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Forord. 
 

Da Gunhild havde bidraget til Koldingbogen 1993 med 
SF´s historie, meddelte hun mig, at nu var det mit 
ansvar at få SF´s historie nedskrevet og fastholdt 
fremover. Jeg har været meget i tvivl. Men da Asbjørn 
Agerschou opfordrede mig til at skrive om SF Kolding i 
80´erne – da det var sjovt at være SF ér- vores motto fra 
dengang, tog jeg udfordringen op. Og så syntes jeg ikke 
historien kunne stoppe der. Det er øretævernes 
holdeplads af fortælle om sin samtid. Men dette er, 
som jeg har opfattet den. Jeg har forsøgt at være 
ordentlig, objektiv kan man ikke være, når man selv er 
indblandet. Sårende afsnit kan kun tilskrives mig. Jeg 
beklager på forhånd, hvis passager kan opfattes sådan. 
Det har ikke været hensigten. Jeg har bare villet fortælle 
mine oplevelse – opture og nedture med SF Kolding fra                 

                                                                            1984 -2017.                                                  
BR Gunhild Due og BR Lis Ravn Ebbesen 1998.  
Foto Privateje            
 
Stor tak til Margit Vestbjerg for grundig og velovervejet korrekturlæsning og Ebba Østergaard 
Pedersen for at høre på mig og hjælpe hukommelsen på vej. Og til Niels Ove Andersen for billeder. 
 
Lis Ravn Ebbesen 
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Formænd for SF i Kolding: 
1959-? : Kai Ibsen 
1977-? : Alfred Jakobsen  
1980-1982: Villy Søvndal  
1983-1986: Mads Olesen  
1986-1988: Asger Telling  
1988-1989: Anitta Mott  
1989-1989: Tine Besser  
1989-1990: Ove Outzen  
1990-1991: Greger Sagerström  
1992-1993: Annette Thorsen  
1993-1994: John Bondebjerg  
1994-1995: Michael T. Clemmensen  
1995-1996: Asger Telling  
1996-1997: Poul Friborg  
1998-1999: Christine Rasmussen  
2002-2003: Ingrid Olsson  
2003-2004: Niels Ove Andersen  
2004-2004. Ingrid Olsson 
2004-2005: Michael T. Clemensen  
2005-2006: Johannes Hofland 
206-2006. Ingrid Olsson   
2006-2008: Pernille Frahm  
2008-2009: Mette Lotzfeld  
2009-2013: Jette Vangslev  
2013-2018: Ole Damborg  
2018-         : Mette Løwe Voss 
Folketingsmedlemmer 
Gunhild Due 1964 
Villy Søvndal 1994-2011  
Karina Lorentzen Dehnhardt 2007-2015  
Byrådsmedlemmer 
1961-1969 Kaj Ibsen  
1977: Gunhild Due, Alfred Jakobsen  
1981: Gunhild Due, Villy Søvndal, Rita Kristensen Rita blev afløst af Tonny Jensen.  
1985: Gunhild Due, Villy Søvndal, Tonny Jensen, Lis Ravn Ebbesen 
1989: Villy Søvndal, Tonny Jensen, Lis Ravn Ebbesen, Margit Vestbjerg, Ib Hansen, John Bondebjerg.  
1993: Villy Søvndal, Tonny Jensen, Lis Ravn Ebbesen, Margit Vestbjerg, Ib Hansen, John Bondebjerg, Annette Thorsen. 
Villy Søvndal afløses af Else Danø. Ib Hansen afløses af Tonny Jensen  
1997: Lis Ravn Ebbesen, Margit Vestbjerg, John Bondebjerg John afløses af Michael Clemensen. 
2001: Lis Ravn Ebbesen, Margit Vestbjerg  
2005: Lis Ravn Ebbesen, Marwan Zobi 
2009: Lis Ravn Ebbesen, Marwan Zobi, Trine Ebbesen, Christian Gøttig, Hans Winther. Marwan og Christian forlod SF’s 
byrådsgruppe 2011.  
2013: Lis Ravn Ebbesen.  
2018: Karina Lorentzen og Hans Holmer 
Amts/regionsmedlemmer 
1985-2005: Solveig Outzen 
2012-         : Ida Damborg (opstillet af Esbjerg partiforening)  
2013-2017: Hans Winther 
2017-         : Villy Søvndal 
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Vi sejrede ad helvede til. 
SF Kolding i 80`erne 
 
Lille Trine var med hos “bestemmermanden” i går. Det kalder hun borgmesteren. Hendes mor 
overrakte 24 forældreråds protester mod prisstigningen på børnepasning i 1982. Således kunne 
man 29.9.81 læse i Kolding Folkeblad, hvor jeg afleverede underskrifter til Kolding Byråd sammen 
med Trine og højgravid med Line. Line blev født 8.12. men jeg nåede at stemme først. Det var det 
valg, hvor Anker Jørgensen mistede sit flertal. 
Fra græsrod til politikker. 
Jeg er ikke vokset op i et partipolitisk hjem. 
Men med en far, der fik sin ”invalidepension”, og en mor, der måtte holde sammen på familien, 
når han var syg, fik jeg en social indignation med fra barndommen.  
Jeg husker især en fortælling: Så sad hun der  
(socialrådgiveren) og rettede på sit helsilketørklæde og var ligeglad med, jeg stod med en syg 
mand et nyfødt barn og jer to (min bror og mig), og så syntes hun, jeg kunne tage arbejde med at 
skylle flasker på mejeriet og have din søster stående på gulvet.”  
Den egentlige grund til mit politiske engagement var dog at blive mor til Trine. Jeg læste til lærer 
og fik Trine midt i uddannelsen. Hun blev 5 uger gammel afleveret i vuggestue, og selvfølgelig 
skulle jeg være en del af forældrerådet, det handlede jo om min lille guldklump. Alle forældreråd i 
kommunen var organiseret i Forældrenævnet i Kolding.  
De manglede en ordstyrer til repræsentantskabsmødet og efter at have ledet mødet, endte jeg 
med at blive valgt til sekretær og overtog i løbet af året også formandsposten.  
I Forældrenævnets bestyrelse sad 2 kommunister, og jeg blev derfor en del af venstrefløjens 
arrangementer. Fredsmarcher, hvor Villy Søvndal for evigt ødelagde Skipper Clement ved at påstå, 
”silke skal vige vadmelsklæ´r” ikke handlede om revolution, men om sex.  
Jeg holdt min første offentlige tale om ”flere bedre og billigere daginstitutioner” til et 8. marts 
arrangement, og så var der selvfølgelig 1. maj. 
Forældrenævnet udgjorde sammen med alle socialudvalgets samarbejdspartnere, 
handicapforeninger, lærere og præster ”Det Socialforbrugernævn,” som havde kvartalsmøder med 
socialudvalget. 
Der fik jeg hele min oplæring i socialpolitik. Og så var jeg i 81 blevet moster til dejlige Allan, der er 
født med Downs syndrom. Dengang hed det godt nok mongol. 
Villy Søvndal var valgt til byrådet i 81 og sad i socialudvalget, hvor de var på fornavn med 
hinanden. Vi andre blev kaldt ved efternavn, når der var møde:  Fru Ravn Ebbesen.  
Jeg havde overtaget en elev fra A-skolen, skolen SF havde fået oprettet som et alternativ for 
skoletrætte og udfordrede elever, og hvor Villy underviste. Det brugte Villy som grund til, at vi lige 
skulle udveksle, hvordan det gik med vores fælles elev over en øl efter møderne, og distræte Villy 
opgav at lære mit fornavn og kaldte mig dengang som nu ”Frebbesen.”  
Villy opfordrede mig til at finde et politisk tilhørsforhold. Jeg havde stemt på SF til folketingsvalg. 
Og til kommunalvalg på den kommunist, jeg kendte fra forældrenævnsarbejdet vel vidende at 
stemmerne tilfaldt SF, fordi de 2 partier var i valgforbund. 
I 80`erne manglede der ca 400 daginstitutionspladser. Kommunisterne sørgede behændigt for at 
deres ventende mødre dannede en ” Venteliste forening”. SF og VS og Forældrenævnet blev 
inviteret med til et møde.                                                              
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Da Villy dagen efter havde udtalt sig på alles vegne i 
 avisen, blev jeg vred. Det var vigtigt for mig, at 
Forældrenævnet fremstod upolitisk. Især fordi vi havde 
indflydelse. F.eks. blev forældrenævnet i foråret 84 
inviteret til at deltage i forhandlinger med Kolding 
Kommune sammen med BUPL om besparelser på 
daginstitutionsområdet. Besparelserne endte 12.4.84 
med at samtlige daginstitutioner fik udvidet åbningstid! 
Dengang fik kommunerne statstilskud efter åbningstid. 
Så en udvidet åbningstid, uden adgang for børn og med 
kun en enkelt personalet til stede, der brugte tiden til 
forefaldende arbejde, skaffede kommunen ekstra 
refusion. Refusionen var langt højere end 
personaleudgiften. Aller sidste del var jeg ikke med til. 
Den tog BUPL alene. Der blev skåret et par ansatte - men 
på selvejende institutioner, der ikke var organiserede.  
Villy og jeg holdt efterfølgende møde. Han mente, SF var 
nødt til at bakke op i byrådet, når BUPL havde sagt ja. Jeg 
og Forældrenævnet var principielt imod fyringerne.                                                                                                             
Men jeg kunne godt se, at aftalen bandt for et 
byrådsmedlem.                                                                                                    Folketingsvalgkampsfolder 1990 

 
Medlem af SF? 
Jeg gik på biblioteket og lånte en bog, hvor de enkelte partiers mærkesager og politikområder var 
oplistede for alle partierne og krydsede af, hvad jeg var enig i. Og jo, - jeg var SF´er. Det var i alt 
fald det parti, jeg var mest enig med.  
1.maj 84 fortalte jeg glad Villy, at jeg gerne ville meldes ind. Det var lidt af en affejning, at han 
mente, jeg først skulle på introkursus. Fra fredag til søndag i SF´s lokaler i Markdannersgade. 
Vi var ca 10, som jeg husker det. 
Gunhild Due, medstifter af SF, fortalte om byrådsarbejdet. Villy om miljøpolitik. Om hvordan 
forurening i en sø udvikler sig eksplosivt, fordi det foregår som 2X2, 4x4, 16x16. Det var ny viden 
for mig. Mit hjerte lå dengang som nu ved det socialpolitiske. 
 
Kaj Ibsen, SF`s første byrådsmedlem og medstifter, 
fortalte om frihedskæmpernes kamp. Og hvordan 
politiet i starten havde været meget imod de 
flygtninge, frihedskæmperne hjalp, og hvor svært det 
kunne være at finde de 100kr, flygtninge skulle kunne 
fremvise hos politiet for at have ophold. Og hvordan 
de samme betjente anså sig selv for frihedskæmpere, 
da de blev deporteret. Det var svært at acceptere. 
 
 
 
Kaj Stabel og Frue og BR Alfred Jakobsen. 
Grundlovsdag 2006 ved Koldinghus.  
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Det fyldte meget i SF, at medlemsarkiver blev brugt til at deportere kommunister til 
koncentrationslejre, og det var baggrund for, at SF havde lukkede generalforsamlinger til efter 
2000. For hver gang vi stillede forslag om at åbne, huskede Alfred Jakobsen, SF´s tidligere 
byrådsmedlem os på hvad det kunne føre til.                              
Villy er som sagt en distræt herre, så penge havde Villy aldrig på sig. Derfor betalte jeg de øl, vi 
drak efter Socialforbrugernævnsmøderne. For de lånte penge inviterede han min mand og mig ud 
at spise og fik der introduceret ideen om, at jeg stillede op for SF til byrådsvalget.  
Jeg var blevet medlem af en ganske aktiv partiforening. 
Der var formøder til økonomiudvalgsmødet i Gundhild Dues køkken, og de månedlige 
bestyrelsesmøder var åbne, så dem deltog jeg i. Derudover var der en bladgruppe, en faglig 
gruppe og en lærergruppe, en kvindegruppe og en miljøgruppe. Samt generalforsamling hvert 
halve år. Og sommerfest hos Villy i kollektivet i Idyl. 
 
SF i Kolding Byråd 1981. 
Det Kan Nytte!  
Selv om regeringens politik lægger urimelige snævre rammer for 
kommunernes muligheder, og selv om SF med sine to mandater ikke har 
kunnet revolutionere Kolding Kommune, så har vi da fået meget igennem, 
stort og småt, at vi har lyst at forsætte.  
Sådan lyder spidskandidaten Gunhild Dues ord i 81 i forordet til valgpjecen.         
Alfred Jakobsen genopstillede ikke. De 5 øverste kandidater var unge 
mellem  22 og 32 år. Dengang var der listeopstilling, og Gunhild fik 
følgeskab af de 2 øverste Villy Søvndal og Rita Kristensen. Rita var 25 år og 
ansat i en daginstitution og småbørnsmor til 2. Hun valgte midt i perioden 
at udtræde. De fleste møder lå efter arbejdstid, og hun følte at både 
hendes køn og alder samt parti tilhørsforhold gjorde, at ”de rygende               valgpjecen 1981                                                                                                                                                                                              
jakkesætsmænd” ikke tog hende alvorligt, og så var hun presset  
tidsmæssigt.  SF´s  nr 7 på listen Tonny Jensen blev derfor indsat i stedet. Unge kandidater har det 
jo med at flytte fra byen.                                                                                         
Gunhild siger om perioden: Da vi gik til valg, gik vi faktisk til valg på, at midtbyen skulle 
fredeliggøres. Det er vigtigt, at byerne er til at holde ud at bo i, SF har derfor været med til at 
gennemføre den trafikplan, vi har, og som betyder en fredeliggørelse. Derudover har det været en 
vigtig opgave for SF, at forsvare nogle ting mod regeringens nedskæringer og stramninger overfor 
kommunerne. Det er især det sociale område vi har forsvaret. 
Gunhild Due var en erfaren dame. Hun var sidst i 50`erne foredragsholder i radio og tv, hvor hun 
fortalte om de bøger, hun havde læst. Foredragene var for husmandskoner. Måske derfor lagde 
Gunhild især vægt på, at SF talte et sprog almindelige mennesker forstod. Hun havde været 
medstifter af SF Kolding og havde både været medlem af hovedbestyrelsen i SF og siddet i 
Folketinget 1964-71. Hun var meget optaget af ligestillingsspørgsmål. Da Villy blev valgt i 81, havde 
hun besluttet, at han skulle sidde i socialudvalget. I følge overleveringen, fordi hun ønskede at 
signalere, at mænd godt kan tage sig af de bløde områder og kvinder af de tekniske. 
Gunhild bliver i et interview i partiforeningens blad ” Socialisten” spurgt, om man ikke let bliver 
realpolitiker og svigter de socialistiske idealer. 
Svaret er kontant: Jeg mener, de ideologiske holdninger hører mere hjemme i folketinget. 
Selvfølgelig ligger ens holdninger altid bag det, man gør.  
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Er man først valgt ind i en kommunalbestyrelse, så har man fanden gale mig at lave det arbejde, 
der skal gøres, ellers svigter man dem, der har valgt en.  
  
SF Kolding og SF centralt. 
Grupperne var mest optaget af landspolitiske temaer, inden for hver deres fagområder. Og der var 
hård kamp om at få lov til at blive landsmøde delegeret. Især fordi partiet lokalt var præget af de 
faglige. Det var også   partiforeningsformanden Mads Olesens ståsted. Han var søn af 
socialminister Aase Olesen, det kunne man nu ikke høre, og han brød sig bestemt ikke om at få det 
nævnt. Han var optaget af landspolitiske mere ideologiske emner og EF-spørgsmål. Han var 
formand for fotografisk Landsforbund Fyn/Sdr. Jylland, og oplevede sig fyret fra sin arbejdsplads 
på baggrund af sit politiske tilhørsforhold. Han indskrev sig i SF Koldings historie ved at sælge sit 
folkevognsrugbrød og donere pengene 1500kr til EF-valgkampen i 84. 
Han var en meget engageret, flittig faglig, men også meget rummelig og god til at byde nye 
velkommen i partifælleskabet.  
Hovedbestyrelsen og landsmøder i de år var optaget af arbejderflertal og de emner, der kunne 
opstå i forbindelse med en eventuel regeringsdannelse: social genoprettelse, 
arbejdstidsnedsættelse og skattepolitik, så der var kamp om delegeretpladserne. 
I dag kan jeg jo godt forstå, hvorfor det var umuligt at blive valgt som delegeret i de år. Jeg var 
henvist til de kommunalpolitiske landsmøder. Og det var ikke et dårligt bytte. 
Jeg var med til mit første på ” Den Røde Højskole” i Kolding opført af og for socialister. Villy gjorde 
meget ud af at præsenterer mig for andre SF`ere. Og som relativt nyt medlem gjorde det stort 
indtryk på mig, at folketingsmedlem Asbjørn Agerschou gav sig tid til at snakke med mig. Jeg 
husker ikke debatten, men kan stadig fornemme stemningen og se KPLU formanden for mig. Jeg 
mener han hed Johnny og var socialrådgiver og valgt på Sjælland. 
Senere i 80`erne blev posten overtaget af Kirsten Hove.  
 
Opstillingsmødet 
Baggrundsgrupperne var hver især ansvarlig for deres 
politikområde til det kommunale valgoplæg i 85. Jeg alene 
skrev oplægget om socialpolitik. Der var mærkelig nok 
ingen baggrundsgruppe selv om socialudvalget ellers et 
meget magtfuld udvalg, som havde ansvar fra vugge til grav. 
Daginstitutioner, ældrepleje og alt det man forbinder med 
socialpolitik. Og beslaglagde over halvdelen af kommunens 
budget. Til gengæld blev der holdt ”hulemøder” med 
socialrådgivernes tillidsfolk. 
Jeg havde været med et år, som man skal i følge SF´s love, 
og deltaget, hvor jeg kunne. Til opstillingsmødet i foråret 85 
havde Villy lavet et forslag til placering af kandidater. Det 
blev et meget ubehageligt møde. Kvindegruppen kæmpede 
mod de faglige og de gamle i gårde kæmpede imod mig. 
Senere fik jeg at vide, det var fordi single Villy skulle have 
haft et forhold til en gift kvinde.                                                         Lis Ravn Ebbesen nyvalgt til  

                                                                                                                                          Kolding byråd 1985 – Foto privateje.                                                                                                                                                                                     
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Vi troede du var bollet ind i partiet, fik jeg senere forklaret. Nej, den gifte kone var ikke mig, men 
det havde man åbenbart troet i partiet. Villy Søvndal var dengang alle pigers og svigermors drøm i 
alt fald i Kolding. For øvrigt gik jeg også forkert klædt. Tørklædet var ikke bundet i 
partisantørklædestil, og jeg for meget blåt sminke om øjnene til at være SF´er, og jeg blev i høj 
grad opfattet som højreorienteret, fordi jeg både var gift, havde børn og boede i hus.  
Villy argumenterede for, jeg skulle højt på listen, dels fordi han kendte min politiske 
gennemslagskraft, og da jeg alligevel ville samle mange stemmer. Jeg var et kendt ansigt, fordi de 
2 lokale aviser altid manglede stof. Forældrenævnsformanden måtte ofte levere en historie, når 
det var småt med stof. Mange er de gange, hvor der blev ringet til telefonen på lærerværelset i 12 
frikvarteret for at høre, hvad Forældrenævnet nu havde gang i. Og i modsætning til nu, var man 
altid sikker på at få sit billede i. Det fyldte alt sammen. Villys argument var derfor at jeg lige så godt 
kunne stå højt, fremfor at SF fik en overskrift om, at jeg brød listen. 
Også til det valg havde vi listeopstilling. Derfor var det især en torn øjet, at den kvindelige 
bestyrelsessekretær ikke stod ligeså højt som mig. Og da også flere bestyrelsesmedlemmer stod 
lavere på listen, var det angrebsvinklen. I dag ved jeg, de mere så sig selv som ”pynt”. Men 
stakkels Villy måtte indkassere ord som: Idyl havde ordnet det hele over køkkenbordet.  
Formanden Mads Olesen, var på Villys side. Han stod før mig, men havde nok ikke de store 
ambitioner om en byrådskarriere. Villys liste sejrede. Jeg havde ikke ud over Forældrenævnet 
været engageret i organisatorisk arbejde og derfor aldrig oplevet den slags personkampe.  
Jeg syntes, det var frygteligt. Der var ingen der talte om kompetencer og gennemslagskraft ud over 
Villy. Det var et spørgsmål om for eller imod hende eller mig. Og jeg var stærk i tvivl om, det var 
noget jeg ønskede at udsætte mig selv for. Jeg fulgtes hjem med Gartner Leif en af de faglige. Jeg 
kendte ham ikke særlig godt, men han fik givet mig selvtilliden tilbage. Han var mere vant til 
tonen, og tog det helt fra oven og sagde, at han syntes, at den bedste havde vundet. Næste dag 
trak en af de faglige sig, en fagforenings formand for Rør og Blik. Han ville ikke stå på en 8. plads. 
Det kan man sådan set godt forstå. 
 
Valget 85.                                                                                                  Foto LRE    

Vi syntes selv, vi var voldsomt moderne. 
Baggrundsgruppernes oplæg til valgprogram blev 
trykt på farvet papir med formand Mads Olesens 
illustrationer – MAO var kunstnernavnet.  
Og hovedpjecen med kandidatoplysninger var i A3 og 
trefløjet. På forsiden ser man maven af et jakkesæt 
med vest, hvor en kvinde i vestelommen viser et skilt 
med ”Brug arbejderflertallet” 
Teksten lyder: Valget står mellem egoisme og 
solidaritet. De sidste år har sat sig dybe spor i 
Danmark. Det skal være lettere at se forskel på 
danskerne siger Schlüther–regeringen. Derfor er de velhavende danskere blevet belønnet, mens 
jævne arbejderfamilier, arbejdsløse, bistandsklienter og pensionister har betalt prisen. Lad os gøre 
valget til et opgør med den politik, der fordeler byrderne så skævt og fratager kommunerne deres 
økonomiske handlefrihed. 
Gunhild havde ved sidste valg skrevet forordet i pjecen med sit navn under, som spidskandidater 
ofte gør. Denne gang var det ”partiforeningens” forord, kan man af sproget tydeligt høre.  
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Gunhild var heller ikke underskriver, som det ved seneste valg. Jeg tror, det passede hende fint at 
blive aflastet.   
Begge aviser stillede til det pressemøde, hvor vi i lokalerne præsenterede pjecerne. Også det var 
åbent for medlemmer, og midt i Villys store SF-valgoplæg afbrød et medlem: Det er kedeligt. Skal 
vi ikke hellere fyre en fed. 
Efter det fik Villy forbud mod at uddele indmeldelseskort på værtshuse. 
Medlemmet afbrød også bestyrelsesmøder med samme ønske. Det var dengang SF´s dilemma, at 
vores sociale dna ofte udfordrede SF´s rolle som et professionelt politisk parti. 
 
Kommunevalget 85 
Jeg blev valgt - forbløffende for mig selv. SF var gået frem. Jeg kom i byrådet sammen med de 3 
SF´ere, der sad der.  
Jeg kom hjem ved 4.tiden og var oppe klokken 7.00 for at bede fri fra skole. Villy ringede og 
spurgte, hvilke udvalg jeg ville sidde i. Socialudvalget. Jeg var jo gået til valg på flere bedre og 
billigere daginstitutioner. 
Men der sad Villy!  
Jeg anede ikke, man skulle sidde i mere end et udvalg.  
Meget naiv. 
Jeg endte heldigvis i socialudvalget, og beskæftigelsesudvalget, hvor det var svært at komme til 
orde. Det var et ”mandeudvalg” og jeg blev overset. Når det blev for meget, sagde DA 
repræsentanten,” hun har hånden oppe ” hun - hun måtte også finde sig i formanden ved festlige 
lejligheder skulle mærke efter om ” te gav tynde lår ”. Jo, der er sket noget ligestillingsmæssigt. 
Miljøgruppen i SF havde udarbejdet et genbrugs og ledighedsprojekt for kvinder ”Rasmine”. Ledige 
kvinder skulle sortere affald, og de genbrugelige dele skulle sælges i en kommunal genbrugsbutik. 
Jeg fik sagen på dagsordenen, men det kneb gevaldigt med at få forvaltningen til at 
realitetsbehandle forslaget. En af gangene, hvor jeg rykkede, svarede embedsmanden, at hun ikke 
gad behandle ”mit lort”. 
Miljøgruppen var i det hele taget god til at arbejde både med politikudvikling, konkrete forslag og 
” aktioner”. Kommunens nye affaldsplan satsede meget på forbrænding. SF´s modsvar var en hel 
sammenskrevet plan, der brød med ”pyromanerne”, og som i stedet gik ind for genbrug. 
Det blev synliggjort, ved at miljøgruppen op mod jul lavede en indsamling af reklamer fra SF 
medlemmers postkasser. Reklamerne blev sorterede og leverede tilbage af grønne julemænd, til 
den forretning reklamerne kom fra, så butikkerne kunne genbruge dem. 
Der blev også indsamlet mælkekartoner, som blev brugt til at bygge et meterhøjt legehus. 
Legehuset blev opstillet i midtbyen som samlingssted for borgere, der ville diskutere genbrug. 
SFU´erne brød ind på forbrændingen for at ophænge et banner med et SF/SFU budskab om 
genbrug, og da Skærbækværket gik i gang med en udbygning, der ville fremme forbrænding af kul, 
lavede miljøgruppen en blokade. 
Også kulturudvalget sagde jeg ja til - alt jeg vidste var, at Kolding have et bibliotek og Koldinghus. 
Men min indlæringskurve blev stejl. Gunhild Due sad der også, og hun blev min mentor og 
inspirator i mit politiske liv. 
Gunhild var meget optaget af både kunst og litteratur og arkitektur. Og hun forstod at bruge kultur 
som løftestang for politiske temaer, når hun f.eks. holdt medlemsmøder, hvor hun læste digte, og 
satte dem ind i en politisk dagsorden som dette af Inger Christensen: 
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Et samfund kan være så stenet  
At alt er en eneste blok  

Og indbyggermassen så benet 
At livet er gået i chok 

 
Ud over at sidde i kulturudvalget var hun gruppeformand og sad i teknikudvalget. 
Jeg ved ikke, hvornår Gunhild besluttede sig for ikke at genopstille, men hun var ikke altid tilfreds 
med Villys facon, selvom hun bakkede ham troligt op. Hun måtte i byrådet tåle at blive drillet med, 
hvem der egentlig var gruppeformand i SF, fordi Villy nu igen og igen var citeret for en sag i avisen. 
Hendes svar var hver gang, at Villy var vores presseansvarlige. Men derfor kunne hun godt skælde 
ud. Villy havde i avisen sagt ”Jens Møller, (Kristelig Folkeparti) er en hykler” – det medførte et 
Gunhildkursus i at gå efter sagen og ikke manden. At sige at han stod for en hyklerisk politik var 
acceptabelt. Men at sige han var en hykler var uacceptabelt. De var heller ikke helt enige om, hvad 
der skulle vægtes ved de årlige budgetforhandlinger. Vi tre andre var uenig med Gunhild i at det 
kommende teater skulle laves som et samarbejdsprojekt med investeringsselskabet bag Hotel 
Scanticon (nu Comwell).  
SF kritiserede processen og forlangte en folkeafstemning om 2 forslag. Forslaget Gunhild og 
flertallet i byrådet pegede på, og påstod var det billigste for kommunen. Og et SF-forslag om, at 
skulle Kolding have et teater, skulle det ligge i midtbyen og betales ved en skattestigning. 
Diskussionerne medførte, at Gundhild overlod økonomiudvalg og gruppeformandsposten til Villy 
midt i perioden. 
Kommunalpolitisk var SF et oppositionsparti. Socialdemokratiets gamle anså SF for et unødvendigt 
halehæng. Oftest blev budgetforlig indgået med Venstre, som socialdemokratiet havde 
konstitueret sig sammen med, og De Konservative. Der blev forhandlet i dage og nætter. Inden 
havde hvert parti skullet fremlægge et sammenhængende budgetforslag. Vi fastfrøs hvert år 
daginstitutionstaksten, og betalte den med at sælge ” aktierne i Billund lufthavn” og hæve 
ejendomsskatten, som vi anså for mere socialt afbalanceret end en skattestigning. Proceduren var, 
at det største parti præsenterede sine forslag, som partierne så løbende sagde ja eller nej til. Som 
sidste i rækken var der aldrig penge eller flertal for SF´s forslag, så det var sværere at få indflydelse 
og nemmere at sige nej og stå udenfor forlig. Når forligene var indgået regnede budgetafdelingen 
ud, hvad SF skulle hæve ejendomsskatten med for at få sine egne og forligskredsens forslag med. 
Og Villy lavede en dundertale og ” at det var til at brække sig over de andre partiers politik, og for 
kun en pakke cigaretter i ugen (eller hvad ejendomsskatten kunne udregnes til) kunne 
børnefamilierne sikres en bedre dagligdag.”   

  
Eva Hansen, mangeårig sekretær, Rød Kælling 
og formand Asger Telling, Sømandshjemmet 
folketingsvalgaften 1988. Foto privateje.  
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Verdens bedste partiforening. 
SF flyttede lokaler fra Markdannersgade til Sømandshjemmet på havnen.  
Formand Mads kom i arbejde og Asger Telling talehørerlærer tog over. Han havde prøvet det før, i 
den partiforening han kom fra og fortsatte Madss åbne og rummelige arbejdsfacon. 
De faglige i SF anså mig i starten for inkompetent- en lærer var ikke faglig, og de havde ikke ønsket 
at være baggrundsgruppe for beskæftigelsesudvalget, nok orkestreret af den skuffede 
bestyrelsessekretær, jeg overhalede til opstillingsmødet. Hun meldte sig senere ind i 
socialdemokratiet. Jette Hvidtfeld blev min sparringspartner på beskæftigelsesområdet.  
Årene i Sømandshjemmet blev det den store forbrødringstid uden magtkampe. Og jeg oplevede at 
få et knus på åben gade af tovholderen i faglig gruppe, fordi jeg var så sej. Lokalerne blev 
samlingsstedet, hvor vi nærmest var dag og nat. 3 SF møder om ugen var intet særsyn. Antallet af 
baggrundsgrupper blev udvidet med en kultur- og en socialgruppe, og der var 
fredagseftermiddagsmøde før hvert økonomiudvalgsmøde og møde før hvert byrådsmøde. Det 
samarbejde blev beskrevet i et såkaldt cykelpapir, idet formanden/MAO havde lavet en cykel som 
illustration på papiret. 
En gruppe havde været på Livø og lært akrobatik, så SF Kolding havde revy med akrobatik nogle år, 
hvor både kommunale og landspolitiske emner blev vendt. Et nummer handlede om, hvor dårligt 
flygtninge blev budt velkommen. Flygtningen blev spillet af Greger Sagerström, svensker, hvis 
dansk/svenske tilsat en gang sort hårfarve passede perfekt. 
Der var stor formandsudskiftning, folk blev slidt op eller flyttede. Tine Besser, Anitta Andersen 
holdt en enkelt eller 2 halvårlige generalforsamlinger.  
SFU var meget aktive. Nicolaj Ejler og Per Thue rekrutterede mange. Og lokalerne lå perfekt i 
forhold til i en tur i byen. Problemet var, at der i lejekontrakten stod, der ikke måtte overnattes. Så 
vi var et par i bestyrelsen, der fik opgaven at holde styr på SFU. “Tanterne “ blev vi kaldt. Det hjalp 
nu ikke så meget hverken på overnatning eller lyst til fester, men ellers var SFU let at få i tale. 
SFU var engageret i både bestyrelsesarbejdet, byrådsbaggrundsgrupperne og 3. halvleg på “ 
Kridthuset”. Vi skulle altid lige have en øl, inden vi gik hjem. SFU´erne var så kendt, de fik 
”skrevet.” Aftenens clue var, når de holdt store taler om Jens Vejmand på vegne af Jens Vejmands 
befrielsesfront. De havde ordet i deres magt.  
Ofte blev møderne i lokalerne også lange, fordi Villy skulle spille og synge. Han sad i mødelokalet 
og spillede, medens de, der var interesserede i politik stod i køkkenet og diskuterede storpolitiske 
emner. Ind imellem var de ret trætte af Villys banjobande.  
Kommunikationen foregik i høj grad via partiforeningsbladet ”Socialisten” gennem 80´erne. Jeg 
rapporterede hver gang fra byrådsmøderne, ligesom Solveig Outzen gjorde fra amtsrådsmøderne. 
”Over hegnet” fortalte den nyeste partiforeningssladder, og ”Stafetten”, var en måde at få en 
baggrundsgruppe eller et medlem til at levere en artikel. Det var også her, der blev læst nyt fra 
bestyrelsen og referater fra generalforsamlingen. Bladet bestod typisk at 8-10 A4sider foldet på 
midten og hæftet, som postgruppen puttede i konvolutter og sendte ud hver måned.      
 
Sikkerhedspolitikken og Kolding. 
Fokus i de år var meget på udenrigspolitik også lokalt. 
Før min tid var der holdt et offentligt møde om NATO´s rolle. 
Med oplægsholdere udefra. Mødet var blevet totalt afsporet af en, der ville debattere Hawk 
missiler.  
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Sikkerhedspolitikken smittede også af i Kolding byråd. Vamdrup lille bitte lufthavn ønskede at få 
en landingsbane asfalteret, og det blev min opgave at holde et flammende indlæg imod. Den ville 
jo i en krigssituation kunne benyttes af NATO, og det var SF imod. Og vi forsøgte også at gøre 
Kolding til Atomvåbenfri kommune. Borgmesteren ville ikke sætte sagen på, men vi indhentede 
underskrifter. 
Jeg fik i første periode indført åbne dagsordener ved et uheld. Borgmesteren bebrejdede mig, at 
jeg i en sag om klapning, dumpning af bundmateriale, der var blevet er gravet op fra havbunden i 
Kolding Fjord for at sikre en passende vanddybde havnen, ukritisk havde fulgt Villy. Mit svar var, 
det var min eneste mulighed, da vi kun kunne læse vore egne udvalgsdagsordener. 
Derefter fik vi tilsendt fra alle udvalg. Det krævede en kæmpe postkasse i ferietiden.  
På et møde med de rasende ventelisteforældre, hvor jeg gav dem medhold, blev jeg mødt med et 
”lille skat” af borgmester Per Bødker Andersen. Jeg blev vred. Det forstod han ikke. Men efter jeg i 
nogle måneder konsekvent kaldte ham ”lille borgmester”, har det ikke været nødvendigt at 
diskutere det siden. 
SFU var optaget af Next Stop Nevada, som jo var en kampagne mod atomprøvesprængninger i 
Nevada Ørkenen i USA. Kampagnen kulminerede med en busrejse gennem USA i sommeren 1987 
med endemål ved atomprøvesprængningsområdet. 
Det betød, at SFU voksede til over 120 medlemmer. Og der blev holdt forskellige events. I 
forbindelse med NATO-topmødet i Kolding havde Next Stop søgt tilladelse til en demonstration. 
Først fik de ja, så nej, for til sidst at blive flyttet helt ud på havnen, hvor ingen forbipasserende 
kom fordi. 
Begrundelsen var ”af sikkerhedspolitiske grunde”. Det blev alligevel en fest. Hovedtaleren var 
Klaus Christoffersen fra Next Stop og han havde sammen med en anden ( SFU’ er) begået en 
lejlighedssang på melodien ” Vi voksne kan også være bange” : 
 
"Vi drømmer om en åben verden 
en verden uden grænser og våben 
en verden, hvor vi kender hinanden 
en verden, der er varm og åben 
I Next Stop er vi ikke bange 
Vi finder styrke i vores sange 
der er så meget vi kan finde på 
der er så meget, vi endnu skal nå 
I næste år til september 
på den røde plads, vi står og venter 
Med russerne vi finder sammen 
Next Stop, vi sprænger rammen 
I Next Stop.... 
 
Det var populært blandt mange unge i Kolding, unge som, efter at 55 unge fra hele landet tog af 
sted sammen med Sangerinden Søs Fenger og bandet Moon Jam i sommeren 87, igen meldte sig 
ud. 
De var dog aktive, som plakatophængere og uddelere ved de to folketingsvalg i 87 og 88.  
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Gadeaktionen var at udlevere kartoffel suppe - en reminder 
om at Schlüter havde indført ”Kartoffelkuren”, 
et finanspolitisk indgreb, hvor en afgift på 20 % 
på renter af forbrugslån samt indførelsen af 
tvungne mixlån ved finansiering af boligkøb gjorde det 
dyrere at låne til forbrug og boligbyggeri for den danske 
befolkning. 

Temaerne i valgflyeren i 88 var: Udsalg arbejdspladser 
billigt til salg - Uffe er et næsehorn - Dansk selvbestemmelse 
- Nej til A-våben - Ja til nedrustning, og Valgets 
hovedproblem: Kan en vejrhane blive statsminister? med 
tegning af Helveg.  

Flyeren var igen tegnet af MAO, som også havde tegnet 
valgplakaten: Villys ansigt på en meget lille krop med guitar 
på. Mange af plakaterne forsvandt. Det blev påstået, at det 
var fordi de unge piger huggede dem og satte dem op på 
deres værelser.  
 

I alt fald var Villys store popularitet lige ved at sende ham i 
folketinget. Byrådsgruppen havde nået at omkonstituere 
os i byrådsgruppen, inden en fintælling viste, at Villy 
alligevel ikke var valgt. 
I 89 til EF-valgkampen var vi naturligvis også på gaden. Jeg 
havde lånt et ”svalehalesæt” og høj hat af en borgerlig 
lærerkollega. Udklædningen skulle symbolisere, at SF var 
imod ”de riges klub”.   
På trods af alle 80´er valgkampene var der også tid til at 
pleje det sociale, eller også var vi bare så meget sammen i 
lokalerne, at politisk arbejde og sociale netværk blev 2 
sider af samme sag.                                                                                          
                                                                                                                                     3.6.89 Lis Ravn Ebbesen ved Liva. Foto LRE 
 
I 88 kunne jeg 28. juni fejre 35års fødselsdag. 
Og hvad var mere naturlig end at holde 
havefest for SF´s aktive medlemmer.  
Socialgruppen stillede fra morgenstunden og 
stegte og bagte, og kulturgruppen udsatte 
mig for en 35års prøve, hvor jeg blandt andet 
skulle vise mine moderlige sider ved at fodre 
kassereren Poul Dahl med bananmos og vise 
mine kvindelige sider ved at forføre Gregers.  
 
I baggrunden Anita Mott, formand, John Mott, Lis 
Ravn Ebbesen og Bente Jensen, aktivist i 80´erne.  
Foto LRE 

https://da.wikipedia.org/wiki/Finanspolitik
https://da.wikipedia.org/wiki/Afgift
https://da.wikipedia.org/wiki/Rente
https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5n
https://da.wikipedia.org/wiki/Mixl%C3%A5n
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Sommeren 89 tog vi en gruppe afsted på strandvandring langs Vesterhavet - den 
såkaldte Nordsøaktion “Livredder for havmiljø”. Der gik det op for mig, hvad det 
betyder at ramme muren. Sand er tungt at gå i.  
 

KL og SF centralt. 
Som nyvalgt blev man selvfølgelig også inviteret ind i KL´s verden, hvor vi naturligvis 
deltog. KL´s møder lå dengang altid i Aalborg. Hittet var gruppemødet, hvor Niels 
Borre, Ishøj og Helene Lund, Farum altid var foran med forslag til en bedre 
integration. Helene, Johs Poulsen (senere radikal) og Villy fortalte om, hvordan de 
oplevede KL indefra i kraft af deres SF-poster. I de år mødes SF sent på aftenen i Jomfru Anegade. 
Dengang var socialområdet en særskilt organisation. SASU. Sammenslutningen af sociale udvalg, 
som også havde ret til at forhandle med regeringen uden om KL. En torn i øjet, der førte til en 
nedlæggelse, som Villy var lige ved at få forpurret på repræsentantskabsmødet i KL.  
På landsplan var vi en stor gruppe nye SF’ere, der var optaget af socialpolitik. Jeg husker 
weekendophold, hvor vi debatterede socialpolitik med overnatning i sovepose. Temaerne var 
børnepasning og enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere og opgør med skuffecirkulærer, - at 
kommunerne fastsatte en standard i stedet for at følge lovgivningen, der taler om skøn i hver sag. 
Dengang kunne man jo altid kende en SF´er på vej til temamøde eller landsmøde på, at man havde 
sovepose og liggeunderlag med- så jo, jeg har delt dobbeltseng med Villy, eller hvad man nu kalder 
det, når alle i en partiforening lægger sig på en række med deres liggeunderlag eller soveposer i et 
klasselokale eller en sovesal. 
 
Kommunalvalgkamp med nyhedsbreve, badges og aktioner. 
Kommunalvalget stod for døren, erfaringerne fra opstillingsmødet betød at partiforeningen holdt 
urafstemning. Villy blev nummer 1 og jeg selv nummer 2. Der var i partiet en debat om Villy og 
hans dobbeltkandidatur. En del mente, at han måtte vælge, hvor han var opstillet. Kompromiset 
blev at Villy ikke selvstændigt måtte tegne valgkampen. Jeg skulle være med på plakaten. Villy og 
jeg blev fotograferet ved et Kolding byskilt for at signalere, vi passede på Kolding, og at arvefølgen 
med mig var sikret. Det vælgerne så i farten var, at Villy holdt om mig. Sådan blev skoven i 
baggrunden opfattet. 
Men hele partiforeningen knoklede. Den nye formand Ove Outzen, Cand.mag. og lærer, og gift 
med SF´s mangeårige medlem af Vejle Amtsråd Solveig Outzen, var en flittig, dygtig og behagelig 
organisator.  
Ib Hansen var velkendt blandt lærere, da han sad i ”kredsbestyrelsen” i lærernes fagforening. Han 
blev opfordret til at opstille. Han var flittig og organisatorisk begavet og opfandt en ”skabelon” til 
valgkampsnyhedsbreve. 
Han fik fortrykt brevpapir med en rød ramme og et nyhedsbrevshoved øverst og kontakt personer 
nederst. Hvert nyt nyhedsbrev blev skrevet på hvidt papir tilpasset rammen, og på kopimaskinen 
kunne der så kopieres meget professionelle nyhedsbreve, syntes vi selv, der kunne sendes til 
fagforeninger og til andre interesserede lige til at hænge op på opslagstavlen. Og han skrev et hav 
af læserbreve. 
Jeg kan ikke huske, hvor inspirationen kom fra, men selv gav jeg den som gadegøgler. Jeg gik på 
glasskår og spyttede ild for at bevise, at SF gik gennem ild og vand for vælgerne, trak skjorten af 
folk, for at sige det var sådan kapitalisterne udnyttede de små, bandt folk og lod dem bryde ud i en 
sæk, for at sige SF altid kunne bryde ud af de øvrige politikeres jerngreb. ”Folk” var naturligvis 
medlemmer af revygruppen. Budskaberne afhang af dagsformen.  
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Villy blev pålagt at påkalde sig borgernes opmærksomhed ved at give et nummer på guitaren, en 
rolle han ikke brød sig meget om. Uh, det kunne tage lang tid, før han fik sig taget sig sammen. Så 
det endte altid med enten ”Fandens Oldemor” eller ”50 tons”, så synes han, han havde gjort nok.  

  
Jeg tegnede også badges som en opstillet venstremand lavede for os 
med slagord som: ”Voldsom Villy”, ” Rock ved Kulturen”, ”Ind med de 
Røde” og så ”Kryds SF”. 
Alle pjecerne fra sidste valg fik et service tjek og blev skrevet 
sammen. Hovedpjecen blev for første (og sidste) gang lagt i 
hænderne på en journalist, der forkortede valgprogram, og omsatte 
det til en kæmpe 2xA3 pjece foldet i tre og så stor, at pjecerne måtte 
foldes en ekstra gang for at få dem ind i folks postkasser eller 
brevsprækker.  
Illustrationerne er afdæmpede. Forsiden var en kæmpe tegnet nøgle 
og teksten ”Sammenhold og Fællesskab”. 
 Også teksten var poleret: Kun det, der er penge i, kommer af sig selv. 
Alt det andet må vi sørge for- enkeltvis og i fællesskab.  

Foto LRE    
Og efter en tekst om ældre og deres livslange indsats og folkeskoleelever, der ikke selv skal betale 
for undervisning, lyder appellen: 
Vi beder bare om, at alle lukker øjnene op og indser hvor, der er brug for flere kræfter. 
Først på sidste side fremgår det ”vi” er SF. 
Nicolaj Ejler var opstillet som kandidat nummer 12. Han konkluderede på mødet, hvor 
valgoplægget skulle vedtages følgende ” Det er den borgerlige klassekamp, der er i offensiven i 
dag”, ”De har nemlig formået at følge med tiden”, ”Og de lever højt på fagbevægelsens og 
venstrefløjens uduelighed og bagstræberiske holdninger med rod i et længst forgangen samfund”. 
Det fik en vred faglig til at forlange Nicolaj fjernet fra kandidatlisten. Så helt tandløs var 
partiforeningen ikke. 
Sammen med SFU blev der planlagt en aktion ”flere ungdomsboliger”. Vi syntes virkeligt, vi 
gungrede, men jeg tror desværre ingen fangede, hvad budskabet var. 
Et ungt SFU ”par” bestilte bord på en restaurant. Midt i middagen stormede en flok SF´ere hen til 
bordet. Halvdelen med blok og blyant, halvdelen med kameraer. Der blev ” blitzet” og spurgt i 
munden på hinanden: hvordan gik det til? Hvad tænkte I, da det skete? Hvordan føles det at være 
så heldig? Til sidst blev det afsløret: de havde fået en ungdomsbolig. Jeg tror, de andre gæster 
mest har været irriterede, men hold da op, hvor vi syntes, vi var fantastiske. 
Aftenen før valget, var der vælgermøde på ”Kridthuset”, værtshus og spillested. Det var et mere 
underholdende af slagsen, hvor både borgmesteren skulle spille klaver og Villy guitar. Vi var mødt 
7 SF-kvinder op. Men da valgtemaerne var få og lejlighedssangene og vittighederne platte, forlod 
vi mødet. I weekenden blev følgende ordveksling overhørt blandt et par socialdemokrater: Så du 
de højrøvede røde kællinger gik? 
Sådan blev ”De Røde Kællingers grønne julefrokost forening” skabt. Vi ses stadig. 
 
Villy som ny borgmester? 
Villy markedsførte sig som Koldings nye borgmester, og forsøgte at lave en aftale med 
borgmesteren om, at den det fik flest personlige stemmer blev borgmester. 
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Det ville socialdemokratiet ikke. Men Villy omsatte behændigt sin store popularitet til at tegne det 
billede, hvilket også pressen faldt for. Med et socialdemokrati, der sagde nej, og borgerlige partier, 
der var imod, var det reelt umuligt. Men i TV og presse blev Villy markedsført, som et god bud på 
Koldings nye borgmester. 
Den socialdemokratiske Per Bødker havde overtaget borgmesterposten lige op til valget i 85, og 
han fik gennemført mange ændringer i midtbyen. Ændringer borgerne opfattede som irriterende 
omlægninger af trafikken. Der var brugt enorme summer på ombygning af Koldinghus ruinen, en 
ombygning, der blev fejret af Dronning Margrethe, Boligminister Agnete Laustsen og byrådet. Min 
mand syntes, jeg var dybt pinlig, da jeg som den eneste af alle gæster i bedste SF stil ikke rejste 
mig for dronningen. 
Borgmesterkontoret ville gerne sikre, at alt gik rigtigt til. Så Emma Gads bog om takt og tone blev 
indkøbt- den gav ikke meget svar, og man spurgte ved hoffet, hvilken champagne Dronningen 
drak. Og da der ikke skulle gøres forskel på høj og lav, var der indkøbt dronningens mærke til alle. 
Til spisningen ankom Borgmesteren og Boligministeren i flotte rober fra CHR 4s tid lånt i 
borgmesterens teatergarderobe. VS og Kommunisterne havde slået sig sammen i ” Rødderne” og 
deres valgplakat var billedet af det udklædte par, BT havde bragt, med sloganet ” Stop festen”. 
Det brugte venstre til at tegne et billede af en extravagant 
borgmester, selvom de havde stemt for festligholdelsen.  
SF fik valgt hele seks. Gunhild genopstillede ikke.  
Der var virkelig fest i lokalerne. Jeg fortsatte til Rådhuset, hvor jeg 
mødte en af forvaltningsdirektørerne. ” I har sejret ad helvede til. 
Borgmesteren er væltet, og I er uden for indflydelse.” Det var den 
fest.  Socialdemokratiet blev halveret - fra 12 til 6.  
Jens Møller havde dog svært ved at se venstres spidskandidat som 
borgmester og opfordrede derfor til, at der blev fundet et alternativt 
flertal, han kunne støtte. Borgerlisten var kommet ind.  
Borgerlisten var dannet af en utilfreds socialdemokrat. Også han 
havde forstået at fortælle om borgmesterens overforbrug. 
”Røddernes” plakat sikrede faktisk hans valg.  
Han havde fået følgeskab af en organiseret ældre venlig konservativ 
herre, formand for Naturfredningsforeningen, der var vild med Villy. 

Selvom Villy havde fået flest stemmer af alle, var der ingen, der pegede på ham 
som borgmester, i stedet fik borgerlisten og SF-formandsposter for at støtte Per 
Bødker. 
SF fik 4 formandspladser: Villy blev formand for socialudvalget, hvor frivilligæraen 
startede med Kolding Selvhjælp og Børnekontakten og Cafe Paraplyen. Kolding 
blev toneangivende på ældreområdet med "Ældreråd" og Plejehjemmet 
Olivenhaven blev tegnet. Det blev toneangivende for leve-bo tanken i Danmark. 
SF i Kolding havde helt fra Alfred Jakobsens tid været optaget af at få bygget 
almennyttige boliger, derfor var det naturligt, at Tonny Jensen blev formand for 
boligudvalget. 
Jeg ville gerne være kulturudvalgsformand. 
Som en af de første formandsopgaver blev det mig, der skulle indvi den teatersal, 
SF havde stemt imod.  
Kulturudvalgsformanden fanget af Erling Thomsen ansat på Koldinghus og medstifter af SF. 
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Jeg skabte pressesensation, og kom i BT, da jeg indledte åbningstalen i overværelse af 
Kulturministeren med at sige: ”Skal jeg forsat sige nej nej nej?” og imens stampede i gulvet ”eller 
skal jeg kæmpe for, at salen bliver brugt?”  
Trampene blev hørt. Efterfølgende havde jeg æren af at danse med Hans Laksholm. Jeg var nu 
langt mere optaget af Rock. Dengang fik den klassiske musik 80% af tilskuddene. Sammen med 2 
musikere fik jeg kortlagt behovet og startet Rocking House foreningen. Den forening, der i dag 
driver det anerkendte spillested Godset. 
Ib Hansen og Margit Vestbjerg ville begge gerne være Plan- og Miljøudvalgsformand. 
Men Margit valgte at gå hjem midt på valgnatten, og da konstitueringsforhandlingerne fortsatte, 
betød det Ib Hansen fik Plan og miljøudvalget Margits ønskejob. Det var en bitter pille at sluge. 
Det, der kom til at fylde var, at Ib gik med til en dispensation for lokalplanen, så MC Donald kunne 
bygge på Vejlevej. Det skilte vandene i SF. Miljøgruppen kunne alle regionsplaner, 
kommuneplaner, lokalplaner og SF´s politikker udenad og mente Ib solgte ud 
Margit Vestbjerg måtte nøjes med et Ligestillingsudvalg. Emnet var relevant nok. Men formanden 
skulle selv opfinde dagsordenen, lede møderne og forsøge at gøre de borgerlige interesserede, - 
og jobbet var ulønnet. 
De konservative havde fået valgt en yngre mand, som på valgnatten gjorde sig bemærket ved at 
springe fra bord til bord og råbe: Vi sparker røv. Da Ligestillingsudvalget var et § 17 stk 4 udvalg, 
hvor også andre end politikere kan sidde, lykkedes det for det samme konservative medlem, at få 
en anden formand bragt i spil. Margit måtte derfor under det første møde bede om ”time out”, 
ringe til borgmesteren og få ham til at få styr på de socialdemokrater, der sad i udvalget. 
John Bondebjerg havde travlt som næstformand i SID og alenefar, så han nøjedes med 
udvalgsposter i bl.a. beskæftigelsesudvalget. 
Om valget har Ove Outzen skrevet i Socialisten: Og det er afgørende, at vi finder en arbejdsform, 
hvor byrådsgruppe og parti finder sammen i et fodslaw, først og fremmet gennem 
byrådsbaggrundsgruppen og de øvrige baggrundsgrupper. Så lad os stå sammen, og vise både den 
borgerlige fløj og socialdemokraterne, at vi er vores opgave voksen, og at Kolding Kommune kan 
styres både effektivt og samtidig åbent og gennemskueligt for alle borgere.  
Og lokalpolitikken kom til at fylde. Verdens bedste partiforening led under det.  Og revyer, jule- og 
sommerfester hørte op.  SF var flyttet til Oluf Ryesgade og også 3. halvleg blev en saga blot. 
Så i 80`erne sejrede vi ad helvede til i partiforeningssammenhæng, men lagde en solid grund for 
de fodaftryk, der blev sat af SF´s skiftende byrådspolitikere senere i Kolding byråd. Vi ændrede os 
fra græsrods og oppositionspartiet, til et professionelt indflydelsesparti. På godt og ondt. 

 
 

SF i 90´erne – vi kan og vil!  
 

1989 - 1993 
 
Socialistisk Folkeparti Kolding Byråds stærkeste hold!  
SF fik ved valget i 1989 rigtig mange formandsposter, og de tog rigtig meget tid.  
De kreative kræfter, der havde været lagt i baggrundsgrupperne, blev nu ædt op af de mange 
opgaver i byrådet. 
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 “Falderebet” blev ikke, på samme måde 
som “Kridthuset” havde været det, 
mødestedet for 3 halvleg, efter at lokalerne 
nu lå på Oluf Ryesgade. Greger Sagerström, 
Sid´er (nu 3F) var blevet formand, og med 
sin baggrund i fagbevægelsen havde han og 
bestyrelsen styr på det organisatoriske. Han 
havde tillid til, at baggrundsgruppen og 
byrådsgruppen tog sig af lokalpolitikken og 
overlod dem ansvaret.  
                                                                                                            
Annie Breinbjerg, Eva Hansen, Bente Jensen, Margit                                 
Vestbjerg og Else Danø danser afrikansk. 1990                                                                                                            

 
 

Greger efterfulgtes af Annette Thorsen i 1992, og selv om de 1/2 årlige generalforsamlinger stadig 
trak fulde huse med fællesspisning og f.eks. afrikansk dans, blev de mere sociale tilbud i partilivet 
færre. Til gengæld smittede Anettes analytiker baggrund af på måden at tænke 
organisationsarbejde på. 
Som noget af det første gjorde hun sig til redaktør på en ”rosepjece” med titlen:  Resultaterne 
viser det- Socialistisk Folkeparti Kolding Byråds stærkeste hold! som beskrev de 6 
byrådsmedlemmers ” fantastiske” resultater i byrådet under overskrifterne: Plads i trafikken, hvor 
cykelstier på Tøndervej nævnes, og at flertallet ikke har fulgt trafikplanen, men har genåbnet 
gennemkørsel i Bredgade. Ligestilling er ligeværd, Kraftanstrengelse for den lokale velfærd, hvor 
det understreges at ” SF har arbejdet for fastholde og udbygge kvaliteten af tilbud for børn og 
unge, det resulterede ved 92 budgettet i 400 nye pladser og i 93 er 800 nye pladser vedtaget” og at 
SF har satset på og fået gennemført Det Rullende Galleri og U- båden, Væksthuset for Psykisk syge, 
Cafe paraplyen i samarbejde med KFUM´s sociale arbejde og Kulturhuset for udviklingshæmmede. 
Miljøvenlig energipolitik, her ”arbejder SF for at sammenlægge det kommunale KKF med det 
private KOH, og sikre mere demokrati og forbrugerindflydelse”. 
Borgerlige angreb, kritiserer salg af kommunale boliger og manglende vilje til at bygge almene 
boliger, og fremhæver, at SF har været med til at sikre boligforbedringer i og byfornyelse af 
kommunale ejendomme. 
Tungt slam konkluderer, ”der er brug for andre løsninger end at deponere havneslam med 
tungmetal bag spunsvægge ” og Kultur er ikke for de få, redegør for, at selvom SF har stemt imod 
Teatersalen, har SF sikret gratis forestillinger til børn unge og ældre. På idrætsområdet har SF 
været fortaler for visionerne om lokale haller, og SF`s indsats for at udbygge Kolding Bad er 
tiltrådt” trods de andre partiers tidligere prestigefulde ønsker.” 
Pjecen på 12 sider blev uddelt i november 92, 1 år før valget, i det meste af Kolding dvs., de 
samme steder som valgpjecen normalt blev uddelt.  
I midten var et indstik med reklame for julemesse i KFUM-hallen, hvor SF deltog for første og 
sidste gang med egen stand. 
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 SF´s stand 1990. Lis Ravn Ebbesen & Line Ebbesen,                   
senere web redaktør. Villys guitar i baggrunden                                                                                                                 
Foto LRE    

 

SF uddelte mine hjemmetegnede SF 
nissesprællemænd og koner, og Villy 
spillede og sang. Vi syntes ikke det  
gav mere end en gadeuddeling, og 
der skulle SF ikke betale for ”standen.”   
 
Livet i partiforeningen.  
Selvom der ikke mere var et hav af aktiviteter i partiforeningen, så var medlemmerne 
velinformeret. Det lokale partiblad ”Socialisten” kom fortsat hele 10 gange årligt. 
Og det gjorde det helt frem til 2006 med billeder og illustrationer, der vidner om et stort 
engagement hos rigtig mange SF´ere. Faste rubrikker var fortsat:  byrådsreferater – kaldet ”byrods 
noter” og ”Nyt fra amtsrådet” og øvrige indlæg om aktiviteter og både foromtaler og referater af 
samme, debatter i partiet og gengivelse af taler og stort og småt. Ud over skiftende medlemmer af 
den energiske redaktion sørgede postgruppen fortsat for at få puttet i konvolutter, og sat 
adresselabels og frimærker på. Der er grund til at fremhæve især to.  

 
Kaj Stabel renskrev både de omfattende 
valgprogrammer, og ”satte ” dem og 
plakaterne ”op” layoutmæssigt, og 
forsatte langt op i alderdommen med at 
skrive referat fra partiforeningsaktiviteter. 
Kaj skrev referaterne med blyant, og de 
blev efterfølgende renskrevet derhjemme 
på Mac computeren. 
  
Villy Søvndal, Else Danø og Kaj Stabel. 
Grundlovsdag ved slottet 1999. 
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Generalforsamling Oluf Ryesgade 1991. Fra venstre BR Kai Ibsen 1961-1969 medstifter af SF. Poul Dahl kasserer 1986 - 
2005. Stående dirigent Karen Lützen en af De Røde Kællinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Billederne tog Niels Ove 
Andersen sig af. SF´s flittige 
fotograf især i 90´erne.  
 

Livet i partiforeningen blev veldokumenteret, derfor kan det også læses at landsdækkende temaer 
fyldte meget.   
I 1992 sagde Holger og konen ligesom et flertal af danskerne “nej til unionen.” SF’s formand 
Holger K. Nielsen blev efter forkastelsen af Maastrichttraktaten en nøglefigur i udformningen af 
det nationale kompromis og de fire forbehold. Et kompromis som både på landsplan og lokalt 
virkeligt delte vandene i SF. Det, der kunne udvikle sig til en storkonflikt lokalt, fik Annette bragt 
partiforeningen helskinnet igennem.  
Der var de arge modstandere, som den tidligere formand Greger Sagerström, der fortsat ville have 
Danmark ud af EU og derfor sagde nej, og så var der dem, der bakkede op om kompromisset som 
f.eks. Anette og jeg. Bestyrelsens flertal anbefalede et nej til Edinburghaftalen, men besluttede 
alligevel at dele valgkampagnemidlerne mellem begge fløje. 
Jeg mente og mener fortsat, at det er ødelæggende for tilliden til vore valgte repræsentanter først 
at give mandat til et ja og så sige nej. Her var Holger udstyret med et mandat, der indeholder 
nogle forbehold. Dem fik han forhandlet på plads. Og så mener jeg ikke, at man derefter kan sige: 
selvom du har fået opfyldt vore krav, skal du stemme nej alligevel. Så må man stå ved det mandat, 
man har givet. Det uanset om det gælder EF forbehold eller budgetforhandlinger. 
Partiforeningen besluttede at være mere udadvendt og 
genindførte, som det første parti, at fejre Grundlovsdag 
i Kolding. Den blev holdt på plænen foran Koldinghus.  
I 91 var Holger K Nielsen gæstetaler. Der var en fast 
skabelon: noget for børn, musik, fællessang og taler.  
Omtalen fra 92 i Jydske er meget dækkende for 
hvordan: en sprudlende Ib Hansen introducerede først 
eftermiddagens forsanger Villy Søvndal, som SF`s 
borgmesterkandidat, byrådets styrmand. 
 
Grundlovsdag 1991 BR/MP Villy Søvndal og BR Ib Hansen. 
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For derefter at fortsætte med Gert Pedersen, der foruden rorgænger blev udnævnt til partiets 
ældsteråd om end endnu ung i tanker og i sind.” Derudover var der fællessang og musik ved 
skiftende bands og underholdning for børnene, hvor jeg et par år læste historier. Et år fik jeg kylet 
en flaske efter mig af græsplænes faste brugere. Der var øjeblikkelig afklapsning i gruppen af hans 
kammerater, så det var der ingen grund til at gøre mere ved.   
 
Villy som ny borgmester.  
Annette stod for kommunalvalgkampen. Villy havde fået tre børn og var flyttet til en idyllisk fredet 
præstegård i Viuf. Og i den dejlige have og de landlige omgivelser skulle valgkampsbillederne 
tages. 
Billederne af Villy faldt ikke i valgkoordinationsgruppens smag, mens et 
billede af Villys yngste barn Mads, som også lige var blevet fotograferet 
ved samme lejlighed, var for godt til ikke at blive brugt. Så Mads kom til 
at præge forsiden sammen med teksten: Det handler om mennesker. 
På bagsiden kunne man under overskriften ” Det koster” læse: ” SF vil 
omsætte skattebetalingen til velfærd for flest mulige borgere. Vi er 
overbeviste om, at solidariteten i Kolding er så stor, at vi i fællesskab 
godt vil betale til den lokale velfærd” mens partiet under overskriften: 
”Du kan gi Kolding en SF-borgmester” roste Villys evner. ” Villy har med 
sit engagement og sin indsigt skabt store politiske resultater. Som 
socialudvalgsformand har Villy demonstreret evnen til både at 
samarbejde og gennemføre SF mærkesager.” 
I SF´s biografreklame fik Villys søn Mads en endnu større rolle, idet han blev tillagt udsagnet: gør 
min far til borgmester. Det udløste en del kritiske røster især i pædagogkredse. Kunne man på den 
måde bruge sit barn politisk? Og selvom det var valgkoordinationsgruppens valg, kunne Villy 
selvfølgelig havde sagt fra.  
Kandidaterne blev præsenteret på Den Blå Cafe, med fællessangen ” Villy som ny borgmester” 
som Villy spillede guitar til.  
Ikke alene SF, troede på muligheden for, at SF i Kolding kunne få den første borgmesterpost (uden 
for magistratskommunerne) ved valget 1993. Det var lykkedes Villy at få medierne til at tro på 
hans chance, selvom kun SF ville pege på ham. Villy havde derfor været i TV2 siddende i 
borgmesterstolen med cigar i munden, og på valgaftenen fyldte TV2 godt op på rådhuset. Da 
stemmetallene var klar, viste det sig, at den første SF-borgmester var på vej i Vejle og pist væk var 
alle kameraer og mikrofoner - de blev hurtigt pakket sammen og kørt nordpå. I modsætning til 
Villy havde Vejles nye borgmester sikret sig de borgerliges opbakning.  
 
Fra byrod til formand, fra formand til byrod. 
Annette var byrådskandidat og ville gerne bruge tid på det. 
John Bondebjerg overtog formandsposten. Valget var på skinner, 
så arbejdet var overskueligt. Og vi vurderede, det var et godt 
signal at sende til fagligt aktive generelt, at der i SF var en faglig i 
spidsen. Håbet var også, at det kunne lægge ekstra pres på 
socialdemokraterne i konstitueringsforhandlingerne at have en 
SID næstformand med. 
 
                                                                            John Bondebjerg taler til 1.maj. 1999 
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Lis Ravn Ebbesen, Karen Lützen, formand BR 
Annette Thorsen lokalerne Oluf Ryesgade 1990. 
Uroerne er vinduerne er lavet af Lis Ravn Ebbesen.  

 
Anette havde været meget aktiv i forhold 
til handicappolitik og var en kendt stemme 
i Nærradioen, hvor hun havde haft sit eget 
program ” Hjulspin ”, som formand var hun 
respekteret for sin flid og evne til at løfte 
sig op i helikopteren. Hun ”sprængte” da 
også listen, og Tonny Jensen blev efter 2 
1/2 periode ikke genvalgt.  

 
Tonny vidste alt om den almene boligsektor, 
og var en flittig, samvittighedsfuld og vellidt 
politiker, men stille af natur, og den slags 
politikere fik sværere og sværere ved at samle 
stemmer.  
Der var genvalg til Villy, Lis, Ib, Margit, og John.  
Og alle formandsposterne blev fastholdt, 
bortset fra Tonnys boligudvalgsformandspost. 
 
1990. I forgrunden MAO, Mads Olesen formand t.v. og 
Tenna Thomsen t.h. og på plakaten på væggen MAO´s 
tegning af Villy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
1994 - 1997 
 
Hvad nu lille du?  
21.9.1994 var der folketingsvalg. Lilly Gyldenkilde var ” vores” folketingsmedlem. Lilly havde meldt 
sig ind i SF inspireret af ”landarbejderkonen Gunhild Due” (Kvindfo), og havde siddet i Folketinget 
siden 1977, men genopstillede ikke, da hun var blevet valgt til Europa-
Parlamentet tidligere på året. Villy Søvndal var SF Koldings 
folketingskandidat.                                                                                                              
Lilly havde været en markant figur i folketingets socialudvalg og der passede 
Villys profil jo perfekt. SF fik en fantastisk konstituering med Poul Nyrup 
Rasmussen, så Villy røg direkte ind som formand for Folketingets 
socialudvalg.                 
Som de interne regler krævede, forlod Villy derfor Kolding Byråd. Og der 
blev holdt afskedsreception i lokalerne og efterfølgende drukket ret meget 
gravøl og vin. Det var vemodigt at sige farvel til en person, som var meget vellidt i byrådet og en 
populær skikkelse i kommunen, og som havde været omdrejningspunktet i både partiforeningen 
og byrådsarbejdet i de seneste 10 år. Pladsen som gruppeformand og socialudvalgsformand stod 
nu ledig. Og det kunne have været starten til splittelse i byrådsgruppen.  
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Men ”cykelpapiret ”, den vedtagne forretningsorden for samarbejdet mellem byrådsgruppen og 
med partiet fastslog, at det var op til baggrundsgruppen at fordele posterne.  
Michael T. Clemensen var blevet formand, og han fastlagde proceduren. Vi byrådsmedlemmer 
skulle skrive, hvad vi ønskede, og hele baggrundsgruppen skulle stemme på, hvad vi hver især 
skulle have.  
Det endte i fordragelighed med, at Margit overtog posterne som gruppeformand og 
kulturudvalgsformand, og jeg blev socialudvalgsformand. Det blev starten på et fantastisk 
makkerskab, der holdt, indtil Margit valgte at stoppe 2005. Jeg tog mig af det ”røde” Margit det 
”grønne,” og kulturen delte vi. Og vi rettede oftest hinandens oplæg og ideer.     
Else Danø, socialrådgiver fra Sdr. Bjert fik Villys plads i byrådet. Hun var god til at problematisere 
socialforvaltningens udspil og blev formand for ligestillingsudvalget. Og med rødder i ” 
rødstrømpebevægelsen” gjorde hun det rigtig godt. 
 
Saksen var i brug.   
En af socialformandens opgaver var at åbne de vedtagen daginstitutionspladser. Jeg klippede 
snore igen og igen. Børnehaven i Tved, og i en nedlagt fabrik kommunes største integrerede 
institution Nørremarksvej og som noget helt nyt tema institutioner: en Idrætsbørnehave, en 
Musikbørnehave og ”Under Egen” en økologisk institution. Samtidig åbnedes der væresteder. 
Drikkeskuret var første del af 3trins raketten: Opsøgende arbejde, drikkeskur og Folkekøkken. 
Drikkeskuret delte virkelig vandene. Fastholdt det alkoholikerne i druk- eller er det muligheden for 
at signalere” vi vil jer gerne”? Det mente SF og den opsøgende medarbejder Mads Christensen, 
der senere bliver leder af Folkekøkkenet. Inden var der lavet en brugerundersøgelse, hvori der 
stod ” borgerdyrene har fået deres mødelokale (teatersalen) men vi får ingenting”. Ligesom der var 
afholdt stormøde i festsalen for alkoholikerne fra Skydebanen med morgenmad: rullepølsemadder 
og øl. De ønskede sig skuret med toilet også for kvinder. ”Det så så sjusket ud, når de sad med 
skørterne op om ørene i en anden mands have”. Borgerinddragelsen blev også brugt inden 
Regnbuen, værestedet for narkomaner, blev indviet. Søndergades butikker var rasende over 
initiativet, og ved et oplysende møde i Festsalen på socialforvaltningen, følte jeg virkelig, jeg havde 
ryggen op mod muren. Jeg måtte love at indkalde til nyt møde, når værestedet havde været i gang 
en måned for eventuelt at sikre flere resurser. Mødet blev aflyst- kun 3 havde et behov. 
Butikkerne oplevede faktisk mindre tyveri. 
Også ” Nordeuropas” mest moderne ” bo-selv” plejecenter Olivenhaven, der kom til at danne 
model for plejehjemsbyggerier i Danmark de næste år, blev det mig, der åbnede.  
Der var tradition for at socialudvalgsformanden var på en årlig julehilsentur rundt på 
plejehjemmene sammen med borgmesteren. Det var en af de udfordrende opgaver at løfte, da 
Villy og Per Bødker plejede at synge og spille guitar og klaver. Jeg har aldrig brudt mig om at synge 
solo, og kan ikke spille et instrument. Men stå i skyggen af en borgmester, nej tak. Så jeg fik lært et 
par sange og en håndfuld vittigheder.  
 
Margits svendestykke.   
Jeg var gået til valg på ” Rock ved kulturen.” Jeg var optaget af at skabe øvelokalet for utilpassede 
unge, der hellere måtte ”banke løs på et trommeskind end på sagesløse træer”. Musikrådets 
formand Benny Nicolajsen og de to ildsjæle Christian Haugk og Carsten Bech fra Musikbixen fik 
samlet underskrifter og lavet en støttekoncert på det gamle Industrien med alle kommunes 
rockbands i min formandstid.  
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Men det blev Margit, der gennemførte det. Margits første budget indgik SF og socialdemokratiet 
alene. ” Rockingchair - forliget” - et ægte rødt forlig blev fejret ved, at der er blev drukket 
champagne.  SF fik ”Rockinghouse”, og SF lagde stemmer til stolemuseet. 
I 95 var SF ikke med i budgetforliget. Vi mente, at der skulle flere penge til institutioner på 
børneområdet, hvor der stadig manglede pladser, og vi kunne ikke støtte en ”skattenedsættelse” 
på 1 promille på grundskylden.   
 
Rygter og konsekvenser. 
Der var i økonomiudvalget løbende forslag til organisationsomlægninger. En gik på at skole og 
idræt skulle lægges under personaledirektøren, sikkert inspireret af at skoledirektøren var i en 
moden alder. Rygter ville vide at Ib Hansen kunne være en kandidat til stillingen.  
Organisationsændringen blev ikke til noget. SF var også en arg modstander i økonomiudvalget, vi 
mente skoleområdet havde brug for sin egen direktør. 
Ib Hansen valgte at udtræde af byrådet pga. sin stilling som skoleinspektør på Lyshøj. Umiddelbart 
efter fik han en forvaltningschefsstilling i juni 1995 i Nørre Åby Kommune. I Folkebladet kunne 
man læse: ” Blandt andet var han hovedkraften bag nogle af de store byfornyelsesopgaver, som 
blev hentet til Kolding fra ministeriet i København - og som har bidraget til at markerer Kolding 
som en by, der tager byøkologien alvorligt og gør noget ved det. De omtalte projekter var: 
Renovering af Solgården, Nybyggeriet på Hollændervej-Fredensgade med pyramiden som vartegn 
og Letlershuset. Det sidste blev aldrig til noget.  
Avisen skrev også, at Margit overtog Plan og miljøudvalgsformandsposten sammen med 
Kulturudvalgsposten. Margit udtalte, ”hun ikke var bange for dobbeltposten bliver for stor en 
mundfuld.” ”Jeg går samtidig ned på en tredjedel tid i forhold til mit job.” Avisen hæfter sig også 
ved, at SF´erne ”også denne gang fordelte posterne ved fredsommelig afstemning.” 
Tonny indtrådte igen i byrådet, men genopstillede ikke i 97.  
1. juni 1996 blev Ib blev skoledirektør i Kolding, en meget værdsat en af slagsen. 
 
Kvarterløft. 
Koldings mange og nytænkende byfornyelsesprojekter skabte en tæt 
kontakt til By- og Boligministeriet. Med SF-formændene fra miljø og 
socialudvalget i spidsen gav Kolding sig i lag med et nyt koncept: ”koncept 
for byfornyelse”, hvor fornyelsen skulle foregå ’Bottom – up’, altså med 
baggrund i beboernes ønsker. Processen skulle foregå på tværs af 
forvaltninger og have et perspektiv om at forbedre livet for borgerne i 
kvarteret. De første helhedsplaner skulle se dagens lys. Margit rejste 
utallige gange til København i selskab med vicesocialdirektør Lars 
Rasmussen og chefen for byggesagsafdelingen Rasmus Pedersen for at 
forhandle Koldings kvarterløft. Jeg var i foråret 96 blevet akut indlagt for 
mistanke om en diskusprolaps og Tenna Thomsen blev indkaldt som vikar. 
Det blev derfor Tenna og Margit, der sammen fik sat gang i Kvarterløft i 
sydvestkvarteret. Ideen var inspireret fra Skotland, hvor der var studieture 
til. Ideen var både at forskønne bygningerne og omgivelser, men også at 
danne nye sociale netværk. De 6.000 borgere blev involveret og en 
samarbejdsaftale med boligministeriet bidrog med 100 millioner.  
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Hver anden af de flotte hvide kommunale lejeboliger blev solgt for at få en anderledes 
beboersammensætning, da området var præget af mange på overførselsindkomst, ligesom der var 
en overrepræsentation af anbragte børn.  
Der blev trafiksaneret, trafikdæmpet og de grønne områder fik et løft, så Stejlbjerg igen kunne 
bruges som samlingssted til grundlovsdag eller 1.maj. Og fra Seest bakke blev der etableret en 
gennemgående grøn natursti.  
Da jeg vendte tilbage efter et halvt års sygeorlov, fik jeg formidlet kontakt mellem  
“socialgruppen” i Kvarterløft og Ungdommes Vel via deres lokale formand, Agnete Refshauge. 
Sådan blev Gademix født som et gratis klubtilbud for områdets børn. Gademix var først placeret i 
en ”skurvogn” og senere i egne lokaler ved siden af det Kvarterhus, der kom til.  
 
Ubåden. 
Jeg deltog i et byrådsmøde som tilhører under min sygeorlov. Mødet hvor et snævert flertal 
besluttede, at Ubådens dage i Kolding var ovre. I SF havde vi varmt støttet projektet, da det var et 
fantastisk projekt for ledige. SF havde endda rigtige aktier i båden. I 1991 fik det ”Det Rullende 
Galleri”, der var et kommunalt aktiveringsprojekt for unge arbejdsløse, den vanvittige ide at skrive 
til den sovjetiske præsident Mikhail Gorbatjov. De syntes, at renovering og fremvisning af en ubåd 
i Kolding kunne være et fantastisk aktiveringsprojekt, samtidig med det kunne være en 
turistattraktion og symbol på fredelig sameksistens mellem øst og vest. Gorbatjov sagde meget 
overraskende ja, men forlangte 110.000 dollars, som en hurtig oprettet fond fik samlet ind vha. 
bl.a. folkeaktier. Ubåden kom til Kolding og var både elsket og hadet. En del borgere mente, at 
ubåden skæmmede Kolding Fjord. Og selv om beslutningen blev hæftet op på økonomi, var det for 
SF at se i højere grad folkestemningen, som byrådets flertal bøjede sig for. Ubåden kom til 
Nakskov Kommune, hvorfor SF Kolding blev venskabsforening med SF Nakskov. I dag er Ubåden 
skrottet. 
 
Kolding bliver foregangskommune på miljøområdet. 
Hans Jørgen Bøgesø, direktør for teknisk forvaltning, og formand Margit Vestbjerg havde 
sammenfaldende ”grønne” interesser på miljøområdet. Der var derfor i Kolding blevet udarbejdet 
årlige rapporter over kommunens forbrug af vand, el og varme. Rapporterne dannede bl.a. 
udgangspunkt for prioritering af vedligeholdelsen og energiforbedringer i kommunens bygninger. 
De rapporter dannede basis for, at Kolding kunne underskrive ”Ålborgcharteret” i 1994. Kolding 
trådte ind i kredsen af europæiske kommuner, som ønsker at udvikle byen ud fra bæredygtige 
principper. Igennem netværket blev der skabt kontakt til byer, hvor Best practice var nøgleordet 
for inspiration og udvikling. Det førte senere til et yderst målrettet og konkret arbejde med grønne 
indkøb i kommunen. Koldings indsats blev belønnet med en hovedbestyrelsespost i ICLEI (fra 
2003), som er en verdensomspændende organisation bestående af kommuner og regioner, som 
fremmer naturforbedring, klimaindsats og sociale forhold i deres område. 
SF var drivkraft i vedtagelsen af et Byøkologisk Center, som skulle inspirere private initiativer, og i 
januar 1997 vedtog byrådet Koldings Grønne Fond. Fonden kunne belønne gode miljøtiltag f.eks. 
Grønne butikker, samt tiltag som energibesparelser og naturforbedring.  

  
Skiftende formænd med skiftende profiler.  
Michael Clemensen var trådt til som formand. Han var en mand med store visioner og 
armbevægelser.  
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Så han inspirerede bestyrelsen til at afholde landsmøde på Kolding seminarium med 
næstformanden Ebba Ø. Pedersen som ”jordbunden” og nødvendig tovholder. Det lykkedes at få 
rekrutteret mange nye frivillige til opgaven. Og Michael var god til at forhandle priser, så hvor 
partiforeningerne normalt lavede mad, fik han en aftale med Den gyldne hane.  
Revygruppen blev genoplivet. Jette Hvidtfeldt sang ”Til Dem Hr General ” og en sketch om Lilly 
Gyldenkildes venindeforhold til Kirsten Jacobsen fra Fremskridtspartiet endte med spørgsmålet: 
”Skal det være en Lilly eller en Kirsten model?” Og svaret var ikke overraskende: ”Nej, det skal være 
en Villymodel.” Svaret var en kommentar til, at SF i Kolding fik formandsposter og støttede en 
socialdemokratisk borgmester, mens Flemming Christensen i 1994 var blevet SF borgmester i Vejle 
på borgerlige stemmer og med borgerlige udvalgsformænd. 
Poul Dahl SF`s kasserer fra 1986 - 2005 og jeg var vågen brandvagt fra 24.00 til ud på 
morgenstunden. Det var svært at holde sig vågen, så vi gik rundt på skolen. Det var dengang en 
SF`er kunne kendes på sin sovepose. Der blev sovet i klasseværelserne. Dvs. lydene tydede på, at 
der ikke kun blev sovet.   
Asger Telling genindtrådte efter Michael som formand, men forlod pladsen i stilfærdighed i utide. 
Det vil sige, han havde i ”Socialisten”, SF´s medlemsblad begrundet sin afgang. Folkebladet havde 
indlægget og kunne citere fra medlemsbladet. Asger var utilfreds med 3 projekter byrådsgruppen 
havde nikket ja til: Byggeriet på Nytorv, der var for ambitiøst, en rundkørsel ved Skamling og 
ansættelse af den tidligere skoledirektør i en seniorstilling som EU-koordinator.  

 
 

 Poul Friborg overtog formandsjobbet i 96, og som noget nyt tog 
bestyrelse og byrådspolitikerne på strategiweekend i kolonien 
Frydenborg på Stenderuphalvøen. Menuen var fast: Poul Dahls cock 
au vin.  
Poul Friborg flyttede til Christiansfeld i efteråret 1997, og SF stod 
uden formand midt i valgkampen.  
 
 
 
 Ebba Østergaard Pedersen, Poul Friborg formand og Annette Thorsen Frydenborg 
lejren 1996.   

 
 
 

Ingrid Olsson blev opfordret til at opstille, da den, der meldte sig på banen, blev vejet og fundet 
for ”ny” og socialliberal. Ingrid var på det tidspunkt formand for SF`s amtsrådsforening, så 
følgende plan blev lagt. Ingrid skulle først stille op efter næste generalforsamling, hvor der var 
formandsvalg i amtet og en anden formand kunne vælges. Christine Rasmussen blev valgt som 
“afværgeformand “ i efteråret 1997, med Ingrid som skyggeformand ift. det organisatoriske. 
Christine påtog sig udelukkende opgaven for at undgå ”den selvopstillede”, der senere meldte sig 
ind i De Radikale. Og fra foråret 1998 var Ingrid valgt formand.  
 
Valgkampen 1997. 
Margit blev valgt som spidskandidat på generalforsamlingen uden modkandidat. Jeg fik et par 
forespørgsler, men så absolut ingen grund til at stille op. Som en god SF-ven i Åbybro sagde: Det 
skal man kun, hvis man ikke kan leve med det, man har. 
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Og hvis man er sikker på at vinde meget stort, ellers splitter man partiforeningen. Jeg var godt 
tilfreds, og det var partiet også - ingen andre opstillede.  
Traditionen tro var der urafstemning og listeopstilling. Jeg tabte lodtrækningen, der ifølge SF`s 
love afgør rækkefølgen ved stemmelighed. John Bondebjerg blev nummer 2, og jeg blev nummer 
3. 
Valgpjecen var i genbrugspapir med røde illustrationer og med billede af alle kandidaterne. Margit 
var ikke specielt fremhævet. Men det var naturen og miljøet. ” SF mener, at mennesker er 
vigtigere end kapital og prestige. Kolding skal være en god by for sine borgere. Kolding skal ikke 
lege Nordeuropas hovedstad” og første indsatspunkt der blev nævnt var: ”Ingen i Kolding skal 
koge deres drikkevand eller lide under unødig støj, dårlig luft eller sundhedsfarlige stoffer. Derfor 
skal miljøet tages alvorligt”. 
Og som en sidste hilsen til ubåden, sang vi valgkampssang på melodien Yellow Submarine. 

Vi i SF stiller op 
Som et team, der siger stop 
Til at egoismen får 
I vor by 
For gode kår. 
Hvad skal vi med nedsat skat? 
Hvis din næste mangler ly 
Fællesskab og sammenhold 
Ønsker vi for vores by. 

Og med omkvædet: Kolding by har plads til alle slags. 

 
SF´s valghold 98 - Solveig Outzen amtsrådsmedlem, Margit Vestbjerg, Annette Thorsen siddende, Lis Ravn Ebbesen, 
Else Danø og bagerst Tonny Hansen og John Bondebjerg. Foto Helge B. Andersen  
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1998 - 2001 
 
Fra 6 til 3.  
Vi fik valgt tre. Margit og jeg sad begge i økonomiudvalget. Måske var det derfor, vi natten 
igennem deltog i konstitueringsforhandlingerne. I alt fald nåede jeg aldrig at opleve det drama, at 
jeg i en lang periode under stemmeoptællingen ikke var valgt. Jeg havde sædvanen tro et pænt 
antal personlige stemmer, men listestemmerne tilfaldt John Bondebjerg, hvorfor han så ud til at 
være den valgte. Heldigvis endte Margit, John og jeg med at blive valgt.  
John var helt klart fagforeningsmand, og hans mål var der ingen i tvivl om: At blive ny formand for 
SID. Og det bakkede byrådsgruppen ham op i. Han passede bestemt, det han skulle i SF, men da 
både Margit og jeg havde købt os ned i tid, lagde vi betydelig flere kræfter i valgkampen. Jeg 
besluttede derfor, at jeg ikke igen ville lade mig opstille på en listeopstilling, - da slet ikke baseret 
på en lodtrækning, som kunne have afgørende betydning for, hvem der blev valgt.  
Margit fastholdt den ene formandspost, nemlig i Plan og miljø, og jeg forblev 
socialudvalgsformand. 
John Bondebjerg blev formand i SID i sommeren 98 og udtrådte af byrådet, og han blev erstattet 
af Michael Clemensen. Men John og jeg holdt fortsat ” hulemøder ” om kommunes 
beskæftigelsesindsats, indtil John blev forhandlingssekretær i 3F's hovedkontor i København i 2010 
efter 11 år som SID/3F formand.  
 
SF sætter dagsordenen. 
Lars Rasmussen var tiltrådt som socialdirektør i 1997, og blev en rigtig god sparringspartner for 
mig. Han var aldrig i tvivl om rollefordelingen mellem formand og embedsmand og derfor parat til 
både at sige til og fra. Man kunne næsten kalde ham social indigneret. Hans økonomi baggrund 
betød, at budgetterne samtidig blev holdt. Begge dele skærpede SF´s sociale profil, uanset om vi 
fik vore forslag igennem eller ej. Samme år foreslog jeg i socialudvalget, at der skulle oprettes en 
flygtningeinstitution i Skovparken. I institutionen skulle der sættes fokus på sprogindlæring bl.a. 
ved at have tosprogede medarbejdere, og integrationen skulle sikres med en højere normering. ” 
Det opsigtsvækkende forslag,” som Ugeavisen kaldte det, blev vedtaget. Men da jeg pga. møde i 
KL (Kommunernes Landsforening) ikke var tilstede ved byrådsbehandlingen i marts 1998, valgte de 
borgerlige at spænde ben med henvisning til økonomien. Ved stemmelighed bortfaldt forslaget. 
Det lykkedes at få sagen på igen og få institutionen oprettet.  
I 99 fik vi ” Frivillighuset” etableret i samarbejde med Flygtningehjælpen - et værested for 
flygtninge, hvor de både kunne få hjælp til at læse breve, læse lektier og mødes. Og ” Grotten” et 
samlingssted ved havnen i aflagte togvogne for og drevet af alkoholikere. 
Koldings indsats for byøkologi førte til at Margit Vestbjerg blev medlem af fondsbestyrelsen i 
Dansk Center for Byøkologi. Kolding bød ind på centret, men det blev etableret i Århus i 1998.  
Og i Kolding bredte miljøtanken sig mellem udvalgene. Da sansehaven ved plejehjemmet 
Basagerhus blev indviet, kunne jeg både tale om recirkuleret regnvand, spredningskorridor for 
smådyr, kompostering og dejlige sanseoplevelser til de demente ældre i form af duftende planter  
og rindende vand. 
 
SF siger nej 1998 - 2000.  
SF var ikke med i budgetforliget for 1998 op til valget i 1997.  
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SF´s kritik gik på, at forligspartierne havde ydet tilskud til erhvervsskolerne Kolding Tekniske skole 
og Købmandsskolen på hele 18,5 millioner, som ikke var en del af den kommunale kerneopgave. 
Samtidig havde flertallet skåret på normeringen og undladt at have afsat penge til et bofællesskab 
for psykisk syge. Det sidste kørte SF så meget på i valgkampen, at Per Bødker lavede et alternativt 
finansieret forslag. I stedet for kommunen skulle boligselskabet AAB opfører projektet efter 
ældreboligloven. Boligerne ligger i dag på hjørnet af Fynsvej og Levisonsvej. 
Og året efter stemte SF igen nej til budgettet. Normering og fripladser på daginstitutionsområdet 
og kontanthjælpsområdet blev beskåret. Men den væsentligste grund var salget af kommunale 
lejeboliger. Med samme begrundelse stod SF udenfor forliget det følgende år. 400 protesterende 
borgere, som var forsamlet uden for Rådhuset under budgetvedtagelsen, var enige og klappede af 
Margit, da hun deltog som taler.  

Grundlovsdag ved 
slottet 2000 midt i 
billedet står 3 
formænd Pernille 
Frahm, ( Marwan 
Zobi, ) Michael 
Clemmensen og 

Greger Sagerström.  

 

Samarbejdet i byrådet. 
Det næste plejecenter Dreyershus var også blevet vedtaget. Men mens jeg holdt rejsegildetalen 
1.4.2000 om kommunes nye plejecenter, snød borgmester Per Bødker SF og mig i den grad. Han 
holdt pressemøde om, at plejecenteret skulle udbydes. Meget lidt kammeratligt. Han fik de 
borgerliges opbakning. OK fonden vandt udbuddet på baggrund af en ”kontrakthåndbog” på 247 
sider, der fortalte, hvad kommunen forventede var god ældrepleje. Lederen fik aldrig læst bogen, 
og de dårlige opstartshistorier blev det min opgave at tackle. Historier om ældre, der blev talt 
grimt til, manglende medicin og træning, samt et massivt pres fra pressen om at opsige 
kontrakten. Men der skal meget til at kunne opsige en kontrakt. Først da lederen blev fyret, og en 
ny leder trådte til vendte udviklingen, og Drejershus blev et meget veldrevet plejecenter.  
Ved budgetforliget 2001 gik SF med i forliget. I byrådets beretning til SF´s generalforsamling kunne 
man læse” Igennem hele året har der været et godt samarbejde i Byrådsbaggrundsgruppen. 
Bestyrelsen har været med og følger arbejdet i Byrådet tæt. Ved budgetforhandlingerne meddelte 
partiformanden, at hun ikke kunne støtte, at SF deltog i budgetforliget. De øvrige sluttede, at vi så 
flere fordele end ulemper ved at deltage, så det blev beslutningen. Byrådsgruppen finder, at vi kan 
agere mere offensivt, når vi har fingre i de bevillinger, som er en del af forliget. Det være sig 
børneområdet, kvarterløft og ældreområdet, som fik tilført midler.” 



30 
 

 
Vi har meget højt til loft.  
Med lokalflytningen i 1997, så en 
ny aktivitet så dagens lys.  
Formanden Ingrid Olsson og 
hendes mand boede lige om 
hjørnet, og de tog initiativ til 
Lørdagscafeen, som blev et socialt 
mødested for SF`s medlemmer og 
tilbuddet til nye. Over kaffe og 
rundstykker blev både lands- og 
byrådspolitik diskuteret. Og 
gruppen var flittige ved 1.maj, 
grundlovsdag og gadeaktioner og 
trak SF`s markedsfrugtvogn frem 
og tilbage.                                                              Indvielse af lokaler på Carl Ploughs vej 2 grundlovsdag 2000. Forrest                

Byrådsgruppen og medlemmerne fra    Ebba Østergård Pedersen, Rød Kælling, Michael Clemensen og     

de glade SF dage i 80´erne var mest       formand Ingrid Olsson. 
optaget af realpolitik og indflydelse,  
mens lørdagscafeens medlemmer var  
mere ideologisk forankrede.                                                                                      
Denne forskellige tilgang til politik kom til at præge bestyrelsesarbejdet og baggrundsgruppen. Og 
byrådsgruppen følte i perioder, at baggrundsgruppen var mere vogter end sparringspartner. 
Bølgerne kunne gå meget højt både i baggrundsgruppen og i bestyrelsen, hvor møderne var åbne 
for medlemmer. Men udadtil stod vi sammen. Konflikterne nåede som hovedregel ikke frem til 
den lokale presse. Ligesom bestyrelsen og skiftende formænd altid anbefalede opstillede Kolding 
medlemmer til centrale poster i partiet.  
                                                

                                       
                               
                            
                             
                                    
                                 
                            
                              
                                 
                                     
                             
                                   
                                 
                               
                            
                         
 
BR og Rød Kælling Margit Vestbjerg 
fortæller om Kvarterløft for en gruppe 
cyklende SF´ere. September 1998  
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Centrale poster i SF.  
Ingrid Olson blev valgt til Hovedbestyrelsen, HB 1998 - 2006, som også Hans Winther senere blev 
valgt til. Hans sad uafbrudt fra 2002 til 2016, hvorefter HB blev til Landsledelsen, som han fortsatte 
i, og hvor han blev valgt til forretningsudvalget fra 2006 - 2010.  
Ingrid brugte i stedet sine kræfter i Faglig Landsudvalg fra 2000 - 2014, endda som næstformand 
fra 2008. 
Villy Søvndal var i fra 1986 valgt som SF`s repræsentant til socialudvalget i Kommunernes 
Landsforening. Han blev genvalgt i 1990 og 1994, hvor han opfordrede mig til at søge om at blive 
2. suppleant til posten, idet han havde en fornemmelse af, at han ved et kommende folketingsvalg 
ville blive valgt og dermed skulle udtræde af KL. Førstesuppleanten deltog et halvt år og fra 
november 1994 til 2014 var det mig, der repræsenterede SF i KL`s socialudvalg. Udvalget havde 
høringsret til alle lovforslag, og stod for kommunale konferencer om ”Best Practice” Desuden var 
udvalget flittig deltager i diverse paneldebatter i konferencer om socialpolitik bredt. Jeg fik æren 
af at være KL`s repræsentant i mange af de jyske konferencer. Posten indebar dengang også, at 
man forpligtigede sig til at indtræde i SF`s centrale udvalg for kommunalpolitik KPLU, 
(kommunalpolitisk landsudvalg), hvis opgave det er at være sparringspartner for 
folketingsgruppen, HB, amtsrådsmedlemmer og kommunalbestyrelsesmedlemmer og arrangere 
de årlige kommunalpolitiske landsmøder.  
Kort sagt at være koordinerende og styrke samarbejdet i SF mellem kommunal- og amtspolitikken 
(senere regionspolitikken) og arbejdet i folketinget. 
 

 
SF samler ind til Tjernobyl børnenes lejrophold. Mette Hjort, Lis Ravn Ebbesen, Ingrid Olsson og Margit Vestbjerg         
synger Fiskerpigens sang og Giv blomster, giv blomster m.v. 9.6.2001   
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SF i 00´erne – kampen om magten 
 
Fra 3 til 2 2001. 
Valgpjecen hed ” For solidaritet og fornyelse xF” og på forsiden var der et sort hvidt billede af 
kandidaterne på gåtur i Stejlbjerganlægget. Eneste farve på genbrugspapirpjecen var F´et og et par 
lyserøde roser i forgrunden af billedet. Indeni udtalte Margit:” SF har med udvalgsposter gennem 
de seneste 12 år deltaget aktivt i udvikling af byen.” ” SF tror på, at alle mennesker rummer nogle 
muligheder, og vi ønsker en kommune, hvor disse muligheder kan udfoldes ” ” SF mener, at byen 
skal tage alle midler i brug for at give plads til alle, også når det drejer sig om en særlig indsats for 
bestemte grupper. Det er eksempler på, hvad SF forstår ved solidaritet.”  
Vi stillede op sideordnet. Om den sideordnede opstilling udtalte jeg efter urafstemningen følgende 
til Ugeavisen: ” Det viste sig, at de samme personer – uanset valgform - ville blive valgt. Måske dog 
ikke i samme rækkefølge” og ”Jeg er glad for, at vore medlemmer ved urafstemningen om 
kandidaternes rækkefølge på listen har sat byrådsgruppen øverst.”  
TV Kolding var startet, og SF´s øverste på listen Margit, jeg selv og Michael deltog for første gang i 
et TV-valgoplæg.  
Vi fik den gang god pressedækning i ugeavisen. Ikke alene deltog fotografen Gert Blume flittigt i 
alle Kolding begivenheder sammen med journalist Geert Madsen, men Geert Madsen var også 
ferm til at få gode artikler ud af de oplæg, som vi i SF skrev til ham. Flid kunne virkelig betalte sig. I 
nytårshilsen 99 havde jeg fået følgende avisomtale:  ”SF´eren går ikke af vejen for at være med til 
et sjovt foto. Det er vi hende faktisk tak skyldig for. Tænk hvis hun eller andre ikke gad være med ”. 
Det fortæller noget om samarbejdet, men også, at det var lettere at få sine politiske budskaber ud 
med 3 redaktioner i byen: Jyske, Folkebladet og Ugeavisen.  
Trods det blev kun Margit og jeg valgt, men vi fastholdt vore formandspladser. Det vil sige 
socialudvalget blev noget amputeret, da ansvaret for ældreområdet og børneområdet blev 
overdraget 2 nyoprettede udvalg. 
 
2002 - 2005 
 
Hytteby, ungekontakten og straksaktivering.   
” Hyttebyen ” for de mennesker, der hverken passede ind i en lejlighed eller på Forsorgshjemmet, 
blev noget af det, jeg fik hug for. Ingen ønsker den slags boliger i deres baghave.  

Da jeg cyklede hjem fra borgermødet om 
placeringen, spurgte jeg mig selv, hvorfor i al 
verden jeg gad at stille op. Det er det eneste 
møde, hvor jeg er blevet så vred, at jeg 
nærmest kom i mundhuggeri. Men Hyttebyen 
blev vedtaget. Og jeg fortsatte med at kæmpe 
for det, jeg tror på. Plads til alle.  
 ” Grotten” et samlingssted ved havnen i 
aflagte togvogne for og drevet af alkoholikere 
var et sådant eksempel.   
 
Grottens indvielse 2.9.2003 Socialudvalgsformand Lis 
Ravn Ebbesen holder tale.  
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Men også de unge var vi i SF bekymrede for. Der var for mange, der ikke kom godt i gang. SF fik 
derfor vedtaget, at socialforvaltningen inden for sit budget skulle skaffe midler til 
”Ungekontakten”- SF mente, det var bedre og billigere at forebygge og rådgive, i stedet for at 
anbringe den unge, når det var gået galt. Kolding fik Ungekontakten. Og SF fik ret i forhold til 
økonomien. 
I samarbejde med ULF, Landsforeningen for unge udviklingshæmmede, blev der indkøbt en 
”levende babydukker” med 15 forskellige døgnrytmer indkodet. Det at passe babydukken en uge 
med god pædagogisk hjælp førte til afklaring på det store spørgsmål: forældre eller ej? Det 
kostede hård kamp med sundhedsplejen, der ikke brød sig om ideen. Men socialudvalget bakkede 
mig op.  
Beskæftigelsesindsatsen var en del af socialudvalgets ansvarsområde, og den blev flyttet til 
Dieselvej, og straksaktivering blev indført. Af venstre omtalt som et rent SF-projekt! Jeg syntes og 
synes fortsat, at det er vigtigt hurtigst muligt at få ledige kontanthjælpsmodtagere i arbejde. 
Antallet af kontanthjælpsmodtagere faldt med 37%. Det var især velfungerende kvinder, der 
havde hævet kontanthjælp. De ønskede ikke at dele opgaver med alkoholikere og narkomaner, 
som nogle skrev i deres klage over tilbuddet.  
Sammen med AF blev der oprettet en jobbutik ” Virksomhedsporten”, hvor kommunalt ansatte og 
ansatte fra AF, Arbejdsformidlingen, der dengang ikke var kommunalt drevet, sad sammen. Målet 
var sammen at sikre jobs både på ordinær og på særlige vilkår til ledige. Jeg udtalte til ugeavisen ” 
AF ved en masse om erhvervslivet, deres ønsker og muligheder og har lang erfaring i kontakten til 
erhvervslivet, samt stor viden om den enkeltes faglige kvalifikationer. Socialforvaltningen ved om 
den enkelte er belastede af sociale problemer, et større eller mindre misbrug, kriminalitet eller et 
dårligt socialt netværk” 
 
Midtby, kultur og budgetforlig. 
Margit var optaget af kommunens midtbyplan. Til Ugeavisen luftede hun sin utilfredshed med at 
Nicolaikomplekset fik lov at stå som en skamplet. ” I SF synes vi, at kulturfolkene i Film 6000 og 
kunsthåndværkerne i Revision har fat i den lange ende, når de foreslår skolerne anvendt til 
cafebiograf og arbejdende værksteder!” Per Bødker svarede, at hvis SF have været med i 
budgetforliget i 2000, ville ”Margit Vestbjerg & Co” havde vidst, der næste år skulle laves en plan.  
Kino var flyttet til storcenteret, og der opstod derfor interesse for at oprette en midtbybiograf. 
Smalfilmklubben, der genopfandt sig selv under navnet Film6000, var initiativtager.” SF har støttet 
Sct. Nicolai et centralt kulturhus i den gamle skole i Blæsbjerggade, som indeholder en art-cinema 
støttet af FILM 6000, et antal arbejdende værksteder for kunsthåndværkere og designere samt 
udstillingslokaler til vekslende arrangementer” kunne man læse i SF´s valgprogram. Realdania 
fandt projektet interessant og støttede med halvdelen, den anden halvdel var det op til 
kommunen at finde. Første etape blev indviet 19.5.05. 
SF var derudover utilfredse med de mange biler i midtbyen blev fastholdt, og vi ønskede 
cykelruter, og at busterminalen blev flyttet fra Klostergården til Banegårdspladsen.  
Som omtalt var SF med i budgetforliget i 2001, i 2002 sagde vi nej. SF ville ikke lægge stemmer til 
nedskæringer på administration og de grønne områder og igen sælge ud af de kommunale boliger, 
mens vi i 2003 stemte for budgettet. Her blev afsat midler til renovering af skoler, daginstitutioner, 
ældreområdet, og biblioteket blev vedtaget. Udslagsgivende var nok at dækningsafgiften blev 
bevaret på samme promille som hidtil.  
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Valgkampen i 05 handlede om den ” den dyre kultur”. Især venstre og konservative var imod både 
Nicolai og et nyt bibliotek. De to partier indgik dog i det budgetforliget 2005, der afsatte pengene, 
mens SF stod udenfor. Budgettet blev lynhurtigt klappet af. Der blev forhandlet i 3 timer uden 
spørgsmål, undersøgelser eller debat. Et sådant ”førerbunkerforlig” ønskede SF ikke at medvirke i. 
Der var endnu engang salg af kommunale bygninger og nedskæringer på børneområdet med bl.a. 
ferielukning.   
I valgkampen argumenterede SF for de to projekter, - i valgprogrammet kunne man læse:- ” Det 
gamle bibliotek er hyggeligt, men uoverskueligt, nedslidt og for lille til Nykolding. Derfor har SF 
støttes et nyt bibliotek på Banegårdspladsen.” De borgerlige argumenterede imod, godt støttet af 
især daginstitutionsområdet.  
 
Hvem skal overtage?  
Margit Vestbjerg ønskede at give roret videre til nye SF-kræfter. I 
foråret 2005 havde hun inviteret en række af de personer, hun havde 
samarbejdet med gennem de 16 år i Kolding byråd hjem til sig. Pressen 
var også inviteret, og man kunne efterfølgende læse, at Margit var 
blevet opfordret af Villy Søvndal til at stille op til byrådet, hvilket hun 
havde været beæret over. Som begrundelse for ikke at genopstille, 
sagde hun ”Jeg ser det som en borgerpligt at deltage i det politiske 
arbejde med at forme vores samfund, men nu må min værnepligt være 
ovre” og tilføjede ” Jeg er stadig fuld af energi, men jeg mener, det er 
vigtigt, at man ikke sidder så længe, at man risikerer at blive opfattet 
som systemets forlængede arm” (JV 15.3.2005).  
 
Margit Vestbjerg og Lis Ravn Ebbesen 1.maj 2000.  

 
Udfordringen som udvalgsformand er, at man må stå på mål for afgørelser, som følger 
bestemmelser, men som kommer på kant med borgere. Det kunne være skilteregulativer, støv på 
havnen eller bestemmelser for pølsevogne. Eksempler på nogle af de sager, der trak store 
overskrifter de år. Til gengæld var det svært at trække overskrifter på det, der betød noget 
politisk. Og der hvor en formandspost virkelig betød noget.  
I 2001 blev Margit udpeget af By- og Boligministeren som medlem af ledelsesgruppen til fremme 
af bæredygtigt byggeri, som uddelte projektstøtte. Altså virkelig en post, hvor SF kunne gøre en 
forskel. 
Det var det så det år, hvor de kommunale valg blev afholdt samtidig med folketingsvalget, og hvor 
Fogh væltede Nyrup og satte sig tungt på magten. Byøkologi var ikke længere på dagsordenen, og 
puljen blev snart nedlagt.  
Det var ikke kun på miljø og klimaområdet at SF-indflydelse i kraft af vore formandsposter slog igennem i 
udformningen af Koldings politik. Vi havde også stor indflydelse på ældre, skole og sociale forhold. Men det 
var ikke de politiske mærkesager, der nåede ud til borgerne. Det er det man skal læse i Margits udtalelse til 
pressen.    

Margits afgang blev selvfølgelig diskuterede i byrådsgruppen. Hvad ville vi anbefale 
partiforeningen? Vi aftalte, at vi ville pege på Michael som ny spidskandidat, og at også jeg ville 
holde. 20 år måtte være nok. 
Perioden stod i kommunesammenlægningens tegn. Der blev afholdt fællesmøder med de 
omkringliggende kommuner.  
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Og i baggrundsgrupperegi fik vi etableret et godt samarbejdsklima med Christiansfelds 
byrådspolitikere og med Lunderskov partiforening. Vamdrup var i 90érne blevet en del af Kolding 
partiforening, og der var igennem alle årene et fortrinligt forhold til Arnt Arntsen, den tidligere 
partiforeningsformand. Jeg havde altid sagt, at jeg ville flytte tilbage til min barndomsby Vamdrup 
og blive politiker der på mine gamle dage. Og Christiansfeld og brødremenigheden havde, siden 
jeg havde taget min realeksamen på Christiansfeld Realskole, fascineret mig. Så jeg synes arbejdet 
var rigtigt spændende. Derfor var jeg alligevel parat til en ekstra periode, da Michael meddelte, at 
han ikke ønskede at blive spidskandidat alligevel. 
 

 
 
Åbent SF møde på Knuds Garage. Bjarne Buhl, Marwan Zobi, Villy Søvndal, Lis Ravn Ebbesen og Pernille Frahm. 
2.2.2004 

 
 
Magtkamp internt.  
Der var igen stor rotation på formandsposten. Niels Ove Andersen var blevet formand i 2003. I 
foråret 2004 genindtrådte Ingrid, der blev afløst af Michael Clemmensen, indtil Johs Hofland blev 
valgt i foråret 2005. Johs havde været med, helt fra jeg blev valgt og samarbejdet mellem 
byrådsgruppe og formand forløb let og gnidningsfrit. 
Baggrundsgruppen fungerede som valgkoordinationsgruppe udvidet med byrådsmedlemmerne fra 
Christiansfeld. Denne gruppe indstillede til opstillingsmødet, at der var sideordnet opstilling, men 
at opstillingsrækkefølgen var Kolding, Kolding, Christiansfeld og Lunderskov. Både opstillingsform 
og listesammensætning blev problematiseret af Solveig Outzen, SF Koldings amtsrådsmedlem 
gennem 20 år. Solveig var den ene af de 3 spidskandidater, der havde meldt sig. Den anden var 
Bjarne Buhl også kaldet 2B, tidligere landevejsridder, der havde været aktiv græsrod i Kvarterløft, 
og nu var formand for Kvarterhuset. Bjarne sad i bestyrelsen, men var ellers uden politisk og 
organisatorisk erfaring, og den tredje kandidat var mig selv. 
I første afstemning havde jeg en pæn føring, men opnåede ikke de 50%, som SF`s centrale regler 
kræver. Omvalget stod mellem Solveig og mig. Stemmeoptællingen blev langvarig. Antallet af 
stemmer passede ikke med første optælling. Det viste sig en af ”mine” støtter var kommet i 
pausen. Jeg vandt afstemningen med 1 stemmes flertal. Og jeg kunne lettet dagen efter holde 
1.maj tale som nyvalgt spidskandidat. Den snævre afstemning holdt vi i partiet for os selv. 
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Kamp om mandaterne. 
Jeg var bekymret for, om Per Bødker kunne fastholde magten, og jeg følte, at det strategisk var 
vigtigt at knytte gode forbindelser, for chancerne for, at venstre vandt var større med 2 venstre 
borgmestre og en konservativ fra de omliggende kommuner. 
Jeg udarbejdede efter et offentligt møde om integration, et integrationsudspil med 16 
indsatspunkter sammen med den Radikale Henrik Larsen og venstres Svend Brodersen til 
byrådsbeslutning. I pressemeddelelsen udtalte jeg. ” Hidtil har det været svært at få 
socialdemokratiet til at snakke integration, det er som partiets medlemmer tror 
integrationsproblemer forsvinder, når bare der ikke snakkes om det”. Jeg gjorde det uden at 
spørger SF`s bagland, og det stod jeg naturligvis til en irettesættelse for.  
Kommunaldirektør Ingemann Olsen præsenterede en organisationsplan, hvor Christiansfelds 
kommunaldirektør skulle have ansvar for en del af socialforvaltningen sammen med IT. Igen slog vi 
tre partier til. Ingemann Olsen var en engageret meget talende og vidende kommunaldirektør, 
som behandlede os alle lige. Derfor fortalte han også vi 3 partier, at oplægget var stykket sammen 
af de 4 borgmestre, fra de 4 kommuner, der skulle sammenlægges. Hver borgmester havde været 
interesseret i at få deres embedsmand placeret.  
På det næste fællesmøde om kommunesammenlægningen med de 4 kommuners politikere, fik vi 
det forpurret. Men den store udfordring var for alle, at alle ledende embedsmænd skulle sikres job 
det første år af sammenlægningen.  
Samtidig udarbejder Margit sammen med socialdemokratiet et ” Manifest” for godt miljø. Her blev 
både retten til rent vand og stilhed i naturen fremhævet. Alle døre blev kort sagt holdt åbne.  
 
Kamp om kommunerne. 
Byrådet i Christiansfeld havde været enige om at ønske en sammenlægning med Kolding. En 
holdning ikke alle kommunens borgerne delte. Den tidligere Århus borgmester Thorkild Simonsen 
var af regeringen udnævnt til mæglingsmand. Han besøgte Christiansfeld og besluttede, at der 
skulle være folkeafstemning i de sydlige sogne. Kent Glumsø, en SF-legende og kendt som en 
markant, engageret ildsjæl gennem 20 år i Christiansfeld byråd blev nu pludselig en del af 
Haderslev kommune, fordi han boede i Fjelstrup, og det gjorde også Christiansfelds borgmester. Til 
gengæld afgjorde en anden folkeafstemning, at Vester Nebel blev en del af Kolding Kommune. Der 
boede Jørn Pedersen. 
 
Vindere og tabere. 
Jeg var valgt som spidskandidat. Nu skulle de øvrige kandidater præsenteres for pressen inden 
urafstemningen. Det skete i SF´s lokaler. Sys Andersen politisk journalist ved JV var sygemeldt, og 
den udsendte forstod ikke hvilken pressehistorie, hun stod med, da Solveig i sin præsentation 
fastslog, at hun var sikker på vælgerne ville vælge hende fremfor mig. Jo tonen var ikke speciel rar.  
Der opstod efterfølgende en maildebat mellem Solveig og mig om proceduren i forbindelse med 
valgkoordinationsgruppen, hvor følelserne fik for frit løb lige op til urafstemningen. Solveig fik ikke 
den 2. plads alle forventede, men derimod en 5 plads. 1.9.05 trak hun sig af listen. Formand Johs 
Hofland udtalte til JV:  ” Vi kender Solveig som en seriøs politiker, som gennem mange år har 
passet sit arbejde som amtsrådspolitiker. Jeg tilføjede, ” Det er jeg ked af,”... ” for hendes store 
viden ikke mindst på miljøområdet har vi bestemt brug for.” 
Solveig forlod partiet. Og set i bagklogskabens uendeligt klare lys, forstår jeg godt, at hun ikke 
følte, at hun fik den velfortjente respekt, hendes 20 år i amtet burde have givet hende.  
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Men jeg tror, at urafstemningsresultatet var udtryk for at for få medlemmer kendte til hendes 
arbejde i amtet. Amts og regionspolitikere har svært ved at få omtale i pressen og dermed blive 
kendte. 
 
Valgkampen 2005. 

Valgpjecen blev med mig på forsiden, med valgtemaet ”Hjerte og 
omtanke,” som jeg definerede som: ”betyder en ny Kolding Kommune, 
hvor der er plads til både børn og ældre, hvor den stærke har sin plads 
uden at lade det gå ud over fællesskabet eller naturen, og hvor 
demokratiet betyder samtale” og med Villys anbefaling på bagsiden: ” 
Den kommende kommunereform truer naturen og de svageste, derfor 
er der brug for et stærkt SF. Jeg kender Lis Ravn Ebbesen fra min tid 
som byrådspolitikker i Kolding, jeg ved, hvad hun og SF i den nye 
kommune står for, så gør som jeg sæt kryds ved SF.” 
Der var købt professionel hjælp. Så pjecen var mat rød med sort hvide 
billeder. Blandt kandidaterne var Karina Lorentzen. 
 
 

Inspireret af Christiansfelds måde at føre valgkamp på, fik vi 
Marianne Jespersen, SF´s nye lay out ansvarlige til at tegne en 
tegneserie med silden Sille og mågen Frede. I humoristisk form 
tog de valgemner op. Her er Per Bødker blevet en kæmpemåge, 
der tager kommandoen over de øvrige kommuner.   
Hver uge var der en ny ”vittighed”på forsiden af ugeavisen. 
Jeg tog mig af de fleste vælgermøder, Marwan af de, der havde 
relation til integrationsområdet og Christian Gøttig tog sig af 
vælgermøderne i Christiansfeld og omegn.  
TV Kolding tilbød os en kandidatpræsentation med meget kort 
varsel. Og da TV Kolding også kunne ses i Lunderskov, foreslog 
formand Johs og jeg i en mail til baggrundsgruppen, at det blev 
jeg selv og Erik Dyg, Lunderskov, der deltog. Deadline for 
tilbagesvar var omhyggeligt defineret. Ingen protesterede fra 
valgkoordinationsgruppen. Så gik den mere ideologiske del af SF 
i gang. Opstillingslisten skulle følges. Det var Lis og Marwan, der 
skulle tage den debat. Og mails røg frem og tilbage. Fronterne 
var igen trukket op.  
 

Bøvl og ballade og endnu en ny formand. 
Johs trak sig fra formandsposten. Jeg mente, hvad jeg havde foreslået, og 
fastholdt, at Erik skulle deltage, hvorefter jeg overlod min plads til Marwan. 
Ole Hvas, kommunalpolitiks sekretær fra SF centralt blev tilkaldt til 
mægling, og der blev givet håndslag på at klare denne valgkamp på en 
ordentlig måde med Ingrid som genindtrådt formand. Og det lykkedes.   
 
Johs Hofland Foto Johs 
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Flere af ”realpolitikerne” syntes situationen var uholdbar. Og der blev derfor holdt ” hemmelige” 
møder om en ny formand og bestyrelse.  
Lige efter valget blev Pernille Frahm formand i marts 2006 efter kampvalg med Ingrid Olesen. 
Michael Clemmensen blev næstformand. Pernille så det som sin opgave at bygge bro over de to 
forskellige partiopfattelser og gøre partiforeningen mere synlig. Hun ledede os med kyndig hånd, 
og kunne gøre det, fordi hun ikke havde været en del af konflikterne. Der ydede Pernille en 
tiltrængt hjælp. 
 
2006-2009 
 
En smal konstituering.  
Selv om byrådet var udvidet fra 25 til 31, fik SF kun valgt Marwan Zobi og jeg.  
Jeg havde tilbudt den konservative Vamdrup borgmester kaffe inden valget. Det tog han som en 
tilnærmelse. SF og soc.dem. og de radikale havde aftalt konstituering. Viceborgmester og 2 
formandspladser i henholdsvis social og integrationsudvalget til SF. Den sidste post havde Marwan 
inden valget uden om partiet forhandlet sig til at være en betalt post. Han havde posten som 
foreningsvalgt i forvejen. 
Med 2 mandater syntes vi, vi var godt betalt. Ud på natten blev SF inviteret til møde med de 
borgerlige. Her blev socialdemokratiet overbudt af de konservative: Viceborgmester, 3 
udvalgsformænd og en radikal borgmester! Hverken vi eller de radikale ønskede en konstituering 
på DF´s nåde, som vi syntes havde ”fejlciteret og fejlfortolket” os i deres valgkampsannoncer i 
forhold til integration. Loyaliteten overfor socialdemokratiet betød en ekstra formandspost til 
hvert af partierne. SF fik formandsposten for arbejdsmarkedsudvalget i tillæg.  
Ud på morgenen meldte venstre sig på banen og 3 nye udvalg skabtes. Visionsudvalget, 
lokaludvalget og planlægningsudvalget. Alle kommunalplaner og lokalplaner gik nu uden om 
økonomiudvalget. Derimod så vi ingen grund til at inviterer de konservative ind i varmen. Henrik 
Larsen fra de radikale, sagde det meget godt til JV” Der var ikke flere taburetter at dele ud af.” 
De radikale fik formandsposterne i uddannelses- og kulturudvalget og SF fik 
viceborgmesterposten, og formandsposterne i socialudvalg, arbejdsmarkedsudvalg og 
integrationsudvalg. Så der var ikke mange udvalgsformandspladser tilbage.  
 
SF centralt.  
I 2005 meddelte også Holger K Nielsen, at han ønskede at give formandsposten videre. Villy 
Søvndal, Pia Olsen Dyhr og Meta Fuglsang stillede op. Den første paneldebat mellem de 3 blev på 
Kommunalpolitisk Landsmøde i foråret 2005. Og som formand for KPLU, der stod for landsmødet, 
fik jeg rollen som ordstyrer. Alle medlemmerne i SF havde efterfølgende mulighed for at deltage i 
urafstemningen, som Villy vandt. I modsætning til tvivlerne i SF`s bagland på landsplan, der efter 
sigende brugte sloganet "Goddag til Villy, goddag til spærregrænsen" vidste vi i Kolding, hvad Villy 
kunne. Vi havde set ham være samlingspunkt, begejstre og hente stemmer. Dog var Koldings ” 
grønne” bekymret for Villys viden og interesse i forhold til miljøet. Ligesom Koldings delegation på 
landsmødet i Vejle i 2007 blev noget rystet over store plakater i salen med Villy på besøg hos børn 
og ældre, samtidig med, at de røde faner var fjernet fra lokalet: hvad havde SF gang i? 

Samtidig fordoblede SF samme år antallet af sine mandater i Folketinget. Villy var populær. Niels 
Krause-Kjær, har blandt andet udtalt følgende om, hvad Villy kunne: ”Netop beherskelsen af den 
hurtige og veltimede one-liner er med tv-mediets dominans af enorm betydning.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Krause-Kj%C3%A6r
https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Krause-Kj%C3%A6r
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Han var sat i bås som den lidt kedelige fagpolitikker, men da rammerne falder bort boltrede han 
sig. Han nyder rollen som politisk leder og boltrer sig på en måde ingen havde troet.” 
Valgkredsene, der havde fulgt amtsgrænserne, var som følge af kommunalreformen ændret. Og 
der skulle vælges to kandidater i Kolding storkommune. Ingrid foreslog, at det blev Karina 
Lorentzen Dehnhardt, da Karina så kunne bruge kandidaturet til at ”markedsføre” sin 
suppleantpost til byrådet. Det blev ikke kun en ”markedsføringspost.” Det blev hårdt arbejde. 
Karina måtte påtage sig mange valgmøder, da Villy var travlt optaget i det ganske land. Fliden 
betalte sig. ”Koldingkredsene” fik valgt to: Villy og Karina. Ja altså med god hjælp fra stemmerne i 
storkredsen” Regionsyd”. 
 
Et svendestykke, der ikke lykkedes.  
Byrådsperioden blev forlænget med 1 år for politikerne i de ” gamle” kommuner. Kommunerne fik 
hver især travlt med at sikre, at ønsker for fremtiden blev hjulpet i gang. I Christiansfeld var et ny 
plejehjem og udbygning af skolen vedtaget og i Vamdrup Arena Syd og byggemodning. Derudover 
var serviceniveauet meget forskelligt i kommunerne. Groft sagt lå Kolding højere på normering, og 
de omliggende kommuner højt på materialer. Så budgettet blev et udtryk for mindste fælles 
nævner. Der skulle spares på alle områder. Derfor blev der lavet et sammenhængende 
budgetoplæg til første behandlingen med masser af besparelser, som så skulle godkendes i 
udvalgene. Det plejede at være økonomiudvalget og dermed gruppeformanden, der forhandlede 
færdigt. Ifølge budgetforslaget skulle taksten på SFO hæves. Det havde jeg givet ”ordre om” til 
Marwan, at SF ikke kunne støtte i udvalget. Det er forbudt at referere, hvad andre siger i et udvalg. 
Men de øvrige partier var chokerede og kunne ikke holde mund. Marwan skulle have sagt: ”det 
skal hun ikke bestemme”.  
Der er æreskodekser i et byråd. Man underkender ikke sin forhandler. Man bakker sin 
gruppeformand op.  
Baggrundsgruppen, der var vant til en anden procedure fra tidligere, havde svært ved at følge 
med. Og det havde jeg også. Vi manglede de løbende ”forhandlingsopdateringer.” Og jeg var 
meget fokuseret på processen. Marwan nægtede at stemme for forliget pga. SFO-taksten. Det 
samme gjorde resten af bagrundgruppen, følte jeg. Ligesom jeg følte mig faldet i ryggen. Jeg forlod 
baggrundsgruppen vred og grådkvalt. Jeg var tyndslidt. Konflikterne havde slidt. Så jeg ringede til 
Ole Hvas, kommunalpolitisk sekretær i SF centralt og meddelte, at nu dannede jeg min egen SF-
gruppe. Den kloge mand kunne fortælle, at gik jeg, havde jeg meldt mig ud af SF. Som han sagde:” 
Jeg vil ikke give dig lov til at gå.” Det var det, jeg havde brug for. Jeg besindede mig og forhandlede 
videre. SFO-forhøjelsen kunne jeg ikke ændre på, men SF fik tilbagekæmpet penge til 
miljøområdet, folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og Folkekøkkenet. 
Margit havde været med først på aftenen, og hun fik efter en opringning forklaret mig, at alle ikke 
havde været imod. Så jeg ringede til Michael, bestyrelsens mand i baggrundsgruppen, som havde 
været med aftenen før, og forklarede sagen. Han mødte op og bakkede mig op på pressemødet.  
 
Et arrangeret partnerskab. 
Efter forliget tog borgmesteren på ferie. Og nu har vi jo ikke for vane i SF at dukke os. Så det blev 
mit selvvalgte lod som viceborgmester at fortælle 300 sure demonstranter om 
nedskæringsbudgettet, som jeg var en del af. Samtidig med at andre SF`ere delte flyers ud, hvori 
man kunne læse, at SF ikke er en del af budgettet. For ifølge partiets love kan kun flertallet 
påberåbe sig magten, og med kun 2 byrådsmedlemmer kunne ingen påstå at tegne partiet. 
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Marwan Zobi stemte for budgettet bortset fra taksforhøjelsen på SFO-området, han i 
børneudvalget selv have stemt for. Det udløste mange kritiske spørgsmål ved vedtagelsen i 
byrådet. Bl.a. om han respekterede sin gruppeformand. Der var han helt klar i mælet. Det gjorde 
han, og sådan optrådte han også fremadrettet, når vi var sammen. I etniske kredse sagde han 
altid: ”Hun er min søster”. Meget mere respekt kan man vel ikke få. 
Holdningen var blandt byrådets øvrige medlemmer, at Marwan havde optrådt illoyal. Ikke kun 
over for mig, men også overfor udvalget. Hvorfor de tog det på sig at vogte på ham, og hver gang 
de syntes, at han havde trådt uden for SF`s partilinje eller havde sagt noget om mig, orienterede 
de mig. En viden jeg godt kunne have været foruden. 
 
Kræfterne hentes udefra. 
Partiforeningen ville naturligvis vide, hvad der var foregået. Efter min fremlæggelse af forløbet, 
konkluderede det tidligere byrådsmedlem og formand Annette Thorsen, at for hende at se havde 
baggrundsgruppen forventet, at jeg forsat havde den rolle, jeg havde haft, når Margit forhandlede. 
De havde forventet, at jeg var ”servicedamen” for dem, samtidig med at jeg forhandlede. En for 
hende at se umulig opgave.  
Det var den rolle jeg fik i det ”arrangerede partnerskab” med Marwan Zobi. Vi passede hver vores 
udvalg og samarbejdede om det, mens jeg havde alt rugbrødsarbejdet.  
Villy fik mig samlet op, jeg fik mig samlet, men sporene skræmte, så min yngste Line blev min 
personlige assistent, fordi jeg følte, jeg var nødt til at dokumentere alt. Den energi, der burde have 
været brugt udadtil, blev meget brugt på lange detaljerede referater til internt brug. Så min 
politiske sparring og næring hentede jeg i KPLU, SF´s centrale kommunalpolitiske landsudvalg, hvor 
jeg var blevet næstformand, og hvor jeg i 2007 pga. formandens sygdom blev konstitueret. 
Efterfølgende blev jeg valgt til formand, en post jeg igen og igen blev genvalgt til, og som jeg med 
glæde og engagement tog imod.  
 
Mere beskæftigelse, mindre kontanthjælp. 
SF var optaget at få en Basar i Kolding. Vi så det både som et god indkøbsmulighed, og en 
mulighed for at mennesker med anden etnisk baggrund kunne blive selvforsørgende. Vi 
forestillede os, at Basaren skulle ligge i Skovparken. En tanke som både Integrationsrådet og 
beskæftigelsesforvaltningen stod bag. SF fik da også afsat projektpenge. Business Koldings direktør 
Bjarke Volmer stod for udviklingen. Pludselig var det ikke en beliggenhed i Skovparken, der var på 
tale. Da var projektpengene brugt, uden at Basaren var kommet nærmere.  
I pressen var Jobcenteret under pres. En sag om en sygemeldt kvinde tog store overskrifter. Og det 
blev mit lod at forklare sygedagpengelovgivningens uhyrligheder. Folkestemningen og pressen 
syntes da bare, at jobcenteret kunne forlænge sygedagpengeperioden. Men selv i Kolding er lov 
lov. Jeg ville have ønsket, at vi ikke havde været nødt til at lukke kassen. Sagen endte med både 
besøg af Beskæftigelsesminister Inge Støjberg og et indslag i TV, uden det dog ændrede på 
borgerens situation. 
Også den generelle jobindsats blev drøftet. Et reklamebureau ” Masters” foreslog at 
kontanthjælpsmodtagere kunne sælges akkurat ligesom sko. Jeg var skeptisk. Men kampagnen -
”Jobfighter”- blev faktisk vellykket. En 2dækkerbus blev blikfang. I første kampagne blev 
kontanthjælpsmodtagere kørt rundt og fik en introduktion til virksomheder, der manglede 
arbejdskraft. Siden fulgte både en kampagne for at rådgive virksomhederne omkring fastholdelse 
af medarbejdere.  
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Og en hvor bussen blev omdannet til biograf, hvor alle afgangsklasser blev inviteret indenfor til 
popcorn og film med en stand upper, der kom med følgende udsagn: ”Hvad fanden skal der blive 
af alle de syge og gamle, når der ikke længere er nogen til at passe dem?” Målet var at få flere 
unge til at tage en social- og sundhedsuddannelse. 
Som følge af ny lovgivning havde jeg fået en dobbeltpost. Jeg havde også overtaget 
formandsposten i Det Lokale Beskæftigelsesråd. En post der ellers havde været fagbevægelsens, 
og som 3F formanden John Bondebjerg udpeget af LO havde siddet på. Vi to SF´ere havde haft et 
rigtig godt samarbejde.  
 
Sociale tilbud. 
Socialforvaltningen ønskede at flytte et ”halvvejshus” fra et villakvarter til et andet. Halvvejshuset 
var et hus, hvor narkomaner, efter de er blevet afvænnet, boede, indtil de var klare til at bo selv. 
Flytningen satte i den grad sindene i kog. Naboerne til huset havde aldrig mærket noget, men der 
var oprørt folkestemning imod at flytte det til Svalevej. Og så må man jo gå forrest og forklare sig 
som udvalgsformand. 
Ellers var der igen gang i saksen. Jeg indviede Ambassaden et klubhus for unge med anden etnisk 
baggrund i Skovparken, et ombygget Brunebjerg for voksne udviklingshæmmede, et nyt 
støttecenter på psykiatriområdet på Ringvejen, Kamiliahuset et bosted for unge 
udviklingshæmmede, som jeg havde måttet kæmpe meget for, da grunden viste sig at være 
foruret med deraf følgende ekstra udgifter. I september åbnede jeg Multiflex et beskyttet 
beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede, og som det allersidste i december efter valget 2009 
nåede jeg at åbne en konference om socialøkonomi. Business Koldings bestyrelsesformand Bent 
Leon Nielsen og jeg selv havde skrevet et oplæg om socialøkonomi stærkt inspireret af 
socialdirektør Lars Rasmussen, som byrådet vedtog. Målet var både at sikre erhvervslivet 
arbejdstagere og skaffe jobs til f.eks. flexjobbere.  
 
Viceborgmester uden vikarmaterialer. 
Som viceborgmester blev jeg vikar uden vikarmaterialet, for Per Bødker stolede på, at jeg kunne 
selv. Uanset om det var firmajubilæer, foreningsfødselsdage eller vært for Prinsgemalen. Mit 
særlige område var Christiansfeld som Unescoby. Jeg var delegationsleder i Irland til en 
konference for brødremenigheder i Zeist, Holland, - Gnadau, Tyskland, - Fairfild, England, - 
Gracehill, Nordirland og Christiansfeld. Jeg blev også leder af forhandlingerne byerne imellem, da 
konferencen var på initiativ af Christiansfeld. Hovedsigtet var at støtte hinanden i Unesco 
ansøgningen. Man enedes om at Christiansfeld søgte først. Jeg måtte lade mig fotografere med Ian 
Paisley, der var partileder hos Democratic Unionist Party. Han fungerede desuden fra maj 2007 til 
juni 2008 som nordirsk førsteminister. Han var imod katolikker og homoseksuelle. – Men som 
kommunens repræsentant har man kun et valg: at stille op.  
Jeg ”overfaldt” kulturministeren Carina Christensen på en Strib Vinterfestival, men jeg fik hende til 
Christiansfeld. Per Bødker blandede sig helt udenom, måske syntes han, jeg var lidt pinlig? Men på 
Christiansfelds udnævnelsesdag til Unescoby 4.7.2015 skrev han " Jeg synes, der er en særlig grund 
til en særlig hilsen til nogen af de personer, som også i den nye storkommune bar sagen videre 
altså dig" Det blev jeg glad og rørt over.  
Borgmesteren overlod meget af det i de gamle omegnskommuner til mig. Af 14 
kommuneplansmøder rundt i kommunen tog han en håndfuld.  
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Og Jørn Pedersen tog alle de øvrige som udvalgsformand. Han havde overtaget posten, da Svend 
Brodersen, købte Gram slot. Den manglende mødedeltagelse svækkede Per Bødker. 
 
Budgetter.  

Med Svend Brodersens afgang i 2007 var den tidligere Lunderskovborgmester Hans Peter 
Andersen blevet gruppeformand i venstre. Per Bødker ville hæve ejendomsskat og dækningsafgift 
ved forhandlingerne i 2007 og samtidig sætte skatten ned fra 25,2 til 25 %. En beskatning SF fandt 
mest solidarisk, men som venstre ikke kunne sige ja til. Måske var konstruktionen netop lavet for 
at venstre skulle sige nej. I alt fald var der meget forskellig opfattelse af forløbet, og hvem der var 
gået fra forhandlingerne. Kulturudvalgsformand Marlene Lorentzen fra De Radikale ønskede at få 
Mungo Park i Allerød hertil. Efter økonomiudvalget havde været på besigtigelsestur og set en 
forestilling, var stemningen i bussen, at det var noget avanceret. Men et udredningsarbejde blev 
igangsat. Det forladte bibliotek i Fredericiagade blev fundet velegnet efter en ombygning, som en 
ny kulturel mæcen Flemming Skouboe ville stå for. Jeg var mere optaget af et botilbud for autister. 
Begge ønsker blev opfyldt, da De Radikale, Socialdemokratiet og SF indgik forlig.  
I 2009 stod SF udenfor. Forliget var et rædselsbudget. De Radikale og DF og SF havde for første 
gang under indtryk af rædslerne inspireret hinanden. Sammen fandt vi besparelser, der hjalp os 
hver især til at fremlægge et afbalanceret budgetforslag. Vi tre partiers budgetforslag blev fejet 
væk som useriøse af især de konservatives forhandler Bent Bechmand. Forligspartierne vedtog at 
sælge kommunens renovations- og spildevandsafdelinger for 100 mill- ”, så er det et politisk gæt, 
som hverken har afsæt i konkrete forhandlinger med eventuelle købere eller beregninger fra 
teknisk forvaltning? ” lød spørgsmålet i JV 27.9.09. Det var det, og også kommunaldirektøren 
fralagde sig ansvaret. Han havde overhovedet ikke været hørt.   
Jeg sagde i min budgettale: ”I stedet for at hæve skatten fyres 300-400 medarbejdere som følge 
af V - C - S forliget. SF synes, økonomiudvalget skulle have set på sig selv: den politiske struktur, 
organisering, antal af ledelseslag, kampagner og glittet papir, blomster på rådhuset, diverse 
medlemskaber, og bedre udnyttelse af kommunale lokaler og omlægninger af tjenester. Den debat 
ville SF gerne have taget. 
SF ville gerne have taget ansvar. Ansvar for at de ældre får en værdig pleje, ansvar for folkeskolen 
faglighed, ansvar for de svageste. 
I stedet blev det et forlig med social slagside. SFO-taksten stiger med 200kr, stillinger som støtte- 
og resursepædagoger er nedlagt, og undervisning og pasning for de allermest handicappede børn 
skåret massivt mere ned. Men prioriteringen kunne være helt anderledes. Det viser SF´s 
budgetforslag. 
Mere kollektiv trafik, og ekstra hænder på ældre, skole og pasningsområdet, samt tilbagekøb af 
socialrådgivere på folkeskolen” 
Det var interessant at se, at SF´s besparelsesforslag blev en del af Jørn Pedersens 
genopretningsplan mht. kommunens økonomi, da han blev borgmester i 2010. 
  
 
Nye koste fejer bedst. 
Mette Lotzfeldt overtog formandsposten efter Pernille Frahm. Med sit smittende humør og 
direkte sprog og god organisatorisk oplæring i 3F fik hun bygget broen, selvom vi så en ny 
”gruppering”. Mette havde rigtig godt fat i de faglige.  
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De mødte flittigt op til medlemsmøder, og der var 
derfor kampvalg til landsmøderne. Og det var i 
grunden ikke så galt. Især da partiet betalte for 
gæstepladser. 
Mette var sygemeldt, da Michael Clemensen 
pludseligt melde sig ind i socialdemokratiet.  
 
Karina Lorentzen Dehnhardt, Mette Lotzfeldt og Hans 
Holmer. Besøg på containerpladsen. 2013. Foto LRE  

 
 
 

 
I JV kunne Michaels begrundelse læses ” vi i SF har fået en meget usynlig profil Jeg vil gerne være 
der hvor indflydelsen er” ”Vi har kun haft indflydelse, hvor Per har lagt de store linjer”  
Ib Hansen skrev en opmuntrende mail til mig. Han kunne ikke genkende usynligheden ” Du knokler 
og er i pressen hver anden dag. ”Du skal bare ufortrødent kny på !!!!”  Den hang på min 
opslagstavle resten af min byrådstid til opmuntring.  
Jette Vangslev overtog i 2009 pga. Mettes sygdom stafetten. Og med Jettes HR-baggrund og evnen 
til at strukturere fik partiforeningen et organisatorisk løft. Bestyrelsesmøder blev til 
organisatoriske møder, hvortil byrådspolitikerne på skift blev inviteret, og de blev lukkede for 
medlemmer. Medlemmerne blev i stedet inviteret til åbne temamøder, hvor politikudviklingen 
fandt sted. Ved Jettes afsked blev følgende fremhævet: Pressestrategi for informationer, ansat 
webredaktør til at systematisere informationer via Facebook og den lokale hjemmeside, fået 
regnskabet digitaliseret, nedskrevet vedtægter og forretningsorden for samarbejdet mellem 
bestyrelse og byrådsgruppe og implementeret samme, systematiseret det organisatoriske arbejde, 
lagt rammer, så hver enkelt gruppering ved hvor deres råderum er, sat udviklingsgrupper i gang 
for at sikre politik udvikling, åbnet SF udadtil og sidst men ikke mindst nyfortolket begrebet 
loyalitet, så SF udadtil står som et samlet projekt under overskriften: ”hvad jeg ikke ved, eller hvad 
der ikke er besluttet, udtaler jeg mig ikke om”  
Ligeledes blev der lavet profilanalyse af både kandidater og baggrundsgruppe og måske ikke så 
overraskende, viste det sig, at vi alle var igangsættere. Der var ingen til at rydde op i ideerne. 
 
 

SF i 10´erne – splittelse centralt og borgerligt 
overherredømme lokalt. 
 
En lyseblå valgkamp 2009 

I 2009 holdt SF Kolding sin 50års fødselsdag i 3F med fødselsdagskage og balloner sammen med 
SF´s landsformand Villy Søvndal. I min fødselsdagstale sagde jeg:” SF står faktisk stærkere sammen 
end nogensinde før. Vi er klar til at løfte i flok til kommunalvalget.” Det var en noget pyntet version 
af virkeligheden. 
Thor Möger Pedersen var blevet næstformand i SF centralt. Lokalt oplevede vi et SF, der med 
landssekretæren Turid Leirvol i spidsen, lukkede sig om sig selv, og glemte at lytte til baglandet. 
Det var næstformand Jakob Nørhøjs pludselige og alt for tidligt døde, der skaffede plads til Thor. 
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Lokalt var vi ikke vilde med den lyseblå farve, og den skabelon, der centralt fra var opfundet til 
kommunalvalget. Men vi fulgte dog layout linjen på plakaterne. Som KPLU-formand havde jeg 
oplevet Thor Möger Pedersen blive væk fra det møde, hvor valgløfterne skulle diskuteres. 
Vi var i KPLU utilfredse med, at løfterne i skabelonen ikke kunne ændres, så de passede til lokale 
forhold, og fandt dem ikke sammenfaldene med den virkelighed, kommunerne stod i.  
Den samme holdning havde vi i Kolding, 
så inspireret af Christiansfelds måde at 
føre valgkamp, kort og præcis, lavede 
Marianne Jespersen et “postkort”. På 
forsiden blev de 5 øverste kandidater 
præsenteret. 
 Jeg var valgt som spidskandidat på 
generalforsamlingen. De øvrige var valgt 
på et medlemsmøde. Jeg selv, Marwan 
Zobi, Trine Maria Ebbesen, Hans Winther 
og Christian Gøttig stod i fuld figur i 
baggrunden og med et ekstra 
portrætbillede af mig i forgrunden. 
Overskriften var: Lis Ravn Ebbesen som 
borgmester. Stem på liste F 
På bagsiden udtalte jeg: ”Der er tid til 
forandring. Der er brug for et stærkt SF. 
Der er brug for din stemme. Hvis jeg var 
borgmester ville jeg knokle for at løse borgernes problemer og forbedre den enkeltes tilværelse. 
Alle - uanset alder og beskæftigelse - har brug for stærke fællesskaber og netværk. Det sikrer 
tryghed, lige muligheder og vækst i lokaløkonomien.” 
Kandidaterne fik egne postkort, hvor enten mit billede på forsiden eller min tekst på bagsiden var 
skiftet ud med deres egne, samt egne plakater. Og vi var på teambuilding med en konsulent 
udefra. Dvs. et af vore gode ”gamle” medlemmer. 
 

En siddende borgmester under pres.  
Jeg oplevede i valgkampen, at Per Bødker blev lagt for had. 
Den konservative tidligere borgmester fra Vamdrup førte an 
på de vælgermøder, hvor Per Bødker ikke deltog, og udlagde 
det som udtryk for arrogance, at Per Bødker ikke deltog. I 
socialdemokratiet tror jeg, at man taktisk havde vurderet, 
hvem der kunne trække ekstra stemmer, i kraft af de var 
lokale. I Vamdrup deltog den tidligere socialdemokratiske 
viceborgmester Poul Erik Jensen. Men i forhold til vælgerne, 
tror jeg, det var en forkert satsning. Og myterne fik frit løb. 
Også vi mødte myterne. Ligesom der var borgere, der 
meddelte os, at hvis vi i SF støttede Per Bødker som 
borgmester, så stemte de ikke på os. 
SF´s svar blev at genbruge Frede og Silke tegneserier i en 
annonce med et billede af mig. 
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Virkelig sejr ad helvede til.  
Vi fik et fantastisk valg. 
Christian Gøttig, Hans Winther, Lis Ravn Ebbesen, Marwan Zobi og Trine Ebbesen blev valgt. Men 
nu kunne vi virkelig snakke om at sejre ad helvede til.  
Per Bødker troede, at han havde forsikret sig ved at lave aftaler med SF, De Radikale og Dansk 
Folkeparti.  
Jeg sad på Per Bødkers kontor natten igennem og oplevede en gruppeformand for Dansk 
Folkeparti, der efter fremgang på en kritisk linje ikke kunne andet end at støtte en borgerlig 
borgmester. 
Dansk Folkeparti tog sig godt betalt. 
Eller de fik ligeså mange poster, som SF havde haft: viceborgmester og 3 udvalgsformandsposter. 
De Radikale valgte at beholde deres kulturudvalgsformandspost i en borgerlig konstituering. De 
sendte også følere til mig, om SF ville være med. Lige der handlede jeg ikke taktisk. Jeg følte et alt 
for stort skæbnefællesskab med den socialdemokratiske borgmester. 
Den egentlige konstituering fandt sted dagen efter. Den kommende borgmester lagde meget vægt 
på et samarbejdende økonomiudvalg, som han kunne bruge som sparringspartner. Han fortsatte 
traditionen med at alle partier skulle være repræsenteret i en tillempet d´honsk metode i 
økonomiudvalget. Den metode, der ved et sindrigt system efter forholdstalsvalg tildeler 
udvalgspladser til de enkelte partier. Ud over de pladser SF havde krav på i udvalgene efter den 
metode, var mit krav en lønnet post, hvis jeg ”økonomisk” skulle have mulighed for samarbejdet. 
Det blev en bestyrelsespost i boligselskabet AAB og næstformand i seniorudvalget. Marwan lavede 
selvstændige forhandlinger for igen at sikre sig en lønnet post. Det lykkedes dog ikke. 
Det samarbejde, jeg havde fået med DF´s Søren Rasmussen om budgetlægning ved 
rædselsbudgettet, fortsatte i seniorudvalget. Han var meget lydhør i forhold til SF´s ønsker på 
seniorområdet. SF fik f.eks. igangsat et tandsundhedsprojekt.  
SF, DF og De Radikale stod også sammen om at redde Eltang, og Sdr Stenderup landsbyskoler fra 
nedlæggelse. Men da der kom et forslag om at lukke Stepping og Dyrehaveskolen/ 
Dorotheaskolen, ophørte samarbejdet med DF på skoleområdet. SF stemte imod at lukke de to 
skoler, mens DF politisk syntes, at det var helt fint at sprede børn med anden etnisk baggrund og 
nedlægge deres lokale skole Dyrehaveskolen/ Dorotheaskolen.  
 

 
 
De fleste af holdet 2009 
Christian Gøttig, Marianne Jespersen 
SF´s meget brugte lay outer, Julie Grubak 
Henningsen, Brian Dehnhardt, Hans 
Winther, Esben Christoffersen, Mette 
Krogh, Lis Ravn Ebbesen, Troels Løbner 
Sidelmann, Marwan Zobi, Helle Riley og 
Trine Mara Ebbesen. Foto Helge B. 
Andersen 
 
 
 
 
 



46 
 

2010- 2013 
 
Hvad nu skole eller politik? 
Hvem skal nu fyres, sagde en kollega, da det stod klart jeg ikke længere var socialudvalgsformand. 
Jeg havde jo været næsten fuldtidsfrikøbt med kun en ugentlig vikardag på Munkevængets skole. 
Jeg valgte at finde mine timer i politik. 
Jeg blev af SF centralt udpeget til en plads i KL´s socialudvalg igen, men da SF pga. sit gode 
valgresultat fik tildelt flere poster i KLregi, ansøgte jeg om nogle af dem. Det blev til en 
bestyrelsespost i pensionskassen for pædagogmedhjælpere, som jeg var med til at sammenlægge 
med de øvrige pensionskasser i Pensam. I KL-regi blev jeg medlem af landsudvalget for fysioterapi, 
tandlæger og læger, hvor jeg sammen med deres fagforeningsformænd og repræsentanter fra DR 
(Danske regioner) skulle afgøre tvister i forhold til overenskomstaftaler. Og derudover var jeg 
suppleant i klagenævnet i specialundervisning. Her var møderne ofte daglange, fordi forældre 
havde fremmøderet, og sagerne blev meget grundigt gennemgået. 
Med kommunesammenlægningen var også KKR - kommunekontaktrådet opstået. Har samledes 
borgmestrene, og vi øvrige partier, der havde pladser i forhold til vores valgresultat. Her blev jeg 
genudpeget. Det samme skete i Det regionale Beskæftigelsesråd i Odense, hvor halvdelen skulle 
være kvinder. Og endelig blev jeg udpeget til Beskæftigelsesankenævnet i Åbenrå.  
Man kunne sige, jeg blev en slags handelsrejsende i politik med møder i København næsten hver 
uge. 
 
Opposition hvordan? 
Byrådsgruppen havde en lidt speciel sammensætning. Marwan Zobi, der var genvalgt, og som via 
lørdagscafeen havde tæt forbindelse til Hans Winter. Christian Gøttig, der ikke følte sig specielt 
godt tilrette i Kolding partiforening, og så Trine Maria Ebbesen min datter og mig selv. 
Vi fik på formand Jettes opfordring lavet en meget omfattende forretningsorden, så alle vidste, 
hvem der havde ansvar for hvad. Heri kunne man læse, at udvalgsmedlemmet udtalte sig om eget 
udvalgsarbejde og kun det. Ellers skulle der henvises til gruppeformanden. 
Vi besluttede, at vi ville være en konstruktiv opposition, og skaffe indflydelse for de vælgere, der 
havde stemt på SF. Så på trods af vores forskellighed, var vi aldrig uenige om samarbejdslinjen. 
Hans Winther blev valgt som næstformand. Og vi havde et godt og loyalt samarbejde både i 
byrådsgruppen og i budgetforhandlinger. 
Borgmesteren havde ikke havde haft helt styr på regnearkene og den d´honske hjemme ved 
køkkenbordet. Han havde udregnet partiernes pladser pr udvalgt og ikke pladser på tværs af alle 
udvalg. SF var derfor blevet snydt for 2 udvalgspladser. Løsningen blev at udvide senior og plan og 
miljø med en ekstra plads til SF 
Det kunne give lidt udfordringer, at vi nu sad to i de udvalg. Christian Gøttig var også valgt til 
Ældrerådet og så sig mere som deres mand end SF´s i seniorudvalget. I plan og miljøudvalget 
oplevede jeg det samme. Her var det ”Naturfredningsforeningens formand Christian Gøttig” der 
talte og ikke SF`s medlem. Derfor skete det, at vi stemte forskelligt, uden det dog førte til egentlige 
konflikter.   
 
25år og omstillingsparat. 
” En skrap tante med attitude. Byrådskollegaerne skal lave deres lektier, og så må vi ikke glemme 
de udsatte. Lis Ravn Ebbesen er ikke klassens stille pige.” 
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 Sådan portrætterede Ugeavisen mig i anledning af mit 25års jubilæum. ”At hun brænder for at 
gøre en forskel, og mener det, hun siger oprigtigt, mærker man tydeligt” 
Jeg valgte at fejre jubilæet på datoen for valget 19.november Det var en fantastisk reception 
Kolding Byråd gav mig i Rådhuskantinen. Der var mange gode taler.  
 
Jette Vangslev formand og Margit Vestbjerg Foto privateje   

Villy Søvndal fortalte om vores tid i 
byrådet, Hans Winther om det gode 
samarbejdet i byrådsgruppen i dag, og De 
Røde Kællinger og formand Jette Vangslev 
lavede et lille show, inspireret af Rytteriet 
et satirisk Tv-show, hvor snobberne nu var 
blevet til ”konerne fra Sdr. Bjert.” De 
sluttede af med at udnævne mig til 
æresborger med begrundelsen: "Ved et 
målbevidst, utrætteligt og uselvisk arbejde 
har Fru overlærer Lis Ravn Ebbesen overalt 
og altid haft sin fødeby, Kolding og dennes 
borgeres trivsel og velfærd for øje".  
 

Venstre borgmesterens tale gav grund til eftertanke. ”Jeg har i de sidste uger besøgt mange af 
vores tilbud indenfor det sociale område. Og næsten uden undtagelse hørte jeg dit navn nævnt 
Lis.” ”og jeg er ikke i tvivl om, at når du fik en øl i drikkeskuret sammen med borgerne dernede, så 
var det ikke påtaget, men fordi du virkelig mente det.” .”Du vil meget gerne være med til at skabe 
fremtiden” ”og så tager vi de dueller, vi også skal tage. For som du sagde på valgnatten. Han er 
meget flink, men også liberalist, han vil udlicitere det hele.”  
Og samarbejdet og duellerne blev kendetegnende for vores omgangsform. Per Bødker havde 
overladt roret til Christian Haugk, og Per udtrådte derfor af økonomiudvalget, hvorfor jeg ofte var 
den gruppeformand Jørn Pedersen ” sparrede” med, når det angik uskrevne regler og gamle 
beslutningers indvirkning på fremtiden. Men det afholdt mig ikke for at kritisere ham, f.eks. da han 
under en rejse i Dubai beordrede ekstra snerydning i strid med den politisk vedtagne standard, 
eller da han tilbød borgere at købe deres huse, fordi de lå tæt på en måske kommende vindmølle. 
Da måtte jeg lige minde ham om den kommunale styrelsesvedtægt. Borgmestre er ikke 
enevældige, og de skal behandle alle borgere ens og efter objektive regler og ikke efter hvem, der 
lige havde besøgt borgmesterkontoret. 
 
Budgetforhandlinger uden natteroderi.  
Jørn Pedersen brød fuldstændig med den socialdemokratiske budgetforhandlingsmodel. 
Forvaltningen blev pålagt at fremkomme med et sammenhængende budget til 
førstebehandlingen, og partierne mødte så enkeltvis op på borgmesterkontoret med deres ønsker. 
Borgmesteren lavede en skitse, som partierne så kunne sige ja eller nej til. Og det var det. Al 
natteroderi var aflyst.  
I SF var vi spændte på, hvor meget indflydelse vi fik i det borgerlige byråds første budget. 
I SF´s pressemeddelelse kan man læse. ”SF gik til valg på en værdig ældrepleje, en faglig 
folkeskole, og en bedre miljøindsats. Vi mødte derfor op til borgmesterrunden med et forslag om at 
tænke mere overordnet strategisk end sidste års rædselsforlig var udtryk for.  
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Både DF og SF stod udenfor sidste år. Dengang lovede vi hinanden at stå sammen om at 
tilbagekøbe de besparelser på skole, SFO og ældreområdet vi ikke kunne acceptere.  
Den strategi er også lykkedes. Som næstformand i seniorudvalget glæder det mig, at der er tilført 
ældreområdet flere resurser. Sidste år blev SF´s spareforslag af visse borgerlige partier 
latterliggjort. Det glæder os at alle nu synes, at de er gangbare. ”  
SF fik vedtaget en” borgerrådgiver”, et ombudsmandskontor, hvor alle borgerklager samles. 
Derudover kan nævnes: ansættelse af SFO-personale som del af årsnorm i folkeskolen, fokus på at 
skaffe det fornødne antal praktik og lærling og elevpladser i samarbejde med Kolding Kommune og 
Business Kolding, og indkøb af en godsvogn til en materialevogn til spillestedet Godset. 
 
En splittet byrådsgruppe.  
”Vi er chokerede over at erfare, at Marwan Zobi har meldt sig ud af SF”, udtaler gruppeformand 
Lis Ravn Ebbesen, kunne man læse i SF´s pressemeddelelse 27.2.2010 
” Byrådsgruppen har været enige i forhold til SF´s landspolitiske linje. Internt i byrådsgruppen synes 
vi, vi har haft et godt samarbejde, og er derfor chokerede og forundrede over, at erfare Marwan 
Zobi har meldt sig ud af SF. Byrådsgruppen kan kun beklage Marwan Zobis beslutning. Vi forstår 
den ikke, men ønsker det bedste for Marwan Zobi.  
Marwans udtræden talte med i den statistik blandt udtrådte SF-byrådsmedlemmer på landsplan, 
der sagde, at 25% meldte sig ud pga. diskussioner om partiskat. 
Formand Jette havde fået udarbejdet et kandidatpapir ” code of conduct,” der nøje beskrev, de 
forventninger kandidat og parti havde til hinanden. Papiret skulle underskrives. Og dermed skrev 
man også under på, at man ville betale partiskat. Det papir havde hverken Marwan eller Christian 
fået afleveret. Marwan ville ikke acceptere at betale den procentsats, der er nedfældet i SF´s love. 
10% af indtægten som byrådsmedlem eller 5%, hvis det er eneste indtægtskilde. Derfor gik han, 
men lovede at melde sig ind igen, når ”formanden var smidt ud”. SF´s generalforsamling, der blev 
holdt umiddelbart efter, bakkede selvfølgelig formand Jette enstemmig op. Der er ens regler for 
alle. Marwan blev løsgænger. Christian fandt det svært som selvstændig at finde en model for, 
hvad han skulle betale. Og som et lyn fra klar himmel meldte han sig ud 10.maj og direkte ind i 
socialdemokratiet, hvor han fik følgeskab af Marwan. I sin pressemeddelelse skrev Christian: ”Det 
er på baggrund af mange tanker og overvejelser” Både JV, formanden og jeg mente han skyldte 
vælgerne en forklaring, eller som jeg udtrykte det ”Man kan tale om vælgerbedrag, både Zobi og 
Gøttig er valgt ind på stemmer på partiet” Forklaringen kom aldrig. Vi bevarede de gode 
samarbejdsrelationer, for som sagt handlede udmeldelserne i højere grad om partiskat. 
Jeg har selv gennem årene betalt omkring 250.000. Og det er da mange penge. Til gengæld har jeg 
aldrig selv betalt for plakater eller valgmaterialer. Det ligger i SF´s dna at fælleskassen løser den 
opgave. Og den indbetalte partiskat havde således også betalt valgmaterialer og plakater for 
Marwan og Christian. 
 
SF i regering.  
Jeg syntes ikke, at Villy lignede sig selv i folketingsvalgkampen 2011. Det jeg altid har anset for 
Villys styrke forsvandt. Det at kunne kommunikere budskaber så alle forstod dem, have social 
indignation, men altid være optimistisk og bruge humor i den politiske debat stod blegt. 
Måske fordi der blev gjort en sag ud af, hvor mange plejehjem Villy reelt havde besøgt ved 
folketingsvalget i 2011. 



49 
 

Om dette krav til korrekthed hæmmede ham, eller det var SF´s spindoktorer, der syntes han skulle 
optræde mere økonomisk tung og ansvarlig, ved jeg ikke, men letheden forsvandt, og SF fik et 
skuffende valg: 16 mandater mod tidligere 23,  
hvilket dog stadig var 5 mere, end da Villy tiltrådte som formand.   
 

Valgfesten blev holdt i Bjert og stemningen var speciel. 
Karina Lorentzen Dehnhardt blev genvalgt.  
Karina havde født 17. August. Så mit bidrag til 
folketingsvalgkampen havde været at passe lille Clara, mens Karina 
tog sig af vælgermøderne. Karinas genvalg var der naturligvis stor 
glæde over; men luften var også fyldt med spænding, fordi SF 
skulle i regering og bekymring over SF´s tilbagegang. 
 
 
 
Mette Tholstrup på gaden                                                                         
Folketingsvalg 2011. Foto LRE 
 

Umiddelbart efter valget blev der holdt Kontaktrådsmøde i Landstingssalen på Christiansborg.                                                                   
Landsledelsen, lokale partiformænd, KPLU med flere var inviteret.           
Formand Jette og jeg kaprede dagsordenen for at sige til lykke til SF Koldings nye udenrigsminister. 
Jeg gav Villy et kursus i at binde slips, og Jette gennemgik, hvorfor det var vigtigt med en ” 
beautyboks” både for at se godt ud, men også med små fif til, hvordan han kunne holde fast i SF´s 
mærkesager. 
Men ellers kunne stemningen bedst beskrives som frustreret grænsende til vred. 
Pernille Vigsø burde have haft en ministerpost, mente man i Nordjylland. I Sydjylland undrede vi 
os over, at Jesper Pedersen ikke skulle være skatteminister. Han havde gjort det godt som 
skatteordfører, og var blevet opfattet som Villys protege, da han blev Sydjyllands spidskandidat, 
efter at Villy havde valgt at opstille på Sjælland fra 2008. 
Villys valg af Thor Möger Pedersen som skatteminister blev kritiseret. Thor havde været opstillet, 
men blev ikke valgt. Så både hans kompetencer og manglende opbakning blandt vælgerne blev 
problematiseret, samt at han ikke straks trak sig som næstformand i SF. 
Villy og jeg fandt en skærmet krog til frokosten. Min oplevelse var, at det passede Villy den dag at 
gå lidt i flyverskjul. Vores snak var hyggelig small talk. 
 
SF centralt og partiforeningen. 
Meta Fuglsang og Tonny overtog Thors næstformandspost. Jeg tror, at de begge prøvede, men det 
ændrede desværre ikke på så meget. Oplevelsen var, at daglig ledelse i SF centralt sad tungt på 
partiet. Både formand Jette og jeg var generelt kritisk overfor den centralisering, der skete og 
følte, at medlemsdemokratiet havde ringe kår. 
SF var gået fra skoler og luftmadrasser til konferencehoteller i takt med ” fornyelsen” af SF. SF 
centralt havde lavet en aftale med Comwell Kolding om at huse landsmødet i 2012. Kolding 
partiforening blev derfor bedt om at bidrage med ideer og kontakter, så formand Jette og jeg tog 
toget til København til møde. Det var fuldstændig spildt. Vore ideer blev ikke hørt og vores viden 
og kontakter ikke brugt. 
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Ved Landsmødet, der som sagt blev holdt i Kolding, leverede Villy en fornem formands tale. En 
Villy classic. Og ligeså samlende den var, ligeså splittende var den facon, som valget af 
landsledelsen foregik på. Hemmelige lister med navne gik rundt. Der var opstået to fløje, ” 
arbejderrister” og ”traditionalister,” i SF, og de to fløje havde hver deres kandidatlister. Villy ville 
have Mathias Tefaye valgt som næstformand, hed det sig. Det lykkedes. Men i kampen mellem de 
to fløje, kom Pia Olsen Dyhr i klemme og opnåede ikke valg til Landsledelsen. Det var chokerende. 
Og Meta Fuglsang blev ofret som næstformand. Den ret store Kolding delegation, der var en 
naturlig følge af, at landsmødet blev holdt i Kolding, var rystet. Det var meget lidt kønt at kigge på. 
Også lokalt oplevede vi splittelsen. De medlemmer, der havde meldt sig ind, da Villy blev formand 
meldte sig ud sammen med rigtig gode garvede SF´ere, der ikke kunne genkende ”deres” parti. 
 

SF og formandsvalg.  
4. april 2012 blev Villy Søvndal 60. Fødselsdagsreceptionen blev holdt i Udenrigsministeriet. Jeg 
blev af SF centralt bedt om at holde fødselsdagstalen. Her kunne jeg igen afsløre, hvordan det var 
Gunhild, der havde besluttet, at Villy skulle i socialudvalget, men jeg kunne også afsløre, at Villy, 
da han blev valgt til folketinget, faktisk havde et ønske om at blive udenrigspolitisk ordfører, men 
igen accepterede at gøre, hvad partiet fandt bedst og blive ordfører på socialområdet.                                                                                                     
 Samt hvordan det blev påstået, at alle socialminister Karen Jespersens ideer var resultatet af en 
kappestrid med Villy, der jo var formand for folketingets socialudvalg, om, hvem der vidste mest 
om socialpolitik.  
Personligt syntes jeg derfor, at han havde 
været en loyal partisoldat så længe, at han 
nu havde ret til at vælge efter interesse og 
blive udenrigsminister. SF´eren i mig mente 
nu nok, det var et forkert valg, men det 
sagde jeg ikke. 
En ledende medarbejder i ministeriet, 
betroede mig, at han faktisk syntes, Villy 
gjorde det rigtig godt, og pressen 
kritiserede ham urimeligt både for hans 
engelske sprogkundskaber og hans virke 
generelt.  
Fredag den 7. september 2012 
offentliggjorde Villy Søvndal, at han ville 
trække sig som formand.                                          Udenrigsminister Villy Søvndal taler til 1.maj i Stejlbjerg. 2013 

 
Vi fik i Kolding besøg af Annette Wilhelmsen på hendes ”vælg mig” formandsturne. Jeg tror, der 
var flest fortalere for Anette. Men vi var delte i forhold til, hvem vi støttede i partiforeningen. 
Meget delte. Jeg var blevet opfordret til at være stiller, at anbefale kandidaten, af begges bagland. 
Jeg havde været stiller, både for både Holger K. Nielsen og Villy, da de stillede op som formand. 
Annette havde alle mine SF-værdier; men jeg var stærk i tvivl, om hun kunne løfte opgaven. Jeg 
kendte Annette, som en rigtig dygtig lokalpolitiker. Det anså jeg også mig selv for; men det mente                                      
jeg langtfra var nok til at være formand i SF. Jeg har dog fortsat den dybeste respekt for, at 
Annette forsøgte. Jeg mener faktisk, at hun reddede SF.  
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Havde ”ungebanden”, der jo viste sig at være socialdemokrater, Astrid Kragh, Jesper Petersen og 
Thor Möger Pedersen taget over, havde jeg ikke været SF´er i dag.  
Astrid Kragh havde besøgt Kolding som sundhedsborgmester. SF`s partiforeningen stod for et 
”borgermøde” på Nicolai.  Sundhedsministeren og jeg fortalte om Sundhedsvisioner i Regeringen 
og KL. Et rigtig godt møde. For i forhold til sundhed havde Astrid og jeg ens værdier. 
Senere var det socialminister Anette Vilhelmsen, der besøgte Kolding. Det blev til frokost på 
borgmesterkontoret og et besøg i Skovparken. Jeg fik fornøjelsen af at køre med ministerbilen til 
åbning af Center for seksuelt misbrugte i Odense. Jeg måtte dog tage toget hjem.  
 
Udskiftning 2013. 
Jette Vangslev havde annonceret, at formandsstillingen ikke var for evigt. Hun var meget 
engageret både i at lave HR kurser for andre partiforeninger i SF, i lighed med det SF Kolding havde 
været ”udsat for” i valgkampen. Og så gik hun meget op i økologisk havebrug. 
Ingen formandskandidat stod lige for. Men flere foreslog Ole Rosendal Damborg. Han var en del af 
SFU i 80’erne i Kolding og kendte derfor SF Koldings kultur. Selv syntes han, at han havde nok 
andet at tage sig af. Hans kone Ida Rosendal Damborg var folketingskandidat i Esbjerg, og havde 
derfor skiftet til Esbjerg partiforening. Ida have også været barselsvikar i folketinget, mens Karina 
holdt en kort barsel fra 27. oktober 2011 til 15. april 2012, og hun var indtrådt i regionsrådet i 
2012. Ida kendte altså Kolding partiforening og de udfordringer, der havde været, ret godt. 
Ida påstod bramfrit, at hun havde lovet Ole både mad, sex og ret til fodbold, bare han ville tage 
formandsposten. Kolding Partiforening er hende stor tak skyldig. 
Ole var helt tydelig i forhold til sin formandsrolle. Han tog sig af det formelle lokalt, og forventede 
god opbakning og supplering af bestyrelsen f.eks. i forhold til deltagelse i Kontaktrådsmøder, og 
udadvendte aktiviteter. Ligesom han forventede, at baggrundsgruppen fortsat var selvstyrende. Til 
gengæld havde han fingeren på pulsen med hensyn til stemningen i partiet. Både når han sikkert 
udtalte sig til pressen, eller når han indkaldte til fællesspisning, eller ” Fattigrøvsfest” hjemme 
privat, for at sikre vi i Kolding fortsat stod sammen, også selv om vi var utilfreds med den førte 
politik på Christiansborg. 
Den 1. oktober 2013 kunne man i TV og radio høre, at udenrigsminister Villy Søvndal var ramt af 
en blodprop, og den 11. december 2013 meddelte Villy Søvndal, at han trak sig både som 
udenrigsminister og medlem af Folketinget. 
 
Ud af regering. 
Vi havde i Kolding tæt kontakt til vores folketingskandidat Karina Lorentzen Dehnhardt, så vi vidste 
godt, at der er problemer i folketingsgruppen. Ministrene havde ikke meget selvstyre i regeringen, 
og selvom åbenheden igen havde indfundet sig i SF med Annette som formand, så var det svært 
for SF-folketingsgruppens øvrige medlemmer at få indflydelse. De følte sig koblet af. Der var derfor 
røster, der ønskede SF ud af regeringen.   
Jeg husker den dag, hvor Anette forlod regering og formandspost. Der var KL møde i Ålborg for 
kommunalpolitikere fra det ganske land. Alle vi SF´ere, der var til stede, fik chokerede arrangeret 
et SF-møde i stedet for at følge de workshops, vi var tilmeldt. Det var forskelligt, hvordan vi havde 
det, med det skete. Jeg delte den holdning, der var fremherskende i Kolding, at nok var nok. Alle 
var dog enige om, at vi ikke kunne klare et formandsopgør mere og håbede, at Pia Olsen Dyhr ville 
overtage formandsposten. 
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KPLU havde sit kommunalpolitiske landsmøde 14 dage efter. Aldrig har vi set så mange pressefolk. 
Nok især fordi der er tradition for at Kontaktrådsmødet, mødet med SF´s lokaleformænd og 
landsledelsesmøder, holdes samtidig. Vi forsamlede fik gennemgået forløbet og sagt pænt farvel 
til Annette. Heldigvis tilbød Pia Olsen Dyhr sig som formand, og ingen andre udfordrede hendes 
kandidatur. Jeg tror, at alle følte at der var brug for sammenhold, og med Pia som formand ville SF 
være tilbage på sporet. Sådan blev det; men vejen tilbage til SF´s tidligere medlems og 
vælgeropbakning er forsat stenet. 
 
Storebror og lillesøster - nej tak!  
Lokalt førte Socialdemokratiet for os at se en meget konfronterende linje. Selvom de i 
økonomiudvalget stemte for alle budgetopfølgninger, forsøgte de i pressen at skabe et billede af, 
at Jørn Pedersen ikke havde styr på økonomien. I 2013 gik Christian Haugk til pressen med 
historien om, at der manglede 200 millioner og at 500 medarbejdere skulle fyres. Det fik mig til at 
udtale til Ugeavisen ” det er dybt uheldig han hidser personalet op på den måde.”  
Det var baggrunden for SF i 2012 havde valgt at ”gå solo” som samme avis kaldte det. ” Det er 
ingen hemmelighed, at SF`s bagland har svært ved at forstå, at socialdemokratiet ikke er med i 
næste års budget. Det er det sidste stik til vi tog beslutningen om at prøve noget andet ved valget. 
Og det er blevet mig som borgmesterkandidat, fordi vi tror, at jeg kan samle fløjene.” 
I valgkampspapirer kunne man læse: SF syntes, der har været en hanekamp mellem Jørn Pedersen 
og Christian Haugk om, hvem der kunne fortælle den værste historie om Koldings økonomi. 
Vi vil hellere diskutere, hvordan vi skaffer jobs, får folkeskolereformen til at virke, og giver ældre og 
socialt udsatte et værdigt liv. Og får brudt den negative sociale arv. 
SF samarbejde dog også med socialdemokratiet. Christian Haugk og jeg foreslog sammen, at 
arbejdsløse iværksættere skulle ydes mikrolån, og inspireret af Ingrid Olsson havde SF i byrådet sat 
et punkt på for at forhindre løndumping ved kommunale udbud. Det bakkede byrådet op om. Det 
gjorde Socialdemokratiet dermed også, ja faktisk overtog de dagsordenen, og glemte, hvem der 
var forslagsstilleren oprindelig. Det brugte de borgerlige til at forsøge at slå en kile imellem ” det 
røde” samarbejde. De mente Cristian Haugk tog æren for et SF-forslag, og det var ufint.  
 
SF-fodaftryk. 
I 2011 var alle partier med i forliget. I 2012 foreslog socialdemokratiet, at dækningsafgiften skulle 
nedsættes hurtigere end planlagt af borgmesteren. Planen var en torn i øjet for SF i forvejen; men 
socialdemokratiet havde åbenbart glemt, at dækningsafgiften i SF`s optik altid skal være højest 
mulig. Fra jeg startede i byrådet har det næsten været et mantra ” at også erhvervslivet skal betale 
skat”. Mens socialdemokratiet havde haft borgmesterposten, havde det måske set ud som om, SF 
” bare” bakkede op. Men sådan havde samarbejdet ikke været. Vi havde forhandlet os frem til 
løsninger. Nu følte SF, at den ny gruppeformand Christian Haugk tog vores opbakning for givet 
uden at spørge. Og det var problemet med samarbejdet.  
SF havde fået en rigtig god baggrundsgruppe, som var både loyale, arbejdsomme og gode til at 
stille problematiserende spørgsmål. Et af dem lød: ”Hvorfor finder du dig i den behandling?” Så 
baggrundsgruppens holdning var klar. Til JV udtalte jeg: ” SF beklager, at socialdemokratiet ikke 
ønsker at være med. Men respekterer, at de strategisk vælger at profilerer sig som udfordrere til 
det borgerlige styre.” 
I SF syntes vi, at vi fik noget ud af at indgå de forlig, vi indgik, i de 4 år. I alt fald ligeså meget som 
eller mere end, vi havde fået under den socialdemokratisk borgmester. Resultaterne fra de 4 år 
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viser også, at vi arbejdede godt og resultatorienteret i vore udvalg: Mere demokrati ved at Kolding 
Kommune kom på Facebook, - havde vi vidst, det blev borgmesterens platform, havde vi nok ikke 
foreslået det -, Borgerrådgiver, Unge på Tinge, Gratis IT-undervisning til ældre, - så de kunne 
komme på nem id, - og Forvaltningernes åbningstid udvidet til alle hverdage. Bedre forhold for 
børn med bedre normeringer i daginstitutionerne, ressourcepædagoger i børnehaverne, 
fastholdelse af SFO og børnehave i Eltang, udvidelse og modernisering af Troldblomst i 
Christiansfeld, SFO-pædagoger i børnehaveklassen, skoleudbygning i Taps og Christiansfeld, 
cykelspor mellem Sjølund og Hejls, legeredskaber i midtbyen, fritidsaktiviteter for foreningsløse 
børn, vægtvogterprojekt for børn og åbne motionscentre på plejecentre og hjemmetræning og 
aktivitetsmedarbejdere for de ældre. 
Og så fik SF igen en grøn profil. Inspireret af en tur med KKR (Kommunekontaktrådet) til San 
Francisco, havde jeg foreslået blå fisk på kloakdæksler på kloakker med regnvand. Det førte til at 
forsøgsprojekt i Brændkjær, hvor der blev sat skilte op ved siden af regnvandskloakkerne. Samtidig 
blev der lavet en film” Hjælp fisken” som i dag findes på YouTube og bruges også af andre 
kommuner.  
Hans Holmer havde set, at Åbenrå kommune indsamlede ting til genbrug og havde en butik med 
salg. Jeg blev fyr og flamme, fordi det lignende det Rasmineprojekt for 80´erne, SF aldrig kom 
igennem med. Det blev til et forsøg med ” Loppestationer,” hvor humanitære foreninger kunne 
hente effekter, senere kom Re: use til. Her kan kontanthjælpsmodtagere og flygtninge hente 
møbler.  
På socialforvaltningen blev både Trine, pga. hendes fortid som handicaphjælper, og jeg i kraft af 
min politiske erfaring, brugt som resursepersoner i udarbejdelsen af den ændrede borgertilgang. 
Den kom til at hedde ” Selvværd er mere end velfærd”, og betød forvaltningen fokuserede på, 
hvad borgeren uanset problemstillinger kan og vil, i stedet for at fokuserer på det borgeren ikke 
kan og derved kom til at være umyndiggørende. 
 
 
Valgkamp 2013. 

I følge SF´s Koldings vedtægter vælges spidskandidaten på 
generalforsamlingen 2 år før valget. Jeg afgav gerne 
pladsen, hvis andre havde lyst. Men der var ingen, der 
tilbød sig. Jeg tog derfor imod valget, men varslede, at 
dette blev min sidste valgkamp som spidskandidat.  
På det efterfølgende medlemsmøde blev Hans Holmer, 
Trine Ebbesen, Hans Winther og Julie Rosendal Damborg 
valgt. Vi holdt lidt sjov med, at kriteriet for at komme højt 
op på listen var, man skulle være i familie, Trine og jeg, og 
Julie formand Oles datter eller hedde Hans. I 
virkeligheden havde medlemsmøder valgt de, der 
ønskede at levere arbejdskraft.  
 
 
 
Fra venstre Hans Winther, Hans Holmer, Lis Ravn Ebbesen og Julie 
Rosendal Damborg og Trine Ebbesen. Foto Thomas Vindblad 
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Baggrundsgruppen, der igen fungerede som valgkoordinationsgruppe udvidet med de valgte 
kandidater, så ingen grund til at støtte Christian Haugk borgmester kandidatur. I stedet pegede de 
på mig. I valgpjecen hed det: Som borgmester vil mit fokus være: At vi sammen skal sikre vækst og 
udvikling og flere arbejdspladser- politikere, erhvervsfolk og borgere. Traditionerne, fællesskabet 
og det grønne er min vision for Kolding.  
Valgløfterne var:  
Styrket velfærdssamfund 
Nye lokale arbejdspladser 
Grøn omstilling.  
Kun valgplakaterne fulgte SF´s centrale layout. Pjecen var igen rød med mig i sort/hvid på forsiden. 
Layoutet var genbrug fra 2005, men dog tilføjet et stort grønt kryds. Igen var samtlige kandidater 
med deres udsagn på midtersiden, traditionen tro, kunne man næsten sige. På bagsiden var et 
fællesbillede af “holdet” de 5 øverste.  
 
Valgteknisk samarbejde.  
På trods af vore forskellige opfattelser om oppositionsrollen havde SF valgt at indgå valgteknisk 
samarbejde med Socialdemokratiet. Der var en meget speciel optakt. I et forsøg på at fastholde et 
mere forpligtende samarbejde skulle Enhedslisten og Socialdemokratiet og SF mødes og lave et 
egentlig politisk papir. Inden fik jeg jordens største skideballe, fordi vi ikke i SF havde bakket 
socialdemokratiet op i budgetforhandlingerne. Vi fik dog lavet et papir sammen, som vi både 
brugte tid og energi og underskrift på. Derfor var det noget overraskende for Enhedslisten og os, 
da vi fra Socialdemokratiet modtog en pressemeddelelse om, at også De Radikale var med. Både 
Enhedslisten og SF havde rettelser til pressemeddelelsen; men den var sendt. Og da De Radikale 
ikke blev bedt om at være med på det politiske papir, var arbejdet sådan set spildt. Papiret kom 
aldrig til at sætte retning, og blev kun tomme ord. Til gengæld fik vi 3 enmandspartier 
Enhedslisten, De Radikale og SF glæde af hinanden, især ”moralsk”.  
 
Valgkampen.  
Det var ikke ligeså nemt at få vælgerne i tale ved gadeaktionerne, som ved sidste valg. Især vore 
kernevælgere blandt skolelærerne var rasende. Sammenbruddet i forhandlingerne om 
overenskomsten mellem KL og lærernes fagforening DLF, lockouten og regeringsindgrebet, samt 
den vedtagne folkeskolereform, som SF i regering havde lagt stemmer til i foråret, smittede helt 
tydeligt af på den kommunale valgkamp. Og folkeskolereformen fyldte også på valgmøderne, som 
vi 5 fordelte mellem hinanden. Men grundlæggende syntes vi, at vi klarede os godt.  
Ugeavisen havde arrangeret utraditionelle valgmøder med øl, vin og whisky som ramme, hvor 
partierne mødtes 2 og 2 og med et afsluttende møde på Trolden Bryghus. Kun de 4 største var 
inviteret med, for sådan blev SF opfattet. En kvinde og en mand fra de samme partier, fik af 
Cityforeningen mulighed for at være model for en dag. Men billeder i ugeavisen og et 
kandidatportræt. SF fik på denne måde ekstra gratis pressedækning.  
Som traditionen byder tog jeg på rådhuset efter valgstedet Munkevænget, hvor jeg var 
valgformand, var optalt. Pressen kunne allerede der fortælle mig, at det så skidt ud for SF. Jeg 
havde under valgkampen lavet sjov med, at jeg nok endte med at blive ene alene SF´er i mine 
sidste 4 år. Men jeg havde aldrig troet på, at det blev en realitet. Det blev det. Vi blev lokalt ramt 
af 3 forhold:  
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Stemningen omkring SF på landsplan, at byrådet gik fra 31 til 25, og at SF havde indgået 
valgteknisk samarbejde med Socialdemokratiet, som fik valgt et ekstra byrådsmandat på de små 
partiers stemme. SF var meget tæt på mandat nummer to.  
 
En bred konstituering.  
Venstreborgmesteren havde i flere omgange rost mig for min samarbejdsform og talt om, at han 
ønskede en bredere konstituering, og at han derfor ville tilbyde mig en formandspost. Jeg havde 
ikke forestillet mig, at jeg igen ville blive socialudvalgsformand og endda med hele 
sundhedsområdet i tillæg. Måske skyldtes netop den post i ligeså så høj grad, at den konservative 
udvalgsformand ikke opnåede genvalg. Men realiteten var, at alle oppositionspartierne blev 
tilbudt en formandspost dvs. Enhedslisten måtte nøjes med en plads i økonomiudvalget, som igen 
efter en tillempet d´honsk model havde sikret alle partier repræsentation.  
Jeg forsøgte at stille nogle betingelser for at pege på Jørn Pedersen: Fortsat planlægning for 
vindmøller, ingen modulordning på dagpasningsområdet, glidende overgang ved samtlige skoler, 
ikke mere udlicitering, flere social økonomiske arbejdspladser og noget jeg anså for meget vigtigt: 
retten til at stå uden for budgettet, hvis SF fandt det rigtigst.  
 
2014 - 2017 
 
SF´s krav. 
Vindmølleplanlægningen havde været et af de store emner igennem byrådsperiode. Men 
vindmøllemodstanden var massiv både ved borgermøderne om planerne og synlige på 
byrådsmøderne, hvor modstanderne med skilte var til stede til hvert møde. Venstre valgte derfor 
at skyde planlægningen til hjørne, og fik byrådets opbakning til at få sundhedsmæssige 
følgevirkninger undersøgt først, samtidig gik sagen også lovgivningsmæssigt i stå.  
Til gengæld blev der fundet midler til glidende overgang som f.eks. på Ålykkeskolen, hvor en 
ombygning var nødvendig. Modulpasning blev kun indført som forsøg på en skole. SF´s modstand 
skyldes bekymring for, om forældrebetalingen ville blive for dyr for børn, der havde brug for en 
heldagsplads. SF fik forhindret, at udlicitering blev rullet ud på alle områder.  
Uanset hvor meget SF kæmpede med især hjælp fra Karina Lorentzen Dehnhardt, blev renholdelse 
af midtbyen udbudt. Udbud af sprogskolen kom også i spil, fordi Kolding kommune på det 
tidspunkt modtog mange nye flygtninge, og i følge direktøren på området var det ikke udlicitering, 
når det var “ekstra” elever. Det var SF ikke enige i, men direktøren fik flertal for sin fortolkning. 
Byrådet vedtog en version 2 for socialøkonomi. Nu skulle Kolding forsøge at tiltrække 
landsdækkende socialøkonomiske virksomheder. Det lykkedes at få både Special Minds, 
arbejdspladser til mennesker med autisme og Huset venture, arbejdspladser, der har fokus på 
Genbrug og Fødevarebanken til Kolding. Borgmesteren fremhævede hver gang, at projekt 
socialøkonomi var mit projekt.  
SF fik ikke brug for at stå udenfor budgettet. Det valgte Enhedslisten at gøre det første år og op til 
valget. 
Det kom meget bag på dem, hvor hurtigt og effektiv forhandlingen forløb. Og jeg må medgive 
dem, at der ikke blev plads til meget politisk debat og fanehejsning ved venstreborgmesterens 
budgetforhandling. Til gengæld syntes vi i SF, at vi fik os godt betalt. Kamelen, SF måtte sluge, og 
som der var borgerligt flertal for, hed hver gang nedsættelse af dækningsafgiften.  
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SF og budget. 
Når der ikke er så mange penge at gøre godt med, kan 
man vise sin politiske hensigt ved at få lavet en 
budgetbemærkning. Det blev SF´s mantra ved de 4 
budgetforlig. Der havde nemlig indsneget sig en praksis 
med, at partier af den vej kunne få sat undersøgelser i 
gang med henblik på at fremme et forslag. Og 
forslagene blev gennemført, hvis der kunne findes 
penge indenfor budgettet. Det var aftalt, at det parti, 
der havde lavet budgetbemærkningen, havde 
medindflydelse også i udvalg, hvor partiet ikke sad. Det 
var så også det parti, der udtalte sig til pressen.  
Her fik SF især et fantastisk samarbejde med den 

konservative formand for teknisk udvalg Knud Erik Langhoff. SF blev indkaldt til forhandlingsmøder 
med forvaltningen om både: ”Cykelplan”, hvor vi fik indskrevet vores forslag om cykel p på 
banegårdsplads og elstik og luftpumpestationer til elcrossere, ”Mobilitetsplan” hvor vi fik 
indskrevet at Plovfuren skulle lukkes, når der var fundet en trafikløsning i Seest. Villy Juknelis var 
”arkitekten” bag SF´s forslag om byhaver og spiselige bede, derfor blev han sammen mig med 
inviteret til sammen med forvaltningen at skrive det dagsordenspunkt, som udvalget efterfølgende 
vedtog. Derudover fik SF indført indsamling af pantflasker i midtbyen, forsøg med indsamling af 
dåser og sortering af stort brændbart og genanvendelse af byggematerialer og gratis p plads for 
samkørende. Og et SF ønske helt tilbage fra Margit Vestbjergs gruppeformandstid, flytning af 
bybusterminalen fra Klostergården til banegården blev en realitet som et fælles konservativt og 
SF-projekt.  
 
Koldings sociale Mutter.  
Det var specielt at være tilbage som udvalgsformand. Jeg blev på socialområdet både i de 
kommunale institutioner og blandt de frivillige mødt af “ hvor er det dejligt vores mor er tilbage”.  
I socialudvalget blev der hurtigt skabt en “vi står sammen “ stemning, selv om der jo var borgerligt 
flertal. Vi fik nedsat et Udsatteråd, og genoplivet Integrationsrådet, der selv valgte navnet 
”Multikulturelt forrum”. Selv tog jeg initiativ til en dialoggruppe med unge udviklingshæmmede i 
samarbejde med ULF, de unge udviklingshæmmedes landsorganisation og Kulturhuset.  
Jeg syntes, der fortsat var for meget gulerødder og klidboller over det Sundhedscenter, jeg fik lov 
at indvi. Sammen med udvalget arbejdede jeg målrettet på at begrænse ulighed i sundhed ved at 
få andre end sædvanlige brugergrupper ind i huset: udviklingshæmmede og fysisk handicappede. I 
Udsatterådet fik jeg også sat sundhed på dagsordenen. Her blev gratis tandbehandling for 
kontanthjælpsmodtagere et af indsatsområderne ligesom en socialsygeplejerske.  
Jeg foreslog også både vægtvogterprojekt for børn og for voksne og fik udvalgets opbakning til det 
og til en oplysningskampagne for ældre om alkohol. Samtidig fik udvalget afsat penge til alt 
udbygge sundhedscenteret. Jeg sad med i bedømmelseskomiteen, men det blev Karina der 
indviede huset lige efter valget. 
Jeg var meget optaget af at skaffe bedre forhold for de psykisk syge, og i udvalget sagde vi ja til at 
forsøge at alt indgå et partnerskab med regionen om et fælles “psykiatriens hus”. I regionen gik 
der knas i projektet. Jeg syntes, at projektet var for godt til at lade falde.  
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Jeg indkaldte derfor regionens psykiatriudvalg til et fællesmøde på Låsbyhøj, som vi i Kolding var 
enige om kunne blive en perfekt ramme. Det virkede ikke, som om regionens politikere var vant 
til, at udvalgsformænd kunne være så detailorienterede. Men efter mødet var der fælles vilje og 
fælles vej. Også her nåede jeg at sidde i bedømmelseskomite og kan nu følge, hvordan arbejdet 
skrider frem.  
Den tidlige sundhedsudvalgsformand Mette Balsby havde igangsat et terapihave projekt, og med 
engagerede medarbejderes hjælp åbnedes mine øjne for, hvor meget ro og heling en sådan have 
kan give stressede, PSD ramte og psykisk syge, så også den gjorde jeg til mit projekt, og skaffede 
de fornødne midler ved budgetforhandlingerne. 
Vandene skilte dog i udvalget med hensyn til at få en“ Heroinklinik” til Kolding. Både Enhedslisten 
og SF var fortalere for et sådant behandlingstilbud, mens venstre var forbeholden. Alle var dog 
enige om at sætte et udredningsarbejde i gang.  
En enkelt snor fik jeg også klippet på den kommunale institution ”børnehjemmet” Tinghøj. 
Pengene til udbygningen kom fra den nedlagte selvejende institution Landerupgård.  
Jeg var nu mest med til at fejre 25års jubilæer i mange af de institutioner og tilbud, jeg selv havde 
arbejdet for og dermed åbnet 25 år tidligere.  

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Holmer, Lis Ravn Ebbesen, Karina Lorentzen 
Dehnhardt, Anita Ploug Nørgaard, Mette Tolstrup og 
Mette Voss 2016 Landsmøde i SF Foto privatejet 
 

Ene, men ikke alene.  
Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle sidde på bagsædet, og Hans Holmer overtage styringen. 
Sådan gik det ikke, og dog. Hans satte sig for, inden det nye byråd trådte til, at omskrive hele SF´s 
valgprogram til konkrete SF-forslag. Et valgprogram, der var sammenstykket og udvidet fra de 
farvede pjecers tid i 1985 og frem til nu. Desuden lavede vi et årshjul for de 4 år sammensat af 
valgoplæggets konkrete forslag og med temadiskussioner i baggrundsgruppen, der skulle danne 
udgangspunkt for nye.  
SF foreslog f.eks. forsøg med kortere skoledag, men blev nedstemt af både forvaltning og udvalg. 
Et forslag om stop for investeringer i skattelys firmaer indgik i kommunens udbudsregler, mens 
SF´s forslag om, at borgere kunne kræve sager behandlet, hvis de opnåede et hvis antal 
underskrifter, ikke fandt nåde for borgmesterens strenge øjne.  
Baggrundsgruppen tog på sig at udarbejde nye forslag, mod at jeg klarede arbejdet i udvalg og 
byråd. Modellen blev at jeg max skulle komme med kommentarer til 3 punkter på 
byrådsdagsordenen, kommentarer, der hurtigt skulle kunne omskrives til læserbreve med enten 
mig eller baggrundsgruppen som afsender. Hans Holmer overtog ”næstformandsposten” i alt fald 
var det ham, der deltog i de indledende budgetforhandlinger hos borgmesteren.  
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Hans og jeg aftalte også, at han vikarierede i byrådet, så jeg pga. min mand Richardts sygdom 
kunne holde længere fri omkring sommerferie og jul. Karina Lorentzen Dehnhardt blev ordførende 
i pressen, på sager fra udvalg SF ikke sad i. Det var sagen Contrans et eksempel på. De borgerliges 
gav tilladelse til, at firmaet Contrans kunne opføre et hvilehus til deres udenlandske chauffører, 
hvilket SF mente stred mod lovgivningen.  

Selv om jeg sad alene i byrådet, følte jeg, at vi var en byrådsgruppe. I 
udvalgsarbejdet er man jo oftest alene. Det kom derfor altid lidt bag på mig, 
at jeg var den eneste SF´er til byrådsmøderne.  
Til gengæld betød det noget økonomisk. Så SF måtte opgive at have egne 
lokaler, for første gang i min SF-tid. Fanen vi bar ud syede Ane S. Larsen sidst i 
80érne. Den første brændte, sammen med SF´s arkiv og lokaler i Adelgade før 
min tid pga en pyroman.   
 
Margit Vestbjerg bærer fanen ud 14.6.2014. Foto LRE 

 
Samarbejdet i øvrigt.  
 I Senior fortsatte jeg det konstruktive samarbejde med Søren Rasmussen. Hans Holmers forslag 
om en mindestue/reminicensstue for demente på Landbrugsmuseet, hvor de kunne gense og 
rører ved ting fra deres voksenliv, blev vedtaget. Der var også opbakning til besøgsbabyer på 
plejehjem. Og SF´s forslag om, at blinde fik tilbud om handicapfleksbusordning, og at det blev 
muligt at flytte mellem kommunale boliger uden indskud, blev vedtaget. Sammen fandt vi også en 
vej til at finansiere den kommunale del til ombygning af køkkener på plejehjem. Sidst men ikke 
mindst fik jeg afsat midler til at udbygge den palliative pleje af de midler regeringen afsatte til en 
værdig død. Midler, der skulle bruges i samarbejde med ”Støttegruppen for Hospice i Kolding.” 
Både senior og socialudvalget havde lavet et afdækningsforløb sammen med gruppen, for at se på 
behovet for et regionsdrevet Hospice i Kolding Kommune. 
Birgitte Kragh, venstreformand for miljøudvalget, og jeg fik sammen udarbejdet en ansøgning til 
Realdania om et projekt omkring Troldhedestien, hvor fokus var på udsatte borgeres brug af 
naturen. Og med Mette Balsby venstreformand i beskæftigelsesudvalget fik jeg sat fokus på at 
skaffe jobs på 225 timer til de kontanthjælpsmodtagere, der var i fare for at ville ramme 
kontanthjælpsloftet, samt indført en velkomstdag for flygtninge i Legeparken.  
Forvaltningen foreslog at nedsætte rådighedsbeløbet, det beløb den enkelte har krav på at have 
tilbage, når husleje, lys, vand og varme er betalt. Sagen opstod pga. genindførslen af 
kontanthjælpsloftet. Forslaget fik jeg udskudt, fordi Mette Balsby gik med til at spørge KL om, 
hvordan de ville foreslå kommunerne handlede. Jeg venter stadig spændt på svaret.  
 
SF og budget forhandlinger. 
SF´s budget var som igen delt i 3: fastholdelse af eller udbygning af kvaliteten, egentlige SF-forslag 
og penge til anlæg. I forhold til kvalitet, lykkedes det hver gang at være med til at få ekstra midler 
til folkeskoleområdet, sænkning af SFO-priserne, ekstra pædagoger på daginstitutionsområdet 
pga. SF`s regeringsaftale og flere daginstitutionspladser eller at få fremskrevet budgetterne for 
Cafe paraplyen, Folkekøkkenet, Børnekontakten og Gademix. SF`s ” egne ”forslag kom også med: 
Sidste skoledag i "Alkoholfrit" område, hvidbog om bevægelse i folkeskolen, fra Dele børn til Hele 
børn, skilsmisserådgivning for børn på skoler og daginstitutioner, gratis psykologhjælp for unge, 
kultur på recept for sindslidende og mere grønt i midtbyen.  



59 
 

Karina Lorentzen Dehnhardt udarbejdede et omfattende oplæg til en grøn og blå Søndergade, som 
der blev afsat projektmidler til. 
Med anlæg var SF meget opmærksom på også at tilgodese de gamle kommuner. SF havde i 
valgkampen gjort sig til talsmænd for haller i Sjølund/ Hejls og Skanderup, som vi fik afsat penge 
til, ligesom vi sikrede penge til lys på stien i Ødis/Ødis Bramdrup, rundkørsel i Ødis Bramdrup og 
sikker skolevej i Sjølund og Aller. SF argumenterede hver gang for at afsætte tilskud til 
almennyttige boliger. Som det sidste lykkedes det, at få vedtaget en samlet plan, der ud over 
unge- og familieboliger også sikrede boliger til udviklingshæmmede. 
 
Valgkamp 2017 - det har jeg folk til. 
På generalforsamlingen i 16 valgte SF 2 spidskandidater, Karina Lorentzen Dehnhardt og Hans 
Holmer, for at signalerer at efterfølgeren var klar, såfremt Karina igen blev valgt til folketinget. Og 
de 2 kandidater og jeg besluttede en arbejdsdeling. Jeg skulle ud over udvalgsarbejdet sikre, at alt 
resterende i det gamle valgprogram blev foreslået og dermed kunne skrottes, således Hans og 
Karina sammen med medlemmerne kunne få skrevet et nyt meget kortere og mere håndterligt 
valgoplæg. Så SF gik fra et valgoplæg på 18 sider til et på 5 med følgende indhold: SF’s 
overordnede vision for Kolding kommune er, at vi som beslutningstager og som velfærdsbestyrer er 
kendt for åbenhed, deltagelse og rummelighed. Temaerne var: Vores grønne kommune, vores 
inkluderende fællesskab, vores børn og unge, vores lokale samfund og vores velfungerende 
arbejdsliv. 
Det var også de 2, der uden min deltagelse have forhandlingsmøder med de øvrige partier om 
f.eks. valgteknisk samarbejde, hvor de besluttede det blev med Enhedslisten og De radikale og 
uden socialdemokratiet, og at Karina tilbød sig som borgmester. 
Valgpjecen lå tæt op af den centrale med Karina og Hans på forsiden i farve på hvid baggrund med 
teksten: En kommune der hænger sammen. Indeni var de fire øverste på listen: Karina Lorentzen 
Dehnhardt, Hans Holmer, Mette Voss og Villy Juknelis portrætteret både i ord og billeder, og 
temaerne var konkretiseret med SF visioner. Bagsiden var todelt. Øverst SF´s samlede vision:  
Vores hjerter banker for det lokale samfund, hvad enten det er en bydel i Kolding eller de mindre 
byer udenfor. Vi vil skabe stærke fællesskaber i vores hverdag ved at prioritere den lokale 
daginstitution, folkeskole, fritidsaktiviteter og foreninger lokalt - alt det, der binder os sammen i 
nærområdet og gør os større. Og så var det understreget, at visionen både var rød og grøn, idet 
der skal sikres hjælp til den, der ikke kan selv, og SF vil arbejde for en giftfri, grøn og fossilfri 
kommune. På nederste halvdel oplistes 28 konkrete SF-tiltag under overskriften: I Byrådsperioden 
2013-17 har vi skabt resultater i hele kommunen. 
 
Min rolle. 
Mine byrådskollegaer havde svært ved at forstå, at jeg selv valgte at gå og blandede mig uden om. 
Og der var da også forargede kommenterer om, at SF ikke kunne være bekendt at ”trænge mig 
ud”, ligesom der kom tilbud om at opstille for andre partier. Jeg fik, da valgkampen gik i gang, flere 
kommentarer om, at det måtte være svært at se på og stå udenfor. Men synet af den lange liste af 
vælgermøder fik mig kun til at være glad for min beslutning. Min valgkamp bestod af 25 
læserbrevs forslag til brug for kandidaterne, og et ”valgmøde.” SF`s kandidater kunne ikke dække 
et møde for Realskolens elever, og skolen sagde ja tak til mig som stand in. Det var sjovt lige at 
være med. Men det fik mig bestemt ikke til at beklage min beslutning. Jeg havde i valgkampen god 
tid til at følge den, og skrev ned, hvad SF`s kandidater foreslog at gøre noget ved.  
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Det resulterede i, at SF´s to nyvalgte kandidater kunne præsenter et ” Det vil SF de første 100 dage 
” i ugen efter valget. Og at jeg, inden jeg holdt op, kunne nå at sætte sagerne på til behandling på 
mine sidste udvalgsmøder, så Hans og Karina kunne behandle dem på deres første. Punkterne 
omhandlede: Oprettelse af Ungeråd, og Sundhedspanel, evaluering af kollektivtrafik, oprettelse af 
flere forsøgsklasser med kortere skolegang og forslag om aflastningspladser til ældre uden egen 
betaling. 
På valgnatten var jeg politisk kommentator for Ugeavisen, men måtte forlade studiet for sammen 
med formand Ole at være sparringspartner for SF´s to nyvalgte byrådsmedlemmer, da 
konstitueringen skulle besluttes. Karina beholdt socialudvalgsformandsposten. En beskåret post, 
da voksenhandicap og socialøkonomi blev placeret i et nyt udvalg. Og Hans Holmer beholdt ”min 
post” i AAB og blev næstformand i Teknik og klimaudvalget. 
 
Farvel og tak! Af hjertet tak!  

Formand Ole syntes, at jeg fortjente en 
offentlig afskedsreception. Det havde jeg 
ikke overvejet. Normalt forsvinder 
byrådspolitikere, der ikke opstiller, lige så 
stille.  
Borgmester Jørn Pedersen syntes faktisk 
også, at jeg måtte få en. Og for at have styr 
på juraen, fik han økonomiudvalget til at 
beslutte, at politikere i lighed med 
kommunalt ansatte, der har ret til en 
reception efter 25 år i kommunal tjeneste, 
fik samme ret. Det blev en fantastisk dag. 

 
Margit Vestbjerg, Formand Ole Damborg Rosendahl og Hans Holmer 4.12.17. Afskedsreception. Foto privatejet.   
 

Med taler fra hele mit SF-liv. Villy, Margit, Ole og Karina og 
muligheden for at hilse af med samarbejdspartnere både i 
kommunalt, fagforenings og frivilligt regi. Det var dejligt at høre, 
at SF´s socialpolitik havde gjort en forskel og få at vide, at jeg 
havde været flittig, vidende og engageret. Dyder jeg faktisk 
mener er ret kendetegnende for SF´ere. Det var en festdag uden 
tårer. 
Tårerne kom først, da jeg trak mig som formand i KPLU ved det 
ordinære valg ved kommunalpolitisk landsmøde i 2018. Jeg 
havde brugt tid og energi i KPLU i 10 år som formand, men trods 
det, var det ”stort” at modtage stående klapsalver og en tale, en 
buket og et stort knus fra formanden Pia Olsen Dyhr. 
                                                                                                                                           

Pia Olsen Dyhr og Lis Ravn Ebbesen farvel til KPLU 2018. Foto privateje. 

     
For de gamle som faldt er der ny overalt. 
Det er en lykke at kunne overlade sit livsværk, for det var jo det mit engagement i SF Kolding blev, i 
dygtige afløseres hænder.  
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Karina Lorentzen Dehnhardt som jeg fik et fantastisk samarbejde med, mens hun var 
folketingsmedlem, Hans Holmer, der var min sparringspartner i de sidste 4 år og Mette Voss, der 
på generalforsamlingen overtog formandskasketten efter Ole. Mette Voss, der med sin positive og 
ligefremme stil kom så og sejrede både som formand og første suppleant til byrådet. En plads 
Mette indtager, når Karina forhåbentlig igen, når folketingsvalgperioden i løbet af det kommende 
år slutter, vælges til Folketinget. Afløsere der for mig at se har den rette SF-dna. Afløsere der lever 
op til det, der i mange år stod i valgprogrammet: ” SF er parate til at indgå i kompromiser med 
andre partier. Hvis vi skønner dette giver vore målgrupper forbedringer, men vi er ligeså parate til 
at tage et nederlag i en afstemning, der er i strid med vores politik.” 

 
Karina Lorentzen Dehnhardt, Villy Juknelis, Mette Løwe Voss og Hans Holmer 2017 holdet.  

 
Og så var det ikke alle de gamle der faldt, for Villy 
Søvndal valgte overraskende at stille op til 
regionsvalget. I Kolding var vi spændte på, 
hvordan vælgerne ville tage imod ham. Var hans 
popularitet intakt? Det var den. Han fik et 
fantastisk valg:  69,841 personlige stemmer. Han 
blev valgt og blev den politiker, der fik anden flest 
stemmer i regionen, kun overgået af 
regionsrådsformanden Stephanie Lose (V). SF fik 6 
mandater, en fremgang på 4. Villy stærke kritik af 
udlicitering af ambulancekørslen og lønninger til 
regionale direktører og venstres måde at styre 
regionen på fik Stephanie Lose til at konstituere 
sig uden om SF. Så igen kunne man tale om en sejr  
af helvede til.                                                                                              
 
Farvel og goddag. Villy Søvndal og Lis Ravn Ebbesen til afskedsreception på socialforvaltningen 3.12.17. Foto Thorkil 
Ebbesen 


