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Budgetforlig i Næstved Kommune - med perspektiv

Budgetforlig i Næstved
Det økonomiske barometer står og vipper mellem ’omskifteligt’ og ’storm’. End-
nu vil der gå lang tid før konjunkturerne vender. Og hele samfundet må spænde 
livremmen ind i en rum tid endnu. 

I Næstved byråd er der heldigvis tre partier, der er villige til at påtage sig ans-
varet for at fremtidssikre kommunens økonomi. Nemlig Socialdemokraterne, SF 
og De Radikale. 

I begyndelsen af juni indgik de tre partier en ansvarsbevidst aftale, der skal 
løbe fra 2010 til 2014 og som forbedrer budgetterne med sammenlagt en halv 
mia. kr. over fire år.
Nogle af punkterne lyder: 
•	 Serviceniveauet	sænkes	på	stort	set	alle	områder	–	så	vidt	muligt	med
 strukturændringer og effektiviseringer. Bl.a. skal der findes relativt store
 besparelser i den offentlige administration.
•	 Politikernes	honorarer	m.m.	beskæres	med	6	procent.	Det	forbedrer	budgettet
 med anslået 800.000 kr.
•	 Effektiviseringsgevinster	skal	frigøre	midler	svarende	til	1	procent
 af budgettet pr. år.
•	 Anlægsbudgetterne	reduceres	og	målrettes	de	mest	presserende	projekter.
•	 De	svageste	medborgere	friholdes	så	vidt	muligt	fra	nedskæringer.
 Men deres tilbud kan evt. i nogle tilfælde ændre karakter. 

Det understreges i aftalen, at planen har perspektiv og er fremadrettet. Der 
søges en model, hvor snittet lægges så nænsomt som overhovedet muligt. Og 
borgerne skal mærke så lidt til besparelserne som muligt. 

Bak op om byrådsgruppen
Det er imidlertid tydeligt, at det gør ondt, det her. Og der er ingen tvivl om, at det 
vil rejse en dramatisk kritik af os i offentligheden. Mindre grupper af borgere vil 
nok også på kort sigt protestere højlydt. Men husk på: Det store flertal af Næstved 
Kommunes borgere ved godt, at det er nødvendige skridt, der tages. Så hav blot is 
i maven.

Vi må alle bakke vore byrådsmedlemmer op i den kommende tid. Det bliver 
næppe nogen dans på roser.

Herfra skal der lyde respekt til byrådsgruppen og ikke mindst Henning Jensen, 
Carsten Rasmussen og Søren Dysted, der har været primus motor i forhand-
lingerne.  

Leder
Af Jakob Sloth Petersen

Leder
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At tælle til 90
Meget kan siges om den regering, der huserer i dette land! 
Det er en regering, som arbejder hårdt for at tilgodese 
bestemte	erhvervs-	og	befolkningsgrupper	–	nu	og	her	har	de	
fundet ud af, at der er en finanskrise, at der er ubalance i stats-
finanserne, at landbruget og kommunerne har økonomiske 
problemer,	og	at	der	skal	90	mandater	til	et	flertal	…

Derfor syntes Lars Løkke og kompagni først, at det skulle 
være alle overførselsindkomsterne, der betalte for skattelet-
telserne	og	krisen	–	men	så	var	der	”nogen”,	der	fortalte	
ham, at der var et satspuljeforlig med blandt andet Social-
demokraterne,	og	at	vi	ikke	ville	deltage	i	den	”omfordeling”.		
Så	talte	”Lille	Lars	fra	Græsted”	og	Pia	igen	på	fingrene	til	
90	–	og	så	havde	de	pludseligt	en	plan:	Lad	de	arbejdsløse	

og børnefamilierne betale! De arbejdsløse skal have halveret 
dagpengeperioden og der skal skæres i uddannelsesmu-
lighederne	–	de	skal	jo	i	arbejde!	Og	det	er	vel	alligevel	bare	
indvandrere, der har mere end to børn? 

Ikke et øje er tørt
Oven i købet generer de også en af deres yndlingsgrupper: 
de højtlønnede. De skal nemlig vente lidt på deres næste 
skattelettelse	–	se	dét	er	socialt	afbalanceret	politik!	Og	Pia	
forsøger at fremstå som pensionisternes redningskvinde, ikke 
et øje er tørt!

Samtidigt fremsatte S og SF vores plan for at fremtidssikre 
økonomien	for	ALLE	danskere.	En	målrettet	plan	for	at	arbe-
jde os ud af krisen: En Fair Løsning. God socialdemokratisk 
politik med investering, arbejde og en fornuftig byrdefordel-
ing.	På	den	lange	bane	ved	vi,	at	der	kommer	til	at	mangle	
arbejdskraft i dette land, simpelthen fordi befolkningens 
alderssammensætning er, som den er. Flere ældre og færre 
unge	–	man	kan	bare	se	på	fødselsårgangenes	størrelse,	så	
er det tydeligt. Derfor er der allerede gjort klar til senere 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet (efterlønsreformen og 
folkepensionsalderen) og nu beder vi danskerne forberede sig 
på	at	arbejde	en	time	mere	om	ugen,	12	min.	om	dagen	…

Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge! Og mange har det på 
samme	måde	–	så	med	de	meningsmålinger	tør	Løkke	nok	
ikke udskrive valg foreløbigt!

Formandens klumme

Ida Marker, kredsformand
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Kom til lørdagsmøde
Den 1 . lørdag i måneden kl . 9 .00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!



Udkanten på dagsordenen
»Udkantsdanmark«, »yderområder«, »den rådne banan« - 
kært barn har som bekendt mange navne. I løbet af foråret 
kom de geografiske uligheder for alvor på dagsordenen. 
Danmarks Radio kørte en højprofileret serie om, at »Danmark 
knækker«, mens politikerne på Christiansborg  snublede over 
deres egne ben med mere eller mindre gennemtænkte forslag.

»Danmark er for småt til, at der skal være udkantsom-
råder,«	udtalte	Pia	Kjærsgaard	(DF)	på	en	charmeoffensiv	i	
Vestjylland.

I realiteten har partierne ikke meget at lade hinanden høre. 
Dansk Folkeparti rejste placeringen af det nye midtjyske su-
persygehus, men har ellers stemt for samtlige centraliserende 
reformer. For eksempel strukturreformen, der skabte de nye 
og meget store kommuner. Og politireformen, der nedlagde 
politistationerne i mange af købstæderne.

Hvorfor dette pludselige klarsyn? Min nye bog, »Eliternes 
Triumf«, har nok ydet sit beskedne bidrag. Jeg fremhæver 
hér	centraliseringen	som	eksempel	på,	hvordan	storbyernes	
eliter sætter deres management-forestillinger igennem. Dette 
har inspireret journalister i tv2 og Danmarks Radio, bogen er 
også læst af en del i det politiske miljø.

Drivkraften
Den grundlæggende drivkraft er dog udviklingen i Vestjyl-
land. Spørgsmålet rykkede for alvor op på dagsordenen, da 
Venstres vestjyske medlemmer begyndte at melde sig ud. Og 
det	fik	ny	næring,	da	Fælleslisten	–	en	protestliste	mod	syge-
huslukninger	–	blev	et	landsdækkende	udkantsparti.

Det er den slags, der kan afgøre et kommende folketings-
valg. Kommentatorer hæfter sig ved, at Venstres traditionelle 
kernevælgere måske undlader at stemme, eller at Fælleslisten 
bliver tungen på vægtskålen i Folketinget. Dermed bliver 
yderområderne pludselig vigtige for storbyernes bedrestillede 
klasser, der i dag spiller førsteviolin i politik og meningsdan-
nelse.

Det interessante spørgsmål er i virkeligheden: Hvorfor 
først nu? Den erhvervsmæssige og sociale udvikling har 
været skæv længe. Dette dokumenteres blandt andet af en 
ny	analyse	fra	Arbejderbevægelsens	Erhvervsråd.	Den	viser,	
at	Danmark	ikke	har	én,	men	tre	»rådne	bananer«	-	det	vil	
sige områder (kommuner) med lav indkomst og uddannelse, 
mange udenfor arbejdsmarkedet, dårlig sundhed og skæv 
demografi.

Tre bananer
Den ene »banan« er dele af Nordvestjylland, den anden er 
i det sydlige Danmark fra Sønderjylland over Sydfyn til 
Lolland-Falster, den tredje er i Vestsjælland fra Odsherred til 
Skælskør. Næstved tilhører ikke en af de tre »bananer«, men 
hører til i den næst dårligst stillede kategori og befinder sig 
mellem to af områderne. Lokal bekymring er således velbe-
grundet.

Samtidig blev den geografiske ulighed forstærket af dette 
årtis politiske reformer af kommuner, politi, domstole, syge-
huse, uddannelsesinstitutioner m.v. Reformerne er ofte drevet 
af de samme grundlæggende forestillinger. Stort er pr. defini-
tion godt, fordi det angiveligt skaber bedre ledelse og stærkere 
faglige	miljøer,	præget	af	akademikere	og	specialister.	Al	
for sjældent bliver ræsonnementet vejet op mod hensynet til 
nærhed/folkestyre og øget risiko for såkaldte »stordriftsulem-
per«.

Centraliseringen er en fælles forestilling i storby-eliterne. 
Den grundlæggende synsvinkel er den samme i embedsappa-
ratet, konsulentfirmaerne, Dansk Industri og hos de toneangiv-
ende i regering og Folketing. Mens strukturreformen af amter 
og kommuner blev vedtaget med et snævert flertal af Venstre, 
Konservative og Dansk Folkeparti, har Socialdemokraterne og 
andre oppositionspartier medvirket i de fleste andre reformer.

Tømmermænd i eliten
Centraliseringen er tæt knyttet til det sociale og geografiske 
skifte i Venstre. Mens partiet tidligere var forbundet med 
landdistrikterne og de mindre bysamfund, kommer det typiske 
Venstre-medlem i dag fra storbyernes højere middelklasse.

Det er samtidig tankevækkende, at det store opposition-
sparti	–	Socialdemokraterne	–	ikke	tidligere	så	potentialet	i	
spørgsmålet, men først rykkede frem på banen samtidig med 
de øvrige partiapparater. Forklaringen er formentlig dels 
kollektive elite-forestillinger, dels at Christiansborg i stigende 
grad er en boble, drevet af sine egne logikker.
Alt	i	alt	er	der	grund	til	en	solid	gang	tømmermænd	hele	

raden rundt i det politiske Establishment.

Da periferien kom i centrum

Af Lars Olsen,
forfatter til “Eliternes Triumf”
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Næstved-minder
Jeg har altid kendt Næstved som en stor og stærk købstad. En 
betydelig industri-, uddannelses- og handelsby, der pga. sine 
smukke omgivelser nær ved perler som Susåen og Karrebæks-
minde også har været et populært turistmål. Som barn fulgte jeg 
interesseret med i Garderhusarerne, der den gang stadig havde 
til huse i Næstved, og som ung besøgte jeg venner og festede 
igennem på Karen Maren og hang ud på stranden ved Karre-
bæksminde. Min forbløffelse var derfor stor, da jeg i forbindelse 
med mediernes store fokus og opmærksomhed på det såkaldte 
udkantsdanmark pludselig hørte Næstved nævnt. 

Det er aldrig nogensinde faldet mig ind, at hæderkronede 
Næstved skulle være en del af udkantsdanmark, som jeg, selvom 
jeg ikke bryder mig om udtrykket, mere forbinder med det yder-
ste vest-, syd-, og nordjylland samt sydhavsøerne og Bornholm. 
Her oplever de affolkning, negativ vækst, større arbejdsløshed 
samt ringere uddannelsesniveau end i resten af Danmark. 

Ikke desto mindre kom det i medierne frem, at der i Næstved 
og omegn er skabt en angst og utryghed, hvor man mærker pustet 
fra udkantsdanmark i nakken.  Man oplever selvsagt ikke nær 
de	samme	problemer,	som	opleves	i	den	”rådne	banan”,	men	
alligevel er der politiske tegn og signaler, der godt kan give en 
følelse af afmagt, frustration og i hvert fald irritation.  

Anslag
Studerer man Næstveds nyere historie, er der efter min mening 
tale om en stribe ubehagelige anslag mod kommunens ihærdige 
og progressive arbejde for at gøre sig gældende. Selvom Hen-
ning Jensen efter min mening har gjort et fantastisk flot arbejde 
for at tale kommunens sag bl.a. her på Christiansborg, hvor han 
opfattes som en af landets mest synlige og dygtige borgmestre, 
er der af flere forskellige årsager blevet truffet en række beslut-
ninger, der betyder, at væsentlige arbejdspladser flyttes ud af 
Næstved. Garderhusarerne blev flyttet til Slagelse, regionens nye 
super-sygehus skulle placeres i Køge frem for i Næstved osv. 
Årsagen til disse beslutninger skal efter min mening findes alle 
mulige andre steder end i forhold til det arbejde, der er blevet 
udført fra Næstved kommunes side. Her er kun grund til ros og 
anerkendelse. 

På	den	baggrund	forstår	jeg	udmærket	den	oplevelse	af	ure-
tfærdighed, frustration og irritation, der må opleves i Næstved. 
Det er en følelse og oplevelse, vi her på Christiansborg skal tage 
langt, langt mere seriøst. Løsningen skal imidlertid ikke findes 

i hurtige quik-fix-løsninger, hvor vi Christiansborg-politikere, 
stærkt presset af mediernes opmærksomhed, springer frem på 
banen og skynder os at love en eller anden tvivlsom mirakelkur.  

Problemerne	i	udkantsdanmark	og	følelsen	af	at	mærke	pustet	
fra udkantsdanmark i nakken løses først og fremmest ved, at 
hele Danmark oplever vækst og udvikling.  Derfor er det også 
af helt afgørende betydning, at Lars Løkke ikke får held til at 
gennemføre sin såkaldte genopretningsplan, som reelt ikke er 
andet end en asocial spareplan. Vi skal ikke spare os ud af krisen, 
men arbejde og investere os ud af den, som socialdemokratiet har 
foreslået med vores nye udspil Fair Løsning. 

Ambitioner
Når det er sagt, bør vi efter min mening også have en langt mere 
ambitiøs politik for vore mange lokalsamfund og små og mel-
lemstore byer. Først og fremmest er det vigtigt med infrastruk-
turen. Det er fx svært for mig at forstå, at Næstved stadig ikke 
har fået den længe ønskede motorvejstilkobling, ligesom jeg også 
har mere end svært ved at forstå, at DSB’s Sydbane konstant skal 
nedprioriteres, mens kystbanen nord for København ustandseligt 
tilføres nye ressourcer. Socialdemokratiets erklærede mål er hyp-
pigere og hurtigere tog imellem Næstved og København. Endvi-
dere bør vi som samfund sikre, at noget så afgørende som vores 
regionale bustrafik opprioriteres og udvikles. Vil vi have unge i 
provinsen til at tage uddannelse, skal de også kunne komme hur-
tigt til og fra deres tekniske skole, gymnasium eller handelsskole. 
Og så er der en anden ting, der undrer mig, hvorfor er der ikke 
langt	flere	af	samfundets	videregående	uddannelser	–	også	nogle	
af de lange universitetsuddannelser, i hvert fald på bachelor-
niveau, der udbydes i byer som Næstved. Her kunne byens 
gymnasium eller anden uddannelsesinstitution godt samarbejde 
med fx RUC eller et andet universitet om at udbyde disse udan-
nelser, så man kan bo i Næstved og stadig få en lang uddannelse. 
På	samme	måde	med	samfundets	forskningsindsats.	Hvorfor	skal	
stort set al forskning centraliseres i de store universitetsbyer? 
Hvorfor skal DTU fx uden videre lukke sit forskningscenter ved 
Lindholm ved Vordingborg? Hvorfor er der ikke mere forskning, 
der får til huse i byer som Næstved, Vordingborg og Nykøbing? 
Her er omkostningerne lavere, og så er der et kæmpe uopdyrket 
potentiale i samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

Vi skal kort fortalt have vendt udviklingen: Vi skal væk fra 
Lars Løkkes afviklings- og spareplaner og i gang med en fair 
løsning for hele Danmark. Vi skal ændre udkantsdanmark til 
udviklingsdanmark. Og så skal vi i øvrigt have øjnene op for alle 
de mange positive historier, der er at fortælle om byer som Næst-
ved: Om udviklingen og projekterne på havnen, om fiskerestau-
ranterne i Karrebæksminde og på Næstveds spirende og alsidige 
kulturliv. 

Vi ses snart i Næstved.

Med dårlig ånde
af udkantsdanmark i nakken!

Af Rasmus Prehn, medlem af Folketinget 
og kommunalordfører for
Socialdemokratiet, www .rasmusprehn .dk 
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For bare ganske få år siden ville overskriften på denne artikel 
være fuldstændig uden mening. Det er  den måske ikke læn-
gere.

Provinsdanmark mellem udvikling og afvikling. 
En søndag formiddag i slutningen af maj 2010 ånder alt fred og 
idyl i de danske provinsbyer, landdistrikter og landsbyer. Det 
danske kulturlandskab, som vi kender og holder af, viser sig 
fra sin allerbedste side med de gule rapsmarker, de lysegrønne 
bøgeskove, veltrimmede herregårde, og provinsbyerne, der 
”dominerer”	deres	opland	og	giver	liv,	beskæftigelse,	uddan-
nelse og sikkerhed for en fremtid. Uden om ligger de mange 
landsbyer,	der	næsten	overalt	tilnærmelsesvis	ligger	med	3	
kilometers afstand. Landsbyernes mest markante er bygninger 
er	de	8-900	år	gamle,	ofte	hvidkalkede	landsbykirker	med	røde	
tegltage, hvor stolte forældre og glade konfirmander på 14 år 
flokkes under det blafrende rød-hvide Dannebrog. 

Men alt det er kun overflade, og stærke kræfter i økonomien, 
politikken og udviklingstænkningen trækker måske tæppet væk 
under	dette	”idylliserede”	Danmarksbillede.

Forskellige hændelser på den folketings - og regionalpoli-
tiske scene inden for de seneste få år betyder, at nu giver det 
mening at tale om, at forskellige dele af Danmark udvikler sig 
meget forskelligt. Selv tidligere solide købstæder og købstad-
skommuner mærker nu konsekvenserne af den økonomiske 
strukturudvikling, kommunalreformens følgevirkninger og en 
række centralistiske og udkantsdanmarksfjendske tiltag, som 
regeringen og dens støtteparti (-er) har ført sig frem med i 
forbindelse med en række store reformer i den statslige sektor 
og den aktuelle genopretningsplan, som med sikkerhed vil 
medføre endnu flere besparelser og endnu mere centralisering 
i den kommunale sektor og endnu større arbejdsløshed end vi 
har i dag.  
Landsplanredegørelse	2003	fortalte	os	uden	omsvøb,	at	

Danmark er skævt. Skævt målt på en lang række parametre 
omkring erhverv, uddannelse, beskæftigelse, lønindkomst, hus-
priser, beskatningskatningsgrundlag samt privat og offentlig 
service, og altid i udkantsområdernes disfavør.

Solnedgangsindustrier
Det, vi er vidner til, er en hastigt afvikling af industrisamfun-
dets	traditionelle	bastioner	og	styrkepositioner,	hvor	”solned-
gangsindustrier”	bliver	udkonkurreret	af	lande,	hvor	prisen	på	
manuel arbejdskraft er lavere end i Danmark. Samtidig er vi 
vidne til en voldsom strukturrationalisering i primærsektorerne 
fiskeri og landbrug med tab af arbejdspladser til følge både 
direkte og i følgeerhvervene, og den nuværende krise har øjeb-

likkelig medført rekordhøje vækstrater i antallet af arbejdsløse 
især blandt ufaglærte fabriks- og bygningsarbejdere i landets 
udkantskommuner.

Den væsentligste drivkraft bag den strukturelle udvikling 
finder man i det forhold, at det videnstunge, udviklingsorien-
terede erhvervsliv samler sig i vækstregionernes centrale dele, 
og		der	står	i	Landsplanredegørelsen	2003:	”De	steder,	hvor	
viden	frembringes		og	sælges,	vil	derfor	blive	favoriseret”.	I	
forslag	til	Landsplanredegørelse	2006	(Miljøministeren,	2006)	
sættes tingene klart og tydelig på plads, idet man kan læse 
følgende:”	I	vidensamfundet	spiller	byerne	en	hovedrolle…
Byerne skal trække væksten, men samtidig sørge for, at denne 
vækst	kommer	hele	landet	til	gode.”

Man kan derfor ikke lade være med at undre sig over al det 
politiske plattenslageri, som de fleste partier og politikere i 
folketinget udviste i forbindelse med den store mediesatsn-
ing for en måned siden, hvor det åbenbart kom bag på alle at 
vi havde et udkantsproblem i Danmark. Det er på grænsen til 
hykleri.  

A- og B-Danmark
Der	tegner	sig	således	konturerne	af	et	fremtidigt	A-	og	B-	
Danmark, og måske er vi allerede godt på vej til også at få 
et C- Danmark, med udkantsområdernes mest uinteressante 
delområder. Der er betydelige forskelle i de 5 regioners interne 
udvikling, thi også her sker der en centralisering. Folkevan-
dringen går fra de små steder ind mod byerne, og fra de mindre 
byer mod de større og største byer. Det er særlig problematisk, 
når det er de unge, der rejser. Der er således tale om et dræn 
(Braindran) af ung hjernekapacitet, som både på kort, og 
måske især længere sigt kan blive et stort problem for ud-
kantsområdernes fremtidige udviklingsmuligheder. Et særligt 
aspekt i fraflytningsproblem er temaet med de veluddannede, 
unge, kvinder, der rejser til de større byer, og efterlader de 
frustrerede, overtallige mænd til deres egen skæbne. Samme 
fænomen kendes fra Sverige og Norge og Tyskland .

En supplerende forklaring kan være, at regeringen hård-
nakket nægter at påtage sig et koordineringsansvar for geno-
pretning af de danske landdistrikter (Folketinget. Forespørg-
selsdebat	14.05.2009).	Der	er	stort	set	ingen	koordinering,	
og	slet	ikke	en	samlet	plan	i	de	5-7	ministerier,	der	skaber	de	
afgørende rammebetingelser for udviklingen i provinsdan-
mark og i landdistrikterne. Skønt landdistrikts- og landsbyud-
vikling i afgørende grad er determineret af kræfter, som lokale 
myndigheder og lokale ildsjæle på ingen måde kan hamle op 
med, så fastholder regeringen stædigt, at det grundlæggende 
er borgerne i udkantsområderne, som selv skal sørge for at 
skabe samfund, der kan tiltrække nye beboere. (Jyllandspos-
ten.15.05.2009)

Indtrykket af situationen i 2010 er således er præget af stor 
ulighed.	På	den	ene	side	af		paletten	finder	vi	det	lette,	levende	
solbeskinnede provins- og landdistriktsliv i smukke, velfun-
gerende omgivelser. I den anden side af paletten finder vi 
områder og landsbyer med befolkningstilbagegang og vold-
somme, strukturelle tilpasninger af den offentlige sektor med 
lukning af folkeskoler, biblioteker og kollektive trafikruter til 
følge.		Spørgsmålet	er,	om	vi	i	er	ved	at	få	et	”Underdanmark”	

Næstved som udkantsområde!

Lektor, arkitekt Jørgen Møller
Aalborg Universitet . Institut for
Samfundsudvikling og Planlægning



Næstved på kanten?
Kan Næstved Kommune rammes af det fænomen, som i længere 
tid	har	været	beskrevet	i	radioen	og	i	fjernsynet	som	”Udkants-
Danmark”?

Mit hurtige svar er: ja, det kan den. Det kan alle steder i 
Danmark efter min mening, hvis vi politikere ikke har mod og 
mandshjerte til at det ikke sker. Det kræver politiske beslutninger 
at fastholde en levende kommune, selv ude i den mindste afkrog. 
Stat, region og kommune skal arbejde sammen om et LEVENDE 
DANMARK	og	ikke	kun	et	LEVENDE	DANMARK	i	byerne.	
Vores land kan ikke tåle de beslutninger, som følger i kølevandet 
på kommunesammenlægningen. 
Sidst	har	vi	set	oplægget:	”Strukturbillede	–	Byudvikling	og	
infrastruktur	i	Region	Sjælland”.	Forslag	til	Strukturbillede	2030	
er sendt til høring i bl.a. Lokaldemokratiudvalget. Strukturbilledet 
er	udviklet	i	et	længere	samarbejde	mellem	17	kommuner,	Region	
Sjælland, Movia, Transportministeriet og By- og Landskab-
sstyrelsen.	Dette	idékatalog	skal	inspirere	til	at	omsætte	struktur-
billedets intentioner til virkelighed.

Strukturbillede eller kommuneplanstrategi?
Kort fortalt indeholder forslaget fælles principper for, hvordan 
byerne og de trafikale strukturer i Region Sjælland kan udvikle 
sig	bæredygtigt	frem	til	2030.	I	Næstved	har	vi	besluttet	en	

kommuneplanstrategi med Udviklingscentre, lokalområder og 
støttepunkter,	men	Strukturbilledet	”nærmest	overruller”	kom-
muneplanstrategien. Ifølge Strukturbilledet skal der kun være 
udvikling,	hvor	der	er	stationer	…	altså	Næstved,	Glumsø	og	
Holme-Olstrup. Der er altså en divergens i forhold til principper 
om også at sikre en ligeværdig byudvikling i kommunens fire 
udviklingscentre. 
Jeg	spørger	bare:	”Hvem	er	det,	der	bestemmer,	hvordan	Næst-
ved	Kommune	skal	udvikle	sig”??	Er	det	et	Strukturbillede	eller	
en kommuneplanstrategi? 

Jeg synes jo netop, at vi har været gode til at tage hånd om 
hele kommunen i vores kommuneplanstrategi, med henblik på 
udvikling og en sammenhængende kommune.  Derfor er mit per-
sonlige høringssvar til Strukturbilledet: Vi vil i Næstved ses som 
en kommune, der har sørget for en udvikling, som passer godt til 
vores kommune og dens geografi. Strukturbilledet skal selvfølge-
lig følge vores kommuneplanstrategi.

Kæmp imod udkants-Danmark
Landdistrikterne er et virkeligt aktiv, ikke kun for vores kom-
mune, men for hele Danmarks udvikling som helhed. En juvel, 
som politikere burde pudse, pleje og passe på til næste generation. 
Vi har jo kun det hele til låns.
I	juni	2009	besluttede	et	enigt	byråd	i	Næstved	en	landdistrik-

tspolitik, som er retningsgivende for beslutninger, der vedrører 
landet. Det er vigtigt, vi tager den politik alvorligt, hvis vi vil 
sikre os, at der fortsat er et levende Danmark. I Næstved vil vi ar-
bejde	imod	”Udkants-Danmark”	ved	at	udvise	politisk	mod	til	at	
fastholde en levende kommune. Vi vil anerkende landdistrikternes 
store betydning. Vi vil se Landdistrikterne som et udvikling-
spotentiale.  Det er helt afgørende for Landdistriktspolitikkens 
udfoldelse, hvilke midler og metoder byrådet vælger at bruge. 

Jeg håber, der fortsat er politisk opbakning til, at Næstved er en 
sammenhængende kommune med udvikling i hele kommunen. 

Næstved Kommune
en del af  “udkants-Danmark”?

Af Lene Koustrup Madsen,
byrådsmedlem
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befolket af mennesker uden fast eller slet ingen tilknytning til 
arbejdsmarkedet, uden eller kun med kortere uddannelser, dår-
ligere indkomster og usundere livsstile. Også boligstandarden 
er væsentlig dårligere i visse landdistrikter, end de fleste men-
nesker i byerne ville finde sig i. 

Hvad så med udviklingen i Næstved kommune?
Næstved	er	en	geografisk	stor	kommune	med	78000	indbyg-
gere, og hvor både afstanden til Næstved by og til København 
er væsentlig forskellige. Man kan derfor forvente forskellige 
udviklingsretninger i kommunen i de kommende  år.

Et bud på en nogle udviklingsstrategier for at frem-
tidssikre kommunen
Uddannelse og erhvervspolitik.  Næstved kommune må være 
en kommune med en fremsynet erhvervspolitik, der skaber 
gode rammebetingelser for erhvervslivet, og hvor kommunen 
hele tiden arbejder for at udvikle tilbuddet af uddannelser 
lige fra den moderne folkeskole over gymnasier til faglige 
uddannelser og en bred vifte af mellemlange, videregående 
uddannelser, samt en bredspektret omskolings - og videreud-

dannelsesindsats, der tilsammen  og på  alle niveauer sikrer en 
veluddannet arbejdskraft til fremtidens virksomheder. 
Den offentlige service. Næstved kommune må udvikle sig 
til et Mekka for unge og for børnefamilier, og det indebærer, 
at der skal satses på en bredspektret kultur- og idrætspolitik, 
udviklet i tæt samarbejde med de unge og andre brugere samt 
en moderne struktur inden for børnepasning og folkeskole. Den 
tilpasning af landsbystrukturen, som ligger i kommuneplanen 
anser jeg for at være ganske fornuftig og fremadrettet, med en 
mild form for centralisering i de tyndere befolkede områder.  
Bosætning. Mulighederne for at bo i kommunen skal være 
sådan, at der er gode muligheder for ejere og lejere, og således 
at man kan bo i byen, i et mindre bysamfund eller i en stor eller 
lille landsby eller helt ude på landet. Her er det vigtig med en 
genopretningspolitik for de landsbyer, som i dag fremstår som 
nedslidte og grimme at se på, således at de på sigt bliver attrak-
tive bosætningssteder.
Pointen	er,	at	kommunens	udvikling	sikres	gennem	et	

troværdigt samarbejde mellem regionen, kommunen, erh-
vervslivet, landsbyerne og ildsjælene. Verdensøkonomien og 
Folketingspolitikken er vist uden for rækkevidde. 
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»Selv om jeg har været hos de konservative, har jeg aldrig været fortaler for at afskaffe
efterlønnen. Tværtimod er det en fornuftig ordning, fordi der findes en stor gruppe af ned-
slidte arbejdere. Der er et billede af, at en stor del af efterlønsmodtagerne er golfspillende 
bekvemmelighedsflygtninge, som render rundt og hygger sig i Rungsted Golfklub for en 
ekstremt høj efterløn. Men der er altså kun 65 tandlæger og 47 læger på ordningen«. 

Hans Engell i Politiken. 

CITAT

Tanker om fremtiden
Hver fjerde arbejdsplads i industrien vil forsvinde, det må vi gøre 
noget ved.

Hvad skal vi leve af i Udkants-Danmark? Hvad gør vi med det 
store fald i arbejdspladser inden for industrien? Hvordan fast-
holder vi videns-arbejdspladser, hvis vi ikke har nogen produk-
tion og ikke mindst, hvordan sikre vi, at der er job til alle, som 
kan og vil arbejde?

Jeg har forsøgt at beskrive nogle af mine tanker og ideer på 
området. Vi skal måske rulle lidt baglæns og se på nogle af de 
gode ting, som var en gang. Vi kan finde inspiration i f. eks. 
andelstanken. I dag skal vi i nok kalde det netværk og klynger, 
men hvis vi skal klarer os internationalt, så bliver vi nødt til at 
samarbejde på kryds og tværs af de enkelte virksomheder. Vi 
har i Danmark ikke mange virksomheder, som er store nok til 
at konkurrere med kinesiske eller indiske virksomheder, der har 

uanede	resurser	af	arbejdskraft	til	rådighed	–	vel	at	mærke	til	en	
meget lav løn.  Vi har stadig mange dygtige mennesker, vi må og 
skal finde nye veje og nye metoder til at få udnyttet arbejdskraft-
en på en smartere og mere effektiv måde. Det er derfor vigtigt at 
sikre omskoling og efteruddannelse af industriens tiloversblevne 
arbejdskraft.

Uddannelse
Måske kan mindre landbrug i samarbejde med små industrier og 
turismen skabe nye job til folk i yderområder med smuk natur, 
spændende seværdigheder etc. Mange, der arbejder sammen, kan 
få noget i gang, som fungerer til alles fortjeneste. 

Vi skal satse på mere uddannelse, men hvordan sikre vi at 
alle, som vil, kan bliver uddannet på et højt niveau? Her kan 
informationsteknologien hjælpe. Vi må sikre, at alle i Danmark 
har  adgang til højhastighedsinternet. I lighed med udbredelse af 
fjernsynssignalet i 50erne, bør internetadgang være en selvfølge 
alle steder i dagens Danmark til samme lave pris for alle. 
Fjernuddannelser, universitetssatellitter og studienetværk kan 
etableres  på gymnasier, HTX, HHX og University College. Her 
vil det være muligt at skabe studiemiljøer, hvor flere kan studere 
videre i forskellige retninger uden det nødvendigvis betyder, at 
der skal flyttes fra nærmiljøet. Rejser til nødvendige forelæs-
ninger og eksamener på f.eks. universiteter ,skal finansieres  som 
en del af SU, således de unge ikke bliver flået, fordi de vælger 
ikke at flytte til et uddannelsescenter.

Der skal nye veje til en ny tid

Af Susanne Lundvald, regionsråds-
medlem for Socialdemokraterne

Efterlysning

Skulle der være nogen der i løbet af året skal have 
skiftet deres kummefryser ud med en nyere model, 
vil	Aktivitetsudvalget	gerne	aftage	den	gamle,	under	
forudsætning af at den stadig virker.
Den skal være af en overkommelig størrelse, men 
også kunne rumme en del. Vi bruger den til at køle 
øl/vand ved vore udendørs-arrangementer - f.eks. på 
Grundlovsdag.
Vi sørger selvfølgelig for at den bliver afhentet - og 
for dette kan du/I kontakte:
-	Solveig	Larsen,	telefon	20	16	58	82	eller
mail: solben@tdcadsl.dk
Aktivitetsudvalget v/Solveig Larsen

Vidste du at ...
 
*	 Over	70	pct.	af	de	yngre	folketingsmedlemmer
 er akademikere eller studerende på akademiske   
 uddannelser

*	Kun	to	af	de	179	folketingsmedlemmer	bor	i	en
 almen bolig - en boligform, der ellers huser en
 mio. danskere

* 40 pct. af kommunalpolitikerne mener, at de ikke
 kan komme igennem med deres ideer, hvis ledende
 embedsmænd er imod. Før kommunalreformen var
 dette kun 25 pct.

Kilde: Lars Olsen “Eliternes Triumf” 2010
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Danmark er under forandring
Egentlig er det lidt underligt. I den seneste tid har man fået det 
indtryk, at udviklingen af et ’udkants-Danmark’ skulle være en 
ny tendens og noget, der pludselig er dukket op. Nærmest sådan 
vupti! 

Sandheden er nemlig, at der er tale om en proces, der har været 
i gang i årtier. Danmarks erhvervsliv og social-struktur har længe 
befundet sig i en forvandlingsproces. For øjnene af os. Men det 
er først for nylig, at vi har fået en debat om det.

To vækstområder - og resten …
Hvis man skal sætte det på spidsen, så er der to vækstområder 
i Danmark i dag. Det ene er hovedstadsområdet, der har resten 
af Sjælland som et stadig mere søvnigt arbejdskraftopland. Det 
andet er området fra Kolding i syd til Randers i Nord; altså det 
område, der nogle gange kaldes ’Hundrede-kilometer-byen’, 
fordi de byer, der ligger i bæltet langs den østjyske motorvej er 
ved	at	vokse	sammen	til	én	stor	netværksby.

De egne, der ikke enten kan profitere af disse to vækstom-
råders drivkraft eller selv formår at drive en fornuftig erhverv-
sudvikling	i	gang,	ja,	de	kaldes	i	dag	udkants-Danmark	–	eller	
endnu værre ’den rådne banan’.

Vanskeligt, men muligt
Vi er oppe imod meget stærke kræfter i denne udvikling. Re-
alistisk set bliver det meget svært at dæmme op for tendensen. 
Vi kan nemlig kun meget vanskeligt forhindre de veluddannede 
unge i at flytte ind til de større byer, hvor de attraktive jobs og 
kulturtilbud befinder sig. Her nytter det næppe ret meget, at 
landkommunerne prøver at lokke med det ene eller det andet 
fiffige påhit.

Men: Nu skal vi også lige klappe hesten. En trods alt stadig 
stærk kommune som Næstved er ikke en del af udkanst-Dan-
mark. Vi kan imidlertid hurtigt blive det. Hvis ikke vi tager os 
sammen. 

Partnerskab om vækst
Jeg mener, det er på tide, at Sjællands regionsrådspolitikere 
tog deres ansvar alvorligt og satte sig sammen og udviklede en 
troværdig	vækstplan	under	titlen	”Partnerskab	om	vækst”.	Der	
er behov for et samarbejde mellem Region Sjælland, Beskæfti-
gelsesregionen og Vækstforum. Men andre aktører skal også 
inddrages. Erhvervsrådene, arbejdsmarkedets parter, jobcen-
trene, RUC, uddannelsesinstitutionerne, udbyderne af voksen og 
efteruddannelse samt væksthuset skal også med i partnerskabet. 
Og målet skal være at etablere en massiv satsning på vækst i 
regionen. 

Kritikere vil nok indvende, at sådanne planer og samarbejder 
allerede eksisterer. Men så siger jeg bare: Hvor er I henne? 
Hvornår har I sidst været synlige i debatten? Og hvad hulen 
bedriver I egentlig tiden med?
Se så at komme i gang!  

Det er op til os selv

Af Jakob Sloth Petersen, Kurer

»Regeringens spareplan forrykker hele balancen i flexicurity-modellen. Det er jo en model, 
hvor man hele tiden bytter social sikkerhed med fleksibilitet. Og derfor nytter det ikke 
noget, at man nu pludselig forsøger at snyde på vægten fra politisk hold ved at udtømme 
den sociale sikkerhed. For så forrykker man modellen, og så reagerer fagbevægelsen 
naturligvis. Vi kan jo se, at i alle lande, hvor man har et dagpenge-system, der ikke er nær 
så fintmasket som vores, og hvor perioden ikke er nær så lang, dér har svaret fra lønmod-
tagerne været at gøre det meget dyrt for arbejdsgiverne at fyre folk, og det samme kan 
man forvente vil ske i Danmark,«

Flemming Ibsen, arbejdsmarkedforsker, AAU

CITAT

“Mekanikken i at sætte grænsen for at være på dagpenge ned til to år skulle være, at når le-
dige får pisken, så finder de arbejde. Men når man bor i områder, hvor det er enormt svært 
at finde arbejde, og hvor der ikke er særlig meget gang i den, så virker mekanikken ikke.” 

Lars Andersen, dir. AE-rådet

CITAT



Pragtfuldt vejr
I strålende sol begyndte mødet med en velkomst ved Solveig, 
som altid er garant for, at et arrangement klapper. Den første taler 
var Nicolai Røge. Har talte i stedet for formanden og gjorde det 
flot.		Atter	engang	måtte	man	glædes	over	vores	DSUere.	Det	
er jo de unge, der skal bære partiet og dets ideer videre. Og hos 
Nicolai, bestyrelsesmedlem i DSU og kommende gymnasieelev, 
er alting i gode hænder. Med karisma og sikkerhed fangede han 
tilhørerne med sin understregning af verdens uretfærdigheder, 
som vi ser dem i Gaza og i Hvide Rusland, hvor demokratiske 
rettigheder trædes under fode. Efter et par velvalgte angreb på 
regeringen og DF understregede Nicolai, at intet er i øjeblikket 
givet, på trods af de flotte meningsmålinger. Vi skal ustandselig 
forberede valgkamp, selvom det ville være rimeligt, om Lars 
Lykke	udskrev	valget	nu.	”Du	er	jo	alligevel	ved	at	være	træt	af	
det	hele,	så	tag	du	på	ferie	med	Lene,”	sluttede	Nicolai.

Borgmesteren
Næste taler var vores borgmester, Henning Jensen.  Efter et kort 
rids af Næstveds historie med udgangspunkt i Kranøen, talte 
Henning om grundlovens betydning i fortid, nutid og fremtid. 
Han opholdt sig meget ved Næstveds specielle medborgersk-
abspolitik, som egentlig kan sidestilles med grundloven. Den 
sidestiller nemlig alle borgere i kommunen. Henning fastslog 
herefter, at grundloven sikrer alle borgere visse rettigheder, men 
først og fremmest retten til at være politisk uenige. Og han drog 
derpå en parallel til Næstveds byråd, som unægtelig ikke er enige 
om alting, men som nu bindes sammen af en fælles udfordring i 
de økonomiske problemer, som findes både her i kommunen og 
i landet som helhed. Byrådets medlemmer er enige om at mødes 
og skabe en fælles vision for kommunen. Henning sluttede sin 
tale med en hilsen til tilhørerne: Til lykke med grundloven.

Historisk humor
Som indbudt taler havde aktivitetsudvalget i år sikret sig Hen-
ning Tjørnehøj. Og det var fint set. Tjørnehøj er både en vidende 
og begavet taler, som på forbilledlig vis holdt forsamlingen 
fangen i forholdsvis lang tid. Tjørnehøj er først og fremmest 
historiker. Og som sådan brillerede har da også i sin lange, un-
derholdende gennemgang af Danmarks historie lige fra Struense, 
P.A.Heiberg,	Grundtvig	til	arbejdsmanden	Hans	Hansen	fra	
Mern.	Tjørnehøj	nåede	vor	tid	efter	at	have	opholdt	sig	ved	Pio,	
I.C.Christensen, Mygdal og Vilhelm Buhl. Ligesom Grundtvig 
fik sig et par negative ord med på vejen, således kunne Henning 
Tjørnehøj slet ikke stoppe i sin opremsning af denne regerings 
og specielt partiet Ventres negative indflydelse i de forgangne 
mange år. Venstre påtager sig rollen som velfærdssamfundet 
grundlægger og støtte. Intet er mere forkert. Men de borgerlige 
kan tillade sig alt, sluttede Tjørnehøj. 

Magnus
Efter at børnene havde moret sig i brandstationens udlagte skum, 
sluttede Magnus dagens talerrække med at efterlyse det samar-
bejdende folkestyre, som havde været ikke-eksisterende i denne 
regerings tid.  Kun et samarbejdende folkestyre kan igen gøre 
Danmark stærkt. Vi har oplevet, at de store ændringer er sket 
med meget små flertal. Magnus påpegede, at vælgerne nu virke-
lig har to veje at gå. S og SF er blevet et levedygtigt alternativ 
til VKO. S og SF viser en ny vej til investeringer, til forbedring 
af folkeskolen og af vort sundhedsvæsen. Til kernevelfærd og 
fællesskab. Vi vil tage 0 væksten af bordet og indlede et frugtbart 
samarbejde med landets kommuner, sluttede Magnus.

En flot dag, som også indeholdt sang og musik. Næsten alt for 
godt vejr. Men en herlig grundlovsfest, også set i lyset af de gode 
meningsmålinger.                                                                       SJ 

Grundlovsmøde på Kranøen, 2010
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Du har i dine bøger skrevet meget om fagbevægelsens histo-
rie. Hvad er din kommentar til regeringens genopretningspak-
ke, der af nogle er udlagt som et angreb på fagbevægelsen?
”Det	er	en	hævnaktion,	hverken	mere	eller	mindre.	Det	er	i	
øvrigt tankevækkende, at de borgerlige partier modtager en 
enorm støtte fra bl.a. arbejdsgiverorganisationerne. Hvornår 
bliver	der	lagt	et	loft	over	dén	støtte?	Hvornår	bliver	arbejds-
giverne forpligtet til at redegøre for de beløb - store som små 
-	som	de	sender	til	VK	og	DF?	Af	fagforbundenes	regnskaber	
kan	enhver	se,	havde	deres	penge	bruges	til.”

I din grundlovstale berørte du ytringsfriheden. Mener du, at 
den er truet? Vi har bl.a. set eksempler på, at islamister truer 
kunstnere og medborgere, der ytrer sig kritisk, satirisk eller 
kunstnerisk overfor islams symboler.
”Ytringsfriheden	er	truet,	bl.a.	af	de	totalitære	islamister.	
Men den er også truet ved, at de borgerlige sidder så tungt 
på meningsdannelsen, som de gør her i landet. Vi har jo kun 
to landsdækkende ikke-borgerlige aviser tilbage. Derfor er 
meningsdannelsen vind og skæv - også, fordi de elektroniske 
medier ofte tager historier op, som den borgerlige, trykte 
presse skriver om. Det er fx sjældent, at tv-nyhederne citerer 
en	avis	som	Information	–	den	ene	af	de	to	ikke-borgerlige	
landsaviser.”	

Du har i forskellige sammenhænge skrevet, at det er en mis-
forståelse, når folk tror, at de borgerlige er mere økonomisk 
ansvarlige, end Socialdemokraterne. Kan du uddybe den 
pointe?  
”Ja,	dengang	Nyrup	var	statsminister,	blev	dansk	økonomi	rost	
til skyerne i udlandet. Verdens førende finansavis, Wall Street 
Journal, karakteriserede Nyrups Danmark som ’et økonomisk 
mønsterland’. Lykketoft fik prædikatet ’EU’s dygtigste fin-
ansminister’,	og	kommissionsformand	Romano	Prodi	udtalte	
på	et	EU-halvårsmøde	i	2000:	’EU	halter	langt	bagefter	USA,	
når det gælder vækst, beskæftigelse og udnyttelse af den nye 
teknologi.	’Men	Danmark	gør	det	endnu	bedre	end	USA.		Dan-
mark	er	det	strålende	eksempel	for	hele	Europa’	–	men	altså	
ikke	for	de	hjemlige	borgerlige	vælgere.	På	det	seneste	er	der	
imidlertid sket det glædelige, at et flertal af vælgerne hellere 
vil have Helle Thorning til at klare dansk økonomi end Lars 
Løkke.”

 Er det Anker Jørgensens æra og kursen mod ’afgrunden’, der 
har skadet partiets image?
”Det	var	jo	ikke	Anker,	der	satte	priserne	på	olien	op	i	1973	
og	1979.	Det	var	oliesheikerne	i	Mellemøsten,	og	det	ramte	os	
særlig hårdt i Danmark, fordi vi dengang var fuldstændig af-
hængige	af	olie	udefra	–	indtil	han	og	energiminister	Poul	Niel-
son	fik	presset	AP	Møller	til	at	pumpe	olien	op	fra	Nordsøen.		
AP	Møller	havde	mere	end	antydet,	at	der	vistnok	slet	ikke	var	
noget	olie	under	det	hav,	og	Poul	Schlüter	var	deres	forsvarer.	
Men	vi	endte	faktisk	med	at	blive	olieeksporterende”.

Kritikerne siger, at gældsætningen løb løbsk under Anker?
”Anker	måtte	låne	mange	penge	for	at	klare	økonomien	og	
beskæftigelsen. Det ville en borgerlig regering også have været 
nødt til, sådan som den er tilfældet nu under krisen. Men det er 
der ikke rigtigt nogen, der kritiserer den for. Da Schlüter kom 
til,	var	han	heldig	med	at	konjunkturer	bedredes	kraftigt.	Anker	
havde	–	bl.a.	ved	at	gennemføre	løn-tilbageholdenhed	–	lagt	
grunden	til	en	konkurrenceevne-forbedring.	Dét	profiterede	
Schlüter	nu	af.	Derefter	brugte	Schlüter	lods,	så	han	i	1986	var	
nødt	til	at	bremse	op	med	sin	’Kartoffelkur’.	Arbejdsløsheden	
steg	fra	220.000	til	360.000	personer.	60.000	familier	måtte	
gå fra hus og hjem, og hvor gælden var 200 mia., da Schlüter 
tog	over	i	1982	efter	Anker,	var	den	steget	til	ca.	500	mia.,	
da	Nyrup	tog	over	efter	Schlüter	i	1993.		Ankers	økonomiske	
problemer kom udefra, mens Schlüter selv skabte sine. Det 
hører man ikke så meget om. Men jeg er optimist. Helle Thorn-
ing har som sagt på det seneste overhalet Lars Løkke i menin-
gsmålingerne,	når	det	handler	om	økonomisk	ansvarlighed.”

Interview med historikeren
Henning Tjørnehøj

Af Jakob Sloth Petersen
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Natteforestilling i folketingssalen
VKO’s såkaldte genopretningsplan har givet folketinget 
ekstraarbejde. Vi har dispenseret for kravet om, at der skal 
gå mindst en måned, før de fremsatte lovforslag kan første-
behandles, og i hele huset er der konstant samråd, møder og 
debatter om de mange nedskæringer i pakken. Debatlysten var 
så stor, at Folketingssalen faktisk slog ny rekord forleden. Ved 
førstebehandlingen af bl.a. afkortningen af dagpengeperioden 
fortsatte	debatten	til	langt	ud	på	natten,	og	først	klokken	04.30	
kunne	det	sidste	hold	politikere	holde	fri.	Allerede	klokken	
08.00 morgenen efter var Huset igen i gang med diverse grup-
pemøder, så hvis vi nogen gange ser lidt slidte og trætte ud på 
tv i disse uger, ved I hvorfor.

  
Olie på døren
Den smukke hoveddør ind til Christiansborg skal have en 
gang olie, så den kan holde mange år endnu. Samtidig bliver 
vinduesrammerne malet, og det kræver en særlig lift, fordi det 
er forbundet med en for stor sikkerhedsrisiko at opsætte stillads 
ved	hovedindgangen	til	Folketinget.	Arbejdet	begynder	i	juni	
måned.

 
Nyt kontorfællesskab
Jeg har endnu en gang flyttet kontor på Christiansborg, og 
denne gang er det i retning væk fra Folketingssalen. Det skyldes 
arbejdet med at danne nye, tværfaglige kontorfællesskaber i den 
socialdemokratiske folketingsgruppe, og det betyder, at min nye 
”adresse”	er	i	Proviantgården.	Det	er	stadig	en	del	af	Chris-
tiansborgs mægtige bygningskompleks, men nu har jeg og mine 
kolleger næsten fem minutters gang til Folketingssalen, hvilket 
betyder, at vi af og til må løbe for at nå afstemningerne. Til 
gengæld har vi udgang til den skønne bibliotekshave ved Det 
jødiske museum, og det er en lille, skøn park, som ikke mange 
kender. Og så har vi dannet vores eget lille socialdemo-
kratiske konsortium på gangen, hvilket allerede lover godt
for det -videre samarbejde.

 

Travlhed i lovmøllen
Christiansborgs lovmølle maler fortsat ufortrødent videre. I 
Folketingsåret	2009-2010	nåede	vi	at	behandle	223	lovforslag	
primært	fra	regeringen	og	249	beslutningsforslag,	primært	fra	
oppositionen. Det har krævet 100 møder i Folketingssalen, og de 
har i gennemsnit varet seks en halv time hver. Der ud over har vi 
haft 52 forespørgselsdebatter og kun to hasteforespørgsler.

 
Facebook-krig i folketingssalen
De fleste kender tv-billederne af en halvtom folketingssal, men 
mange ved ikke, at der samtidig med møderne i Folketingssalen 
afholdes udvalgsmøder og høringer andre steder på Christians-
borg. Derfor er tomme pladser en kilde til irritation, og jeg sørger 
selv for at være til stede i Salen så meget som muligt. Mens 
man venter på, at ens eget punkt kommer på dagsordenen, er vi 
mange, der benytter ventetiden til at debattere med befolkningen 
via facebook, men det er nu faldet Folketingets formand Thor 
Pedersen	for	brystet.	Han	vil	nu	have	taget	op	i	præsidiet,	om	der	
skal indføres regler om brug af Facebook i Folketingssalen. Jeg 
kunne personligt aldrig drømme om at opdatere Facebook, mens 
jeg selv er i gang med en debat, men hvis der er tale om ventetid, 
synes jeg faktisk blot, at det er fint, at befolkningen får mulighed 
for at debattere skriftligt via Facebook direkte med politikerne.

 
Spørgejørgen får konkurrence
Opgørelsen over antallet af stillede spørgsmål er også ved at 
være	færdig,	og	i	skrivende	stund	er	der	stillet	11.959	spørgsmål	
til ministrene siden sidste år. Det er faktisk en nedgang på 2.000 
spørgsmål i forhold til året før, men det er stadig alt for mange, 
synes jeg. Jeg er selv flittig til at tage sager op, men jeg mener 
også, at det tangerer det hyperaktive, hvis et folketingsmedlem 
stiller meget mere end 100 spørgsmål på et år. Spørgsmålene er 
Folketingets vigtigste arbejdsredskab, når en sag skal belyses, 
og derfor er det umuligt at være kritisk opposition uden at gøre 
flittigt brug af at stille spørgsmål til ministrene. Samtidig er det 
vigtigt, at vi ikke misbruger værktøjet, så det at stille en minister 
til regnskab via et folketingsspørgsmål ikke bliver udvandet.

Magnus Heunicke

Inden for murerne
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Top 15:
Regeringens bedste bommerter

Løkke & Co. forsømmer sjældent en lejlighed til at træde op 
i et frodigt, indbydende spinatbed for tiden. Hvem siger også, 
at politik skal være så kedeligt? 
Som en hyldest til regeringens bidrag til morskaben, bringer 
Kurers redaktion herunder en nøje udvalgt top 15 liste over 
regeringens mest funklende perlerække af fadæser. 

1. Mallorca-ferien
2. Statsministerens udeblivelse fra møde med 80
 ambassadører pga. ’barns første sygedag’
3.	 Løkkes	søvndrukne	håndtering	af	klimatopmødet	i
 Bella-centeret
4. Det grundlovsstridige Burka-forbud, der måtte
 trækkes tilbage 
5. Lille Lars’ ferie på Tenerife udenfor vinterferien 
6.	 Madpakkesagen
7.	 Lækagesagen	i	Forsvarsministeriet
8. Løkkes bilagsskandale
9.	 V-pressemedarbejder	Ditte	Okmanns	tilsvining	af	en
 medarbejder i Folketinget på facebook
10. Lækagen fra regeringens koordinationsudvalg 
11. Rigsrevisionens kritik af Løkke Rasmussens overbetaling
 af privatsygehuse
12. Bilagsrodet i Klimaministeriet
13.	 VK-striden	om	efterløn	for	åbent	tæppe
14. V-spindokter Søs Marie Seerups uheldige skriverier
 på facebook
15.	 Carl	Holst,	Karen	Ellemann	og	Jakob	Axel	Nielsens
 medietræning til sammenlagt 220.000 kr. på skatte-
 ydernes regning                                                           jsp

Nyt fra aktivitetsudvalget
- nu kan du selv vælge hvilken temaaften du vil deltage i .

På	baggrund	af	flere	henvendelser	fra	medlemmer,	som	ville	have	svært	ved	at	deltage
i alle 5 temaaftener, har udvalget overvejet beslutningen endnu engang, og besluttet,
at det skal være muligt at deltage efter ønske på de 4 temaaftener.

Onsdag den 19. maj 2010 i Byrådssalen. Vi mødes i Teatergade kl. 18.50

Onsdag den 15. september 2010, om muligt på Regionskontoret.

Onsdag den 20. oktober 2010 i Folketinget, begrænsede pladser, max. 1 bus.
Først til mølle...

Onsdag den 17. november 2010 i FOA om EU.

Se	nærmere	bag	på	forrige	Kurér.

I skal under alle omstændigheder meddele mig snarest hvilke arrangementer
I	vil	deltage	i,	på	telefon	55	72	28	82	eller	mobil	20	16	58	82	eller	på	mail	solben@tdcadsl.dk

Solveig, Aktivitetsudvalget

Kære medlem

Hvis du af Socialdemokraterne i Næstved er ind-
stillet til grundlisten eller til andet offentligt hverv, 
skal	du	betale	partiskat	af	dit	honorar.	Partiskatten	
udgør	3	%	af	aflønningen	jf.	partiets	love:
§	10.	Partiskatregel	for	øvrige	tillidshverv
Alle,	der	varetager	tillidshverv	på	vegne	af	Social-
demokratiet,	betaler	mindst	3	%	af	bruttobeløb,	der	
udbetales som løn, honorarer, diæter eller lignende 
for opgaven, til partiet. 

Der	indbetales	partiskat	minimum	én	gang	i	kvarta-
let af det udbetalte beløb. For mindre beløb (max 
kr. 1.000 årligt) en gang om året. Senest 1. januar i 
det efterfølgende kalenderår skal partiskatten være 
endeligt afregnet. 

Manglende indbetaling af partiskat medfører tab 
af medlemskab på samme måde, som mang¬lende 
indbetaling af kontingent.  

Partiskat	tilfalder	kredsorganisationen	i	Næstved.	
Dog tilfalder partiskat af honorar som valgtilforord-
net den lokale partiforening. 

Partiskat	til	kredsen	skal	indbetales	til	kontonr.	
5355	0351945.	Oplys	venligst	navn	og	hvilket	
honorar, du betaler partiskat af.
Du kan få nærmere oplysninger ved henvendelse 
til	kredskasserer	Hanne	Simonsen	5554	7974	eller	
hansifor@stofanet.dk.



Lad os sende Lars Løkke og Lene Espersen på permanent 
charterferie
Med et fornemt program startede vores 1. maj i Gl. Ridehus. Mid-
way sørgede for den gode stemning, og DSU og SFU have beredt 
morgenkaffe, øl og vand. Mange medlemmer havde afset tid til 
at sidde ved de små borde og lytte og opleve. Og det blev en god 
formiddag. 

Lars Ellegaard bød velkommen og gennemgik dagens program. 
Han appellerede til tilhørerne om aktivt at være med til at gøre dagen 
god og væsentlig. Herudover fremlagde han en sønderlemmende kri-
tik af den siddende regering og dens borgerlige politik, og udtrykte 
håbet om et snarligt regeringsskifte.
Amalie	Aaboe	startede	som	nyvalgt	DSU-formand	med	at	fortælle	

en smukt og velskrevet eventyr om Danmarks seneste historie. Even-
tyret havde en happy ending, idet landet oplevede et nyvalg og derpå 
et	regeringsskift.	”Vi	kommer	tilbage	og	retter	det	hele	op,”	sagde	
Amalie.	Og	meningsmålingerne	i	skrivende	stund	tilkendegiver	da	
også, at dette jo ikke blot er ønsketænkning, der hører hjemme i 
eventyret. En flot tale, som fortjente det lange bifald.

Usikker ungdom
Andreas	Ahrenst	repræsenterede	på	fornemste	vis	SFU	og	vort	
lokale byråd. Hans tale fokuserede blandt andet på den usikkerhed, 
som i dag præger ungdommen, når de skal vurdere deres frem-
tid.	Usikkerheden	skal	afløses	af	sikkerhed.	”Vi	skal	genoprette	
trygheden, ligheden og fællesskabet i Danmark for alle borgere i 
Danmark,”	sagde	Andreas.
Tina	Møller	Madsen	fra	3F	holdt	en	engageret	tale	med	et	ud-

præget fagforeningsmæssigt indhold. Hun berørte dog til slut også 
forhold, som må interessere enhver dansker, nemlig den udbredte 
ulighed og den voksende fattigdom.

Inden optoget gennem byen havde medlemmerne besøg af 
Anne	Marie	Helger	og	Peter	Larsen.	Sidstnævnte	præsentere	

flot	og	morsomt	Connie	Knudsen,	Anne	Marie	Helgers	naive	alter	
ego,	som	sammen	med	Peter	Larsen	underholdt	forsamlingen	i	en	
halv time. De to entertainere afsluttede deres underholdning med at 

afsynge	”Når	jeg	ser	et	rødt	flag	smælde	”	med	en	ny	overraskende	
tekst.    
På	Bredstræde	parkeringen	ved	den	firlagte	Suså	indledtes	taler-

rækken klokken 1200 med vores borgmester
Henning Jensen. Det er ikke nogen let sag, at holde en rigtig 

forårstale med de mange udfordringer, som vores kommune har på 
snart sagt alle områder. Når man så i tilgift har en regering i ryggen, 
som byder kommunerne de vanskeligst tænkelige forhold, ja, så er 
det en næsten umulig opgave. Henning omtalte vores skrantende 
økonomi, vort håb om forbedret infrastruktur, som nu imidlertid 
endelig ser ud til at blive indfriet. Kommunens ønsker om flere ud-
dannelser, gerne på universitetsniveau. RUCs netop åbnede kontor 
i Næstved. Kampen for et uændret antal sengepladser på Næstved 
Sygehus	med	uændrede	behandlingsmuligheder.		Alt	i	alt,	et	rimeligt	
lyst billede med fine forårstoner trods krisen og den siddende reger-
ing. 
Allan	Olsen	underholdt	med	musik	og	sange	med	godt	socialt	ind-

hold. En stor musiker og sangskriver. Desværre kunne regnen ikke 
synges bort, så den næste taler måtte se pladsen langsomt tømmes, 
selvom 

Nedtællingen begyndt
Magnus Heunicke gjorde alt, hvad han kunne for at holde folks 
opmærksomhed. Det blev efter min mening en af de flotteste taler, 
Magnus	har	leveret.	”Nedtællingen	er	begyndt”,	slog	han	begejstret	
fast.	”Tømmermændene	efter	skattelettelserne	er	ved	at	give	sig	
synligt	til	kende.”	Magnus	gennemgik	på	forbilledlig	vis	Lars	Løk-
kes pjece og gennemhullede de mange uopfyldte ønsker. Talen var 
et berettiget voldsomt udfald mod regeringen, som ikke længere har 
nogen	folkelig	opbakning.	”Så,”	sluttede	Magnus,	”udskriv	nu	det	
valg!”

Eftermiddagen fortsatte med store navne i dansk politik. Blandt de 
indbudte gæster var Ole Sohn, Harald Børsting og Lene Barfod.

DSU og SFU afsluttede programmet med en storstilet fest på 
Munkebakken. En rigtig fin første maj, som vi i Kurers redaktion 
kun kan takke for. Flot arbejde.                                                   SJ

Første maj
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DSU-siden

DSU
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM

Det er jo nok ingen hemmelighed, at DSU Næstved sammen med 
SFU Næstved havde lagt an til et kæmpe arrangement på Munke-
bakken om aftenen den 1. Maj. Det var et arrangement der kunne 
falde i begge retninger. Men briste eller bærer måtte det. Og vi må 
erkende at det overgik vores forventninger. Over 500 mennesker på 
begivenhedens højdepunkt, var langt mere end det vi havde forven-
tet, faktisk dobbelt så meget. 

Fed musik fra frivillige bands, en fantastisk stemning i afdelin-
gen og rigtig meget opbakning fra vores bagland var det der kunne 
gøre det hele muligt, og det er vi rigtig taknemmelige for!

DSU Næstved kan i hvert fald skrive under på, at det var en 
lærerig og udfordrende opgave, der har både rykket grænser, men 
også gjort os alle klogere og hook på at lave et lignende arrange-
ment	en	anden	gang!	Faktisk	har	vi	allerede	et	lignende	i	August,	
hvor vi sammen med hele paletten af ungdomspartier i Næstved, 

laver en kæmpe koncert for at vise Næstveds ungdom hvor SEJE 
vi er!

Som eftermiddagen skred frem, og lydprøverne begyndte, kom 
sommerfuglene flyvende ind i maven på os alle. Nu var der ikke 
lang tid til, at hele balladen skulle begynde! Folk begyndte at 
stimle sammen i små grupper rundt omkring på munkebakken 
allerede under de første lydprøver, og lyttede ivrigt til de forskel-
lige bands. Og da klokken var syv, var der allerede godt fyldt op 
med mennesker der hyggede sig, spiste lidt mad og hørte på lydene 
fra Out of Tune. Da det lokale gymnasieband Blended Brew gik 
på scenen blev folk vilde, der blev danset foran scenen, og flere 
mennesker kom til. Der gik ikke længe før Munkebakken var fyldt 
op, og vi talte forsamlingen til omkring 500 mennesker! Og det 
stoppede ikke der, de sidste 4 bands gjorde folk endnu vildere, og 
de få der før havde danset blev flere og flere. 

Det var fantastisk at se hvordan folk trodsede kulden, og blev 
siddende på Munkebakken for at hører de sidste bands! 

Dagen efter stod vi alle glade op! Det havde været en af de 
største succeser nogensinde. Oprydningen var enorm, men vi hjalp 
alle til, og gjorde det til en hel fest i sig selv. 

Skraldet blev båret af sted og de efterladte flasker afleveret. Det 
var tydeligt på antallet at se, at folk havde hygget sig gevaldigt. 

Da vi takkede af den eftermiddag, vidste vi alle at vi havde gjort 
et fantastisk stykke arbejde, og at det skulle gøre på samme måde 
fremover, når ungdommen i Næstved fejre 1. Maj med et brag!

1 . maj rock på Munkebakken
var et brag af en fest

Af Amalie Aaboe, formand for DSU
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Af Hanne Simonsen (Sines barnebarn).

PETRA NIELSSINE HANSEN´S ERINDRINGER:

Jeg er født den 6-9-1883, Ude paa Venslev Mark, 
der hvor nu Sømmer skoven breder sig. Der laa 
3 Huse som hver hade 2 smalle Stykker Jord vel 
5-6 Td L tilsammen. Men al Jord i Venslev, saavel 
Gaarde som Huse, var fæstejord under Svanholm, 
og saa vidt jeg husker, kom i 1890 eller derom-
kring Loven om Fæsteafløsning, saa da kunde 
bønderne købe deres Gaarde til 14-1500 Kr., og de 
fleste købte dem, men nogle syntes at det var en 
helt urimelig Pris, men de fleste købte dem da. I 
hver By var der en Fribonde, de ejede deres Jord, 
og skulde ikke gøre Hoveriarbejde. Men til Genlæld 
skulde de stille 2 Karle med Heste i Krigstilfælde.

Alle Gaaedene i Venslev hade en Udlod, som var 
imellem Sømmerskoven og Rendebæksvejen. Og 
da Bønderne købte Gaardene beholdt Baronen paa 
Svanholm disse Udlodder, og en af dem fik mine 
Forældre, og flyttede derop, og saa blev der plan-
tet skov paa de smaa Lodder, som de havde dyr-
ket, men aldrig ejet. Det var min Mormors Fæste 
mine Forældre sad paa, og naar man som dem jo 
nu vilde kaldes at bo til leje, saa var man dengang 
”Indsidder”, det var betegnelsen for alle som boede 
hos andre, det mindste man kunde blive, hvis man 
da ikke boede i Fattighuset!.
Ved Dødsfald særlig hvis det var et ældre Men-
neske, saa blev en Bedemand sendt ud og bede til 
Begravelsen, men blev bedt til en Bid Brød og en 
Snaps inden man gik hjemmefra, og saa til Spisn-
ing efter Hjemkomsten. Og naar man var bedt, saa 
sendte man sit Bidrag til Maden, man gav ½ kg 
Smør, en Flaske Fløde og nogen sød Mælk, og som-
metider ogsaa Kærnemælk.
De fleste Steder fik man dengang Risengrød og 

Klipfisk til Begravelsen, og til Barselsgilde, og 
derfor var der ogsaa en Pose Risengryn med i 
Kurvene. Jeg har 2 Gange været ude i den Anledn-
ing, begge Gange til Begravelser.

Husmænd med 4-5 Td. Land hade sjældent mere 
end en Ko og nogle Faar, der var ikke raad til at 
have en Hest. De hade saa Aftale med en Gaard-
mand om Pløjning og Jorden, man gjorde Pløjedage 
d.v.s. man hjalp til i Høsten, saa vidt jeg husker var 
det 26 Dage og da Daglønnen var 1 kr. 50, var det 
jo saa 40 kr. de gav for at ”faa gjort ved Jorden”, 
som det kaldtes.
Kun i Høsten var Daglønnen 1,50 hele den øvrige 
Tid var den 1 kr. om Dagen, og kosten, men jeg 
husker endnu en aften ved Eftersaars tid 1899 
at Manden Oluf Andersen Mørkebjerg sagde til 
husmanden (en mand fra Venslev) at November 
kunde han ikke give ham 1 kr. om dagen men 85 
øre, men der satte husmanden grænsen! Han holdt 
op, og gik til Svanholm, der fik de kun 1,30 (2 
kr. i Høsten) paa egen kost, men der var bestemt 
Arbejdstid, der var Fyraften til Tiden, hvad der jo 
saa godt som aldrig var hos Bønderne, saa Herre-
gaardene manglede aldrig Folk.
I Mørkebjerg kom Husmanden kl.5 om morgenen, 
han skulde jo ordne Hestene inden de skulle i 
marken kl. 6, og Fyraften var ca. kl 7 (19), saa det 
var en lang dag for at tjene 1 kr. 

Skolevæsenet var de fleste steder under al Kri-
tik, i Venslev var der en Lærer Larsen som hade 
4 ugifte Døtre, da jeg gik i Skole der. De var jo for 
fine til at være Tjenestepiger, én af dem lærte 
nogle Bønderdøtre at spille Klaver, og en anden 
lærte Børn fra de lidt bedre hjem at læse, men de 
var meget fattige, helt i Lommen paa Bønderne, 
de kunde ikke undvære det Stykke Sul, som de fik 
naae Hans eller Søren klarede sig fint til Eksamen. 

Minder fra en svunden tid
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Saa vidt jeg ved fik en Lærer dengang 90 kr. om 
md. Det var jo dobbelt saa meget som en Arbejds-
mand fik, men alligevel sultede de med Anstand.
I Ferslev var det helt anderledes, der var en Lærer 
Krestensen som selv drev Skolelodden. Han hade 
3-4 køér og nogle Grise, saa han behøvede ikke at 
fedte for Bønderne. Han var en af de gode gam-
meldags Lærere, som forstod at lære fra sig uden 
Spanskrør og andre Redskaber. Ferslev var den-
gang og er det jo endnu, en Arbejderby, næsten 
ingen Gaarde men mange Huse.

Der var mange fattige Familier i Byen, jeg husker 
4-5 Familier hvor Børnene saavel Piger som 
Drenge, maatte ud med ”Kurven”, saa snart de 
kom fra Skole, ud og bede om Mad, saa godt som 
hver Dag kom de, og bad om et Stykke Mad i Guds 
Navn. Det lød jo saa pænt, jeg hade ondt af dem, at 
de skulde staa og tigge om et Stykke Mad. Mæn-
dene gik paa Egholm og fik jo 9 kr. om ugen, men 
Brændevin var billig, 25 øre Flasken, og der blev 
drukket mange Flasker. Det var jo saadan set den 
Fornøjelser, hvis man kan kalde det saadan, de 
hade.

Konerne sled i Gaardmandskonernes Vaskebaljer 
for 1 kr. om dagen, og saa maaske en lille stump 
Flæsk, naar de var færdig med en Storvask, der 
varede 2-3 Dage, saa de maatte arbejde haardt for 
de Par Ører de tjente. Markarbejde var kun i Høs-
ten, Roer blev ikke dyrket her i Horns Herred før 
omkring 1903-4, ja enkelte saaede nogle Turnips, 
men Runkelroer brugte man ikke endnu.
Besætningerne var heller ikke ret store, 7-8 Køer, 
som Pigerne jo maatte malke 3 gange om Dagen, 
sidste gang kl. 8 om Aftenen, saa var det først 
Fyraften for Dem. Og Penge kendte man ikke til at 
have, en 25 Øre var Penge, i 1898 fik jeg 50 kr. og 
en Bomuldskjole og de træsko jeg sled, for et helt 

Aar, saa det var en lille Dagløn. Horns Herred var 
bagefter i mange Retninger, ogsaa med Lønnen, i 
Aar 1901 tjænte jeg i Jørlunde, og da fik jeg da 140 
kr. for et Aar, saa de var længere fremme derover.

Folk var utroligt overtroiske, man troede paa 
alskens Utøj og paa onde Øjne. Et lille Barn maatte 
ikke gerne komme ud  før det hade været i Kirke, 
saa kunde en eller anden der var gal paa Familien, 
se paa det med onde Øjne og saa blev det sygt, eller 
i værste Fald aandsvagt. Min Svigermor som boede 
der, hvor nu Værkbyen ligger troede fuldt og fast 
paa, at en gammel Skomager i Nabolaget, hade 
forgjort 2 af hendes Børn, 2 Piger, den ene var 5 
Aar og den anden var 9 Aar, da de blev syge, den 
ældste døde da hun var 18 Aar, af TB, den anden 
levede til hun var ca. 40, men var aldrig rask - 
ogsaa hun hade TB. At Manden som det drejede sig 
om, og som blev forfulgt af alle derude druknede 
sig i Sælkær (en Mose som endnu er derude) kan 
vel ikke undre nogen! Enkelte Mennesker fik 
endda Skyld for at de kunde skabe sig om til f.eks. 
en stor Hund, og løbe omkring om Natten og gøre 
Folk bange. En gammel Snedker i Venslev blev 
beskyldt for det, det kan jeg huske. Paa vejene mel-
lem Venslev og Mørkebjerg skal en saadan Varulv 
have huseret slemt, men skønt jeg har gaaet den 
Vej mange Gange om Natten, saa har jeg da aldrig 
mødt noget af den slags. Naar man var konfirmeret 
fik man af Præsten en Skudsmaalsbog. Der maatte 
dog ikke skrives noget Skudsmål i den, kun at man 
var fæstet i så lang Tid, og til den Løn, og naar 
man saa rejste blev der skrevet hvor længe man 
hade tjent der og hvad i Løn. Saa skulle man til 
Sognefogden og melde Flytning, hvis man rejste ud 
af Sognet. Og ligeledes skulde man indskrives hos 
Sognefogden i den Kommune man tog Ophold i, jo 
de vilde da vide ogsaa dengang, hvor de hade os.

Petra Nielsine Hansen (Sine) født 06-09-1883, død 22-03-1980 og 
Ludvig Andersen Hansen, født 29-01-1882, død 12-06-1969
blev gift den 14-07-1907.

Ludvig arbejdede som landarbejder og var med til at starte en foren-
ing for landarbejdere i Hornsherred, senere blev han vejmand og det 
fortsatte han med til, han som 73-årig gik på folkepension. 
Sine arbejdede på gårde og som syerske i København. Efter hun blev 
gift, gjorde hun rent på skolen og syede for folk samtidig med at hun 
passede de ti børn, der kom til.

Efter at Sine var blevet alene, gav hun engang udtryk for at kede sig en 
smule. Hendes ældste søn Egon foreslog hende at skrive erindringer. 
Hun mente ikke, hun havde oplevet noget af interesse, men gik dog i 
gang. Sine skrev og skrev. Små og store afsnit. Barndom og ungdom. By 
og land. Det hele i én strøm. Det blev til 2 brevblokke og et hæfte med 
tætskrevne sider.
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Tirsdag	den	20.	April	afholdt	Næstvedkredsen	for	første	gang	
en  generalforsamling.  Der var trængsel ved indgangen til 
Musikstalden,	for	alle	116	personer	skulle	identificeres	som	
gyldige medlemmer af vort parti. Dette forårsagede en vis 
forsinkelse, som dog blev brugt flittigt til samtaler og DSUøl.  
Klokken	ca.	1830	kunne	man	så	tage	hul	på	dagsordenen,	
og	som	dirigent	valgtes	Per	Andersen,	som	imidlertid	denne	
aften fik en let og behagelig opgave. Formanden aflagde 
beretning om EU-valget, byrådsvalget og regionsvalget. 
Naturligvis hæftede formanden sig specielt ved det dårlige re-
sultat	ved	byrådsvalget,	men	som	Bjørn	Falck	Petersen	senere	
kommenterede, var der intet galt med vores valgkamp. Den 
var tværtimod flot. Men vi bør være opmærksomme på den 
førte politik mellem valgene. Det er her sejren skal vindes. 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. I spørgsmå-
let om tilrettelagte aktiviteter, slog Solveig Larsen et fyndigt 
slag for de 5 temaaftener, som blev annonceret i Kurers 
seneste nummer. Suså partiforening havde indsendt to forslag 
til behandling. Disse blev motiveret, men uden held. De blev 
begge enstemmigt forkastet af forsamlingen. Ved frem-
læggelse af regnskab, meddelte Hanne Simonsen uændret 
kontingent. Under valg af bestyrelse fæstnede jeg mig specielt 

ved nyvalget af næstformand. Denne blev under applaus Kim 
Lasse	Petersen.	Magnus	Heunicke	blev	valgt	til	folketing-
skadidat.	Punkterne	15,	16	og	17	bestod	af	beretninger	fra	
henholdsvis byråd, regionsråd og forlketing. Henning Jensen 
og Käte Sørensen heftede sig i deres indlæg i særdeleshed 
ved den stramme økonomske situation, som præger såvel 
byråd som regionsråd. Magnus Heunicke fortalte om aktuelle 
emner fra folketinget illustreret ved et par små morsomme og 
informative oplevelser. Hans indlæg bar naturligvis præg af 
et stort mishag med den siddende regering, som netop havde 
afsluttet sit regeringsseminar på Sørup Herregaard. Her havde 
man i den anledning installeret et nyt wc i tilknytning til Lars 
Løkke Rasmussens suite, et faktum, som Magnus Heunicke 
på sin sædvanligt humoristiske facon sandelig fik noget ud af. 
Spørgsmålet om òptagelse af Michael Rex  i partiet blev efter 
en række positive indlæg vedtaget  med 114 af de fremmødte 
116	stemmeberettigede	medlemmer.	
Alt	i	alt	en	dejlig	aften,	hvor	man	endnu	engang	kunne	

glæde sig over at være medlem af det store parti, omgivet 
som man var af 115 andre mennesker, som alle har det til 
fælles, at vi er socialdemokrater. Tak til alle, som har ofret tid 
og kræfter på at berede en så veltilrettelagt aften for os.       SJ

Generalforsamling
i Socialdemokratiets Næstvedkreds
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Jørn Lund: ”HØRT”. Erindringer fra 1950`erne,
udgivet 2008.

”HØRT”-	umiddelbart	en	sær	titel	på	ens	erindringer	–	men	
man holder op med at undre sig, når  erindreren er sprogprofes-
sor Jørn Lund, der om nogen har lyttet sig ind til det danske 
sprog. Sådan lytter han sig til sine erindringer, der er en sand 
lækkerbisken i et sørgmuntert tilbageblik på 50 ´ernes provins 
–	50	´ernes	Korsbæk:	Grenå.	Jørn	Lund,	der	er	født	i	1946,	har	
valgt	at	holde	sig	til	drengeårene	mellem	4	og	13.	Netop	i	disse	
år	boede	familien	i	Grenå,	hvor	faren	var	praktiserende	”mod-
elæge”.	Bogen	rummer	herlige	afsnit	om	50	´ernes	glemte	lugte	
og lyde, fra mælkemandens hestekommandoer til tæppebankn-
ing og bogopsprætning. Der er uforglemmelige øjebliksbilleder 
fra drengenes liv og leg i den trygge ramme, som datidens 
lilleby med skov og strand i nærheden udgjorde, og der er frem 
for alt et totalt fravær af sentimentalitet. Det giver skildringerne 
en høj grad af troværdighed. 

Det lurende sammenbrud
Jørn Lund fik meget positivt med hjemmefra. Begge forældre 
havde stor menneskelig indsigt, humor og social bevidsthed, 
men det forhindrer ikke, at drengen går i evig angst for, at 

forældrenes gentagne konflikter skal ende i skilsmisse, hvilket 
senere bliver en realitet. I sin splittede familie følte han ofte, 
at han måtte være den, der skulle lette lidt på den spændte 
stemning.		Hverken	den	4årige	og	vel	knap	nok	den	13årige	har	
kunnet forstå, hvad der skete mellem forældrene, og hvad der 
skete i byen og i verden i almindelighed, og her finder vi måske 
en	yderligere	forklaring	på	titlen	”HØRT”.	Jørn	Lund	trækker	
tråde op til sin voksenalder for at få belyst og forklaret mange 
af de situationer og hændelser, som drengen kommer ud for. 
Dette dobbelte blik giver en rigdom i detaljen og sætter mangt 
og meget i perspektiv.

Den fine balance
De 24 små afsnit samler sig til billedet af en borgerlig familie 
med sølvservietringe, men også med uløselige problemer, til 
billedet af et provinsmiljø for mere end 50 år siden med glimt 
af byens småfolk og originaler og især til billedet af en epoke. 
Grenå, 50 `ernes Korsbæk, har fået sin historieskriver. Med 
sin fine balance mellem det dybt personlige og det tidstypiske, 
mellem det alvorlige og det befriende selvironiske, er bogen et 
fund	for	alle	yndere	af	erindringslitteratur	–	og	mon	ikke	også	
for mange af Kurers læsere, der deler fødselsår med forfatteren. 
Der er nok mangt og meget, I kan nikke genkendende til.     

Boganmeldelse

50’ernes Korsbæk

Af Hanne Sand Jespersen

I Kurers februarnummerskrev jeg et stykke under overskriften 
Byråd efter valget, hvori jeg gjorde mig til talsmand for, at 
manøvren med SF og DF ikke var min kop the. Jeg kan nu 
glæde mig over, at de gode tider er vendt tilbage. DF han 
opsagt kontrakten, og Michael Rex støtter et rent S og SF 
byråd. Det glæder mig oprigtigt, ikke mindst af hensyn til 
verden omkring os. Nu kan vi igen være bekendt, at vi har et 
samarbejdende folkestyre i Næstved Kommune, hvor samar-
bejdspartnerne er politisk enige om mange ting. Det er herligt 
og en uvurderlig støtte til de mange vælgere, som satte deres 
kryds ved Socialdemokratiet.
Sand Jespersen

Byrådet reetableret
og tillykke til Michael Rex
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En ganske almindelig hverdagsaften, hvor aftennyhederne 
kører i baggrunden, er der pludselig en bestemt nyhed, der 
fanger min opmærksomhed: Mette Frederiksen fra Social-
demokratiet	har	sat	sin	datter	i	en	privatskole.	Altså	den	
samme kvinde, som nogle få år tidligere rettede et skarpt an-
greb mod de forældre, der netop satte deres børn i privatskole.

Jeg har i store dele af mit liv haft den overbevisning, at 
Socialdemokratiet	var	de	svages	vogter	–	også	på	skoleområ-
det. Jeg må desværre bare konstatere, at den ene politiker ikke 
er	meget	bedre	end	den	anden	–	uanset	den	politiske	farve.	
Sørgeligt som illusionerne pludseligt kan briste fra den ene 
dag til den anden. Det er vel kun et spørgsmål om tid, før so-
cialdemokraternes leder også sætter sine børn i en privatskole.

I Køge Kommune gik stort set alle partier til kommunalvalg 
på et slogan om, at den danske folkeskole skal være blandt de 
bedste i verden. Igen vandt Socialdemokratiet borgmesterpos-
ten, og Socialistisk Folkeparti stormede ind i byrådet takket 
være den store formand, Villy Søvndal. Og nu er den sidste 
rest af min naivitet ved at blive godt og grundigt udstillet. 
Køge Byråd skal d. 25. maj drøfte og beslutte forskellige 
høringsforslag, der blandt andet handler om at lukke en 

yderst velfungerende folkeskole i Køge midtby for derefter at 
oprette	en	ny	mastodontskole	på	cirka	1700	elever.	Mon	ikke,	
at Socialdemokratiet kommer til at have en væsentlig finger 
med i spillet.

Nu skal ingen prøve at bilde mig ind, at en skole af denne 
størrelse er til børnenes gavn og læring. Og de ambitiøse mål 
om en af verdens bedste folkeskoler er ikke meget mere værd 
end politikernes pseudo-ideologiske og pseudo-demokratiske 
idéer	og	tanker,	som	befolkningen	konstant	belemres	med.	
Troværdighed	er	åbenbart	ikke	længere	en	dyd	–	social-
demokrat eller ej.

Da illusionerne kollapsede

Af Lasse Jensen, DSU Næstved

Næsten alle nationer i Europa kappes nu om at opfinde og 
iværksætte store spareplaner. Om ganske få år vil vi derfor 
opleve et Europa, som består af en række nationer, der ikke 
længere vil bruge penge, men som alle vil spænde livrem-
men ind. En ny krise truer de europæiske lande, for alle vil 
spare og alting gå i stå. Men det danske Socialdemokrati har 
imidlertid lanceret en helt anderledes plan. Vi skal arbejde 
og producere os ud af krisen, og på den måde genetablere 
vore muligheder for eksport. Hvem skal vi nu sælge til, når 
alle landene omkring os sparer penge og ikke vil købe?  Ja, 
så må vi jo i en periode se os om efter andre markeder. Det 
er da heldigvis ikke alle nationer i verden, som kun kan se 

sparekniven, som vejen frem.  Den model, som det danske 
Socialdemokrati nu har bygget i samarbejde med Socialistisk 
Folkeparti, er fremtidens løsning på krisen. Vi skal arbejde 
og	producere,	ikke	spare.	Arbejde	og	produktion	betyder	
bevægelse fremad. Sparebøsser betyder stilstand. Det er såre 
enkelt, men genialt. Ideen burde være let at sælge.
 Sand Jespersen

Ny
protektionisme
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

Fem unge, initiativrige mennesker havde indkaldt til en 
uformel	reception	på	Rustik	den	20.maj	2010.	Anledningen	
var,	at	disse	fem,	Julie	Pi,	Mie	Bergkvist,	Nina	Groes,	Ras-
mus Hedeboe og Magnus Heunicke, havde taget initiativ til  
en hjemmeside, som fremover skal danne rammen om diverse 
kulturtilbud på Sjælland. Gruppen satser dog i begyndelsen 
på Næstved Kommune, men på længere sigt skal funktionen 
spredes	til	andre	byer	på	Sjælland.	Aktiviteten	er	en	pendant	
til Københavns hjemmeside. Som mange andre af byens borg-
ere finder jeg initiativet beundringsværdigt og absolut værd 
at bygge videre på. Receptionen forblev ganske uformel, 
omend	Julie	indledte	med	en	særdeles	informativ	tale,	og	Per	
B. udtrykte med få, men velvalgte ord præcis, hvad mange af 
os følte. Der blev råbt hurra og drukket champagne og udtrykt 
mange gode ønsker for initiativet.  En festlig begyndelse på 
noget,	som	kan	blive	alle	borgere	til	stor	glæde.	Prøv	selv.	
Hjemmesiden fungerer allerede fint. Gå ind på: www. aosj.dk
Flot arbejde. Til lykke og mange ønsker for fremtiden.
PS.	Personligt	kan	jeg	blot	ikke	lide	ordet	Finkultur.	Det	er	
generelt negativt ladet, men det er småting og kan let rettes.
SJ 
 

Kulturhjemmesiden
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Holsted Park 29

HK Næstved - Slagelse
Ndr. Farimagsvej 16
4700 Næstved
Tlf. 33 64 37 20 · Fax 33 64 37 77

Socialdemokraterne
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36
www.soc-naestved.dk

Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Malernes Fagforening
Hvedevænget 19, 4700 Næstved

Tlf. 55 72 72 82
Mail: wip@maler.dk

Østergade 17b | 4171 Glumsø | T l f .  57 64 60 85
www.gbtryk.dk | gbtryk@gbtryk.dk

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S

Din Tryksagspartner
Alt i grafi sk kommunikation – også specialopgaver

Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Næstved afdeling
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

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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Formand for socialdemokraterne
i Næstved
Ida	Marker,	Kalbyrisvej	99,
4700	Næstved,	tlf	26	13	36	20
E-mail: idamarker@gmail.com

Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften	37,	4700	Næstved		
Tlf.	22	16	13	98
E-mail: aks@mail1.stofanet.dk

Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej	137,	4700	Næstved
Tlf.	55	72	40	06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse	Bygade	24,	4700	Næstved
Tlf.	55	44	50	98
E-mail: lwe@sosu-naestved.dk

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget,  Brøderup,
4733	Tappernøje
Tlf.	55	96	55	84
Mobil 20 80 28 12
E-mail:
flemming.bjerregaard@privat.dk

Formand, Holmegaard
Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684	Holmegaard
Telefon:	64	64	02	09	
Mobil:	29	43	12	17
E-mail:
christian.benzon@privat.dk

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde	Alle	15,	Fensmark,
4684	Holmegård.
Tlf	55	54	79	74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk

Formand, Suså
Kaj Olsen
Ringstedvej 22,
4171	Glumsø
Tlf.	57	64	63	92
Mobil	41	43	63	92
E-mail:
kaj.karin@get2net.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej	95,	4700	Næstved
Tlf.	Christiansborg	33	37	40	51
E-mail: smahe@ft.dk
Sms	telf;	61	62	42	22

Formand for DSU
Amalie	Natali	Aaboe
Læsøvej	59,	Næstved
Tlf		31	44	32	50
E-mail:
amalie.nathali@gmail.com

Borgmester, Næstved
Henning Jensen
Fodbygårdsvej 111, Næstved
E-mail: hejen@naestved.dk
DUI-Leg og Virke, Næstved
formand Danijel Mujkanovic
Jomfruestræde	3,	2.th.,
4780	Præstø
mobiltelefon	20	83	19	79

DUI LEG og VIRKE, 
fællesledelsen
formand Jes Hansen
kontaktperson	Birte	Petersen
55	72	24	94	/	30	61	24	02
E-mail: birteole@stofanet.dk


