsmyndig
hed og redegjorde for de opståede økonomiske problemer.

Kolding Kommune fungerede som tilsynsmyndighed for 
den del af selskabets byggeri, som var gennemført inden for 
de kommunale grænser, så da selskabet rettede henvendelse 
til os med spørgsmålet om, hvad man ville gøre i Kolding for 
at redde situationen og dermed undgå en truende konkurs, 
var det både Peter Ravns og min opfattelse, at der ikke var 
meget at stille op.
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Mest af alt var vi indstillet på at melde hus forbi. Tingene 
måtte gå deres skæve gang, og var en konkurs den eneste 
løsning, så måtte vi tage det med.

Imidlertid skete der det, at Boligministeriet begyndte at 
blande sig i sagen, og der blev holdt en række møder, dels på 
borgmesterkontoret her i byen, dels på amtsgården hos amts
borgmester Erling Tiedemann.

Boligminister Helge Nielsen fandt det uheldigt, om et al
mennyttigt boligselskab skulle gå fallit, og pålagde os - lad os 
bare sige det efter et mildt pres - at gå ind i en rekonstrukti
on.

Der blev lagt op til en firkantet løsning forstået på den må
de, at de fire instanser, som havde medvirket til selskabets byg
gerier: de forskellige realkreditinstitutioner, der havde funge
ret som långivere, amtet, Kolding Kommune med følge af de 
kommuner, V.A.B. havde bygget i, samt staten, skulle nå frem 
til en acceptabel form, hvorunder boligselskabet med hjem
sted og henved et par tusinde boliger i Kolding kunne rekon
strueres.

Vi slog os længe i tøjret, og henviste til, at problemerne var 
os uvedkommende. De måtte henvises under amtsligt regi, 
idet som nævnt amtet havde været den overordnede tilsyns
myndighed og derfor på et meget tidligere tidspunkt burde 
have opfattet faresignalerne og grebet ind.

Argumentet vandt ikke synderlig genklang blandt de øvrige 
løsningspartnere, hvorfor Peter Ravn fremsatte forslaget om, 
at man for Koldings vedkommende fordelte V.A.B.’s afdelin
ger mellem de to øvrige boligselskaber, A.A.B. og Lejerbo.

I første omgang var ingen af de to interesseret. Bent Jensen, 
der havde overtaget jobbet som forretningsfører i A.A.B., ville 
under ingen omstændigheder kendes ved højhusene, og da 
også Lejerbos ledelse i København var modstandere af at skul
le overtage dem, lå der direkte et pres på mig om at sige fra.

For sin part meddelte Boligministeriet, at skulle de deltage 
i en løsning, var det en betingelse, at højhusene kom med i en 
fordelingsplan, og da der samtidig var udsigt til, at kommu
nen kunne komme i den situation, at den ved en fallit skulle
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udrede millioner af kroner, stillet som byggegarantier, var der 
kun ét at gøre, nemlig at lade de to tilbageblevne boligselska
ber overtage V.A.B.’s fallitbo med alt, hvad det indebar.

Den uheldige situation, parterne var kommet i, forværre
des yderligere af, at der på et tidspunkt dukkede nye million
krav op fra arkitekter og ingeniører. Kravene blev dog siden 
trukket tilbage.

Da højhusbebyggelsen ved Tvedvej fortsat var den store an
stødssten, blev det besluttet at lave en »baglæns« løsning, så
ledes, at det selskab, som gik ind og tog højhusene til gengæld 
fik V.A.B.’s bedst fungerende og økonomisk bedst funderede 
afdelinger, herunder bl. a. afdelingerne med fritliggende en
familiehuse.

Da A.A.B. stadigt fastholdt ikke at ville røre højhusene med 
en ildtang, måtte Lejerbo træde til, og netop overtagelsen af 
enfamiliehus-afdelingerne gav i tiden, der fulgte, anledning 
til en langvarig debat såvel i den lokale presse som i de in
stanser, sagen blev indbragt for.

Beboerne tilbød at overtage de pågældende huse og der
med inddække det tab, V.A.B. var gået ned med, og henviste 
til det efter deres mening urimelige i, at de blev nægtet køb, 
medens til gengæld Kringshusene blev sat på salgslisten som 
et led i rekonstruktionen.

Når ejendommene i Bramdrupdam blev sat til salg, hang 
det sammen med, at de endnu ikke var færdigfinansierede og 
altså ikke afsluttede som almennyttige boliger. Det var til 
gengæld forlængst ejendommene i småhusafdelingerne. Der
til kom, at de indgik i aftalen om, at den, som tog højhusene, 
også skulle have småhusene som en delvis kompensation, og 
endelig blev der fra kommunens side lagt stor vægt på, at de 
pågældende huse også fremover skulle kunne komme byens 
borgere til gode som almennyttige boliger.

Kun to af byrådets medlemmer gik imod fordelingsplanen, 
da den i februar 1976 forelå fuldt forhandlet. Det var de to 
konservative medlemmer, gørtler Walter Petersen og køb
mand Chr. Kjærgaard. De foretrak dannelsen af et nyt selskab 
og mente, at man burde afvente en stillingtagen fra V.A.B.’s
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lejere. De ville på et møde nogle lå dage senere lå indsigt i det 
opnåede forhandlingsresultat. Det radikale medlem, civilin
geniør K. E. Reddersen, undlod at stemme.



Hvad de dog siger og skriver
Mange gange er jeg blevet spurgt, om man ikke som offentlig 
person, og dermed som én, der ofte omtales i pressen, får 
mange ubehagelige breve og telefonopringninger, og om ik
ke dette er en medvirkende årsag til, at mange ikke vil påtage 
sig et offentligt tillidshverv,

Jeg har i min tid som den, der måtte træde i forgrunden, 
modtaget både anonyme breve og ubehagelige opringninger, 
men egentligt i mindre omfang, end man umiddelbart skulle 
tro.

Dertil kommer, at jeg altid har haft det princip, at modtog 
jeg et brev, som så lidt mærkeligt ud eller indledte uforskam
met, da straks at undersøge, om det var underskrevet. Var det 
ikke det, endte det altid ulæst i papirkurven.

Det er en idé, jeg trygt kan overlade til andre. Selv synes jeg, 
den er ganske god, for hvorfor udsætte sig for andres ubeha
geligheder, når afsenderen ikke engang tør lægge navn til?

Ind imellem får man naturligvis også underskrevne breve 
med kritik eller telefonopringninger, hvor personen skal af 
med sin utilfredshed. Det hører ganske enkelt med, hvis man 
vil tage del i det offentlige liv.

Blot skal man undlade at tage tingene alt for alvorligt, og 
ind imellem kan det da også være ganske morsomt.

Jeg husker således en opringning fra en person, som var 
godt kendt i kommunale kredse og ikke mindst på Socialfor
valtningen.

Han optrådte altid meget groft og truende, og mange i de 
kommunale forvaltninger var lidt bange for ham og følte det 
ubehageligt, når han dukkede op.

Han ringede til mig en juleaftensdag og klagede over, at 
snerydningen frem til hans bopæl ikke var tilfredsstillende.

Beklagelsen blev fremført med sprogets værste gloser om 
kommunen i almindelighed og de ansattes gøren og laden i 
særdeleshed, og han forlangte, at der blev sneryddet her og 
nu.

Jeg lyttede tålmodigt, og fortalte ham så, at han godt kunne 
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glemme sine beklagelser. Han burde i stedet lette sin dovne 
krop og selv fjerne sneen. Jeg fortalte ham ligeud, at han var 
en belastning for kommunen. At han hellere burde komme 
igang med at bestille noget, og at jeg i øvrigt mente, at han var 
skruet forkert sammen i hovedet.

Derpå lagde jeg røret på.
Få minutter senere ringede telefonen. Det var ham igen. 

Han spurgte, om jeg ikke godt ville gentage det, jeg havde 
sagt, for hans båndoptager havde svigtet, og det var hans agt 
at sende mit svar til Ekstra Bladet.

Jeg spurgte så, hvor meget han havde fået optaget. Det for
talte han mig stille og roligt, hvorefter jeg ord for ord gentog 
min karakteristik af ham.

Han afsluttede samtalen med at takke og ønske mig en glæ
deligjul!

Ved en anden lejlighed - det var en nytårsnat kl. ca. 3 - rin
gede en mand til mig og beklagede sig over, at han ikke kun
ne få fat i en Taxa.

På det tidspunkt havde jeg kun sovet en timestid. jeg bad 
om hans adresse, og han fortalte, at han boede i et af Koldings 
større boligkomplekser i en lejlighed på 2. sal. Det gav mig 
idéen til at gengælde for opringningen.

Jeg fortalte ham, atjeg normalt aldrig blandede mig i Taxas 
kørsel, men for hans skyld ville jeg godt gøre en undtagelse. 
Han skulle vide, at der jo var travlhed en sådan nat, men hvis 
han straks ville gå ned i gadedøren, skulle jeg sørge for, at der 
omgående kom en vogn.

Det lovede han meget bestemt, hvorefter jeg trak telefon
stikket ud og med et lille sarkastisk smil vendte tilbage til min 
seng.

Det eneste, der kan ærgre mig er, at jeg aldrig har fået at vi
de, hvor længe han forgæves ventede i gadedøren.

*
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Også breve kan være morsomme. Efter et rejsegilde på Pleje
hjemmet »Kløverhøj«, som Alex Jentsch og jeg deltog i, fik 
jeg som formand for det lokale Lejerbo-selskab følgende ord
rette epistel fra en navngivet koldingenser. Samtidig sendte 
han næsten enslydende breve til borgmesteren og til Lejerbos 
administration i København:

- Det er med megen irritation og harme, at man bemærker 
i den lokale presse d. 30. ds., at der ved nævnte rejsegilde tors
dag den 29. ds. blev serveret københavnerøl, TUBORG, ved
lagt billede heraf, når man i Kolding har et meget fortrinligt 
og udmærket bryggeri, der hedder SLOTSMØLLEN, ja, øllet 
derfra overgaar endda de københavnske bryggeriers i smag 
osv.

Specielt er det harmeligt, naar det er byens viceborgmester, 
2. viceborgmester og socialudvalgsformand, der lægger navn 
til.

Ja, viceborgmesteren er endda ansat ved arbejdsformidlin
gen, og saa snobber han for københavnerøl, og i stedet for la
der arbejderne gaa ledige her, trods dette at han hver eneste 
dag i aaret har den kolossale arbejdsløshed i Kolding, henved 
3000 ledige, paa nærmeste hold, for ikke ogsaa at tale om at 
han ogsaa er medlem af erhvervsraadet, der netop skal hylde 
lokale virksomheder og ikke udenbys.

Og socialudvalgsformanden, der naar alt andet er opbrugt 
for de arbejdsløse, har disse på socialkontoret. Ja, det er util
giveligt, at sådanne personer kan tillade sig at gøre den slags 
ting.

Naar de herrer er til »komsammen« paa Slotsmøllen, og øl
let er gratis, saa kan man nok bruge dette. Men ved lejlighe
der som nævnte, saa snobber man for københavneriet.

Vi skal anmode om, at man fra boligselskabets side vil be
lære den lokale formand for LEJERBO mv., at saadan gør 
man ikke fremover. For det er tiltrængt. Forholdet har udløst 
en vældig harme her i byen.

Og dagen efter nævnes der i pressen, at Bent Rasmussen 
skal være borgmester i Kolding i 1978. Gud fri os herfor, med 
den indstilling til byens arbejdere og produkter.
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- Det gjorde Herren altså ikke. Og læg så forresten mærke 
til, at personen omtaler sig selv som »vi« og tager det hele me
get alvorligt og højtideligt. Selv synes jeg, at det er sådan no
get som dette her, der er med til at gøre det ofte slidsomme og 
alvorlige arbejde lidt sjovere og nemmere at have med at 
gøre.



Borgmestervalg uden aviser
Paradoksalt nok skulle der gå 25 dage fra min overtagelse af 
borgmesterposten, før koldingenserne i bred forstand fik be
kræftet, at jeg var blevet valgt. Det kan jeg - ganske uden mis
mod - takke mine tidligere kolleger for, idet en typografstrej
ke af godt tre ugers varighed havde lammet stort set hele lan
dets dagspresse.

Den landsdækkende konflikt tog udgangspunkt allerede 
den 26. marts, da Det Berlingske Hus besluttede at afskedige 
husets typografiske og litografiske medarbejdere. De havde 
været hjemsendt siden den 30. januar, da Det Berlingske Of
ficin besluttede at indstille avisproduktionen.

To dage senere, den 28. marts, sendte de fyrede typografer 
og litografer på Berlingske fyringssedlerne retur, og 2.000 ty
pografer over hele landet nedlagde arbejdet i protest mod af
skedigelsen.

Iler lakker jeg for borgmeslerualget. Til veo sire for mig Sonja Andersen, dersom del med
lem med slørsi anciennitet ledede valghandlingen. (Foto: Peter Thastum)

76



B()R(;mesh<r\.\i.(; i dex aviser

31. marts og den 1. april, hvor borgmestervalget fandt sted, 
lammedes flertallet af landets dagblade, herunder også Kol
ding Folkeblad og Jydske Tidende, af arbejdsnedlæggelser 
blandt typograferne.

Den 19. april besluttede arbejdsretten, at typograferne 
straks skulle genoptage arbejdet, men konflikten bredte sig 
tværtimod, og flere aviser begyndte at udsende nødaviser.

Den 25. april indgik Dansk Typografforbund og Dansk Li
tografisk Forbund forlig om retten til brugen af den ny tek
nik, og Danske Dagblades Arbejdsgiverforening opfordrede 
ved samme lejlighed sine medlemmer til at genoptage arbej
det.

Samme dag udkom Kolding Folkeblad og Jydske Tidende 
igen for første gang efter konflikten, og da der var meget at 
samle op fra de mange avisløse dage, blev det til ret sparsom
me referater fra borgmestervalget, fra byrådets vemodige af
sked med Peter Ravn og af den tiltrædelsestale, jeg ved sam
me lejlighed holdt.

På denne helt specielle baggrund må det være på sin plads 
her, hvor valgdagen genkaldes i erindringen, at bringe talen i 
sin fulde ordlyd:

- Jeg vil gerne, indledte jeg, takke for valget, og til gengæld 
give tilsagn om, at jeg vil sætte al den arbejdskraft, jeg råder 
over, ind på at løse opgaven.

Jeg håber at være i stand til og vil bestræbe mig på, at gøre 
det på en sådan måde, at det vil blive til størst mulig gavn for 
hele byen og dens borgere.

Jeg tror, alle vil forstå, at det naturligvis personligt glæder 
mig meget, at jeg her i aften er blevet udpeget til Koldings 
borgmester.

Jeg er født her i Kolding og har boet hele mit liv her.
I mange af disse år har jeg samtidig fået lov til på forskellig 

måde at deltage i organisations- og byrådsarbejde.
Noget, der helt naturligt har gjort, at mit tilhørsforhold til 

byen er blevet så stærkt, at jeg føler noget ganske særligt ved 
det, der er sket her i aften, at man har betroet mig dette hverv.
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At jeg skal efterfølge Peter Ravn, betyder også, at jeg med 
en særlig respekt går ind til dette arbejde. At skulle være hans 
efterfølger gør naturligvis, at jeg føler et særligt ansvar og for
pligtelse - ikke som en tyngende byrde - men som en opgave, 
der bliver meget stor blot tilnærmelsesvis at leve op til.

Peter Ravn har i sin borgmestertid udført et stort og dygtigt 
arbejde for byen.

Samtidig lykkedes det ham at være hele byens borgmester. 
Dette lykkedes bl.a. fordi han søgte at formidle et samarbejde 
også på tværs af partier og interesser her i salen.

Jeg vil føle en videreførelse af disse ting ikke alene som en 
forpligtelse, men også som noget naturligt, der kun kan være 
til gavn for alle parter og for byen som helhed.

Byrådets medlemmer repræsenterer forskellige politiske 
opfattelser, men ingen har alene patent på den ufejlbarlige 
mening og al visdom. Derfor må et samarbejde også efter min 
opfattelse fortsat være en målsætning i byrådets arbejde.

Respekten og hensyntagen til andres kommunalpolitiske 
meninger kan eksistere uden at nogen behøver at give afkald 
på sin politiske grundholdning. Jeg håber derfor på, at alle 
kredse i vor by vil bidrage til et samarbejde til gavn for Kol
ding. Jeg vil ikke lade nogen ting uprøvet for at skabe det 
bedst mulige klima for en sådan udvikling.

Byrådets arbejde og beslutninger skal forgrene sig ud i de 
enkelte kommunale forvaltninger, og borgerne skal betjenes 
på den bedst mulige måde.

Jeg håber også på et godt samarbejde med tjenestegrens
chefer og kommunens øvrige medarbejdere omkring disse 
opgavers løsning.

Et byråds arbejde skulle gerne afspejle byens hverdag. Be
gyndende på den enkelte arbejdsplads - på kontoret, i butik
ken, i håndværk og industri. Disse steder skabes byens økono
miske muligheder, deraf afhænger alle byens aktiviteter og de 
opgaver, vi kan løse.

Vi ønsker Kolding skal være en levende by - en by, hvor der 
er godt at bo - og i en sådan by vil vore opgaver og aktiviteter 
være mangfoldige, fordi der hele tiden er ny ting på vej.
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- Vi vil, fortsatte jeg, aldrig komme i den situation, hvor vi 
kan konstatere, at nu er alle opgaver løst, at arbejdet er tilen
debragt.

Derfor må byrådets arbejde og beslutninger også være 
præget af disse ting.

Derfor er også de mange forskellige ting, et byråd arbejder 
med, vigtige hver for sig, fordi de tilsammen - og ikke i en
keltsager løsrevet fra sin sammenhæng - danner et billede af 
en by.

Dette billede skal for at tiltale flest mulige være nuanceret. 
Ikke for politikernes popularitets skyld, men for at byen kan 
v£ere konkurrencedygtig, stadig være fremadskridende - en 
levende by, der kan tilgodese flest mulige af de sunde, positi
ve interesser, det være sig både under uddannelse, i fritid og i 
arbejde.

Jeg håber, at jeg som byens borgmester må få held til at 
medvirke til en fortsat positiv udvikling til gavn for Kolding by 
og dens borgere.

*

Og så sad jeg der altså, - i den stol, min forgænger i så mange 
år havde udfyldt på bedste måde. Med stor kløgt, politisk dyg
tighed og en evne til at trænge igennem og formidle samar
bejde på tværs af partipolitiske skel.

Godt nok havde jeg prøvet at sidde i den i perioder som vi
kar for Peter, men nu var det pludseligt alvor. Nu var det mi
ne skuldre, tingene hvilede på. Nu skulle det vise sig, om jeg 
havde været hans og mit partis tillid værdig.

Heldigvis er det sådan, at når man er rykket ind i det store 
hjørnekontor på førstesalen i Rådhuset på Akseltorv, har du 
som borgmester dine betroede embedsmænd at lytte til, drøf
te tingene med og få gode idéer af.

Kommunaldirektør Harry Rasmussen og økonomidirektør 
Ingemann Olsen orienterede om de daglige administrative 
rutiner samt om kommunens aktuelle situation. Og også sam
talerne med tjenestegrenscheferne dannede basis for orien
tering om øjeblikkets aktiviteter og var en uvurderlig hjælp,
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Første dag i borgmesterslolen. (Foto: ]. E. Friis)

når der skulle findes løsningsmodeller eller forhold vurderes 
i de respektive forvaltninger.

Samarbejdet med Harry Rasmussen og Ingemann Olsen 
var enestående og et kapitel for sig. Hvor Ingemann Olsen re
præsenterede den topprofessionelle embedsmand, var Harry 
Rasmussen den selvlærte. Den autodidakte, som havde læg
mandens sans for at se løsninger, hvor en mere paragrafkyn
dig ville holde igen. Gennem jobbet som byrådssekretær un
der skiftende borgmestre kendte han sin metier til finger
spidserne, og hans kendskab til huset, dets personalegrupper 
og til byrådets medlemmer var en uvurderlig hjælp. Hvor så 
jura, økonomi og lovgivning kom ind i billedet, var Ingemann 
Olsen en uvurderlig rådgiver, hvis almene viden og personli
ge kvaliteter jeg satte utroligt højt.

Han var ligesom Harry Rasmussen ikke-akademiker, men 
havde arbejdet sig op gennem det kommunale system i kraft 
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af en stor arbejdsmæssig indsats, hvor igennem han havde til
egnet sig en viden, ikke alene om det kommunale system, 
men også om statens funktioner.

Dette kombineret med en evne for nytænkning og udvik
ling, som i de dage var af stor betydning for mig.

Det skulle så senere vise sig at udvikle sig til meget mere, og 
det blev af stor betydning for mine år i borgmesterstolen.

Kort kan det siges, at de første dage i stolen stort set cen
treredes om to ting: For det første planlægning og stillingta
gen til de spørgsmål og problemer, som skulle løses her og 
nu. Og for det andet en vurdering af fremtiden, herunder 
eventuelle ændringer af sagsgangen, den økonomiske situati
on, orientering i bredere forstand og fastlæggelse af, hvilke 
sager, der skulle ind over mit bord.

Dertil kom så de mange politiske overvejelser, som måtte 
gøres med henblik på, at der kun var et år til det næste kom
munevalg.

Eksempelvis omkring Peter Ravns store personlige stem
metal, som havde haft en væsentlig indflydelse på antallet af 
de socialdemokratiske mandater. Ville jeg som ny i stolen 
være i stand til tilnærmelsesvis at opnå et lignende stemmetal?

Hvilke sager kunne gennemføres i indeværende byrådspe
riode, og hvilke, som rakte ind i den kommende, ville kunne 
lægges på byrådets bord?

Dertil tanker om oplæg til valgtemaer. Hvor ville der kunne 
hentes tilslutning, og hvad var der med kommunalbestyrel
sens sammensætning mulighed for at få igennem?

Uvæsentligt var heller ikke de økonomiske overvejelser. 
Kommunen var vel funderet med en kassebeholdning, der 
kunne give en forrentning svarende til ca. en skatteprocent, 
d.v.s. ca. 28 mio. kr. Skulle vi arbejde for at fastholde skatte
procenten, lade den springe med én procent eller arbejde for 
en nedsættelse, og hvordan ville investeringerne influere på 
beholdningen?

Og som om der ikke var overvejelser nok på det økonomi
ske felt, spillede det også en væsentlig rolle, hvorledes det vil
le være muligt at samarbejde med byrådets andre grupper.
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Den socialdemokratiske byrådsgruppe, som jeg overtog i 1977 efter Peter Ravn. Fra ven
stre er det Erik Henriksen, Bruno Pedersen, Vagn Lund Petersen, Jens Doktor, Sonja An
dersen, Alex Jentscb, Bent Rasmussen, Sv. Aa. WasePetersen, Grethe Ven borg, Marie Ta
stesen, Per Bødker Andersen, Kaj jubl, Ole H. Rasmussen og Svend Bekke.

Min egen gruppe talte 13 medlemmer, hvortil ekstraordi
nært kom Erik Henriksen, der oprindeligt var indvalgt i byrå
det af Fremskridtspartiet, men som havde brudt med partiet 
og sluttet sig til den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Realistisk bedømt stod vi ved det kommende valg til at mi
ste det pågældende Z-mandat, ligesom det måtte forudses, at 
vi kunne komme til at afgive et mandat til SF.

Socialistisk Folkeparti var ikke repræsenteret i indeværen
de samling, men det lå i luften, at Gunhild Due ville opstille 
og givetvis også blive valgt.

Konklusionen omkring et fremtidigt samarbejde med an
dre grupperinger gik derfor i retning af et samvirke, som og
så ville kunne holde efter valget og ind i den kommende by- 
rådsperiode.
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De konservative sad inde med tre mandater repræsenteret 
ved Poul Sørensen, Walter Petersen og Asta Laursen, medens 
Venstre-gruppen talte fem medlemmer, bl.a. Jens Peter Jør
gensen, Peter Skov Christensen og Carl Sørensen.

Med de konservative havde der perioden igennem været et 
udmærket samarbejde, men den kommende måtte bedøm
mes som både åben og tvivlsom, idet såvel Walter Petersen 
som Asta Laursen havde tilkendegivet, at de ikke ønskede at 
genopstille, medens Poul Sørensen var interesseret i en plads 
i Vejle Amtsråd.

Mest interessant fra borgerligt hold var derfor Venstres 
gruppe. Dels havde det vist sig, at det var muligt at samarbej
de på en række punkter, og dels havde ikke mindst Jens Peter 
Jørgensen, der måtte formodes at blive partiets førstemand 
ved den kommende opstilling, vist meget stor samarbejdsvilje 
og været åben overfor et midtsøgende teamwork.

K. E. Reddersen, valgt af de radikale, kunne jeg forvente 
fortsat støtte fra perioden ud, men derefter tegnede det sig 
usikkert, hvis SF med Gunhild Due som spidskandidat kom 
styrket ind i byrådet. Jeg måtte forudse, at Reddersens inter
esse for den økonomiske politik og en dynamisk erhvervsud
vikling var begrænset og mere rettede sig mod det kulturelle 
og miljømæssige område, og jeg vurderede Gunhild Due ef
ter samme mønster. Hvad min egen gruppe angik var den stor 
og solid. Der var fuld loyal opbakning fra den, og det var en 
rar styrke at sidde inde med, såvel i det daglige arbejde som 
overfor det øvrige byråd.

Med Alex Jentsch som viceborgmester og ordfører var alt 
lagt i de bedste hænder, og heller ikke med hensyn til den 
øvrige konstituering ved besættelsen af diverse formands- og 
udvalgsposter var der grund til betænkeligheder.

Der var navnlig tre personer i gruppen, jeg fandt det væ
sentligt at satse på. For det første Alex Jentsch, der sad inde 
med stor kommunalpolitisk indsigt. Han var i enhver hense
ende loyal og havde vist sig som en dygtig forhandler. Dertil 
kom som nævnt ordførerskabet og posten som viceborgme
ster.
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Dernæst Sonja Andersen, som havde præsteret et udmær
ket samarbejde til både Venstre og konservative, og endelig 
Per Bødker Andersen, i hvem jeg så en afløser for Wase Pe
tersen som formand for Teknisk Udvalg.

Per Bødker Andersen havde afsløret stor politisk forståelse 
og vist, at han også ville være indstillet på at udføre jobbet på 
den måde, vi havde aftalt. Det eneste problem var, at han ikke 
var rundet af fagbevægelsen og set herfra nærmest var et 
ukendt og uskrevet blad.

Når jeg derfor dengang så mig rundt i kredsen af byråds
kolleger, tegnede der sig et billede af et muligt bredt samar
bejde omkring erhvervspolitikken, byfornyelse, det idrætslige 
område og omkring den økonomiske politik.

Det gjaldt blot om at holde fast i den siddende konservati
ve gruppe og ikke mindst at fastholde Venstre og derved ska
be grobund for et samarbejde, som kunne holde ind i den 
kommende byrådsperiode. Taktik javel, men først og frem
mest et spørgsmål om at opnå størst mulig støtte til den ud
viklingspolitikjeg selv ønskede for Kolding.

Jeg skulle derfor ikke alene fortsætte, men også udbygge 
mit personlige samarbejde med Jens Peter Jørgensen på en 
sådan måde, at han også fik den nødvendige opbakning til 
politikken i sin egen gruppe.

I den forbindelse spillede ikke mindst den økonomiske po
litik en afgørende rolle, og det passede mig særdeles godt, 
idet det betød, at jeg samtidig kunne holde min egen gruppe 
fast i en stram økonomisk styring, der skulle give den ønskede 
tilslutning til en fortsat opbygning af en solid kassebehold
ning.

Mit mål var mindst 50 mio. kr., eller hvad der svarede til 
værdien af ca. to skatteprocenter.

Efter de første 100 dage blev der tid til en to ugers ferie, men 
forinden også til det traditionelle 100 dages-interview med 
Folkebladet, der til indledning konstaterede, at det ikke var 
gået stille af i de tre måneder, jeg havde stået ved roret, me- 
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/ fortrolig samtale med min gode ven og nane kollega, Alex jentsch.

dens den »gamle kaptajn« gik derhjemme og puslede om 
blomster og planter i haven.

Bl.a. var det i den periode, startskuddet blev givet til Dansk 
Supermarkeds lavprisvarehus Bilka som et led i det storcen
terbyggeri ved Vejlevej, som længe havde spøgt og ikke uven
tet havde opskræmt midtbyens handlende. I kølvandet var 
fulgt en ikke uvæsentlig politisk debat med ret skarpt adskilte 
fronter.

Overfor avisen fastslog jeg, at vores ja til lavprisvarehuset 
skulle ses i relation til, at vi derved ville være i stand til at gen
vinde den handelsandel, som var blevet tabt til Vejle, og jeg 
erklærede mig overbevist om, at byrådsflertallet også gik ind 
for at sælge det nødvendige jord til formålet.

På spørgsmålet om, hvordan de 100 dage var forløbet, og 
hvordan jeg havde følt dem, svarede jeg, at det jo var min 
hobby, der nu var blevet mit job.
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- Det er, fortalte jeg, et fantastisk spændende arbejde, som 
med sin afveksling sætter én ind i en masse problemer.

Der skal træffes utrolig mange afgørelser, men at vælge po
sten blot for at få magt skal man under ingen omstændighe
der. Fra borgmesterstolen drejer det sig først og fremmest om 
at skaffe sig et overblik, så man føler, at baggrunden også er i 
orden. Jeg kom videre ind på den betydelige arbejdsbyrde, 
kommunalpolitisk arbejde fører med sig, og journalisten 
spurgte, om jeg havde modtaget råd fra min forgænger?

- Nej, og jeg tilføjede, at grunden var den bestemte, at det 
ikke ville være rigtigt overfor Peter. For har man besluttet at 
trække sig tilbage, skal man ikke gøre det svært for vedkom
mende ved at vedblive med at holde ham til ilden.

- Men sommetider, føjede jeg til, kunne jeg da godt have 
lyst til at spørge til et godt råd. Det er vel meget naturligt, når 
vi i så mange år har arbejdet sammen.

I 100 dages-interviewet blev der videre talt om muligheder
ne for en borgerlig modkandidat til borgmesterposten - en si
tuation jeg ikke nærede den store frygt for, og det blev fra 
journalistens side nævnt, at der ikke havde været de store 
modsætninger i byrådet, hvad der måske kunne tolkes der
hen, at der ikke var den store forskel på en kommunal social
demokratisk og en kommunal borgerlig politik?

- Jo, måtte jeg svare. Et socialdemokratisk flertal har nok en 
helt naturlig større interesse i en aktiv erhvervsudvikling. Det 
er det, der udløser en række erhvervsvenlige initiativer. Det 
sker ikke for at forære noget væk, men vi må sørge for, at er
hvervslivet får serviceydelser, og at det kan købe jord af kom
munen til kostprisen. Prisen på industrijord blev 1. april for
højet med 10 pct. efter at have været uændret i to år. Det er fa
vorable vilkår.

Vi skal, tilføjede jeg, ikke tjene på jorden. Og det gør vi hel
ler ikke, når der udstykkes til parcelhuse. Især hvad det sidste 
angår, så har det jo en prisdæmpende effekt på det private 
marked, når vi sælger til de priser.
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Traditioner og rutiner
Selv med de bedste forudsætninger og forventninger til et 
godt samarbejde kan man komme galt afsted.

Det skulle vise sig kort efter borgmestervalget.
Gennem den lokale presse havde jeg torsdag, hvor der skul

le være byrådsmøde mandag, fået kendskab til, at direktør 
Steen Danøe fra Thrige Titan i Odense havde erhvervet en 
metalvirksomhed i Nr. Bjert med 15-20 ansatte. Formålet med 
købet var at flytte virksomheden til Silkeborg, hvor der i mod
sætning til i Kolding kunne opnås egnsudviklingsstøtte.

Det fandt jeg fuldstændig urimeligt, og jeg satte en masse i 
gang for at forhindre det. Eksempelvis via erhvervschef Erling 
Winther og Ingemann Olsen, som bLa. fik til opgave at ind
hente oplysninger om beskæftigelsen blandt smede og maski
narbejdere i såvel Silkeborg som Kolding.

Det viste sig, at beskæftigelsen var bedre i Silkeborg, og på 
denne baggrund måtte selv direktøren for egnsudviklings
støtten give ret i, at virksomhedsflytningen på det foreliggen
de grundlag kunne virke ret uheldig.

Det lykkedes at opbygge en god argumentation imod det 
urimelige i, at man kunne opnå økonomisk støtte ved at flytte 
en god og sund virksomhed fra et område af landet til et an
det, og op til mandagens byrådsmøde blev udarbejdet en pro
testskrivelse til såvel Arbejds- som Indenrigsministeriet med 
henblik på at få flytningen forhindret.

I min forargelse og forsøg på at forhindre det, som var ved 
at ske, havde jeg ikke skænket det politiske en tanke.

Da sagen blev forelagt i byrådssalen, gav samtlige medlem
mer tilslutning til protestaktionen, men det var helt tydeligt, 
at Jens Peter Jørgensen, som jeg netop havde lagt vægt på at 
indgå et nært samarbejde med, ikke var helt tilfreds med den 
måde, sagen var blevet kørt på.

Jeg fik en snak med ham, og som det havde luret mig, var 
det alene sagsforløbet og ikke sagen som sådan, der havde 
plaget ham. Han lagde i samtalens løb ikke skjul på, at han på 
et tidligere tidspunkt i forløbet havde forventet at være blevet
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Kolding Træfs studietur t il Østrig blev ved h jemkomsten gjort til en rigtig wienervals. Her 
genskabt i tegneren Paul Nielsens streg.

orienteret, og han var i det hele taget utilfreds med, at jeg hav
de kørt sagen alene på embedsmandsplan.

Vi fik talt ud om tingene på en måde, som skulle vise sig at 
blive det bærende element for et fremtidigt godt og frugtbart 
samarbejde.

Som borgmester arver man en række rutiner og traditioner, 
brugt og efterladt af skiftende borgmestre før én selv.

I Kolding var man på det tidspunkt i den lidt specielle situ
ation, hvad den kommunale administration angik, at have en 
lidt »flad« top, forstået på den måde, at vi både havde en kom
munaldirektør og en økonomidirektør i henholdsvis Harry 
Rasmussen og Ingemann Olsen.

Der herskede mellem de to et ualmindelig godt samarbej
de.
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Jeg røber næppe nogen hemmelighed ved at nævne, at re
lationerne mellem Harry og den tidligere økonomidirektør 
ikke havde været de bedste, men i dette tilfælde kunne man 
virkelig tale om, at kemien passede, og at klimaet mellem de 
to topchefer var det bedst mulige til trods for den ret betyde
lige aldersforskel.

Måske har det netop spillet ind, at Ingemann Olsen viste en 
for ham naturlig respekt for den noget ældre Harry Rasmus
sen. Da Ingemann Olsen blev ansat som økonomidirektør i 
1976, var han således kun 30 år.

Ansættelsen skete under borgmester Peter Ravn og i en af 
hans ferier. Ved den lejlighed sagde han: - Du klarer lige 
ansøgerne af, og det er siden gået op for mig, at Peter allere
de dengang havde i tankerne, at den, der blev ansat, skulle jeg 
sidenhen arbejde sammen med.

Vi havde flere ansøgere til samtale. Hele Økonomiudvalget 
deltog ved udvælgelsen og ydermere var indkaldt konsulent
bistand.

På et tidligt tidspunkt skilte den unge kontorchef fra Fre
dericia sig ud. Hans måde at være på tiltalte mig meget, og 
han fik de bedste anbefalinger, hvor vi spurgte os til råds. Med 
accept fra Alex Jentsch, Walter Petersen og Jens Peter Jør
gensen ringede jeg om aftenen Ingemann Olsen op og fik en 
samtale med ham af lidt mere personlig karakter samtidig 
med, at jeg fik hans reaktion på et par ting, som jeg syntes var 
vigtige for vort fremtidige samarbejde.

Hvad vi talte om, forbliver en hemmelighed mellem Inge
mann og mig, men jeg kunne slutte samtalen med at sige: 
- Det er dig, vi indstiller.

Jeg er helt sikker på, at dette tidlige bekendtskab har haft 
den største betydning for det venskab og det loyale samarbej
de, Ingemann Olsen og jeg oplevede gennem hele min borg- 
mesterticl.

Sådan er der så mange ting, der skal falde i hak, hvis tinge
ne skal løses, og tiden lærte mig, at man ikke som ny borg
mester skal komme og bryde med traditioner og indarbejde
de rutiner.

89



Bent Rasmussen: Aitid pa vej

Kommunaldirektør Ingemann Olsen havde jeget meget ncert samarbejde med, og der o/)- 
stod mellem os et varmt venskab. (Foto: Peter Thast um)

Naturligvis kan man have ønsker om nye sagsgange, og det 
er også i orden, at man gennemfører dem, men det bør ske i 
en glidende overgang. Ellers risikerer man at klippe båndene 
over til de forskellige forvaltninger.

Kommunaldirektør Harry Rasmussen og borgmestre før 
mig havde således deres rutiner. Det gjaldt bLa. med hensyn 
til sekretæren, som fungerede for både Harry og borgmeste
ren.

Jeg kom fra Arbejdsformidlingen og havde været vant til 
andre arbejdsmetoder, men det problem løstes ved, at ved
kommende alene blev sekretær for kommunaldirektøren.

Alice Aagaard, der var ansat på borgmesterkontoret, blev 
min sekretær om formiddagen, og til jobbet om eftermidda
gen blev Lena Rasmussen ansat. Hun havde været min sekre
tær på Arbejdsformidlingen. De to supplerede hinanden i et 
meget fint samarbejde og styrede min kalender og mig dyg
tigt og effektivt gennem de mange og til tider lange arbejds
dagejeg på en måde stadig mindes med stor tilfredshed.
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Hver dag mellem kl. 9.30 og kl. 10 samledes kommunens 
tjenestegrenschefer til formiddagskaffe på Rådhuset i kanti
nen i kælderen. Her drøftedes alverdens problemer, kommu
nale såvel som ikke kommunale, og den gamle tradition, som 
jeg som så meget andet arvede efter Peter Ravn, holdt ved li
ge til Harry Rasmussen gik af i februar 1982.

Ved samme lejlighed blev Ingemann Olsen udnævnt til 
kommunaldirektør, og stillingen som økonomidirektør blev 
omprioriteret til økonomichef.

Med skiftet bortfaldt endnu en rest af de gamle kutymer. In
gemann Olsen og jeg havde nok en lidt anden - måske også 
nok en lidt mere moderne - måde at arbejde på, men vi op
retholdt formiddagskaffen så vidt muligt, men nu kun om fre
dagen.

Fra Peters tid arvede jeg også traditionen med, at samtlige 
forvaltningschefer mødte op på rådhuset kl. 8.30 samme dag, 
der blev holdt økonomiudvalgsmøde. Vi gennemgik samtlige 
dagsordenens sager, ogjeg må sige, at jeg i starten var glad for 
ordningen, men senere hen måjeg indrømme, at den blev for 
tungt fungerende.

Jeg tror grunden var, at jeg ikke egnede mig særligt godt til 
at modtage de informationer og råd, de gav mig, på den rigti
ge måde.

Jeg havde nok en tilbøjelighed til at have truffet beslutnin
gen på forhånd, og det var klart utilfredsstillende for chefer
ne, der godt kunne synes, at disse møder af den grund blev 
lidt overflødige. Efter et årstid afskaffede jeg derfor disse chef
møder.

Styrelsesvedtægten, som fastlægger retningslinierne og reg
lerne for de stående udvalg og byrådets arbejde, mente jeg 
egentligt fungerede tilfredsstillende.

Jeg havde dog med Ingemann Olsen drøftet, at der var et 
enkelt udvalg, hvis ansvars- og interesseområde jeg gerne vil
le prøve at ændre. Det gjaldt Sports- og Parkudvalget, der var 
placeret med Teknisk Forvaltning som sekretariat.
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Udvalget havde som ansvarsområde ikke alene idræt, men 
også sportsanlæggene og de grønne områder inklusive vore 
parker.

Vi havde den fornemmelse, at udvalget brugte for megen 
tid på at administrere de grønne områder på bekostning af 
idrætten, som jeg personligt mente i langt højere grad burde 
have første prioritet. Området ønskede jeg kraftigt styrket.

Jeg havde selv i en periode, medens Peter var borgmester, 
været medlem af udvalget, og havde ikke mindst på denne 
baggrund fået min fornemmelse bekræftet. En ting, Inge
mann Olsen også mente at have konstateret.

Der havde i længere tid været fremsat ønsker om fire i- 
drætshaller i forskellige områder af kommunen. Skulle øn
sket efterkommes, ville det kræve en samlet investering på ca. 
20 mio. kr.

Spørgsmålet blev drøftet i økonomiudvalget, og her note
redes en positiv indstilling.

Jeg drøftede spørgsmålet med Jens Peter Jørgensen og fo
reslog, at såfremt vi kunne blive enige om en ekstrabevilling 
til hallerne, skulle vi ændre styrelsesvedtægten således, at ud
valget alene skulle tage sig af idrætsområdet.

De grønne områder og parkerne skulle så overflyttes til tek
nisk udvalg.

Samtidig skulle Idrætsudvalget, som det nu skulle omdøbes 
til, overflyttes til Skoleforvaltningen, der igen skulle ændre 
navn til Skole- og Idrætsforvaltningen.

Vi blev enige om forslaget og fik ændringen af styrelsesved
tægten godkendt i byrådet, og senere bevilgede byrådet også 
de 20 mio. kr. til de fire haller.

Det er mit indtryk, at vi med denne ændring fik et udvalg, 
som helt og fuldt kunne koncentrere sig om idrætsområdet, 
og jeg synes også, at vi i de år fik styrket indsatsen på området 
ganske betydeligt. Det var dengang også underforstået, at vi 
efter bygningen af de fire idrætshaller skulle igang med den 
storhal, som længe havde spøgt, og som der var indledt arki
tektarbejde på, men Venstre bakkede ud, og storhallen blev et 
af de emner, som i de følgende år »blafrede i vinden«.



Nødvendig privatisering
I Peter Ravns borgmestertid gennemførte vi en privatisering 
af brandvæsenet, idet vi nedlagde det kommunale brandværn 
og i stedet indgik en aftale med Falck om brandslukningen i 
kommunen.

I min borgmestertid skulle der også komme en privatise
ring - ganske vist ikke planlagt, men en efter forholdene bå
de nødvendig og fornuftig ordning.

Forhistorien var, at vi altid i kommunen havde haft et kom
munalt renovationsvæsen under Teknisk Udvalg og admini
streret af Teknisk Forvaltning.

De kommunalt ansatte renovationsfolk var dels tjeneste
mands- og dels overenskomstansatte under SiD.

På et tidspunkt blev der rejst et lønkrav fra de overens
komstansatte. Det gik betydeligt over den lønaftale, som var 
indgået mellem Kommunernes Landsforening og SiD.

Jeg førte en række forhandlinger med SiD og vore tillids- 
mænd, og vi måtte konstatere, at lønaftalen måtte overholdes, 
selvom vi også godt kunne se, at en lønregulering var rimelig.

Selv om både tillidsmanden og Harry Jensen, der var for
mand for SiD, og jeg selv flere gange havde samtlige ansatte 
samlet til møder og forklarede dem situationen, tidbrød der 
strejke.

De tolv tjenestemandsansatte renovationsarbejdere fortsat
te deres arbejde, medens de øvrige nedlagde arbejdet, og det 
udviklede sig hurtigt til, at de også blokerede for forbræn
dingsanlægget.

Situationen blev ret snart kritisk, da affaldet hobede sig op 
forskellige steder i byen.

Harry Jensen og tillidsmanden gjorde, hvad de kunne for 
at løse op for situationen, men uden held, og da en talsmand 
og en strejkekomité overtog styringen, måtte vi erkende, at 
det fagretslige system måtte tages i anvendelse.

Da jeg vidste, at både Harry Jensen og tillidsmanden med
gav, at jeg ikke havde nogen mulighed for at give lønforhøjel
ser, valgte jeg at forholde mig helt afvæn tende i håbet om, at
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der opstod en situation, som kunne løse op for nye forhand
linger.

Der gik et par uger, og så læste jeg en morgen i Jydske Ti
dende, at talsmanden havde udtalt, at man var totalt ligeglade 
med, om man var kommunalt eller privat ansat, blot man her 
og nu fik mere i løn. Jeg kontaktede straks Harry Jensen, og 
selv om både han og tillidsmanden beklagede det, acceptere
de de, at vi indledte forhandlinger med et privat renovations
firma om at overtage arbejdet.

Samme formiddag blev forhandlingerne indledt med 
KIRAS, og i løbet af natten kom en aftale i stand.

Vore tjenestemandsansatte skulle fortsat forestå tømningen 
i nogle bestemte distrikter og forblev kommunalt ansatte, me
dens de øvrige fik deres ansættelsesforhold overført til KIRAS, 
hvor de også fik en lønforbedring.

Ordningen var stort set udgiftsneutral for kommunen, og 
fik både byrådets og de strejkendes tilslutning uden proble
mer.

Således blev der også i min borgmestertid gennemført en 
privatisering. Om den var til fordel for kommunen og der
med for borgerne, skal jeg afstå fra at bedømme. Men mon ik
ke nogen af de dengang ansatte renovationsfolk senere har 
erkendt, at det altid er godt og fornuftigt at høre efter de råd, 
man får fra sin fagforening. Den er altid på deres side, selv om 
nogen i en given situation påstår det modsatte.

Jeg er glad for at kunne sige, at vi i min borgmestertid havde 
en god kontakt til den lokale presse. Der var langt mellem cle 
dage, hvor der ikke optrådte kommunalpolitiske artikler eller 
artikler om kommunale emner i spalterne. Og der gik ikke en 
dag, uden at journalister fra enten Folkebladet eller Jydske Ti
dense ringede eller kom op på Rådhuset for at spørge nyt.

Byrådsmøder blev fyldigt refereret og det samme gjaldt de 
enkelte udvalgsmøder. Interessen for kommunalpolitik og 
kommunale emner i det hele taget var så omfattende, at vi be
sluttede at ansætte en informationsmedarbejder. Ikke for at 
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Her ses et udsnit af panelet fra et vælger
møde i 197-1. Fra venstre er det Poul Søren
sen (K), Bent Rasmussen (S), Jens Peter 
Jørgensen (V) og borgmester Peter Ravn (S). 
(Foto: N. Lisberg)

referere politiske beslutninger og fremsende specielle presse
meddelelser til dagbladene, men for at være bladenes medar
bejdere behjælpelige ved indsamlingen af relevant og infor
mativt materiale til brug ved udarbejdelsen af deres artikler.

I det hele taget var der stor interesse blandt borgerne for at 
få oplysninger om det kommunale arbejde, og en eller to gan
ge årligt blev der indkaldt til borgermøder rundt om i kom
munen - som oftest med 60-75 tilhørere hvert sted.

Almindeligvis var runden på 13 møder, og de afvikledes som 
regel over tre uger, således, at der i hver af de to første uger 
blev holdt fem møder i streg og i den tredie uge tre møder.

Borgmesteren var hver gang født medlem, og desuden del
tog repræsentanter for byrådets politiske partier. I tilfælde, 
hvor nogle af byrådets stående udvalg ikke var repræsenteret 
gennem de politiske repræsentanter, mødte udvalgene selv 
med en repræsentant.

Sædvanligvis lagde jeg for med en bred orientering og kom 
herunder specielt ind på de emner, som berørte det pågæl
dende område. Derpå var ordet frit, og stort og småt afløste 
hinanden, som debatten skred frem.

95



Bent Rasmussen: Altid pa vej

Fast tradition var - og er fortsat - »nytårstaflet« eller torske
gildet, som fandt sted i forbindelse med årets første ordiiuere 
byrådsmøde.

Efter mødet samledes byrådet med forvaltningscheferne og 
kommunens samarbejdspartnere - politi, retsvæsen, lignings
kommission, skatteråd, pressen m.fl. - til en fornøjelig sam
menkomst, hvor der blev budt på kogt torsk.

Det var en sammenkomst, som var medvirkende til at ud
vikle og cementere det gode samarbejde, byrådet og dets for
skellige medlemmer havde med byens forskellige organisatio
ner, foreninger og instanser.

På årets sidste arbejdsdag holdtes den traditionelle ny
tårskur i byrådssalen. Den fandt sted kl. 8.30, og hertil var ind
budt samtlige kommunens medarbejdere. Efterhånden vok
sede tilslutningen i en sådan grad, at medarbejderne måtte 
stå langt ude på gangen og vente på, at det blev deres tur til at 
komme ind i salen og med et glas vin hilse det nye år velkom
ment og få en tak for samarbejdet i det forløbne.

Til de faste pligter hørte også borgmesterens og socialud
valgsformandens besøg rundt om på plejehjemmene, hvor 
beboerne blev ønsket en glædelig jul.

I starten gik Alex og jeg rundt på hver enkelt stue, men se
nere arrangeredes sammenkomster på samlingstuerne. Vi hil
ste fortsat på hver enkelt beboer, og det var arrangementer, 
jeg så frem til både med glæde og med en vis følelse.

Glæde fordi vi traf mange glade og venlige mennesker og 
kom ud for muntre episoder, men besøgene kunne også være 
svære at komme igennem, og det kunne tage dage, inden jeg 
helt havde forvundet oplevelserne.

Jeg mødte ved mange lejligheder gamle bekendte, som var 
blevet hårdt ramt af sygdom, og som nu havde svært ved at føl
ge med tiden. Mere end én gang kom jeg ud for, at nogle tro
ede, at jeg var min far. Ham havde de også kendt, og nu genså 
de altså ham i min person.

Sværest var det dog at møde forholdsvis unge mennesker, 
beboere på min egen alder, som var fysisk eller psykisk ned
brudte og ikke længere var i stand til at leve et normalt liv. Det 
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gjorde ondt, og de oplevelser tog det tid at ryste af. I min egen 
borgmestertid blev der også plads til en enkelt nyskabelse, og 
den lever fortsat den dag i dag.

Det gælder udvælgelsen af byens juletræ, hvor der hvert år 
inviteres en skoleklasse til at følge borgmesteren og juletræs
komitéens repræsentant ud til den skovejer, som tilbyder at le
vere årets juletræ til pladsen foran rådhuset.

Dengang boede vi i Grønholtparken, og vores yngste søn, 
Søren, var begyndt i børnehaveklasse.

Et par dage før træet skulle udvælges, spurgte han, om han 
måtte tage med ud i skoven.

- Gerne, svarede jeg og tilføjede: - Du må tage hele klassen 
med!

Arrangementet blev en stor succes, og lige siden er ordnin
gen kørt videre med skiftende klassetrin.



Vielser og kirkeindvielse
Til en borgmesters pligter hører også at forrette borgerlige vi
elser. Det er nu for mit vedkommende ikke blevet til så man
ge, eller sagt på anden måde - jeg tog dem, jeg kunne, hvis 
folk direkte bad mig om det. Ellers var det noget, enten kon
torchef Moltke-Jensen eller fuldmægtig Clausen på borgme
sterkontoret stod for.

Blandt de mere festlige og folkelige indslag hørte også del
tagelsen i Børge Jensens nytårsballer, »Kolding Grand Prix«, 
hvor han hentede verdensdansere til byen. En begivenhed, 
som tiltrak sig opmærksomhed langt ud over landets grænser.

Der var endvidere premieren på sommervarietéen »Sans 
Souci« og den lokale Kolding-Revy med premiere den første 
lørdag i februar. Det var arrangementer, jeg så frem til med 
forventning og glæde. Festlige Kolding-aftener, hvor byens 
borgere var trukket i festtøjet og indstillet på at more sig. Her 
blev årets gang på landsplan og rent lokalt spiddet og serveret 
med humor og vid.

Iler overværer vi Kokli ng-Revyen. Fra venstre er det Jens Peter Jørgensen, Harry Ras
mussen med Jrne og Annalise og jeg. (Foto: Peter Thastum)
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Her en situation fra gt'undslensnedlceggelsen til Simon Peters Kirke. Pastor Anker Sølling 
tater, medens jeg, som det ses, gør forberedelser til at indmure grundsten nr 2.

Ikke alene »Sans Souci« og Kolcling-Revyen, men også alle 
de mange jubilæer og festligheder, Annalise og jeg deltog i i 
løbet af året, foregik på »Industrien«, der jo desværre ikke ek
sisterer mere.

Men når det navn nævnes, bør man også erindre Maja og 
Marius Rasmussen, der startede »Sans Souci« og senere over
drog værtsskabet til Karen og Jørgen Poulsen, der sled og 
slæbte i nogle meget lange arbejdsdage og som serverede en 
virkelig god mad og sørgede for, at alle gæster blev behandlet 
med stor gæstfrihed. Dem erindrer vi som de dygtige og ven
lige værter i »Industriens« storhedstid.

En stor oplevelse var det også i maj 1978 at medvirke ved 
grundstensnedlæggelsen til Simon Peters Kirke.

Det kan måske i nogens ører lyde mærkeligt, at en social
demokrat optræder ved en kirkelig handling, og jeg kan da 
heller ikke prale af, at jeg er nogen særlig flittig kirkegænger,
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men jeg har altid haft et særligt forhold til to af præsterne ved 
Set. Nicolai Kirke, hvis menighedsråd stod som bygherre for 
den nordlige bydels nye kirke. I denne forbindelse pastor An
ker Sølling og pastor Erik Bærenholdt, der blev det nye sogns 
første sognepræst. Begge står for mig som kirkelige autorite
ter med stor menneskekundskab.

Biskop Th. V. Kragh murede den første sten, derefter mu
rede jeg den anden, og menighedsrådets formand, autofor
handler H. G. Nielsen afsluttede ceremonien. Den omfattede 
også nedlæggelse af grundstensdokumentet, der var forfattet 
på et gedeskindspergament lavet af en hel ged, og var så om
fangsrigt, at H. G. Nielsen ved oplæsningen, måtte have hjælp 
til at holde det af byggeudvalgets formand, ingeniør N. L. 
Tarp.

Dokumentet, der siden sammen med forskellige danske 
mønter blev indloddet i et blyrør, indeholdt oplysning om de 
nutidige forhold, bl. a. om, hvem der var regent og navnet på 
borgmesteren i Kolding. Og endvidere at byggeriet finansie
redes over den kirkelige ligning med et kommunalt tilskud på 
400.000 kr.

Sideløbende med de mere udadvendte opgaver var der så al
le dem, partiforeningen stod som arrangør af, og hvor man 
forventede at se byens førstemand.

Møderne fandt navnligt sted i vinterhalvåret, og blandt de 
faste var der »Søndagssnakken« i Ungdomsgården i Alykke- 
gade. Møderne var opdelt med faste emner omkring amt, fol
keting og byråd, og tilrettelagt således, at en repræsentant fra 
hver af forsamlingerne på skift behandlede et aktuelt emne.

Jeg husker specielt her et møde fra først i 70'erne, hvor Pe
ter Ravn havde redegjort for planerne om at etablere den nye 
Vestre Ringgade.

Flere gange i den efterfølgende debat stod en ung mand 
op og gjorde med klar stemmeføring opmærksom på, at der 
ikke var behov for et sådant gadeforløb.

Hans argumenter var velunderbyggede. Blot passede de ik- 

100



Vielser og kirkeindvielse

ke rigtigt ind i de planer, byrådsgruppen arbejdede med, så 
Peter skubbede lidt til mig og spurgte:

- Kender du ham der?!
Jeg fortalte, at så vidt jeg var orienteret, havde han på et 

tidspunkt været formand for DSU. Jeg vidste, at han hed Per, 
og så mente jeg i øvrigt, at han »var god nok«.

Men Peter blev ved: - Hvem er han?
Jeg kunne supplere med, at hans far havde været typograf 

og nu var teaterforlægger, og selv er han, så vidt jeg ved, en 
yderst fornuftig ung fyr. Han har bare misforstået det her!

- Ja, det har han vel, replicerede Peter, og lidt efter fik jeg 
igen et lille skub med albuen efterfulgt af et:

- Ham snakker du lige med!
Den måde at gribe tingene an på var typisk for Peter. Jeg 

tog en snak med den unge mand om de trafikale forhold og 
den måde, vi fandt det fornuftigst at løse problemerne på.

Paradoksalt nok blev Vestre Ringgade gennemført år sene
re, da den unge mand - nuværende borgmester Per Bødker 
Andersen - var blevet valgt til formand for Teknisk Udvalg!



I en lille båd på søen
Jeg har på et tidligere tidspunkt berørt mit første møde med 
den kongelige familie og herunder den uformelle snak med 
Kong Frederik ved kaffebordet på Koldinghus. I sommeren 
1974, det var i juli måned, havde Kolding påny kongeligt be
søg, dennegang af Dronning Margrethe, prins Henrik og 
prinserne Frederik og Joachim.

»Dannebrog« lå ved den lejlighed i Vejle Havn, og om afte
nen deltog økonomiudvalget og vore ægtefæller i en banket 
ombord.

Det, der skal fortælles her, er imidlertid en festlig oplevelse 
i selskab med Prins Henrik. Den daterer sig til 1982 i forbin
delse med indvielsen af Røde Kors Plejehjemmet ved Sjæl
landsvej.

Prinsen deltog som protektor for Dansk Røde Kors, og ved 
frokosten, som havde 12-14 deltagere, kom jeg til at sidde ved 
siden af ham.

Vi talte om løst og fast og om hans besøg i forskellige dan
ske byer, og jeg lod forstå, at vi altid ville være parat til at mod
tage ham, hvis han en dag skulle få lyst til at besøge Kolding.

Og føjede jeg til nærmest i spøg: - Jeg ved du er ivrig sejl
sportsmand, og kan da fortælle, at vi i Slotssøen har en båd 
liggende, som du kan få en tur i, hvis du skulle være interes
seret.

Jeg fortalte dernæst om traditionen bag robåden og nævn
te, at jeg tit og ofte blev spurgt, om den blev brugt. Det måtte 
jeg desværre beklage aldrig skete, men hvis Prinsen ville ud 
og fiske eller bare ro en tur på søen, så ville det være en let sag 
at ordne.

Prinsen var meget interesseret og spurgte flere gange un
der frokosten til båden, men derved blev det, og jeg havde 
faktisk glemt alt om samtalen, da jeg hen på sommeren blev 
ringet op af Hofmarskallatet.

Man meddelte, at dronningen den 1. september havde ind
vilget i at forestå åbningen af udstillingen »Bog og Bind i 500 
år«, arrangeret af Foreningen for Boghåndværks sydjyske af- 
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Det var ved indvielsen af Røde Kors Plejehjennnet /)d Sjadlandsvej, at jeg tilbød Prins 
Henrik en sejltur få Slotssøen.

deling i samarbejde med Koldinghusmuseet. I den forbindel
se ville man gerne spørge, om invitationen til Prins Henrik 
om en sejltur på Slotssøen stod ved magt.

Det kunne jeg kun bekræfte, så ved 10-tiden den 1. sep
tember kørte Prinsen med chauffør op foran Rådhuset, og vi 
drak kaffe på borgmesterkontoret.

Derpå gik turen i kronebilen til Slotssøen, hvor direktør 
Leif Typkær, Slotsmøllen, havde sørget for at gøre alt klar til, 
at Prinsen som den første kunne benytte sig af bryggeriets 180 
år gamle rettigheder til brug af båd i Koldings store indsø.
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Her er prinsen og jeg så »slukket tilsøs« med den nordiske mester i singlesculler, Leif Kru
se, ved årerne.

Det er næppe ukendt for nogen, at sejlads og fiskeri på 
søen er forbudt og kun er dispenseret ved få lejligheder som 
i forbindelse med Børnehjælpsdage og lignende.

I følge de gamle dokumenter, som går tilbage til 1802, har 
kun Bryggeriet Slotsmøllen ret til at holde båd i søen mod 
som det hedder, at »Møllens Ejere ved Kongelige Herskabers 
Giennemreise er forpligtet at udlaane sin Baad og Fiskered
skaber, dersom Fiskeri i Søen ved saadan Leeilighed skulle 
forlanges«.

Kontrakten blev indgået mellem Det kongelige Rentekam
mer (det senere Finansministerium) og den daværende ejer 
af Slotsmøllen, Nicolai Heinrich Jørgensen.

Slotsmøllen forpligtede sig til at påtage sig arbejdet med at 
istandsætte og vedligeholde dæmning og vej i søens østlige 
ende samt at regulere søens vandstand, så oversvømmelser 
kunne undgås.
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Dronning Margrethe og Prins Henrik var æresgæster ved åbningen af bogudslillingen 
»Bog og Bind i 500 år« få Koldinghus. (Boto: Lars Lindskov)

Til gengæld herfor modtog bryggeriet én gang for alle 
1.500 rigsdaler samt rettigheden til rørskæring og græsning 
ved søen og altså også retten til at have båd og til at fiske i 
søen.

Seks år efter kontraktunderskrivelsen brændte Koldinghus 
som en følge af de spanske lejetroppers uforsigtighed, og de 
kongeliges ret til at sejle og fiske på søen blev aldrig benyttet.

Muligt er rettighederne gået i glemmebogen, men de hu
skes i Kolding, og Slotsmøllen har som byens ældste virksom
hed hæget om de gamle traditioner og i årevis troligt klargjort 
og haft båden liggende klar i søen.

Det traf sig så heldigt, at Kolding netop det år i den 26-åri- 
ge roer Leif Kruse havde fået en nordisk mester i single-scul
ler, så det voldte ingen problemer at opfylde forpligtelsen om, 
at der skulle stilles »erfarne rorskarle« til rådighed.

Sejlturen trak forståeligt mange koldingensere til Slots- 
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søen, og sejlerprinsens rofærd gav megen presseomtale. I Jyl- 
lands-Posten hed det bl.a. i Rimus' omskrivning af »Vift stolt 
på Kodans bølge«.

Og stolt på søens bølge 
vil vifte bådens /lag, 
når rorskarl mester Kruse 
vil tage åretag 
med prinsen og borgmester 
på plads i bådens stavn, 
på turen gennem skumsprøjt 
til bryggeriets gavn.

Efter rundturen på søen hastede Prinsen og jeg op på Kol- 
dinghus, hvortil vi kom i så god tid, at vi oven på sølivets stra
badser kunne nå at sætte smag på en flaske rødvin, inden 
Dronningen ankom.

I forbindelse med udstillingens åbning stiftede Dronning 
Margrethe og Prins Henrik for første gang bekendtskab med 
den endelige udgave afen af deres »egne« bøger.

Udstillingen viste bl.a. 24 udvalgte bøger fra Dronningens 
Håndbibliotek. En af dem, Simone de Beauvoirs »Alle men
nesker er dødelige«, bærer Dronningens tegning på omslaget 
og den danske oversættelse er foretaget af H. M. Vejerbjerg, 
der er pseudonymet for Dronningen og Prinsen. Bogen er 
håndindbundet med skindryg og skindhjørner.

Som gammel typograf var det mig en særlig glæde at holde 
åbningstalen, og intet var vel mere naturligt end at tage ud
gangspunkt i Johan Gutenbergs opfindelse af de løse typer og 
dermed grundlaget for bogtrykkunsten i midten af 1400-tal- 
let.

Lige fra gammel tid har udøverne af dette håndværk været 
båret af en sjælden kærlighed til deres fag, og jeg kan huske, 
at jeg ved lejligheden citerede et vers af en gammel jubi
læumssang fra min egen typograftid, forfattet af min gamle 
kollega, Thaarup Rasmussen: 
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Vi, Gutenbergs Sønner, vort stolle Fag
vi altid vil værne og  frede,
lad. Skønhedens Sans og den gode Smag
bestandigt i Faget os lede.
Vi værner om vort gamle, danske Sprog
i Skrift og Tale, i Avis og Bog.

- Bogen er med os, fortsatte jeg, fra barneårenes eventyrver
den, over skoletidens og uddannelsesinstitutionernes lære
bøger til voksenårenes underholdningsromaner og fagbøger 
til fritid og arbejde.

Vi har allesammen bøger omkring os på arbejdspladsen og 
i hjemmet. Der er aldrig trykt og læst så mange bøger som nu. 
Det kan uden overdrivelse siges, at det var en eksplosiv udvik
ling, der startedes i Mainz af Gutenberg. Derfor er denne ud
stilling også et udtryk og en mulighed for at stifte bekendt
skab med en udvikling af Gutenbergs opfindelse, der er en 
væsentlig forudsætning for det demokratiske samfund, som vi 
kender det i dagens Danmark.

Dronningen og jeg var enige om, at det kunne vcere rart med en rygepause efter udstil
lingens åbning. (Foto: Lars Lindskov)
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Det går ikke altid i politik som præsten prædiker, og det kan 
til tider være en »svær én at politisere«.

Efter valget i 1978 kom jeg ind i Kommuneforeningen i Vej
le Amt. Dens medlemmer er politisk valgte efter forholdstal. 
Foreningen havde dengang borgerligt flertal med borgme
ster Vagn Jessen, Vamdrup, som formand. Jeg fik posten som 
næstformand.

Arbejdet var spændende og bragte mig bLa. ind i den 
backinggruppe af kommuneforeningernes formænd og næst- 
formænd, som understøttede Kommunernes Landsforening i 
forhandlingerne om bl.a. finanslovforslag.

Kommunernes Landsforening besad en temmelig stor ind
flydelse på mangfoldige områder, men egentlig har jeg aldrig 
haft ambitioner om at blive medlem.

Imidlertid skete der det på delegeretmødet efter 78-valget, 
at jeg blev bragt i forslag.

Et delegeretmøde i KL repræsenterer en kolossal stor for
samling, og op til valghandlingen laves der studehandler mel
lem de enkelte amtskredse. I dette tilfælde blev der rettet 
henvendelse til de københavnske omegnskommuner, som, 
hvis de ville stemme på mig, kunne være sikre på at få Vejle 
Amts stemmer til borgmester Kjeld Rasmussen fra Brøndby
erne.

Det viste sig imidlertid, at de københavnske omegnskom
muner allerede havde indgået aftale med Søndeijyllands Amt 
om at stemme på Kamma Larsen-Ledet, der var borgmester i 
Åbenrå.

fgeld Rasmussen var på dette tidspunkt medlem af KL’s be
styrelse, men ved skæbnens ironi og som følge af de mærk
værdige konstellationer, der blev aftalt forud for valget, røg 
han ud og fik en post som 2. suppleant og med mig som 1. 
suppleant.

Det afstedkom en gevaldig ballade. De københavnske om
egnskommuner talte om at løsrive sig og truede med at lave 
deres egen selvstændige kommuneforening.
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Den noget pudsige valgsituation, vi var bragt i, slog dog ik
ke skår i venskabet mellem Kjeld og mig. Vi kendte hinanden 
fra arbejdet i en række bestyrelser, bl.a. i Kommunekreditfor
eningen og i Lejerbo, og vi kunne fortSLette samarbejdet som 
de bedste venner af verden.

Til gengæld var det ikke ligefrem venskab, der prægede mit 
forhold til pædagogerne i de år, jeg havde ansvaret for den 
kommunale husholdning. Ret beset kan man vel sige, at jeg 
havde en vis evne til at rage uklar med dem.

Det var helt tydeligt, at de ikke kunne lide mig, og jeg for 
min part havde nok også lidt svært ved at tage dem alvorligt.

Det startede omkring budgetforhandlingerne i 1978, hvor 
byens småbørnspædagoger, organiseret gennem BUPL (Bør- 
ne- og Ungdomspædagogernes Landsforening) og PMF (Pæ
dagogisk Medhjælperforbund), forhandlede med økonomi
udvalget om de fremtidige normeringer.

Pædagogerne stillede i første række krav om 120 nye stil
linger. Siden blev kravet beskåret til 48. Vi tilbød ti pædagog
stillinger plus en udvidelse af antallet af beskæftigelsesarbej
dere i børneinstitutionerne fra 25 til 38.

Fra pædagogside kaldte man vort forslag fusk og forlangte, 
at de 38 stillinger blev opslået, så alle kunne søge dem. Samti
dig truede de med at boykotte de arbejdsledige, som indgik i 
den samlede normering, og som i øvrigt overholdt daginstitu
tionscirkulæret.

Jeg husker, at jeg ved den lejlighed brugte et udtryk som 
»det mest usolidariske, jeg hidtil havde hørt, hvis pædagoger
ne virkelig ville fastholde en boykot af de ledige«. Hvis alle i 
samfundet indtog samme holdning, ville ingen ledige kunne 
komme i arbejde.

Situationen udviklede sig i faglige møder og strejker, og 
helt galt blev det sidenhen, da BUPL gik i spidsen i en pro
testaktion mod regeringens indgreb i overenskomstforhand
lingerne.
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Kun SF’s byrådsgruppe kunne støtte de meget venstreori
enterede pædagoger, og kun herfra lød der protester, da jeg 
på et byrådsmøde stillede forslag om en betydelig udvidelse af 
dagplejen, bl.a. med en henvisning til manglende tillid til bør- 
ne- og ungdomspædagogerne.

- Hverken Kolding eller andre af landets kommuner kan, 
sagde jeg ved den lejlighed, tillade sig at satse på daginstituti
oner med uddannet personale, for vi ved aldrig, hvornår 
pædagogerne er på arbejde, og hvornår, de ikke er det. Min 
indstilling til pædagog-aktionerne blev kommenteret - og 
fuldt støttet - på lederplads i såvel Jydske Tidende som Kol
ding Folkeblad.

I Jydske Tidende hed det således bl.a.:
Det er barske ord, ikke mindst af en socialdemokratisk 

borgmester, der er velbevandret i fagligt arbejde, og de siger 
ikke så lidt om den situation, ungdomspædagogerne har 
bragt sig selv i ved at optræde militant.

Det er hver gang de svageste i samfundet, aktionerne går 
ud over og helt i strid med de idealer, det pædagogiske arbej
de ellers står for.

I Kolding Folkeblad henvistes bl.a. til, at pædagogerne lod 
hånt om den kendsgerning, at regeringsindgrebet ramte alle 
lønmodtagergrupper, og at nogen vitterligt var både svagere 
og dårligere stillet end pædagogerne, og derefter hed det:

Koldings socialdemokratiske borgmester har sagt et par 
borgerlige ord til pædagogerne.

Bent Rasmussen sagde forleden i byrådet, at efterhånden 
er det blevet sådan i kommunerne, at man ikke længere kan 
regne med, at pædagogerne løser de opgaver, de har påtaget 
sig for det offentlige. Borgmesteren pegede på, at kommu
nerne ikke stiltiende kan se på, at der opstår kaotiske situatio
ner, fordi pædagogerne svigter. Han understregede, at tilli
den til pædagogerne er borte.

Det var stærke borgmesterord på en forårsblid martsdag. 
Men det var vel ord, som efterhånden var tiltrængt, for det var 
på tide, at borgerne fik en så klar tilkendegivelse fra byens 
borgmester.
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I Fortsættelse af pædagogstriden besluttede byrådet efter 
indstilling fra Socialudvalget, at udvide den kommunale dag
pleje med 100 til ialt 300 pladser.

*

Mere fredeligt gik det til, da Kolding samme år modtog de 
første af senere mange flygtninge. Det gjaldt et større hold 
vietnamesiske bådflygtninge, som efter ophold i flygtningslej
re i Malaysia og Thailand nu ved Dansk Flygtningshjælps mel
lemkomst var blevet sikret en ny tilværelse med base på det 
gamle sygehus ved Engstien.

I forbindelse med velkomstfesten havde vietnameserne 
brugt næsten otte timer på at bage vietnamesisk-kinesiske 
snacks med masser af hvidløg, og gruppens talsmand sagde 
efter de forskellige velkomsttaler, at vietnameserne havde 
været meget imponeret over den modtagelse, de havde fået i 
Kolding.

-1 har, sagde han, opfyldt alle vore ønsker og hjulpet os fra 
den første dag, vi kom.

Vi har kun mødt venlighed og kærlighed i Kolding. I har 
hjulpet os til at glemme alle de forfærdelige ting, vi har ople
vet. Og til gengæld for al den kærlighed, vil vi lovejer to ting:

Vi vil hurtigst muligt lære dansk, og derefter vil vi som an
dre danskere gå på arbejde og klare os selv.

Et løfte, vietnameserne til fulde har holdt. Allerede den føl
gende uge satte de sig på skolebænk, og gruppen viste i det 
hele taget en fantastisk evne til at integrere sig i lokalsamfun
det.
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Da Kolding blev Arets by
1981 blev et af de helt »store« år i Kolding. Det var året, da der 
for alvor kom gang i Trapholt-projektet, hvor Kolding blev ud
nævnt til »Årets by«, og hvor byen for første gang fik et hold i 
fodboldens 1. division.

Kunstmuseet Trapholt var den naturlige følge af den testa
mentariske gave, byen tidligere havde modtaget ved tandlæge 
Gustav Linds overdragelse af den smukke, herskabelige, 
stråtækte og flot beliggende Ti apholt-ejendom med tilhøren
de frugtplantage i Strandhuse.

Nu stod vi over for at udarbejde en lokalplan, så den allere
de planlagte arkitektkonkurrence kunne udskrives og en 
museumsleder ansættes.

Forud havde kommunen frasolgt nogle arealer til Bikubens 
Boligfond. Dem var vi interesseret i at generhverve, og for
handlingerne herom, som naturligt foregik bag lukkede 
døre, satte i den grad Folkebladets daværende chefredaktør, 
Lars Gregers Hansen, op til en polemik, som i de følgende 
uger blev betegnet som »avis-krigen«, og hvorunder jeg bl.a. 
blev beskyldt for at fortie oplysninger overfor offentligheden 
og for at misbruge borgermøder.

Oplysningerne om det nye i sagen om Trapholt-museet 
fremkom på et borgermøde i Eltang, og min forseelse var, at 
jeg kom med en bemærkning om, at jeg følte mig lidt handi
cappet af, at det kunne se ud som om det alene var Folkebla
det, der skulle informere kommunens borgere om, hvad der 
skete.

- Når vi derfor ikke, tilføjede jeg, har mulighed for at kom
me til orde i Folkebladet, som kun ønsker udtalelser den ene 
vej fra, bliver vi nødt til her på borgermøderne at fortælle, 
hvorledes tingene hænger sammen.

Vi har desværre set flere eksempler på, hvordan bladet en
sidigt belyser sagerne og kun lader en enkelt part komme til 
orde. Det kan godt give bange anelser med hensyn til, hvorle
des informationerne fremover skal komme ud til borgerne. 
Og at det ellers gode forhold til pressen dengang var på nip- 
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pet til at køre af sporet, kunne læses i Jydske Tidende fra den 
16. januar 1981, hvor jeg blev citeret for at sige:

- Ingen skal hindre mig i at redegøre for de rent faktiske 
forhold, hvis folk på borgermøder eller andre steder spørger 
om ting, de har læst i Folkebladet, hvor det som regel er be
skrevet forkert.

Med tiden bedredes forholdet, men i de år var det som om 
bladet havde en tilbøjelighed til »mere at gå efter manden 
end efter bolden«.

Der var mange, der havde foreslået Kolding, men en kreds al' 
yngre erhvervsfolk fra Junior Chamber havde overfor Jyl
lands-Postcns dommerkomite givet den bedste motivering for 
valget af Kolding til Årets by.

Ved udvælgelsen lagde dommerkomitéen vægt på, at »Kol
ding især gør en indsats for at støtte iværksættere og virksom
heder, som satser på øget eksport«.

Bevidst er der, hed det om baggrunden for udvælgelsen, ar
bejdet på netop den styrkelse af produktionen, som der for ti
den er så stort behov for. Initiativerne er kommet fra privat si
de, men de forskellige tiltag er blevet bakket op af de kom
munale myndigheder, og hele dette arbejde har en sådan ka
rakter, at det kan tjene som forbillede for andre danske byer.

Kolding har, fremhævede dommerkomitéen, ikke ventet 
på, at der skulle komme hjælp udefra.

I byen har man gjort situationen op, og derefter koncen
treret sig om, hvad byen selv kunne gøre.

Dommerpanelet, som valgte Kolding som den 17. by i ræk
ken af Jyllands-Postens ærestitler, bestod af daværende inden
rigsminister Henning Rasmussen (formand), direktør Ernst 
Arnting, Egnsdirektoratet i Silkeborg, direktør, cand. polit. 
Bjarne Hastrup, Håndværksrådet, folketingsmedlem, journa
list Janne Normann, der var medlem af Folketingets erhvervs
udvalg, samt af direktør, cand. polit. Chr. Einfeldt, Industrirå
det.
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Det varen stor dag i maj 1981, da Kolding blev kåret som Årets by. Jeg står her til venstre 
sammen med chefredaktør Laust Jensen, Jyllands-Posten, og indenrigsminister Henning 
Rasmussen foran anesJUsen. I baggrunden ses medlemmer af byrådet, rejn’cesentanlerfra 
erhvervsrådet og udvælgelseskomiteen samt medlemmer af Kolding Pigegarde og Holste- 
bro-Garden.
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Med titlen af Årets by fulgte en check på 50.000 kr. samt en 
bron ceæresfl ise, derved en højtidelighed lørdag den 16. maj 
blev nedlagt foran rådhusets hovedindgang på Akseltorv.

Afsløringen af æresflisen blev foretaget af indenrigsmini
ster Henning Rasmussen, og jeg kunne ved samme lejlighed 
oplyse, at byrådet havde besluttet, at den kontante præmie på 
de 50.000 skulle indgå i en ny fond, ledet af bestyrelsen for 
Kolding Erhvervsråd, og afkastet anvendes til uddeling af en 
årlig lokal erhvervspris.

Samtidig bragte jeg en tak til de erhvervsfolk, som havde 
peget på og udarbejdet et meget vægtigt materiale om byen, 
og jeg sluttede:

- Den flise, der nu ligger foran rådhuset, vil jeg ønske må 
blive et symbol på et samarbejde mellem Kolding bys borgere 
om en fælles interesse for at gøre en indsats til gavn for alle, 
der skal færdes og bo her til daglig.

Uanset, hvor man er placeret i byens hverdag, kan man yde 
en indsats, og det er gjort. For Årets by bliver man ikke, selv i 
en vanskelig tid, hvis vi ikke havde fået opbakning, indsats og 
positiv medvirken fra alle sider.

Derfor håber jeg også, at alle vil opfatte det sådan, at de har 
deres andel i flisen.

I forlængelse af afsløringen af æresflisen samledes man i 
Riddersalen på Koldinghus, hvor Kolding-Træf-komitéen fo
retog udnævnelsen af årets Kolding-borger. Det år blev det 
meget apropos entreprenør Peter Nielsen, der i årevis havde 
været byens største bygherre, og nu også forenede byggeri 
med landbrug i kraft af et af Europas mest moderne og avan
cerede coteller på »Harcltsminde« i Ødis.

Jeg synes, at Peter Nielsen formente denne hæder. Han hav
de fra bunden formået at starte en virksomhed, der byggede 
huse, som mange koldingensere fik mulighed for at købe. No
get, der blot få år forinden havde været utænkeligt for mange.

Dertil kom, at han er min gode ven, og altid har været den 
samme uanset, hvad han eller jeg har beskæftiget os med.
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Tommy Troelsen (i midlen) var dommer, da byradene fra Vejle og Kolding spillede for
kamp til det første møde i divisionens fornemste række mellem KIK og VB. Vejles borgme
ster, Karl Joha n Mortensen, så lidt betænkeligt til, da jeg afkrævede dom meren bevis for 
tilstrækkeligt kendskab til fodbold.

Årets tredie store begivenhed - ikke mindst for en fodbold
glad borgmester - indtraf søndag den 15. november samme 
år, da KIF for første gang i klubbens 85-årige beståen sikrede 
sig adgang til fodboldens fornemste række, Dan marks turne
ringens 1. Division.
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Det skete tre minutter før ordinær spilletids udløb, da Per 
Lundbak scorede sejrsmålet og fik 7338 tilskuere op at stå på 
sæder, stakit og hvor der ellers var plads på Kolding Stadion.

Champagnen var allerede lagt på køl af non-amatørudval- 
gets formand, Martin Tarp, og siden gik det med hornmusik, 
leveret af Fredericia Jernbaneorkester, til Rådhuset, hvor op
rykkerne blev behørigt officielt hyldet, inden aftenfesten på 
Industrien. Her blev der i øvrigt også blev taget afsked med 
den mand, som havde bragt KIF’erne i top, den østrigske 
træner Ernst Netuka, der efter en epoke på 23 år havde be
sluttet at sige dansk fodbold farvel.

At Kolding nu fodboldmæssigt befandt sig på plan med Vej
le blev festligt markeret det følgende år, da Kolding Byråd 
mødte Vejle Byråd i en forkamp til KIF og VB’s første møde i 
divisionens fornemste række.

Selv om vi stred, så godt vi kunne, sejrede Vejle Byråd 6-3 ef
ter 4-1 ved halvleg, men clet blev hurtigt glemt, da nyopryk
kerne fra KIF i den ordinære kamp overraskende besejrede 
Vejle med 2-0.



En festdag

De kom fra nord, de kom Jra syd, 
de kom Jra hele byen.
I egen bil, på cykel ja, 
og no 'n med paraplyen. 
Ude vadi og koldl og gråt, 
inde var del bare godt: 
Hip, hurra, de sang i dag 
for Bent har fødselsdag!

Sådan lød det i Kolding-Revyen ved premieren i februar 1983. 
Visen, der blev sunget på melodien »Bamses fødselsdag«, fik 
latteren frem og genkaldte en af de store dage i min borgme
stertid. Min 50 årsdag fredag den 26. november 1982 med tid
lig morgenkaffe i regnvejr og buldrende mørke i Ungdoms
gården og siden officiel reception på Rådhuset efterfulgt af 
en familiefest under mere beskedne former.

Mangt og meget stod der at læse i aviserne op til dagen. Jyd- 
ske Tidende inviterede mig som gammel typograf til at om
bryde avisens »fødselsdagsside«, og i ugerne forud gik en di
skussion bl.a. i læserbreve om det rimelige i, at byrådet ville 
bekoste en frokost for mig i anledning af fødselsdagen. For
slaget fremkom bl.a. med henvisning til, at amtskommunen 
få måneder forinden havde afholdt udgifterne ved en recep
tion for amtsborgmester Erling Tiedcmann, der da havde 
rundet det skarpe hjørne.

Jeg takkede imidlertid pænt nej og glædede mig samtidig 
over den smukke tanke.

Men lad Kolding-Revyen fortsætte beretningen om min 50 
årsdag. Visens forfatter, redaktør N. E. Thrane, ramte den
gang både situation og stemning så godt, at teksten også i 
denne sammenhæng bevarer sin aktualitet:
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De fyldte Ungdomsgården op, 
og der ble’ sagt: Til lykke. 
Så fik de nok »en lille ’en«, 
og så gav Per et stykke 
på klaver med kyndig hånd. 
Bent, han klipped mangt et bånd, 
gaver kom fra Ijern og nær, 
for han er populær.

Da morgenkaffen var klemt ned 
med birkes og de spanske, 
og Sonjas sang var klinget ud 
med hyldest til det danske 
vid, humør og frodighed, 
alt på rette tid og sted, 
så sku’ Bent afsted påny 
og hyldes af sin by.

Den gamle mølle, den med øl, 
kom slæbende med bajer.
Og amtsborgmester Tiedemann 
holdt tale, som han plejer: 
»Du er stærk og du har mod, 
for din by er du skam god.
Du ka’ klar’ det hele, ja, 
den ros, den skal du ha’«.

Og dem fra byens store hus, 
som dagligt går og laver 
beregninger om stort og småt, 
var også mødt med gaver;

Når engang, der kommer sol, 
får du brug for denne stol. 
Bent, de trænger til lidt fred, 
et lille listigt sted.

Og sporten mødte også op 
fra menig til strateger, 
og iblandt gæsterne man så 
de gamle typ'kolleger.
Ka’ du huske, vist de sa’ 
dem fra Kolding Folkeblad: 
Det var ned’ hos os, du la’ 
en grund til det i dag!

Ja, blandt de prominente folk, 
jeg så iblandt publikken, 
var Klunser Martin, ja, og så 
ham Wandy med musikken. 
Selv en bager fuld af sang, 
viste sig som en gourmand, 
dengang sherry, pindemad, 
blev ombudt frisk fra fad.

Og, tænk engang, så var der folk, 
jeg si’r det uden tøven, 
som ikke ville være med, 
- de havde ondt i r....
Bar’ fordi, vor by sku’ gi’ 
nogle tusind oveni: 
Hip, hurra, - en lille sag, 
når Bent har fødselsdag!

De)' blev lykøn
sket med »Borg
mester-Bajer« 
med meget mere 
ved receptionen 
i byrådssalen i 
forbindelse med 
min 50 årsdag. 
(Foto: Morten 
Juhl)



Batalje om skatten
Der blev brug for de store overskrifter i 1984. Årsagen var et 
dekret fra indenrigsminister Britta Schall Holberg, valgt al 
Venstre i Kolding-Kredsen, og gående på, at kommunerne 
skulle begrænse deres aktivitetsstigning i 1985 til S'/2 pct. 
Samtidig fik kommunerne besked på at holde skatterne i ro. 
De måtte hverken stige eller falde.

Dekretet kom på et meget ubelejligt tidspunkt. Året forin
den var den kommunale skatteprocent blevet hævet med en 
procent, og det var sket under forudsætning af, at vi netop i 
1985 skulle nedsætte beskatningen med lige så meget. Samti
dig havde vi som led i den langsigtede politik, der var blevet 
lagt til rette siden 1983, indarbejdet nogle aktivitetsudvidelser 
til gavn for beskæftigelsen og erhvervslivet.

Jeg fandt indenrigsministerens indblanding ikke bare over
flødig, men totalt uacceptabel, ogjeg erklærede lige ud, at jeg 
ikke agtede at rette mig efter det udsendte cirkulære.

Ikke alene var det aldeles ødelæggende for Koldings udvik
ling. Det ville med en tvangsopsparing på omkring 50 mio. 
kroner ramme et væld af aktiviteter over et bredt spektrum 
som sociale foranstaltninger, byggemodning, erhvervs- og be
skæftigelsesfremmende foranstaltninger, og det var samtidig 
et klart brud på den politik, den borgerlige regering havde 
lagt frem under tidligere forhandlinger med Kommunernes 
Landsforening.

For mig at se betød en opfølgning af det ministerielle cir
kulære, at det kommunale selvstyre fuldstændig blev sat ud af 
kraft. På ingen måde følte jeg mig forpligtet til at leve op til 
cirkulæret. Som jeg udtrykte det overfor Kolding Folkeblad, 
var jeg ikke valgt til at føre regeringens »genopretningspoli
tik«. Det ville være et brud med den politik jeg var blevet valgt 
til at føre.

Allerhelst havde jeg set, at skatten var blevet sat ned til 19,0, 
men resultatet blev en sænkning med 0,6 til de 19,4, der var 
blevet lagt op til allerede i budgetforslaget. Samtidig blev det 
besluttet at øge det kommunale aktivitetsniveau med 50 mio.
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kr., hvoraf de godt 9 mio. kr. blev taget af kommunekassen. 
Forinden havde ministeren og jeg haft et møde på Slotsmøl
len, hvor vi efter en gang stegte ål med flødestuvede kartofler, 
ostebord, en øl og en dram diskuterede sagens principper i 
overværelse afen række journalister fra dagblade, nærradio
er og Danmarks Radio.

Samme aften diskuterede vi det samme emne for et stuven
de fuldt hus i Alminde Forsamlingshus.

Ingen af stederne blev der lagt fingre imellem, og det slog 
nogle gnister mellem os, men alligevel forløb møderne i gen
sidig respekt for den andens synspunkter.

Man kan vel sige, at debatten var saglig og sober, men der 
blev ikke flyttet hegnspæle.

Jeg husker, at Britta på et tidspunkt i debatten, da det stod 
klart, at jeg fastholdt at ville nedsætte skatten og hæve aktivi
tetsniveauet i Kolding, sagde:

- Jeg kommer ikke efter Bent i den anledning. Hvortil jeg 
replicerede:

- Det har du heller ikke lovhjemmel til!
Retfærdigvis skal det siges, at jeg egentlig kom godt ud af 

det med Britta Schall Holberg, fordi jeg syntes, hun var en 
dygtig indenrigsminister, der ikke alene kunne sit fagområde, 
men også havde sine meningers mod.

I den forbindelse skal det også med, at der for mig ingen 
tvivl var om, at det var et dekret fra den samlede regering, hun 
var ude med, og som hun loyalt forsvarede.

Hun lod sig ikke mærke med det, men jeg tror egentlig ik
ke, hun var så uenig med mig, som hun gav det udseende af.

I givet fald havde man så nok ved et lovindgreb forhindret 
mig og en række andre borgmestre i at nedsætte skatten.

Budgetbehandlingen er uden sammenligning byrådets vigtig
ste og mest betydningsfulde opgave.

I budgettet er indbygget tre elementer, som er aldeles af
gørende for kommunens styrelse og udvikling.
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Således er det for det første budgettet for det kommende 
år, som afgør det kommunale pengeforbrug. For det andet er 
det her, den kommunale aktivitet bliver fastlagt, og endelig 
for det tredie er det samlede budget et udtryk for det politiske 
samarbejde, der kan bygges på.

Derfor er det også vigtigt at gøre sig klart og erkende, at 
budgettet har nogle elementer indbygget, som på både kort 
og på langt sigt er meget vigtige.

Det gælder bl.a. selve driften, hvor man skal gøre sig klart, 
at en driftsudgift er en udgift, som næsten uden undtagelse 
fremover vil være at finde i budgettet, og at den af naturlige 
årsager vil vokse år for år.

Et andet element er anlægssiden, d.v.s. de ting, kommunen 
agter at bygge, anlægge og igangsætte over en flerårig perio
de. Udgifterne her adskiller sig fra driftsudgifterne ved at 
være engangs, men det er samtidig vigtigt at være opmærk
som på, at der med nogle anlægsudgifter kan følger drifts
mæssige udgifter. Det gælder eksempelvis for daginstitutio
ner.

Selve etableringen er en anlægsudgift, men efterfølgende 
kan der blive tale om betydelige udgifter på driftssiden.

Derfor er budgetbehandlingen og den endelige vedtagelse 
ikke blot borgmesterens og kommunaldirektørens vigtigste 
opgave. Det er som regel også den vanskeligste.

Efter at være valgt til borgmester brugte jeg megen tid og 
mange kræfter på at finde et system, som kunne fastholde 
den linie, den socialdemokratiske gruppe og jeg selv ønskede 
gennemført, sammenholdt med, at der skulle kunne samles 
så stort flertal fra de øvrige partier som muligt bag vedtagel
sen.

Det sidste er ikke mindst vigtigt, idet et stort flertal bag bud
gettet er ensbetydende med større arbejdsro og bedre samar
bejde i de stående udvalg. Samtidig har flertalsbeslutninger 
en utrolig stor betydning for det generelle samarbejde i byrå
det som helhed.

Ved mit borgmestervalg var vi begyndt på at give de respek
tive udvalg nogle økonomiske justeringer afdriften, og det 
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Midt i denne kamevalstid har kommunalpolitikernes ukronede dronning, 
indenrigsminister Britta Schall Holberg, ønsker om yderligere nedskæringer i 
bloktilskuddene. Ønskerne har givet utilfredshed hos blandt andre amtsborg
mester Erling Tiedemann, selv Venstre-mand, og fjernet borgmester Bent 
Rasmussens grundlag for at nedsætte skatteprocventen i Kolding.

Jeg var ikke ene om at finde indenrigsminister Britta Schall Holbergs ønsker om yderlige
re nedskæringer i bloktilskuddene uheldig. Paul Nielsen lagde karneualstiden til grund 
[or denne tegning, hvo> ■amtsborgmester Erling Tiedemann, Vejle, selv Venstremand, og 
jeg figurerer.
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førte siden til, at vi gav udvalgene økonomirammer for deres 
budgetforslag.

Imidlertid måtte jeg konstatere, at det ikke gav den ønske
de effekt. Det var fortsat sådan, at det budget, som blev fore
lagt ved 1. behandling, byggende på de stående udvalgs for
slag og ønsker, nærmest havde karakter af et ønskebudget. 
Det var ganske enkelt urealistisk i forhold til den skattepro
cent, jeg gerne ville fastholde, og det betød, at uanset vi stadig 
kunne forhøje det samlede budgets udgifter på grund af en 
gunstig udvikling og dermed et højere skattegrundlag, så 
fremstod det endelige budget som nedskæring, fordi det altid 
var nødvendigt at barbere udvalgenes ønsker mellem 1. og 2. 
behandling.

Derfor begyndte jeg sammen med kommunaldirektør In
gemann Olsen, økonomichef N. J. Fallesen og budgetchef 
Henning Seiding samt Hans Jørgen Bøgesø fra Institut for 
Centerplanlægning at udvikle et system med henblik på, at 
bringe udvalgenes budgetforslag til 1. behandlingen i større 
overensstemmelse med de økonomiske muligheder.

Skulle det lykkes at nå så vidt, måtte samtlige byrådsmed
lemmer inddrages ikke blot i deres eget udvalgs budgetfor
slag, men også i de øvrige udvalgs.

Forklaringen var enkelt nok. Når man kaldte de forskellige 
udvalg til forhandling om deres budgetter, var det min klare 
opfattelse, at medlemmerne så mødte som udvalgsgrupper 
og ikke som politiske grupperinger.

Min påstand er, at det enkelte byrådsmedlem i en sådan si
tuation har en tilbøjelighed til at kæmpe for »sit udvalg« og i 
nogen grad glemmer helheden. Mange gange på bekostning 
af byrådets andre udvalg og den samlede økonomiske for
måen.

Vi nåede i vore overvejelser frem til, at byrådet hvert år, et 
par måneder før den egentlige budgetbehandling, skulle af
holde et budgetseminar, hvor alle ønsker og forslag fra udval
gene skulle indgå i drøftelserne, således at alle medlemmer 
stiftede bekendtskab med den samlede problemstilling.

Hvert byrådsmedlem skulle udstyres med et skema omfat- 
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tende hvert enkelt forslag, og således, at det fremgik, hvad 
gennemførelsen ville kræve af udgifter.

Samtidig udarbejdede Institut for Centerplanlægning et 
materiale bestående af udstandsede kartonstykker, størrelses
mæssigt nøje afpasset de beløb, de repræsenterede.

På en tavle, hvor budgetforslagene blev opsat efterhånden 
som de blev »vedtaget« af forsamlingen, var kommunens øko
nomiske spillerum anført.

Det anskueliggjorde på udmærket vis, hvor hurtigt økono
mien blev »spist«, og hvor meget, der endnu ville være til 
rådighed.

På den måde ville byrådsmedlemmerne blive tvunget til stil
lingtagen mellem tre muligheder:

1. at medtage forslaget og dermed mindske det økonomi
ske spillerum.

2. at fjerne allerede vedtagne forslag for at skaffe økonomi 
til nye forslag, eller

3. at lægge beslag på mere end det økonomiske spillerum, 
og dermed lægge op til en forhøjelse af beskatningspro
centen.

Materialet, som fik sin endelige udformning gennem et 
samarbejde mellem Økonomisk Forvaltning og Hans Jørgen 
Bøgesøs firma, havde nok krævet meget arbejde, men det vi
ste sig uhyre vigtigt, idet de enkelte medlemmer nu fik syn for 
den økonomiske konsekvens af udvalgenes ønsker.

Jeg fik i Økonomiudvalget tilslutning til udarbejdelsen og 
brugen af materialet, og vi blev enige om at afvikle et tre da
ges udenbys budgetseminar.

Når vi valgte at holde seminaret uden for Kolding, hang det 
sammen med, at vi forudså visse svagheder ved at holde sam
men på 25 byrådsmedlemmer i tre dage. Blev vi hjemme, vil
le snart den ene, snart den anden »lige skulle et eller andet« 
for at efterleve møder og pligter uden for det kommunale. 
Ved at tage udenbys blev der mere hold på tropperne.

Jeg synes, at disse årlige seminarer blev en succes, og den 
voksede i takt med, at vi fik systemet udbygget og lært af nog- 
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le af de misforståelser, der opstod. Resultatet blev, at vi kunne 
sende et budgetforslag til 1. behandling, der var mere reali
stisk end tidligere, og den forhandling, som naturligt skulle 
finde sted, blev betydelig lettere, fordi alle nu kendte til flere 
enkeltheder i det samlede budget.

Selvfølgelig var der stadig nogle ting, som politisk skulle 
forhandles på plads i Økonomiudvalget, men nu kunne vi kla
re budgetbehandlingen ved at starte mandag morgen kl. 9 og 
slutte ved 16-tiden for så at mødes igen tirsdag morgen og 
gøre forhandlingerne færdige i ét stræk, som regel afslutten
de ved to-tre tiden natten til onsdag. Det var derefter muligt 
at indkalde til pressemøde onsdag kl. 10, hvor partiordfører
ne kunne fortælle om deres syn på det færdige resultat.

Der var nogen modstand mod at køre forhandlingerne 
tirsdag nat, men jeg skal her gerne indrømme, at det egentlig 
passede mig ganske godt.

Modstanden mod forhandlingsforløbet skyldtes i det væ
sentlige, at nogle mente, at man efter så mange timer ikke 
længere tænkte helt så klart som i starten af mødet.

Selv har jeg nu aldrig mærket til dette. Jeg har haft den ev
ne at kunne forhandle mange timer i træk uden at mærke no
gen træthed, og dertil kom, at jeg frygtede, at afbrød vi for
handlingerne og skiltes efter en lang dags forhandling på an
dendagen, kunne man risikere at skulle begynde næsten for
fra, når vi igen mødtes.

Derfor så jeg en klar fordel i også at bruge de sene aften- og 
nattetimer.

En budgetforhandling er et helt kapitel for sig, og det tør si
ges, at de syv økonomiudvalgsmedlemmer omkring bordet i 
de dage kommer meget tæt på hinanden.

Når jeg tænker tilbage, ser jeg endnu for mig mange af de 
personer,jeg sad sammen med gennem de mange timer.

Under Peter Ravns ledelse var Walter Petersen de konser
vatives ordfører. Walter var kendt for at have et meget ind
gående kendskab til budgettet. Han var meget respekteret, og 
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- Hvis ingen slemmer imod, er forslagel vedlaget!
Sådan så tegneren Paul Nielsen resultatet afmaxalhonforhemdlingerneom den nye skat
teprocent.

tillige en person, man lyttede til, uanset om man var enig el
ler uenig med ham.

Samtidig var han en meget reel politiker, og de aftaler, vi 
indgik med ham, kunne man altid være helt sikker på ville bli
ve overholdt.

Fra min egen borgmestertid var der naturligt nok først og 
fremmest min egen gruppeformand Alex Jentsch, der ikke al
ene var en dygtig forhandler, men også en virkelig god kon
taktmand til gruppen. Han sammen med Per Bødker Ander
sen var mine politisk fortrolige.

Forholdet er jo, at i de sene nattetimer, hvor forhandlin
gerne foregår på borgmesterkontoret, er de forskellige politi
ske partiers grupper samlet i forskellige lokaler på Rådhuset, 
således, at ordføreren hele tiden kan holde sig orienteret om 
gruppens stillingtagen til de emner, som diskuteres i Økono
miudvalget.

Det er naturligvis helt afgørende, at gruppeformændene 
har den fornødne gennemslagskraft overfor de forskellige 
politiske grupperinger, idet det ville være særdeles uheldigt, 
om en gruppeformand accepterede eller afviste et forslag ved
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budgetforhandlingen for så senere ikke at lå den fornødne 
tilslutning i sin gruppe.

Personer som Venstres Jens Peter Jørgensen og senere Pe
ter Skov Christensen står for mig som byrådspolitikere, jeg 
nærer stor respekt for. Ikke alene tilstræbte de begge kon
struktive forhandlingsløsninger, de formåede også at opnå 
den nødvendige opbakning i deres gruppe, og samtidig var 
de begge utroligt ordholdende.

Også den konservative gruppeformand fra 1982, Bruno 
Andersen, var en markant person, men adskilte sig fra de to 
Venstre-politikere ved en forhandlingstaktik, der var »lige på 
og hårdt«. Ethvert forslag, der kunne drives politik på, blev 
brugt af Bruno Andersen. Han spillede højt spil for at få det 
mest mulige ud af situationen, og tog det ikke altid lige tungt 
med, hvad hans gruppe i øvrigt måtte mene.

På den tid var »rygepolitik« endnu ikke opfundet, og de syv 
omkring Økonomiudvalgets bord - med undtagelse af Jens 
Peter Jørgensen - røg alle godt og kraftigt. Enhver, som tråd
te ind i lokalet, og da ikke mindst ikke-rygere, måtte »skære« 
sig igennem til forhandlingsbordet og var sikre på at få ånde
nød.

Medens vi andre røg cigaretter, udmærkede Bruno Ander
sen sig ved at ryge nogle kæmpestore cigarer. De klæbede sig 
til hans læber og kom i livlige vippebevægelser, når der duk
kede forslag op, som han skulle have noget ud af.

Og medens vi er ved tobakken, kan jeg fortælle, at Peter 
Skov Christensen kun har skuffet mig en enkelt gang. Det var 
det år, han om morgenen ved budgetforhandlingernes start 
bekendtgjorde, at nu var han holdt op med at ryge.

Siden har jeg drillet ham med, at det nok var årsagen til, at 
Venstre det år ikke kom med i budgetforliget!

I den periode var det kun Økonomiudvalgets medlemmer, 
som deltog i forhandlingerne, og det var derfor min opgave 
før og imellem forhandlingerne at knytte kontakter til cle 
øvrige politiske partier, som ikke var repræsenteret, for at un- 
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dersøge deres ønsker og måske forsøge at få deres forslag 
med for dermed at sikre deres tilslutning til selve budgettet.

For mit eget vedkommende var det Leif Stenlev fra De Ra
dikale og Gunhild Due fra SF, jeg forhandlede med.

Forhandlingerne med Fremskridtspartiet var mere en for
malitet end egentlig reel forhandling. De foregik altid i af
slappet atmosfære og var sjældent langvarige, idet det relativt 
hurtigt afsløredes, at vi ikke kunne blive enige, og at partiet 
var indstillet på at holde sig udenfor et egentligt budgetforlig.

For SF’s vedkommende var situationen, at partiet i næsten 
alle årene havde nogle ønsker, som jeg ikke kunne acceptere 
og derfor også klart afviste. På den anden side skete det også, 
at partiet mødte med nogle ting, som jeg kunne give tilsagn 
om, at jeg ville forsøge at få med i budgettet. Men noget 
egentligt afgørende forlig blev det aldrig til.

Derimod må jeg sige, at da rektor Leif Stenlev kom ind i by
rådet som repræsentant for De Radikale, skete en markant 
ændring, idet han præsenterede en række kreative forslag ik
ke mindst på skole- og kulturområdet. Det tiltalte mig, og han 
gav tilsagn om, at såfremt han fik disse ting igennem, ville han 
også være deltager i budgetforliget.

Det betød reelt, at jeg med hans tilsagn havde de fornødne 
13 mandater og dermed flertallet, og derfor kom Stenlev i re
aliteten til at betyde, at jeg i de videre forhandlinger med Ven
stre og de konservative hele tiden vidste, at jeg sad inde med 
majoriteten.

Medens budgetforhandlingerne står på, er det ikke alene 
politikerne, som må holde for i mange timer. Som borgme
ster har man en baggrundsgruppe bestående af kommunal
direktøren, økonomichefen, budgetchefen og den uund
værlige sekretær.

De kører med hele løbet igennem og er parate til på et hvil
ken som helst tidspunkt at give de fornødne råd og oplysnin
ger.

Nu er det naturligvis ikke ren saglighed det hele. Der sker 
også andre ting. Således husker jeg en sen nattetime, hvor 
forhandlingerne var endt med at køre fuldstændig i ring.
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Jeg foreslog mine forhandlingspartnere, at vi tog en lille 
pause, så de kunne tale med deres respektive grupper, og selv 
havde jeg behov for at drøfte nogle ting med mine embeds- 
mænd.

Vi trak os tilbage til mit kontor, hvor jeg havde bestilt 
rådhusets kantinebestyrer, fru Møller, til at servere sine altid 
lækre frikadeller med kartoffelsalat. Det hyggede vi os ved en 
times tid uden at skænke budgettet en tanke. Derefter samle
des vi igen, ogjeg kunne meddele, at jeg nu havde fået afkla
ret en række spørgsmål, som jeg mente kunne løse op for 
nogle af de ting, vi havde siddet og diskuteret i så lang tid før 
pausen.

Det hjalp. Forhandlingerne blev genoptaget, og i løbet af 
en times tid var budgettet bragt på plads.



Storhotel og mindefest
I de år blev der også løst op for Koldings betrængte hotelsitu
ation. I adskillige år havde der været mangel på hotelsenge, 
og ikke mindst mærkedes savnet af et konference- og kon
greshotel.

Faktisk siden 1970 havde vi arbejdet på at skaffe et hotel til 
byen.

Vi havde haft mange henvendelser og var blevet præsente
ret for mange projekter, uden at der var kommet noget egent
ligt resultat ud af det.

1 efteråret 1983 blev jeg præsenteret for et hotelprojekt på 
Dyrehavegårds jorder, og jeg førte en lang række forhandlin
ger med initiativtagerne.

Sideløbende havde jeg fået en henvendelse fra en svensk 
hotelkæde om opførelse af et Scandic-hotel ved en af vore 
motorveje. Jeg valgte med henvisning til de erfaringer, vi hav
de fra de mange projekter, som aldrig blev til noget, at føre 
forhandlingerne sideløbende med begge parter.

Det endte med, at begge parter meldte tilbage, at de var pa
rate til at gennemføre deres respektive projekter. Betingelsen 
var blot, at det andet projekt skulle udskydes i to år.

Sådan kan det gå, når man »rider på to heste«!
Vi anså Scanticon-projektet - det på Dyrehavegårds jorder 

- for det mest fordelagtige for byen. Det påkaldte naturligvis 
vrede bemærkninger om mig fra Scandic-kædens bestyrelse.

Grundhandelen med Scanticon blev beseglet på et møde 
den 5. marts 1984 mellem initiativtagerne, der talte nogle af 
Koldings erhvervsfolk, og kommunens økonomiudvalg, og 
ved samme lejlighed blev det besluttet at droppe den del af 
projektet, som skulle omfatte en kommunal teatersal. Man 
frygtede store driftsmæssige udgifter.

På det tidspunkt fungerede Industrien fortsat som Kol
dings store forsamlingshus.

Tilbage af Scanticon-projektet, som herefter skulle opføres 
på ren privat basis uden direkte eller indirekte kommunalt 
engagement, var restaurant med plads til 400, selskabslokaler,
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1ler pråse n lerer initiativtagerne til Scanlicon-projeklet en model af det nye store kongres- 
hotel på Dyrehavegårds jorder. (Foto: J. E. Friis)

Hotelsagen i Paul Nielsens streg.
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160 dobbeltværelser, og en konferenceafdeling til 600 men
nesker.

Anlægssummen var 125 mio. kroner, og det nye storhotel 
skulle efter planen indvies den 1. juli 1986.

Anmodningen om byggeriet af Scandic-hotellet fik en vel
villig behandling, men af hensyn til Scanticon blev tilladelsen 
til det nye hotel-byggeri ved motorvejen ved Kokholm ud
skudt i to år. Dermed lykkedes det at få begge de to hoteller til 
at placere sig i Kolding.

I weekenden 4. og 5. maj 1985 markerede Kolding på smuk 
og værdig vis 40-året for Danmarks befrielse. Forud var gået et 
omfattende forarbejde, og det blev minderige dage, som sik
kert endnu for mange står klart i erindringen.

Kolding havde ved den lejlighed dels dansk flådebesøg, 
dels besøg af det britiske militærorkester »The Band of the 
Royal 9th/12th Lancers«. Ydermere var gæster fra venskabs
byerne, Ørebro i Sverige, Drammen i Norge, Lappeenranta i 
Finland og Stykkisholmur på Island med til at kaste glans over 
weekendens arrangementer.

Allerede fredag aften samledes en række indbudte gæster, 
repræsenterende alle seks nationer, til en officiel middag på 
Koldinghus, hvor jeg tillod mig den dristighed at påstå, at net
op sådanne arrangementer kunne medvirke til bevarelsen af 
freden og forståelsen mellem forskellige folkeslag og natio
ner.

Ogjeg tilføjede:
-Vi er blevet borgere i et verdenssamfund, og det forpligter 

os mere end vi til daglig tænker på. Vi må medvirke til at sik
re, at begivenheder, som opstod i 30’erne og 40'erne i Euro
pa, aldrig mere gentager sig.

Lørdagen blev indledt med kransenedlægning ved mindes
mærket i Fredericiagade for frihedskampens faldne. Senere 
åbnedes i Harte Forsamlingshus og på Koldinghus udstillin
ger om besættelsestiden, der blev holdt mindegudstjenester i 
flere af egnens kirker, og om aftenen samledes en tusindtallig
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skare på Akseltorv, der var mødestedet for et stort fakkeltog, 
og hvor frihedsbudskabet, som det blev udsendt af BBC den 
4. maj 1945, lød over pladsen.

Formanden for arrangementskomitéen, skoledirektør Mar
tin Duns, bød velkommen, og jeg holdt byens tale, hvori jeg 
bl.a. omtalte den 4. maj for 40 år siden, hvor min forgænger i 
embedet, borgmester Valdemar Juhl, havde stået på det sam
me sted og talt om, at friheden nu også var kommet til Kol
ding.

Jeg mindede samtidig om den taknemmelighed, vi måtte 
føle overfor de koldingensere, som havde kæmpet for frihe
den, og som fra Staldgården var blevet videresendt til tyske 
koncentrationslejre, og enten var kommet hjem med store ar 
på legeme og sjæl eller i værste fald aldrig var vendt tilbage.

Videre understregede jeg, at frihed ikke er noget selvfølge
ligt og ikke en tilstand, som er naturgivet. Ser vi ud over ver
den, kan vi finde mange beviser på det.

- Vi frygter alle krigen og dens rædsler, og glæden over at 
være sluppet nådigt igennem perioden 9. april 1940 til 5. maj 
1945 blandes med sorgen over dem, som ikke oplevede 4. maj 
aftenen for 40 år siden eller som fik livsvarige mén. Det er, 
fortsatte jeg, naturligt, at »takken søger til dem, der segned, 
og dem, der sidder med tunge savn«.

Formålet var kampen for, at mennesker af alle samfundslag 
og af enhver nationalitet kan leve sammen i fred og fordrage
lighed uden frygt for at lide overlast på grund af politisk hold
ning, race, økonomisk formåen, tro o.s.v.

Det er vores pligt med andre midler at bygge videre på Dan
mark på det grundlag, de pegede på og ofrede sig for.

Kun således kan vi sige dem den berettigede tak for deres 
indsats, og fordi de ikke savnedes på den dag, da terningen 
om liv og død rullede.

Overlæge P. E. Lebech, Frederiksberg Hospital, gammel 
Kolding-dreng og sabotageleder under dæknavnet »Bjørn«, 
holdt festtalen, og aftenen sluttede med et flot festfyrværkeri 
fra Koldinghus.

Søndagens festligheder var henlagt til Skamlingsbanken, 
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hvor det tidligere medlem af Frihedsrådet, fhv. minister Fro
de Jacobsen sammen med professor H. P. Clausen var hoved
talere. Desuden medvirkede skuespilleren og visesangeren 
Erik Paaske, Kolding Mandskor samt det britiske militærorke
ster.

Arrangementet fyldte hele dal-pladsen foran klokkestab
len, og jeg husker, at jeg i min velkomsttale slog på, at det, vi 
måske savner i dag, er tillid til vore medmennesker og nabo
nationer.

- Mistillid til omgivelserne er ofte udtryk for uvidenhed og 
overleveret angst.

Et middel til imødegåelse heraf findes i et større og brede
re samkvem mellem mennesker i de forskellige lande.

Jeg understregede, at et større internationalt samkvem ikke 
behøver at berøve os vor nationale egenart. Tværtimod kan 
det være rygraden i et stærkt, livskraftigt og fredeligt verdens
samfund, hvor ret og retfærdighed er grundelementerne i 
det politiske liv.

Og jeg sluttede med at udtrykke ønsket om, at verdenshi
storiens største tragedie aldrig mere skulle opføres i ny op
sætning.

- Lad aldrig umenneskelige systemer få magt, men del mag
ten ud på mange levende mennesker og lad dem arbejde for 
en bedre tilværelse for hele menneskeheden.

Således kan vi, sluttede jeg, ære og gengælde ofrene for vo
res frihed.



Med gennem fem byrådsvalg
Gennem mine 19 år som medlem af Kolding Byråd var jeg 
med i fem byrådsvalg. Første gang i 196(5, hvor jeg var opstil
let og blev nyvalgt, dernæst i 1970, hvor jeg blev viceborgme
ster, genvalgt som sådan i 1974 og endelig borgmestervalgene 
i 1978 og 1982.

Jeg tror enhver, og da ikke mindst, hvis man som jeg var op
taget og interesseret i kommunalpolitik, ser frem til et byråds
valg med megen spænding.

Jeg indrømmer gerne, at jeg efter valget i 1966 blev meget 
glad over at være kommet med i det kommunalpolitiske ar
bejde, og jeg besluttede ved den lejlighed, at jeg nu ville gøre 
en indsats for at øve indflydelse på byrådsarbejdet.

Det hele blev naturligvis ikke mindre spændende i 1970. 
Jeg var nogenlunde sikker på et genvalg dengang, men det 
var stillet i udsigt, at Fik vi flertal, ville jeg blive viceborgmester 
og ordfører for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Sådan gik det også, og i den periode fik jeg under Peter 
Ravns ferie og fravær prøvet at være fungerende borgmester - 
noget, jeg følte som en stor oplevelse.

Mit genvalg i 1974 betød en videreførelse af disse funktio
ner.

Hvad jeg ikke vidste ved indgangen til denne periode var, at 
jeg skulle blive borgmester. Det skete som tidligere nævnt den 
1. april 1977, et år før det ordinære byrådsvalg. Byrådsperio
den løb dengang som nu over fire år, men perioden strakte 
sig fra 1. april til 31. marts.

Ethvert valg er spændende, men valget i 1978 som borg
mester adskilte sig på væsentlige punkter fra de tidligere og af 
de grunde, jeg tidligere har fortalt om.

Ud over de ting, som altid indgår i en valgkamp, var der her 
det store spørgsmål, om jeg ville være i stand til at trække 
stemmer som min forgænger, der havde haft en betydelig 
indflydelse på antallet af den socialdemokratiske gruppes 
mandater.

Naturligvis var jeg spændt og følte også et vist pres, for der 
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Som formand for valgbestyrelsen tømmer jeg en af stemmeurnerne ved valget i 1978. (Fo
to: Peter Thastum)

ligger jo også lidt personlig prestige i den bedømmelse, væl
gerne nu skulle give.

Hjemme hos os har spisebordet i køkkenet vieret stedet, 
hvor familieråd blev holdt, og alt hvad vi foretog os, blev drøf
tet. I ugerne op til valget var hovedtemaet naturligvis valgre
sultatet.

Søren var på det tidspunkt kun fire år og kunne derfor af 
naturlige årsager ikke mene ret meget om det, og det interes
serede ham absolut heller ikke. Paradoksalt nok er han den 
eneste af vore tre børn, der er gået ind i politik.

På den anden side har han jo under hele sin opvækst be
tragtet politik som en naturlig del af sin tilværelse, og derfor 
faldt det også naturligt, at han tidligt engagerede sig og blev
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formand i DSU. Og naturligvis glædede det Annalise og mig, 
da han ved det forrige valg kom i byrådet som 20-årig.

Lene, der dengang var tretten år, havde en stærk tro på, at 
man selvfølgelig ville stemme på hendes far. I hvert fald gjor
de hun, hvad hun kunne for at bringe opmuntring.

Hun har altid haft mange kammerater, og hun var overbe
vist om, at alle deres forældre ville tælle med som stemmer 
hos mig!

Der er næppe tvivl om, at det også var i den periode, grun
den til Lenes interesse for Kolding blev lagt. Og en følge her
af var hendes senere mangeårige ansættelse på Turistbureau
et, hvor hun fik mulighed for at medvirke til at »sælge« byen.

Lars, vores ældste, der i dag er vicesocialdirektør, var den
gang 15 år, og havde de sidste 2-3 år fulgt mig rundt til borger- 
og vælgermøder. Han fulgte trofast med i valgkampen og var 
fuld af fortrøstning. Han interesserede sig meget for tal og be
regninger. Han foretog analyser af stemmetallene fra de for
skellige valgsteder fra tidligere valg, sammenlignede dem 
med stemningen på valgmøderne, og beroligede Annalise og 
mig med, at det, som alt tydede på, nok skulle gå.

Han var også med mig valgaftenen på borgmesterkontoret, 
og omgivet afjournalister, som fulgte de resultater, der indløb 
fra de forskellige valgsteder, var han den første, som kunne 
bekendtgøre, at jeg var genvalgt som borgmester.

Optællingen senere på natten af de personlige stemmer vi
ste, at jeg havde fået 5.295. Jeg betragtede det som en tillids
erklæring, der virkelig forpligtede, og som gjorde, at jeg også 
følte, at den tidskrævende indsats, som følger med at være 
borgmester, var blevet belønnet. Jeg har ingen grund til at 
skjule, at man ved en sådan lejlighed bliver både glad og 
taknemmelig.

Ved valget i 1982 skulle mit virke som borgmester så igen 
prøves af.

Uden at det på nogen måde skal opfattes som en under
vurdering af de øvrige partier, som opstillede, vurderede jeg, 
at Socialdemokratiets og dermed min egen stilling som borg
mester var nogenlunde sikker.
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Vi havde, som jeg også har beskrevet, haft en periode, hvor 
kommunen på flere områder havde markeret sig positivt. Vi 
havde en god økonomi, og der havde ikke under valgkampen 
- bortset fra Kommunisterne og Venstre Socialisterne, som 
jeg ikke tillagde den store betydning - været nogen nævne
værdig kritik. Måske endda efter omstændighederne en rime
lig anerkendelse fra de øvrige partier.

Resultatet af valget blev, at vi påny fik 12 mandater. SF sco
rede tre, Radikale et, Venstre fire, Konservative tre og Frem
skridtspartiet to. Mit genvalg var således sikret, og jeg fik til
med 6.713 personlige stemmer. Et resultat jeg ved min tiltræ
delse i 1977 ikke havde turdet drømme om eller håbe på.

Sammenfattende tror jeg roligt, at man kan sige, at alle, 
som stiller op til byrådet, er spændte. Ikke alene på deres par
tis, men også, og vel ikke mindst, på deres personlige valg.

Nogle skuffes, andre bliver glade, men sådan er politik. Og 
mon ikke alle kan forstå, at jeg med glæde tænker tilbage på 
mine valg - ikke mindst dem fra 1978 og 1982.

Noget af det, der med tiden har ændret sig, ikke alene her i 
kommunen, men også andre steder, er en forfladigelse af an
svaret.

Det bør altid være politikerens, men jeg har nogle gange i 
avisen kunnet læse, at en politiker har placeret det hos for
valtningen eller dennes chef.

I min tid var noget sådant helt utænkeligt. Udvalgsforman
den havde ikke alene det politiske, men også det reelle ansvar. 
Det vidste man, og det respekterede man.

Lå fejlen hos forvaltningen, kunne det ordnes indenfor 
borgmesterkontorets vægge med chefen.

Der kunne ved en sådan lejlighed blive talt med store bog
staver, men udadtil var det det politiske system, og kun dette, 
som havde ansvaret.

Kun en enkelt gang har jeg været udsat for, at en af mine 
udvalgsformænd i Folkebladet glemte denne ufravigelige re
gel og placerede et ansvar hos forvaltningschefen.
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Den pågældende udvalgsformand fik besked på straks 
næste morgen at møde på borgmesterkontoret, og jeg slutte
de min enetale med at give vedkommende to muligheder: 
Enten gik han som udvalgsformand, eller også sørgede jeg for 
i Folkebladet samme eftermiddag at placere ansvaret hos 
ham.

Han valgte den sidste mulighed, og så var det sat på plads.
Vi går jo ud fra, at det er de folkevalgte, som træffer beslut

ningerne. Altså er det også dem, der må tage ansvaret. Så en
kelt er det. Alt andet vil være til skade for folkestyret.

I den forbindelse er det også værd at erindre sig, at »politi
kere forgår, og at embedsmænd består«.

Det betyder, at uanset hvilket politisk parti, man repræsen
terer, vil man altid kunne finde chefer og medarbejdere, der 
er parate til at give én alle de oplysninger, man har brug for, 
uanset deres egen politiske overbevisning.

Jeg har aldrig i min tid som borgmester fået en fornem
melse af, hvilken politisk overbevisning, cheferne havde, og 
det interesserede mig heller ikke, fordi jeg vidste, at det ikke 
havde nogen betydning for deres samarbejde. Det var en helt 
naturlig ting, at de var loyale.

I den forbindelse vil jeg lige nævne min skoledirektør, 
Martin Duus, som i modsætning til sine chefkolleger aldrig 
lagde skjul på, at han havde en politisk opfattelse, og jeg vid
ste, at den var en anden end min.

Han var mere end nogen anden et bevis på, at den loyale 
embedsmand ikke lader sig påvirke af sin politiske holdning.

Ikke på noget tidspunkt tvivlede jeg på hans loyalitet - 
tværtimod fortalte jeg ham om mine egne planer og beslut
ninger for skoleområdet længe før, de blev offentligt kendt af 
andre. Modsat fik jeg uden forbehold alle oplysninger og råd 
fra ham.

Mellem Martin Duus og mig voksede en fortrolighed og et 
venskab, som jeg tager som udtryk for, at den kommunale tje
nestegrenschef udfører sit arbejde i respekt for folkestyret og 
i det tillidsforhold, som skal herske de to parter imellem.



Derfor gik jeg i utide
Fra den første dag, man som borgmester går op ad 
rådhustrappen til borgmesterkontoret, bør man, finder jeg, 
føle den forpligtelse, som følger med jobbet. Man skal være 
indstillet på at yde den arbejdsindsats, som følger med, og vi
se ansvar overfor den tillid, som er vist én.

Borgmesteijobbet er tidsmæssigt krævende, men det er 
samtidig spændende og giver nogle muligheder for at træffe 
beslutninger og øve indflydelse på byens udvikling.

Du bliver chef for et team af dygtige medarbejdere og for 
den politiske beslutningsproces. De muligheder, det giver, er 
det ens pligt at udnytte, og yderligere er det vigtigt, at man he
le tiden arbejder med nye initiativer og nytænker på de for
skellige områder.

Ud over de enkelte spændende ting i jobbet får man mu
lighed for at møde en række interessante personer; beslut
ningstagere både i offentligt og privat regi. Det være sig mini
stre, departementschefer, erhvervsledere og kunstnere. Men
nesker, som du ellers aldrig ville have haft mulighed for at 
træffe.

Her skal heller ikke glemmes de politiske kolleger, både fra 
ens eget og fra de øvrige partier. Tit og mange gange perso
ner, du er kommet tæt på og har opnået et tillidsforhold til. 
Ikke mindst det sidste er en god ting.

Jeg vil også gerne, at denne bog skal fremstå som en un
derstregning af, hvor tilfreds og glad jeg har været for at være 
borgmester i Kolding.

Alt andet ville være utaknemmeligt, når jeg tænker på den 
venlighed, jeg har mødt, når jeg er færdedes i byen, når vi var 
til festlige sammenkomster, eller når vi Fik hilsener sendt ved 
forskellige lejligheder. Eksempelvis, da vi skiftede adresse og 
flyttede til Sdr. Bjert. Da blev vi inviteret til den lokale revy, 
hvor der blev sunget en velkomstsang til min familie og mig. 
Det har varmet altsammen.

Men hvorfor så forlade embedet, sådan pludselig? Helt så 
pludseligt, som det måske kan fremstå, var det nu ikke.

141



Bcnl Rasmussen: Allid på vej

Del var en oplevelse al sidde model for kunstneren Viggo Kragh Hansen i hans atelier til 
det portreet, byrådet ville forevige mig med ved min afgang som borgmester.

De senere år havde jeg både selv overvejet og talt med min 
kone om, hvorvidt det at være borgmester skulle være afslut
ningen på mit arbejdsliv.

Jeg var fyldt 50 år og kunne så med 4-årige byrådsperioder 
begynde at regne mig frem til, hvor mange valg jeg endnu 
skulle tage, hvis det skulle være enden.

Dette sammenholdt med, at jeg egentlig godt kunne tænke 
mig at prøve et andet job, som også indeholdt forhandling og 
kontakt med andre mennesker, men som ikke havde tilknyt
ning til det politiske. Trods alt havde jeg bevæget mig i det sy
stem i omkring 25 år, heraf de 19 i byrådet.

*

Boligselskabet Lejerbo havde på den tid besluttet at decen
tralisere og ville oprette et regionskontor i Kolding, dækken
de Fyn og en væsentlig del af Jylland.

Der skulle fra 1. september 1985 ansættes en chef, og da 
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Her foretager viceborgmester Alex Jentsch afsløringen af portrættet, og det blev spontant 
sagt, »det lignede«. Ved siden af mig står Imnstmaleren Viggo Kragh Hansen. (Foto: Pe
ter Thastum)

jobbet samtidig ville indebære, at den pågældende skulle 
samarbejde og forhandle med en lang række kommuner, 
hvor Lejerbo var repræsenteret med byggeri, eller ønskede at 
starte nybyggeri, så jeg i stillingen en udfordring og et skifte, 
hvor jeg fortsat skulle forhandle og administrere, men var an
sat uden skelen til det politiske.

Jeg overvejede og drøftede sagen med Annalise og børne
ne. De var nok lidt overraskede i begyndelsen, men forstod 
mine bevæggrunde. Blot rådede de mig til at tænke godt og 
grundigt over sagen.

Jeg gjorde op med mig selv på vej hjem i toget fra et møde 
i Herning. Jeg var alene i kupéen, havde god tid til at tænke 
sagerne igennem, og da jeg nåede Kolding var min beslut
ning truffet. Dagen efter meddelte jeg Lejerbo, at jeg gerne 
ville have stillingen.
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Her lykønsker jeg min efterfølger, Per Bødker Andersen, med borgmestenxdget i 1985. (Po
lo: Peter Thastum)

De første jeg fortalte om min beslutning var kommunaldi
rektør Ingemann Olsen og mine to sekretærer. Derefter bad 
jeg Alex Jentsch og Per Bødker Andersen sammen med parti
ets formand for Fællesvirksomheden, Peter Juhl, komme til 
borgmesterkontoret. Her redegjorde jeg for min beslutning 
og anbefalede samtidig, at Per overtog borgmesterposten.

Alle de formelle ting gik herefter i gang. Både i kommunen 
og i partiet, og det er glædeligt og rart at kunne sige, at jeg ik
ke på noget tidspunkt i den procedure eller for den sags skyld 
senere har fortrudt min beslutning.

Selvfølgelig blevjeg meget taknemmelig, da Ingemann Ol
sen på byrådets vegne meddelte mig, at man enstemmigt hav
de besluttet, at Viggo Kragh Hansen skulle male et portnet af 
mig, og at man ville arrangere en afskedsreception i byrådssa
len og om aftenen en middag på Koldinghus, hvori alle byrå
dets medlemmer og tjenestegrenschefer med ledsagere skul
le deltage sammen med min familie.
Ligesom min fødselsdag fandt vej til Kokling-Revyen, blev og
så min afsked med borgmesterjobbet markeret. Til melodien 
»Stakkels Hanne« skrev Thrane efter min afgang: 

144



Derfor gik jeg i lude

Fuldendt som en kaprifolie 
ses mit kontrafej i olie. 
Mellem Harry og Ravnen Peter 
har jeg få’et halvanden meter. 

Jeg har levet stærkt på toppen, 
det gi'r hvælvinger på kroppen. 
Så da man sku' til at male, 
blev det »bjerglandskab med dale«.

Der er guld på billedrammen, 
den skal nemlig holde sammen 
på en kunstners fulde frihed 
til at skabe største lighed 
mellem det, han har for øje, 
og alt det, jeg måtte døje, 
inden jeg fik greb om sagen, 
lig Set. Georg - ham med dragen!

Jeg var hele byens Mester, 
gallaklædt til store fester, 
altid med, hvor ting'ne skete, 
det var der, jeg hented bredde. 

Jeg har spillet mange roller, 
ofte svært at finde folder 
til at skabe den grimasse, 
som på stedet kunne passe.

Hvilken dag, der blev min største? 
både den sidste og den første, 
men den sidste, ja på ære, 
den jeg dårligst ku' undvære. 
Der kom Jensen, Hansen, Møller, 
tilmed de lokale øller.
Plus et hold fra Industrien, 
det vil næppe ske her siden.

Der var gaver, ja en masse, 
hvem sku tro, at det ku'passe, 
man ku' vær' så glade bar' ved. 
at jeg sa', at jeg tog afsked 
med det go 'e gamle rådhus. 
Tænk, at det gav sådan bonus. 
Nåh,- det ku 'jo osse skyldes, 
nogen mente, jeg sku' hyldes.

Nu har jeg så sluppet tronen, 
jeg ska' være mer' for konen, 
læse lidt og gå til fodbold, 
væk fra al ' politisk skudhold. 
Nu må Alex, Per og andre 
trøstigt med hinanden vandre 
i de kommunale enge, 
inden de ska' op og hænge!

Receptionen den 30. august 1985 med afsløring af portrættet, 
og de mange, som mødte op, og aftenen på Koldinghus vil jeg 
aldrig glemme. Det sker endnu, at jeg tager albummet med 
billeder fra dagen frem, husker og mindes.

Jeg mødte med forventning og glæde til min første dag som 
borgmester. Jeg gik lige så glad hjem den sidste dag.



Som gammel typograf måtte han lide den tort, at der skulle 
gå 25 dage, inden koldingenserne i Kolding Folkeblad og 
Jydske Tidende kunne læse, at han havde overtaget hvervet 
som byens borgmester.

Hans gamle kolleger var i strejke, og det var derfor 
sparsomt, hvad aviserne siden - efter mere end tre ugers 
forløb - bragte om borgmestervalget, da de atter begyndte 
at udkomme.

Bent Rasmussen genkalder episoden i sine erindringer 
og kommer i øvrigt vidt omkring i tiden både før og efter 
overtagelsen af byens gyldne kæde efter hans meget gode 
ven og læremester, Peter Ravn.
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