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Henning takker af
Engagement, energi og erfaring. Det er blot nogle af de ord, der karakteriserer 
Henning Jensen, der nu har valgt at takke af efter 22 år på borgmesterposten.

Henning bør være både glad og stolt, når han ser tilbage på sin tid i 
kommunalpolitik. Både fordi han må have oplevet så utroligt meget og fordi han 
har sat så stort et fingeraftryk på den kommune, han arbejder så utrætteligt for.

I sin bevægende afskedstale på byrådsmødet 22. marts 2011 udtalte Henning: 
”Enighed gør stærk.” Og dette diktum sammenfatter måske i virkeligheden på 
fin vis essensen af politikeren Henning Jensen. Det skal ikke forstås på den 
måde, at Henning ikke tåler modsigelse og uro i geledderne. Det skal snarere 
forstås således, at Henning mener, at ægte resultater bedst opnås gennem 
konsensusbeslutninger. Kun på den måde undgår man nemlig, at politiske 
gratister stiller sig ud på sidelinjen og råber ad dem, der tør tage et ansvar inde 
på banen; derinde, hvor ansvarlige politikere handler.

Fingeraftryk
Næstved Kommune har udviklet sig markant siden Henning blev valgt ind i 
byrådet i 1974. Og Henning har været med til at forme kommunens overgang fra 
gammeldags industri- til moderne handels- og servicesamfund – en udvikling, 
der stadig pågår.

Kulturinstitutioner, naturområder, infrastruktur, uddannelsesområdet, 
erhvervsudvikling, boligområder og meget mere har gennem tiden stået 
Hennings hjerte nær. Altid med en bevidsthed om, at der skulle være ressourcer 
til det hele – at man måtte udvise økonomisk ansvarlighed. Også selvom visse 
beslutninger var upopulære på kort sigt.

Da den kommunale strukturreform bankede på døren for få år siden, satte 
Henning sig i spidsen for en ny storkommune med 80.000 indbyggere. 
Resultatet kender vi: Næstved er i dag regionens vel nok stærkeste kommune. 
Og en fornuftig balance mellem land og by synes opnået.

Henning har også haft et virke, der måske ikke var så synligt lokalt. Fra 1994 
til 2010 var han medlem af KL’s magtfulde bestyrelse – og de sidste 12 år sågar 
som medlem af formandskabet, idet han blev formand for KL’s internationale 
udvalg.

Stafetten går videre
Hennings afløser vælges på byrådsmødet den 26. april. Meldingen fra 
flertalsgruppen i byrådet er, at valget efter al sandsynlighed vil falde på 1. 
viceborgmester Carsten Rasmussen.

Carsten er som bekendt en uhyre flittig og dygtig politiker. Han har en unik 
folkelig forankring i Næstved. Og vi glæder os alle sammen til at bakke op bag 
ham. Til daglig arbejder Carsten som vejmand ved kommunen og han beskriver 
sig selv som ”socialdemokrat af den gamle skole”.

”Jeg møder gerne op, når der er kritik og utilfredshed. Det er en del af det 
politiske ansvar”, siger Carsten.

En kæmpe tak til Henning for hans kolossale indsats for partiet og kommunen. 
Og et varmt velkommen og tillykke til Carsten. Held og lykke fremover til jer 
begge to!
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Jeg har været i Mellemøsten

Opbrud, men hvorhen?
Denne gang vil jeg skrive en lidt anderledes klumme – 
inspireret af, at jeg lige har tilbragt seks uger i Mellemøsten, 
nærmere bestemt i Syrien. Samtidigt er Mellemøsten 
og den arabiske verden lige nu i en stor og meget synlig 
forandringsproces, hvor ganske almindelige mennesker 
forsøger at ændre den politiske virkelighed i en række 
lande og undsiger de gamle regimer – nogle steder, som 
Tunesien og Egypten, ser det ud til, at der er en reel 
forandring undervejs, men det er endnu for tidligt at sige, 
at demokratibevægelserne har sejret. Det er stadig hæren, 
der sidder på magten i Egypten, demonstranterne fra Tahrir 
pladsen er ikke organiserede eller udtryk for en samlet 
opposition, så ingen ved, hvordan fremtiden vil blive.

 I Libyen ser det helt anderledes ud – i skrivende stund er 
det ikke til at vide, hvordan det ender, det er meget blodigt og 

der tales om international indgriben i form af flyveforbud. Jeg 
tror ikke oberst Ghaddafi og hans regime vil vige tilbage fra 
noget som helst; tværtimod vil obersten forsøge at fastholde 
magten. I 42 år har han haft magten og har holdt Libyen som 
et sted på en fremmed planet.

Det vedkommer også os
Der er demonstrationer og sammenstød i endnu en række 
lande – og selv om det virker langt fra os, så har det en stor 
betydning. Der er olie, det er danske eksportmarkeder og 
det er landene i Nordafrika, der tilbageholder strømmen af 
fattige afrikanere på vej mod EU. Og befolkningerne i de 
arabiske lande er store, de er unge, og de bliver bedre og 
bedre uddannede og de moderne medier gør, at de unge ved, 
hvad der sker. Censur er ikke længere mulig i gammeldags 
forstand. De gamle regimer kan ikke bare gøre, som de plejer.

I Syrien var der ikke demonstrationer og uro – der var en 
meget opmærksom befolkning, der så nyheder hele tiden 
(det gjorde de ikke for tre år siden) og man talte om politik 
og behovet for forandring.  I Syrien er der også korruption, 
politivold og manglende frihed, men samtidigt er der også 
økonomisk fremgang, uddannelsesreformer og en stærk 
selvbevidsthed. Jeg kan se forandringer og forbedringer for 
hver gang, jeg har besøgt landet. 

Jeg håber på en fredelig og demokratisk udvikling i hele 
den arabiske verden, men jeg ved også, at deres valg kan 
blive anderledes, end det, vi og vores allierede foretrækker 
af strategiske og økonomiske grunde. Vi har ikke altid haft 
”pæne” allierede i den arabiske verden.

Formandens klumme

Ida Marker, 
kredsformand
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Danmark har brug for en ny medieansvarlig regering – jo før jo 
bedre. Det blev for alvor tydeligt i fjor, da det borgerlige flertal 
i Folketinget vedtog de ændringer af radio- og tv-loven der 
udmønter det snævre medieforlig, der blev indgået af VKO og 
Ny Alliance i forsommeren 2009. Forliget og lovændringerne 
angiver en helt forkert retning for den mediepolitiske udvikling 
i Danmark. 
 
I en tid hvor danske medier er under stadigt større 
konkurrencepres fra internationale medier, er det vigtigt at 
vi styrker vore public service-medier, i form af Danmarks 
Radio, TV2 og TV-2-regionerne, frem for at svække dem. 
Medieforliget svækker disse public service-medier, ligesom 
forliget har menneskelige konsekvenser, som vi så i efteråret, 
hvor DR måtte igennem en omfattende fyringsrunde. I forhold 
til TV2, giver medieforliget TV-2-regionerne, dårligere 
økonomisk mulighed for at løfte den øgede sendetid de har fået 
tildelt – så også her stilles lyttere og seere reelt dårligere.
Medieforliget dikterer også, at der i fremtiden skal hældes 
endnu flere licens-penge i store internationale mediekoncerner 
gennem public servicepuljen, som fordobles fra 75 mio. 
til 150 mio. kr. Det er utroligt at vi skal bruge endnu flere 
penge, på at støtte internationale mediekoncerner der end ikke 
overholder dansk lovgivning. Vi burde i stedet stille krav om, 
at virksomheder der skal have støtte af danske borgeres penge, 
også overholder dansk lovgivning, men i stedet fravælger 

regeringen at støtte vore danske medier. Det vil vi ikke være 
med til.

Medieforliget er simpelthen ikke godt nok, og er for mig at se 
et klokkeklart udtryk for, at regeringens løsning på alt, handler 
om at spare. Senest er denne sparedagsorden gået ud over DR’s 
’Fjernsyn for dig’ og satirefladen ’Selvsving’ på P1.

Men er der så en mening med galskaben, forsøger regeringen 
ikke bare at sætte tæring efter næring i krisetider? Her er svaret 
nej, for de penge der hentes på besparelser, skynder regeringen 
sig at bruge på den såkaldte Radio Møller, som ingen i øvrigt 
har bedt om. DR’s P2 – der ugentligt har omkring en halv 
million lyttere – må hvis det står til den borgerlige blok, lade 
livet til fordel for denne Radio Møller som ingen vil byde på, 
som ikke er godkendt i EU og som det er meget svært at finde 
ud af, hvem der vil få glæde af. Radio Møller eksperimentet 
kommer til at koste licensbetalerne 800 mio kr, og er efter 
Socialdemokraternes opfattelse en helt forkert måde at bruge 
pengene på. Tænk hvor meget mere kvalitet i form af nyheder, 
dokumentar, drama, regionale nyheder og færre genudsendelser 
på DR, man kunne have fået for pengene, og tænk hvis pengene 
i stedet havde kunnet bruges til at give de regionale TV-2-
stationer deres egen tv-kanal med langt mere sendetid. 

Det er i øvrigt ikke kun oppositionen der er modstander af 
projektet, Venstres egen Jens Rohde har også udtalt sig kritisk 
om projektet, da endnu en statsbetalt station vil lægge en stor 
del af den kommercielle branche i graven.
 
Det står fuldstændig klart, at Radio Møller projektet ikke 
gennemføres, hvis det kan standses efter et regeringsskifte. 
Socialdemokraterne vil nemlig en anden mediepolitisk vej 
end sparevejen. Vi vil sikre et pluralistisk medieudbud med 
stærke public service-medier som rækker på lokalt, regionalt og 
landsdækkende – det er ansvarlig mediepolitisk ansvarlighed.

Hellere ansvarlig mediepolitik
end Radio Møller

Af Mogens Jensen, MF og 
Medieordfører for Socialdemokraterne
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Bladdød - og hvad så?

Uafhængighed
Nærværende medlemsblad, Kurer, er afhængigt af 
medlemmernes kontingentbetaling på samme måde som 
Sjællandske er afhængig af abonnenter, der vil betale for at 
modtage en uafhængig og journalistisk professionel avis med 
unikt lokalstof, som ingen andre medier bruger kræfter på.

Uafhængig? ... vil én og anden socialdemokrat i den bedste 
mening sikkert spørge.

Skrønen om Sjællandskes tilknytning til et bestemt parti 
har eksisteret lige siden starten af 1900-tallet, hvor alle større 
provinsbyer havde hele fire lokale aviser tæt omklamret af 
henholdsvis Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det 
Konservative Folkeparti og Venstre. Efter Anden Verdenskrig 
lukkede de fleste rene partiaviser. Aviser med uafhængig 
nyhedsjournalistik havde en lys fremtid og oplagsfremgang foran 
sig. Det var før fjernsynets tid!

Sjællandske (Næstved Tidende og Sjællands Tidende) var 
oprindeligt knyttet til Venstre, men valgte heldigvis den parti-
uafhængige vej. I vores formålsparagraf er det formuleret 
således:

”Bladene er uafhængige af partier, organisationer og andre 
interessegrupper, og det er chefredaktionens pligt at værne dem 
mod pression af enhver art.”

Denne del af mit job er jeg glad for. Og derfor ærgrer det mig 
også, hvis læsere sætter spørgsmålstegn ved uafhængigheden i 
vores journalistik.

Bladdød
Det helt store spørgsmål for stort set alle Danmarks 

tilbageværende aviser er oplagstilbagegangen. Matematisk kan 
bladdød i løbet af de nærmeste år udregnes for mange aviser, 
hvis den nuværende tilbagegang fortsætter. Og det gør den, siger 
et hav af specialister.

Vi er dog nogle, der noterer, at bogen fortsat lever og faktisk 
har det godt.

Derfor vil aviser med det rette, unikke indhold, der har 
betydning for læserne, ikke kun overleve i elektronisk form men 
også på papir. Den større effekt af det trykte ord er velkendt i 
forhold til de mange ord på net, i radio og på tv. Og glem heller 
ikke hyggen ved at bladre i en avis.

Tag også debatten som eksempel. Sjællandske vægter læsernes 
adgang til spalterne meget højt. Her udfylder avisen en hel unik 
rolle som formidler af borgernes meninger. Det giver liv og 
indhold i de lokale demokratiske processer.

Hverken skole- eller sygehusdebatten var blevet så markante, 
hvis de havde været henvist til diverse netsider.

På Sjællandske vil vi gøre alt for at udvikle indholdet, så 
borgerne i Vest- og Sydsjælland bevidstgøres om vigtigheden 
af et frit og uafhængigt medie, der bedriver journalistik og 
formidler debat fra lokale områder, som ingen andre medier 
bruger samme kræfter på.

Fremtiden vil vise, om der vil være læseropbakning hertil.

Og hvad så
Mit bud på den lokale mediefremtid indeholder med andre ord et 
oprigtigt håb for betalingsavisen Sjællandske. 

Kravet til professionel håndtering og ikke mindst sortering 
af de voldsomt stigende informationsmængder vil vokse i 
befolkningen i takt med, at teknologier gør, at stort set alle kan 
udgive alt på næsten alle medieplatforme. Se bare mængderne og 
lysten til at markedsføre sig selv på Facebook.

Hertil vil de store mediespillere i Danmark blive større for at 
dæmme op for de helt store udenlandske mediekræfter.

Vigtigheden af medieservicen af de lokale områder vil derfor 
kun vokse. 

Den udfordring er Sjællandske klar til.
På samme måde som Kurer sørger for de lokale medlemmer af 

Socialdemokratiet, vil Sjællandske sørge for alle ”medlemmer” - 
læs indbyggere i Vest- og Sydsjælland.

Af Helge Wedel,
ansvh . chefredaktør, Sjællandske
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Medierne sikrer ytringsmuligheder
Mediepolitik er en sammenfattende betegnelse for de midler, 
hvormed staten regulerer massemediernes stilling og funktion i 
samfundet. Det har i Danmark været svært at udvikle og fastholde 
en over-ordnet mediepolitik, fordi medierne har udviklet sig meget 
forskelligt og ofte med stor hast.

Der har generelt været en tradition for en stærkere statslig 
regulering af de elektroniske medier, end af trykte medier. Det førte 
til langvarige monopoler på radio - og tv-virksomhed.

Et udgangspunkt for de mediepolitiske målsætninger i Danmark 
var ifølge Mediekommissionens betænkning om dansk mediepolitik 
fra 1985 samfundets behov for et netværk af medier, der sikrer, at 
folkestyret fungerer, og medvirker til, at borgerne kan udnytte deres 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Mediepolitikken skal 
derfor bygge på ytringsfriheden og sikre reelle ytringsmuligheder.

Satellit-tv gjorde det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, 
at opretholde en national mediepolitik. Følgen blev at 
licensfinansierede nationale mediemonopoler, som Danmarks 
Radio (DR) med public serviceforpligtelser, blev mødt med stærke 
konkurrenter fra helt eller delvist reklamefinan-sierede kommercielle 
medier.

Medieudviklingen er gået meget stærkt i de seneste år, hvor især 

de elektroniske medier har indtaget markedet. På radio- og TV-siden 
er DR den eneste, som i denne konkurrence skal klare sig for de 
licensmidler, som folketingsflertallet beslutter.

Medieforliget 
I maj måned indgik regeringspartierne, Dansk Folkeparti og 
Liberal Alliance en ny medieaftale, som udstikker rammerne for 
mediemarkedet i Danmark. Medieaftalen skal nu konkretiseres til 
kontrakter med DR og TV 2 samt udmønte sig i en rammeaftale 
for den nye FM4 kanal, som på nuværende tidspunkt benyttes 
af DRs P2. Denne konkretisering vil i høj grad påvirke, hvordan 
medieinstitutionernes udbud kommer til at fremstå for danskerne. 
Aftalen rækker frem til og med år 2014. 

Socialdemokraterne er heldigvis ikke med i denne medieaftale, 
som tager 100 mio. kr. årligt i 8 år (i alt 800 mio kr.) af 
licensmidlerne til den nye FM4 kanal. Det forventes, at Radio- TV 
Nævnet på sit møde den 5. april 2011 træffer afgørelse om, hvorvidt 
der vil blive udstedt tilladelse til Berlingske People A/S, som var den 
eneste ansøger til den nye FM4 kanal. Der skal således bruges 800 
mio. kr. af licensmidlerne til at konkurrere med DR på radioområdet 
og det rammer P2, hvilket er helt urimeligt. 

Med denne udvikling bliver det helt nødvendigt, at få startet en 
diskussion om fortsat licensfinansiering contra skattefinansiering, 
men denne diskussion kræver en selvstændig artikel.

Det er i denne mediepolitiske virkelighed, Arbejdernes Radio og 
Fjernsyns Klub for Næstved & Omegn kæmper og søger indflydelse 
for at sikre DR forbliver som en offentlig finansieret station, der kan 
tage konkurrencen op med de mange reklamefinansierede medier på 
markedet.

I denne demokratiske proces har vi brug for medlemsopbakning, 
så derfor vil vi gerne have flere socialdemokrater som medlemmer. 
Det koster kr. 125,- om året. Ring på 55 72 50 35 og bliv medlem.

Mediepolitik og medieudviklingen

Lindy Nymark Christensen
Formand for Arbejdernes Radio og 
Fjernsynsklub for Næstved & Omegn

Bliver du også forvirret når,
politikerne slynger om sig med tal?
- Så lad os mødes og blive klogere på det .

  Tirsdag den 3. maj 2011 kl. 19.00 i FOA på Bataljonsvej 3 i Næstved

Hvordan er økonomien i landet skruet sammen - kan det overhovedet forklares, 
så almindelige mennesker kan forstå det?

Vi har inviteret Lars Andersen
Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
og han kan forklare dette helt enkelt .

Alle er velkomne - også en god bekendt eller din nabo . 
Måske har I mulighed for at få rettet op på
uoverensstemmelser, og komme til en fælles forståelse .
Eller måske får du bare selv en øjenåbner .

Aktivitetsudvalget i Kredsen
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Borgerlige medier
Er den danske presse blevet mere borgerligt orienteret gennem de 
sidste 10 år? Det spørgsmål må man, ubetinget, svare ja til.

Som eksempel på ovenstående tese, har jeg i denne artikel valgt 
at sætte fokus på Danmarks Radio eller DR, som det i daglig tale 
kaldes. DR er det eneste fuldt ud licens-finansieret medie i Danmark. 
Med andre ord er det danskernes medie. Den øverste myndighed i 
DR er bestyrelsen – eller er det nu også det? 

Jeg mener i høj grad, at DR’s programvirksomhed ligger under for 
politisk pres af den siddende borgerlige regering.

Lad os kaste et blik på, hvordan DR er organiseret. Den øverste 
ledelse består af bestyrelsen. Denne består af 11 medlemmer, de 3, 
herunder formanden, udpeges af Kulturministeren, de seks udpeges 
af folketinget og endelig er 2 medlemmer udpeget af medarbejderne. 
Fra Folketinget er valgt 3 medlemmer fra hver blok. Det vil 
sige, at regeringen på forhånd er sikret flertal med 6 medlemmer. 
Bestyrelsen har 3 overordnede opgaver:

For det første har bestyrelsen det overordnede programansvar og 
ansvaret for, at de bestemmelser for DR’s virksomhed, der er fastsat 
i loven bliver overholdt, en lov, som flertallet i Folketinget jo til 
enhver tid kan ændre. 

For det andet er det bestyrelsen, der fastsætter de almindelige 
retningslinjer for DR’s virksomhed. Det er efter min mening 
elastik i metermål, og det åbner fuldstændig for politisk pres på de 
holdninger og typer af programmer, der sendes på DR’s kanaler.

Endelig er det bestyrelsen der ansætter generaldirektøren og 

øvrige medlemmer af DR’s direktion. Igen er det flertallet, der kan 
gennemtrumfe et politisk valg og det sker med alt tydelighed.

Saglighed & upartiskhed
Lovgrundlaget for DR’s virksomhed er fastsat i ”Lov om radio- og 
fjernsyns-virksomhed”, og her hedder det bl.a. i bekendtgørelsen: 
”Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed 
og upartiskhed”. At det måske ikke helt forholder sig sådan, viser 
følgende eksempel med al tydelighed:

Da den borgerlige regering trådte til i 2001, var Christian Nissen 
en populær generaldirektør for DR. Allerede i 2004 valgte den 
daværende kulturminister Brian Mikkelsen at afskedige ham. Den 
officielle grund var økonomisk betinget, men der er ingen i tvivl 
om, at afskedigelsen var politisk motiveret. Christian Nissen var 
nemlig ikke føjelig nok overfor regeringens ønske om, at få stoppet 
kritikken af dens deltagelse i Irak- krigen. Senere fik denne sag 
også betydning for Lisbeth Knudsens ansættelse (i dag chefredaktør 
på Berlingske) og ikke mindst for journalisten Ole Sippel, der 
kort herefter blev flyttet fra væk dækningen af Irak-krigen. Ny 
generaldirektør blev Kenneth Plummer, der mere matchede ønsket 
om ikke at fører en kritisk journalistik overfor regeringen og dens 
politik. 

Armslængde
Ovennævnte sag er et klokkeklart eksempel, hvorfor det er så vigtigt, 
at politikerne, selvom de er en del af bestyrelsen, ikke på nogen 
måde blander sig i nyhedsdækningen i et ’public service’-medie, 
som DR i særdeleshed er. 

I andre kulturelle sammenhænge, arbejder man med et begreb, 
kaldet ’armslængde’-princippet, som netop tilsiger, at man lægger 
rammerne for virksomheden, huset om man vil, men inventaret 
blander man sig ikke i. 

Det viste sig i øvrigt senere, at DR’s linje og udsagn i enhver 
henseende var korrekt, idet Danmarks deltagelse i Irak krigen 
hvilede på et forkert, ja næsten fabrikeret grundlag, hvilket alle i dag 
vel stort set også erkender.  

Danmarks Radios højredrejning
under den borgerlige regering

Af Walther Bech Espersen, medlem af 
Kurers redaktion

Indkaldelse til kredsgeneralforsamling

Den årlige generalforsamling i  Socialdemokratiet i Næstved Kredsen afholdes
onsdag den 18. maj 2011 kl 19.00 i Holmegaard Hallen Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard

Dagsorden i henhold til vedtægterne .
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes efter vedtagelse i en foreningsbestyrelse

til kredsformand Ida Marker senest den 4 . maj 2011
Kredsbestyrelsen kan også fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen

Regnskab, dagsorden og indkomne forslag kan fås ved henvendelse til din lokale foreningsformand
den 11 . maj 2011 .    

Der vil være indskrivning til generalforsamlingen fra kl 18 .00 . Vi serverer kaffe og sandwich til
de første 100 medlemmer! Øl og vand kan købes .

Forhåbentlig bliver vi mange!
På kredsbestyrelsens vegne Ida Marker, formand
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Gule ærter
Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub afholdt tirsdag den 22. 
februar deres årlige generalforsamling. Fremmødet var som altid 
ca. 50 medlemmer, sådan en gang gule ærter kan altid fremme 
interessen. 

Formanden, Lindy Nymark Christensen, forelagde bestyrelsens 
beretning og kom her ind på medlemstallet i ARF Næstved og 
omegn, som i 2010 var steget fra 147 til 176. Dette må siges at 
være en pæn fremgang, set i forhold til den almindelige mathed 
i medlemstilgangen i andre kredse. Nettomedlemstilgangen i 
kredsen skyldes udelukkende Næstvedklubbens fremgang, idet 
de øvrige klubber i kredsen har haft tilbagegang. 

Klubbens medlemmer modtager nu medlemsinformation 3-4 
gange årligt, udover det landsdækkende ARF-blad. Efterhånden 
som posttaksterne er steget, må vi finde nye veje for uddeling af 
information til medlemmerne.

Tilslutningen til den planlagte tur til andelslandsbyen i Holbæk 
blev aflyst pga. manglende tilslutning. 

Det årlige Mortens Aften-arrangement startede med andesteg 
og is. Hvorefter 42 deltagende medlemmer hyggede sig med 
en meget veloplagt forhenværende borgmester Ove Larsen, der 
fortalte bl.a. om tiden fra hans farfars tid og frem til i dag.

Fremover vil vi afholde medlemsmøder om mediepolitik, samt 
møder med lokale personer.

85 år - hurra!
I år har Næstved-klubben 85 års jubilæum, stiftet i 1926, og 
hermed annonceres jubilæumsfesten til lørdag den 27. august. 

Vi har fået tilsagn fra historikeren Henning Tjørnehøj, som vil 
tale ved jubilæumsfesten. Viceborgmester Carsten Rasmussen 
har givet tilsagn om at spille ved festen. Som tidligere nævnt 
bliver Mortens Aften en årlig tradition, og i år bliver det den 9. 
november kl. 18.00.

De øvrige medlemsaktiviteter i 2011 er endnu ikke helt på 
plads men vil være at finde i medlemsinformationen senere. 

ARF Næstved er en vigtig brik i det mediepolitiske billede, og 
hvis man vil have indflydelse, må man medvirke i de organer, 
som påtager sig den opgave. ARF Næstved har brug for din 
medvirken, så hjælp med at hæve medlemstallet. Vi har det 
tilmed hyggeligt.     

Opvarmning til generalforsamling:
Gule ærter med tilbehør!

Af Ulf Güldner, Kurer

I disse dage er det præcist to år siden, jeg sagde ja til at løfte 
udfordringen som ansvarshavende redaktør af vort medlemsblad, 
Kurer. Det har været to spændende år – og undervejs har vi 
behandlet en lang række væsentlige, politiske temaer. Lige fra 
arbejdsløshed og retspolitik over klimapolitik og efterløn til 
velfærd og udkants-Danmark.

Da jeg nu flytter til hovedstaden, er det tid til at give stafetten 
videre til den nye redaktør, Flemming Bjerregaard, der med 

sikkerhed vil sætte sit positive præg på bladet fremover.  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle jer, der 

har bidraget med artikler og andet gennem tiden – samt til 
redaktionen, der yder et kolossalt arbejde med billedsiden, 
layout, distribution, kreative redaktionsmøder og meget mere. 

En særlig tak skal lyde til Sand Jespersen, der har trukket et 
stort læs og altid har været behjælpelig med stort og småt.

God vind fremover til hele Næstvedkredsen.                     JSP

Tak for to gode år

VIDSTE DU AT...

•	 Livremmen	bliver	spændt	voldsomt	ind	i	kommunerne	i	2011.	Hele	84	kommuner
 budgetterer med lavere serviceudgifter, end i deres regnskab for 2009 .
•	 Samlet	ligger	budgetterne	for	2011	knap	fem	milliarder	kroner	under	regnskabsniveauet
 for 2009 .
•	 Fra	december	2009	til	december	2010	faldt	antallet	af	fuldtidsbeskæftigede	i	kommunerne
 med 11 .100 personer .
•	 En	undersøgelse	foretaget	af	KL	i	december	2010	viste,	at	93	procent	af	kommunerne	også
 forventer at afskedige folk i 2011 – formentlig i alt minimum 4 .000-5 .000 ansatte .

Kilde: KL’s nyhedsbrev Momentum 15. marts 2011



Farvel til Jakob Sloth Petersen
Da jeg i februar 2009 anmodede dig, Jakob, om at overtage 
posten som ansvarshavende redaktør, var det i sikker forvisning 
om, at du ville fortsætte linjen i Kurers redigering og samtidig 
tilføre dette efterhånden landskendte medlemsblad noget 
nyt. Dette er sket i fuldt mål. Du har dygtigt og begavet 
ledet arbejdet. Du tilførte, som jeg håbede, bladet helt nye 
dimensioner. Læserne har bl.a. kunnet glæde sig over mange 
kloge og indsigtsfulde ledere. 

Ikke mindst i den sidste tid, hvor du har haft arbejde i 
København, har det været imponerende at følge, med hvilket 
engagement og hvilken energi du har arbejdet for vort 
medlemsblad og således ydet en stor indsats for vort parti, 
på trods af din nødvendige pendlertilværelse. Partiet, Kurers 
redaktion og jeg takker meget for din indsats og ønsker dig 
alt mulig held og lykke på Frederiksberg, hvor du unægteligt 
kommer ind i en anden politisk virkelighed. Tak for din indsats 
og for samarbejdet.

Goddag til Flemming Bjerregaard
En enig redaktion har peget på vores formand i Fladså, 
Flemming Bjerregaard som Jakobs efterfølger. Redaktionen 
er glad for dit tilsagn. Flemming er oprindeligt uddannet 
lærer, men har i en årrække arbejdet som salgschef og senere 
markedsføringschef i firmaet Dafolo. Han har været medlem af 
Fladså Kommunalbestyrelse, hvor han har bestridt mange og 
forskelligartede poster. 

Redaktionen ønsker, at det må lykkes for dig at fortsætte den 
linje, som allerede er lagt, og ser frem til samarbejdet. Kurer 
ønsker dig til lykke med jobbet.

Ændringer i redaktionen

Af Sand Jespersen 
medlem af Kurers redaktion
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Gratis øl lokker unge ind i Venstre
I disse tider vælger en del unge, rundt om i landet, at melde sig 
ind i Venstre. Hvorfor?

Jo det skyldes, at Venstres ungdom kører en kampagne med 
det budskab, at de kommer gratis ind på de diskoteker, hvor VU 
opholder sig.

Dog skal det fremgå, at de skal betale 100 kr., men så kommer 
de som sagt ind og kan drikke fadøl i omkring 3 timer. 

De gør også meget ud af at oplyse det på Facebook og får 
opmærksomhed i lokale aviser. 

VU siger selv, at det er en fair måde, at få medlemmer, for de 
får som sagt en snak med medlemmerne, når de er kommet ind 
på diskoteket.  

Hvad gør DSU for at få medlemmer?
DSU har en anden opfattelse af, hvordan man hverver 

medlemmer. DSU vælger at gå i dialog på fx skoler, 
uddannelsessteder og lignende. De laver selvfølgelig 
også kampagner, hvor de går på gaden sammen med 

Socialdemokraterne og aflevere roser og lignende. DSU 
bruger meget tid flere steder i landet på dør-til-dør-kampagner, 
hvor de snakker om den lokale folketingskandidat, og i visse 
sammenhæng nævnes DSU, hvis der er unge eller situationen er 
til det.

Faktum er, at DSU vælger, at snakke med folk. Når de ædru, 
når de ikke er.

Så er det muligt, at der er nogle mennesker, der kommer 
op af stolen når de læser dette og tænker: ”Jamen, hvor er så 
skillelinjen mellem DSU og VU?”

For jo, DSU laver skam også fester, men på den måde, at man 
sagtes kan feste med DSU uden at melde sig ind. For folk skal 
have lov til at snuse til det, før de melder sig ind. Vi lever i et 
demokratisk land, så skal det også gå demokratisk igennem. 

 
Hvad er min mening 
Jeg synes bestemt, at det er tragisk, at VU lokker nogle unge 
mennesker til at begå dumheder. Forstået på den måde, at de 
betaler 100 kr., og så kommer de på diskotek den ene aften for at 
få gratis øl.

Der er jo sikkert mange unge, der mere er der for at drikke, 
end pga. partiholdningen, for VUs medlemsliste er først gået 
hurtigt fremad, efter de har lavet denne kampagne.

Men som sagt, det er desperate tider, det skaber desperate 
metoder, det må man skam sige, at VU gør noget ved.

Men hvad pokker skulle de ellers stille op? for det går jo ikke 
ligefrem godt for dem, eller for deres partiformand!

Som de siger i: Live fra Bremen: ”Venstres Ungdom lokker 
unge med gratis øl for medlemskab. Det er åbenbart lettere at 
følge partiets slingrekurs, hvis man er stiv”.

Unge mennesker bliver købt for 100 kr.

Af Joachim Slot Petersen, medlem af 
Kurers redaktion
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Bevægelse i partiernes image 
Socialdemokratiet får oftest højeste karakter, når vælgerne 
bliver spurgt om, hvilket parti, der mest samvittighedsfuldt 
har ført velfærdspolitik.  Derimod får V og K som regel 
højeste karakter, når det drejer sig om den økonomiske politik.  
Vælgerne er dog ikke længere så sikre, som de var tidligere 
i denne sag, og mange økonomer er ligefrem ret sikre på, at 
den økonomiske politik, som Anders Fogh og Lars Løkke har 
ført, ikke har været særlig ansvarlig. 

Den 31.12.10 bragte Politiken således resultatet af et 
rundspørge blandt 22 af landets fremmeste økonomer.  9 ud 
af 10 karakteriserede den økonomiske politik som værende 
’god’ eller ’meget god’ under Nyrup mod kun 2 ud af 10 vedr. 
Fogh-perioden. Og over halvdelen mente, at Fogh klarede 
sig ’dårligt’ eller ’meget dårligt’, mens kun ½ ud af 10 
karakteriserede Nyrup på denne negative måde.

Nye tanker om Anker  
Når S alligevel har et dårligt nationaløkonomisk ry, skyldes 
det vel Anker Jørgensen-perioden 1975-82. Men historikeren 
Balder Asmussen har rehabiliteret Anker i en ph.d. afhandling 
under titlen ’Drivkræfterne bag den økonomiske politik 1974-
1994’ (2007). 

Her konkluderer han, at Anker førte en krisepolitik, 
som medførte ”en markant forbedring af Danmarks 
konkurrenceevne”. Vi fik overskud på handlen med udlandet.  
Det var kun anden gang, det skete i Efterkrigstiden. 

I øvrigt lykkedes det Anker at stabilisere inflationen, der 
ellers i tiåret forud havde udvist en stigende tendens. I det 
samme tiår - med både VKR-regering og S-SF flertal - STEG 
de offentlige udgifter til knapt 50 pct. af BNP. I Anker J.-
perioden FALDT stigningen til godt 30 pct. Der var således 
tale om en betydelig afdæmpning af væksten i de offentlige 
udgifter i Anker J.-perioden. 

To gange måtte Anker tåle voldsomme olieprisstigninger - i 
1973 en firedobling og i 1979 en tredobling.  Det ramte os 
særlig hårdt, fordi vi dengang måtte importere al den olie, 
som vi skulle bruge. Først senere lykkedes det Anker at presse 
A. P. Møller til at pumpe Nordsøolien op. 

Wall Street Journal: Nyrup økonomisk duks 
Nyrup og Lykketoft løftede den økonomiske udfordringen 
meget flot under mere normale økonomiske forhold, end dem 
Anker måtte slås med. 

Underskuddet på de offentlige finanser beløb sig til 26 mia. 
kr. det sidste år under Schlüter. Det vendte Nyrup til store 
overskud – bl.a. i kraft af den ’Pinsepakke’, som VK og DF 
kritiserede. 

Ser vi på betalingsbalancen, formåede Nyrup at vende 
Schlüters underskud (på 36 mia. kr. i 1986) til et overskud 
(på hhv. 20, 20 og 34 mia. kr. i de sidste tre år af Nyrups 
regeringsperiode).

Danmark blev i Nyrup-perioden flyttet op i den fineste 
klasse mht. kreditværdighed, hvor vi to gange var blevet 
flyttet nedad i Schlüter-perioden.

Schlüters rekordunderskud på betalingsbalancen, gjorde 
det nødvendigt at bremse hårdt op vha. ’Kartoffelkuren’. Det 
foranledigede, at antallet af arbejdsløse steg fra 220.000 til 
360.000 personer. 

Dette antal blev af Nyrup reduceret til 140.000. 
Arbejdsløsheden blev herved den laveste siden 1974. Der 
blev i Nyrup-perioden skabt flere jobs i den private sektor, 
end der blev tabt i Schlüter-perioden: 130.000 mod 120.000. 
Det lykkedes for første gang at få alle de økonomiske 
hovedtal til at pege i en positiv retning - samtidig: Lav 
inflation, høj beskæftigelse, positiv betalingsbalance og 
overskud på statens budgetter.

Verdens førende finansavis The Wall Street Journal 
karakteriserede da også Nyrup-Danmark som “et økonomisk 
mønsterland”. Lykketoft fik prædikatet ”EUs dygtigste 
finansminister”.  Og forud for EU-topmødet i Lissabon 
i foråret 2000 beklagede kommissionsformand Romano 
Prodi, at ”EU halter langt bagefter USA, når det gælder 
vækst, beskæftigelse og udnyttelse af den nye teknologi. 
(Men) Danmark gør det endnu bedre end USA.  Danmark 
er det strålende eksempel for hele Europa” - dog ikke for de 
hjemlige vælgere, der i 2001 gav S dets største valgnederlag 
siden Glistrup-valget i 1973.

Vi er mere økonomisk ansvarlige
end de borgerlige

Af Henning Tjørnehøj, historiker

“Kommunalpolitikerne er pænt fremme i skoene, når man måler deres tilstedeværelse på 
de nye sociale medier. Hver anden af dem er til stede på Facebook, så hvis Facebook var et 
politisk parti, ville det være landets største.”

Danske Kommuner 17 . marts 2011 
 

CITAT
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Tirsdag den 8. februar blev der diskuteret trafik i og omkring 
Næstved, i Metalhuset. Rigtig mange mennesker var samlet 
for at høre Magnus indlede, og derefter kunne tilhørerne 
stille spørgsmål og diskutere trafikforhold. Mødet med vores 
folketingsmand var arrangeret af Socialdemokratiet, Næstved 
Syd, og de fortjener stor ros for deres initiativ.   Indledningen 
klaredes med et par streger på tavlen, uden brug af tekniske 
hjælpemidler overhovedet. Og det lykkedes Magnus verbalt at 
fastholde forsamlingens koncentration på grund af hans store 
engagement og en overlegne viden på området, som imponerede 
i hver fald mig.  Vi hørte om motorvejen til Rønnede, de 
forskellige omkørselsveje ved Næstved, om forbindelsen til 
Slagelse og Kalundborg. Og ikke mindst om Femern tunnellen 

med dens mange muligheder for kommunen Vi hørte om DSB 
og det livsvigtige forbindelsesled til København. Magnus 
sammenlignede status på infrastrukturområdet for fem år siden 
og i dag. Og det blev klart for tilhørerne, at denne var langt 
bedre i dag. Vi kan forvente, at en stor del af vore trængsler på 
trafikområdet nu bliver løst til gavn for kommunen. Mange af 
de store anlægsarbejder er allerede besluttet, eller kan forventes 
besluttet i nærmeste fremtid.  Denne medrivende og kvalificerede 
indledning fulgtes op af en række gode og relevante spørgsmål, 
som gav anledning til uddybende svar og diskussion. En fin 
aften, som tjener vort parti til ære, bl.a. på grund af Magnus 
Heunicke, vores forhåbentlig kommende transportminister.     SJ

Trafikmøde med Magnus

Regeringens
bedste bommerter
Vi her på Kurers redaktion har et godt øje til 
tilværelsens mere komiske sider. Vi bemærker 
hverdagens små finurligheder; dem, der giver det hele 
lidt mere kulør. For os er smilet, joken, overraskelsen 
og vitsen i højsædet. Vi synes ikke, det hele behøver 
være så kedeligt. Heller ikke i politik. 

Heldigvis har vi en regering, der gerne stiller sig til 
rådighed for et billigt grin. 

Så som en hyldest til landets humoristiske regering 
bringer vi her på ny en nøje udvalgt liste over 
regeringens bedste bommerter. 

•	 Bertel	Haarders	raserianfald	for	åben	skærm

•	 Eksminister	Helge	Sanders	favorisering	af
 fup-forskeren Milena Penkowa

•	 Integrationsministerens	slukkede	mikrofon
	 under	et	samråd		

•	 Fyringen	af	integrationsministeren	pga.	brud
	 på	FN’s	konventioner

•	 Miljøminister	Karen	Ellemanns	Australien-	 	
	 giftskib,	der	måtte	vende	om

•	 Jens	Rohde,	der	lagde	en	plat	film	med	bare
	 bryster	ud	på	sin	hjemmeside	

•	 Udviklingsminister	Søren	Pinds	overfusning	af
	 en	juraprofessor	på	facebook

•	 Brian	Mikkelsen,	der	ville	gå	ud	af	politik	…	
	 men	så	ville	han	pludselig	blive

•	 Venstres	kommunikationschef	og	statsministerens		
	 spindokter,	der	begge	sagde	op	på	samme	dag

•	 Skatteministerens	Rolex-ur	

Kurers redaktion

Venner når mikrofonen er slukket
Det lyder, som om det er navnet på en rockerbande, men det er nu en 
gruppe mennesker, der også har været aktive i samfundslivet, men på 
et noget andet området, end det mere berygtede bandeområde.

Næ! Det drejer sig om de forhenværende medlemmer af Næstved 
byråd. I 1986 foreslog medlemmer af Næstved byråd, at vi i Næstved 
oprettede en forening for forhenværende byrådsmedlemmer. Dette 
blev hurtigt en realitet, da alle byrådsmedlemmer kunne tilslutte sig 
ideen. På trods af, at man aldrig havde oplevet dette andre steder i 
landet.

”Rødderne” har fungeret siden med deltagelse af forhenværende 
byrødder fra alle partifarver. Da jeg først her i skrivende stund 
har fået oplyst foreningens start i 1986, har jeg ved at studere min 
kugleramme regnet ud, at foreningen nu har eksisteret i 25 år, og 
oven i købet i april måned, nemlig den 7. april.

Daværende byrådsmedlemmer, Vagn Hansen, Jørgen Schafer, Poul 
Sørensen, Hvidberg og Elisabeth Scharling, var primus motorer i 
oprettelsen af ”Rødderne”.

Igennem årene har foreningen lavet ca. fire arrangementer om 
året. For nuværende er der 29 medlemmer. Til enkelte arrangementer 
kan man medtage en ledsager. Kurer ønsker hermed tillykke med de 
første 25 år.

På besøg
Undertegnede skulle oprindeligt referere foreningens besøg på 
regionalradioen i Næstved, så det kommer her i forkortet udgave:

22 deltagere mødte op og fik en grundig gennemgang af det 
omfangsrige arbejdsområde, som radioens 30 medarbejdere dagligt 
dækkede. Det kan bl.a. nævnes, at man leverede aktuelt lokalstof til 
den landsdækkende nyhedstjeneste. Med den teknik, man i dag råder 
over, kan det hurtigt sendes videre. 

Vi takker hermed Henny Mortensen for en interessant og 
fyldestgørende rundvisning.

“Rødderne”
Af Ulf Güldner, Kurer



Hvad nu?
I en artikel i Kurer i december 2010 om oplægget til ny skolestruktur 
i Næstved sluttede jeg med spørgsmålet Hvad så efter beslutningen 
om ny skolestruktur?

 Jeg opstillede følgende forventninger til gennemførelse af 
beslutninger/ ændringer.

Handling og fælles ansvar for gennemførsel fra hele Byrådet
Hurtig og ansvarlig sagsbehandling i udmøntningen med stort 

ansvar hos skolebestyrelser, ledere og lærere
Kunne ses/ dokumenteres, at der kommer mere og bedre 

undervisning med flere og bedre undervisningsmidler for de penge, 
der spares på mursten.

Mulighederne for et fortsat aktivt forenings- og fritidsliv i 
landdistrikterne tilgodeses.

Beslutningen i Byrådet
Byrådet vedkendte sig med et markant flertal sit ansvar for en ny 
skolestruktur med lukninger, samlinger og oprettelser af skoler og 
skoleafdelinger, og i et antal som sikkert de færreste havde forestillet 
sig, der kunne skaffes et flertal for. Beslutningen betyder samtidig, at 
ændringerne skal være på plads fra starten af skoleåret 11/ 12 altså 
nu til august 2011.

Hvad sker der her og nu? 
Nye skoledistrikter er netop besluttet i Byrådet, og der er indskrives 
til nye børnehave- og 1. klasser her i marts, så nye klasser kan 
dannes.Eksisterende klasser planlægges flyttet til deres nye skoler, 

fra steder hvor lukning af skoler eller afdelinger skal finde sted.
Læreroverflytninger til andre skoler i kommunen planlægges.

Ny overbygningsskole på Sjølunds Skolen
En overbygningsskole, ”Sjølunds Skolen”, modtager alle elever 
til kommende 7. + 8. + 9. fra Hyllinge, Karrebæk, Margrethe, 
Rønnebæk og Syd BY Skolen.

 Det bliver til ca. 150 elever med ca. 6 klasser pr. årgang eller i 
alt på 7.-9.klasse ca. 450 elever. Hertil skal lægges 10. klasserne fra 
hele kommunen forventeligt 110- 130 elever, som også skal holde til 
på Sjølunds Skolen mod tidlige Ungdoms Huset på Skellet. 

Det er en kæmpe udfordring, at få dette projekt stablet på benene 
til skolestart august 2011. Arbejdet er i fuld gang med planlægning 
af modtagelse af de mange nye elever i nye klasser eller hold, 
modtagelse af mange nye lærere fra mange af Næstveds skoler, 
tilpasning af møbler og lokaler, oprettelse af nye faglokaler, elev/ 
forældre orienteringen i samarbejde med skolebestyrelsen. 

Arbejdet kan følges på skolens blog ved skoleleder Torben Møller 
som findes på Næstved kommunes hjemmeside.

Lukning af skoler og sammenlægning af afdelinger.
Margrethe skolen lukkes og elever og klasser skal på nye skoler i 
Vest området.  

Lindebjerg skolen lukkes og bliver til overbygningsskolen, og 
det betyder, at de mindre klasser fordeles på Syd By Skolen og Sct. 
Jørgens Skole. Afdelingerne i Hammer, Skelby, Tybjerg lukkes med 
overflytning af elever og lærere til deres overbygnings skoler.

En meget svær opgave med mange følelser. Kan klasserne flyttes 
samlet? Kommer mine lærere med mig?  Hvordan kører busserne og 
meget meget mere?

Hvordan mon det så går?
Inden dette indlæg havde jeg et møde med Børneudvalgets formand 
Søren Dysted, og vi har aftalt at give en status, når vi er inde i det 
nye skoleår i et senere indlæg i Kurer.

En status på forenings- og fritidslivets muligheder i områderne, 
hvor skolerne forsvinder, vil ligeledes blive sat på dagsordenen. 

Ny skolestruktur i Næstved

Af Kurt Eriksen, 
medlem af Kurers redaktion
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Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding
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tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700 Næstved
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Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforeningBedre løn og job
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Gåtur & natur
På vej til mine jævnlige gåture i militærområdet bag Kalbyriis-
skoven eller Åsen, bliver jeg på vejene (i øvrigte alle vejsider og 
fortove, som jeg færdes på) ud til de naturskønne områder, mødt 
af voldsomme mængder af affald i vejsiderne. Plastic, dåser, 
emballage og cigaretskodder flyder alle vegne. Selv ude i det ellers 
så naturskønne militærområde har en tosse efterladt et bilvrag, som 
nu har stået der i snart et halvt år.

Salige Svend Auken havde så meget ret, da han i sin tid harmede 
og kæmpede imod, især dåsernes endelige frigivelse i Danmark. 
Masser af dåser, også fra billige dåseøl uden om pantsystemet fra 
Tyskland flyder overalt.

Jeg vænnes og kommer til at tænke på, hvorfor vi mennesker dog 
ikke har større respekt for naturen og ressourcerne. Det må og bør 
være en god Socialdemokrats opgave at medvirke til, at dette svineri 
ophører. En holdningsændring må til. Egoisme og ligegyldighed må 
bekæmpes, både lokalt, regionalt og nationalt.

Tiltag og samarbejde med alle gode, grønne organisationer må 

styrkes. Affaldssortering og affaldskampagner må opprioriteres. 
Også større konsekvenser må indføres, når man pågribes i 
miljøkriminalitet. Harmonisering af pantordninger i f.eks. EU må 
kunne etableres, og måske ikke bare pantordninger på dåser og 
flasker, men også pantordninger på æsker og plasticemballage var en 
mulighed. Sådanne harmoniseringer må nu ikke længere bremses af 
kapitalinteresser og bureaukrati.

Nok er nok
Der må appelleres til, at alle gode Socialdemokratiske kræfter nu 
medvirker for en løsning af problemet. Hvis vi skal starte lokalt, 
kunne Næstved være byen, som indførte nultolerance overfor affald 
i vejsiderne. 

Der ville være udviklingsmuligheder i Næstved med et 
succesfuldt image som Danmarks reneste og grønneste by. Der ville 
være masser af penge at spare på renholdningsbudgetterne. Der ville 
måske komme flere turister til og disse ville føle sig mere vedkomne 
– og endelig kunne en seriøs indsats på området, måske skabe 
arbejdspladser. Der må opfordres til, at lokale politikere, især vore 
egne, involverer sig endda meget i problematikken.

I Socialdemokratiet Nord-Vests bestyrelse har 
affaldsproblemet igennem en tid været på dagsordnen. Undertegnede 
har været talsmand for emnet. Med dette indlæg skyder jeg nu en 
holdningstilkendegivelse og debat i gang, som gerne skulle udvikle 
sig til konkrete socialdemokratiske tiltag for en renere by, et renere 
Danmark og i sidste ende en renere verden. Dette også den snart 
kommende nationale valgkamp, men også efterfølgende lokale 
valgkampe, taget i betragtning.

For husk på, at det kun er en skodbefolkning, som smider skodder. 

Jeg bliver så ked af det

Af Jan E . Grabas, 
Bestyrelsesmedlem i Nord-Vest

Nu lister VKO snart ”A”

Det kræver dog, at vi sætter alle kræfter ind
i en fair og informativ valgkamp .

Men en valgkamp koster mange penge
og socialdemokratiet får desværre ikke store

donationer fra danske virksomheder
- som visse andre .

Men måske kan vi få tilskud fra ganske
almindelige borgere, der ønsker en

fair politik i Danmark .

Vil du f .eks . bevare efterlønnen for de
nedslidte, der har været på arbejdsmarkedet

fra 14-15 års alderen?

Så vil vi være glade for et tilskud til valgkampen . 
Ethvert bidrag modtages med glæde

på konto 5355 0351945 i Arbejdernes Landsbank .

På forhånd TAK . 
Hanne Simonsen, kredskasserer

Borgmester Henning Jensen har valgt at fratræde
1 . maj 2011, efter næsten 23 år som borgmester
 i Næstved kommune .

I den anledning indbydes du til reception mandag 
den 2 . maj kl . 15 .00 – 18 .00 i Ny Ridehus, Grønne-
gades Kaserne, Kulturcenter, Grønnegade i Næstved .

Der vil samtidig være mulighed for at hilse på den 
nye borgmester, som vælges på Byrådets møde
den 26 . april 2011 .

Næstved Byråd
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Sektion Næstved og Omegn
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Sydsjælland
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Annoncér i Kurer

Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

Store annoncer (1/4)
550 kr. pr. nummer

Kurer udkommer 6 gange om året
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Boganmeldelse

»Der er ikke noget at komme efter«

Af Jakob Sloth Petersen

Troels	Myhlenberg	og	Bjarne	Steensbeck
”Præsidenten	–	Foghs	Danmark	2001-2009”
Gyldendal,	2009,	310	sider

Mysterium
Han er kendt for vendingen: ”Der er ikke noget at komme 
efter.” Han lever asketisk; drikker nødigt alkohol, motionerer 
og arbejder hver dag disciplineret fra tidlig morgen til sen 
aften. 

Vi taler selvfølgelig om Anders Fogh Rasmussen, 
Danmarks statsminister fra 2001 til 2009. Men vi taler også 
om en sært fascinerende person – en gåde pakket ind i et 
mysterium. For: Hvem var han egentlig? Hvad gjorde han ved 
os danskere ved indgangen til det 21. århundrede? Og hvilket 
eftermæle vil han få?

Nogle af disse spørgsmål kan man finde svar på i biografien 
Præsidenten, der over godt 300 sider opruller Foghs liv og 
levned – med fokus på årene i statsministerstolen. Stilen i 
bogen er journalistisk, og det er både dens styrke og svaghed. 
Men det vender vi tilbage til om et øjeblik.

I dit ansigts sved …
Anders Fogh Rasmussen voksede op på et lille 
gårdmandssted, hvor den eneste vej til faderens anerkendelse 
gik gennem hårdt arbejde. Og netop dét – den umenneskelige 
arbejdsetik – har været rettesnoren i Foghs liv. 

Fra tiden i gymnasiet, hvor han via flid blev dygtigere, 
end de privilegerede klassekammerater. Over tiden i 
ungdomspolitik, hvor han blev kaldt ’røde Anders’, fordi 
han udviklede sin egen, liberale udgave af ØD. Til de første 
år i Folketinget, hvor han vandt respekt ved at have læst alle 
bilagene ned til mindste komma.

Da Fogh blev skatteminister i 1987 gjorde han sig hurtigt 
upopulær i ministeriet. En anonym embedsmand fra dengang 
udtaler: ”Da han blev minister, optrådte han nok som det 
dummeste svin i nyere tid.” Mange godtede sig derfor, da 
kontrol-freaken måtte tage sin afsked efter sagen om ’kreativ 
bogføring’ i 1992.

I 1998 blev Fogh Venstre-formand. Bogen beskriver, 
hvordan Venstre skiftede strategi og vandt en jordskredssejr 
i 2001 på budskabet om bedre velfærd samt ’fast men fair’ 
udlændingepolitik. 

For bordenden
Som statsminister tog Fogh et hævnopgør med ’smags-
dommerne’. På en løgn førte han siden Danmark ind i Irak-
krigen. Og i 2005-2006 stod han fast på ytringsfriheden under 
Muhammed-krisen – lige indtil han skulle optræde på en 
arabisk tv-kanal, hvor han leverede et hændervridende og tå-
krummende pinligt interview. 

Som regeringschef var Fogh nådesløs. På interne møder 
i regeringen yndede han at ydmyge de ministre, der lavede 
fejl eller som ikke havde gjort deres hjemmearbejde. Alle 
frygtede ham. Men rettede ind.

Efter valget i 2007 blev Fogh aktivt jobsøgende. Jagten gik 
ind på en international toppost. Dette forløb skildrer bogen på 
fornem vis over de første 50 sider. Hele det danske diplomati 
arbejdede på højtryk for at fremme Foghs karriereplaner. 
Mens de danske vælgere blev holdt for nar af en statsminister, 
der messede, at han ”ikke er kandidat til nogen international 
toppost.”

Plusser & minusser
Som nævnt er det en meget journalistisk bog. Mest af alt 
føles den som at læse en alenlang portrætartikel i søndags-
berlingeren. Svagheden er, at man ikke præsenteres for en 
dybere analyse af Fogh-æraen. 

Hvis bogen har en pointe, må den gå på, at hovedpersonen 
er en politisk kamæleon, der gennem sin karriere foretager 
en masse opportunistiske forvandlinger. Men jeg savner en 
analyse af, hvad det var, der flyttede flere hundrede tusinde 
arbejdere og offentligt ansatte kvinder over i den borgerlige 
vælgerlejr (det er i øvrigt nogle af disse grupper, der er 
begyndt at vende tilbage til S-SF lige nu). Bogen mangler 
simpelthen dybde.

Endvidere underbelyses Foghs økonomiske politik. 
For eftertiden vil han stå som dybt uansvarlig under 
højkonjunkturen. Alle alarmlamper blinkede, mens Fogh blot 
indførte afdragsfrie lån og bar ved til bålet med ufinansierede 
skattelettelser. 

Der er mere at komme efter, end denne bog lader ane.
  


