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UAFHÆNGIGT DAGBLAD
GRUNDLAGT 1772

Fehr & Co.  afholdt for 60 år siden rejsegilde 
på firmaets nye garageanlæg i Slotsgade i 
Odense. Rejsegildet foregik på anlæggets 
flade tag, hvor der skulle være parkerings-
plads. Her ses byggeriets håndværkere ved 
rejsegildet sammen med direktør Anders 

Thybo, der ses længste til højre. I baggrun-
den til venstre den store bygning, der indtil 
1940 havde rummet Sct. Knuds Gymna-
sium.
Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Stadsarkivet.
Se flere gamle billeder på www.fynskebilleder.dk

Januar 1956:  Rejsegilde hos Fehr og Co.

Fynske billeder

regionen:  I forbindelse med 
sundhedsdirektør Jens El-
kjærs fratrædelse fra Region 
Syddanmark bliver vi igen 
vidne til en grotesk fratrædel-
sesaftale. 

Et beløb på 3.800.376 
kr. bliver suppleret med 
1.225.377 kr. i pension. Pen-
gene udbetales som et en-
gangsbeløb. Hvorfor det? 

Jens Elkjær har udvist kriti-
sabel adfærd i sit job.

At det ikke på nogen måde 
skal spille ind på hans fratræ-
delsesløn er utroligt. 

Stephanie Lose (V) udtaler 
som den naturligste ting i 
verden:

 ”Jeg er tilfreds med, at det 
lykkedes med en aftale om 
vilkårene for fratrædelse”. 

Hvilken aftale? 
Hvad var alternativet? 
Skulle han havde haft 10 

millioner? 
Mener man virkelig fra 

regionens side, at man kan 
forsvare sådanne beløb? 

Ingen lidenskab for at brin-
ge beløbet ned i en anstændig 
størrelse. 

Der skal da nogle skattebe-
talinger ind for at modsvare 
beløbet. 

Med det enorme pres, der 
er på den offentlige økonomi, 
må aftalen siges alene på det 
grundlag at være direkte uan-
svarlig. 

I fortsættelse af de mange 
andre sager mener jeg også, 
at denne sag bør gå under 
kategorien: ”Groft brug af 
offentlige midler.”

Af Hans Petersen
Heibergsvej 22, Kerteminde

Uansvarlig aftale

besparelser:  Det er børnene, 
der betaler prisen, mens vi 
venter på væksten i Odense 
Kommune - er det rimeligt?  

Vi har i flere år til trods 
for konstante nedskæringer 
og lav prioritering af børn- 
og ungeområdet drevet 
daginstitutioner og skoler i 
Odense med god faglig og 
professionel kvalitet. Bør-
nene har trivedes, og vi har 
på karaktergennemsnittet 
kunnet sammenligne os med 
resten af landet. Vi har gjort 
alt, hvad der er muligt. Vores 
medarbejdere har præsteret 
og gjort en kæmpe og seriøs 
indsats til gavn for vores 
børn. En ny omfattende sko-
lereform er ved at blive rea-
liseret - en ambitiøs reform, 

som får mange kommuner til 
at investere i folkeskolen. 

Det gør vi gerne. Vi er am-
bitiøse og professionelle, der 
vil gøre alt, hvad vi kan for, at 
alle vores børn kan blive så 
dygtige, som de kan, med de 
rammer, som vi har. 

Med de seneste omprio-
riteringer i Børn- og Unge-
forvaltningen og formentligt 
flere kommende besparelser 
på området finder vi det 
meget svært at se, hvordan 
vi kan blive ved med at sikre 
gode faglige resultater og 
børn, der trives. Det rammer 
nu børnene helt ude i klas-
seværelserne og på stuerne i 
institutionerne.

Med forslag som 40 elever 
til understøttende undervis-

ning af en pædagog, der alene 
skal varetage den faglige un-
derstøttelse og fordybelse i 
fagene, finder vi det svært at 
se, hvordan Emma, Mathias, 
Peter og Sofie skal få den 
individuelle hjælp og støtte, 
som lige netop de har behov 
for i forhold til deres læring, 
så de kan blive så dygtige, 
som de kan.  

Skolelederforeningen i 
Odense er alvorligt bekymret 
på børnenes vegne.

Den seneste kvalitetsrap-
port fra Børn- og Ungefor-
valtningen viser tal, der des-
værre bekræfter, at facaden, 
der ellers har set nogenlunde 
ud, er ved at krakelere. Ka-
raktergennemsnittet er fal-
det, og eleverne har klaret sig 

Mens vi venter på væksten ...

dårligere i de nationale test. 
De tre-årige klarer sig mar-

kant dårligere i deres sprog-
test, og der er ikke varme 
hænder nok til at støtte dem i 
deres sproglige udvikling. 

Konstante besparelser på 
børn- og ungeområdet viser 
sig nu, og det vil det fortsætte 
med, hvis der ikke er politisk 
mod til at stoppe de mange 
besparelser og ompriorite-
ringer. 

Vi har ikke råd til at vente 

på byens vækst - børnene be-
taler prisen, og det er en alt 
for dyr pris, de betaler.

Området kommer til at 
bløde - ikke blot nu, men 
også i fremtiden. 

Hvis vi ikke investerer i 
vores børn nu, kan vi frygte, 
at endnu flere i fremtiden 
vil skulle på overførselsind-
komst og modtage hjælp fra 
det offentlige. Er det det, vi 
vil? 

Kære byråd, vi håber, I har 

det politiske mod, der skal 
til. Tænk børnene med ind i 
væksten allerede nu - vi har 
ikke råd til at vente.

Af Dorte Andreas
formand, Skolelederforeningen 
i Odense

leder
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Konsekvent udvisning
det var løn som fortjent,  da otte unge fra 
Vollsmose i går blev idømt fængsel for 
sidste sommers brandbombeangreb på 
politifolk i Bøgeparken. Angreb på poli-
tiet - eller på nogen som helst andre for 
den sags skyld - skal aldrig tolereres og 
bør derfor føre til konsekvente domme.  

Fire af de dømte blev endvidere be-
tinget dømt til udvisning. Det er godt, 
for udvisningerne kan ikke blot fungere 
som en tydelig lærestreg for de dømte 
unge, men også for andre unge fra det 
urolige boligområde, der på denne 
måde får et klart billede af, hvilke kon-
sekvenser et angreb på politifolk får. 
Gårsdagens domme har derfor en klar, 
forebyggende effekt.

det er et politisk ønske,  at sager, der invol-
verer udlændinge, i højere grad end tid-

ligesom det er godt, at han og tre andre 
kan udvises, hvis de inden for de kom-
mende år begår ny kriminalitet.  

Det er også glimrende, at det bolig-
selskab, hvor en del af de unge bor, i går 
gav sig til at undersøge, om der er mu-
lighed for at opsige de unges familiers 

lejemål. Det er ikke i boligselskabets 
eller i Vollmoses interesse at huse kri-
minelle, der angriber politiet eller på 
anden måde laver ballade. Derfor er det 
helt relevant at opsige lejekontrakter 
med familier, der ikke kan holde styr på 
deres unge. 

Man kan nogle gange få det indtryk,  at Volls-
mose er et kriminalitetshærget bolig-
område, hvor politi og brandvæsen ikke 
tør bevæge sig ind. Det er et usandt bil-
lede. Politiet færdes dagligt i bydelen på 
fuldt normal vis ligesom andre myndig-
hedspersoner og almindelige borgere; 
det er yderst sjældent, at tingene i byde-
len tilspidses. 

Men når det sker, skal bøllerne mødes 
med konsekvens. Og, om nødvendigt, 
med udvisning.

ligere fører til udvisning. Man kan altid 
- i både denne og andre sager - disku-
tere, om by- og landsretterne i tilstræk-
kelig grad bruger den skærpede udvis-
ningshjemmel, som politikerne har fået 
indført. I går argumenterede politikere 
som f.eks. Peter Skaarup således for, at 
de unge burde udvises ubetinget.

Fornuftigvis gjorde byretten udvis-
ningerne betingede. For at dømme en 
15-årig dreng, der aldrig tidligere har 
været i konflikt med loven, til øjeblikke-
lig udvisning til et land, han aldrig har 
boet i, er en urimeligt hård straf. 

det ændrer ikke på,  at overfald på betjente 
og andre myndighedspersoner skal mø-
des med klar konsekvens. Derfor er det 
godt, at den 15-årige og hans medskyl-
dige skal otte måneder bag tremmer, 

Brandbombekasterne fra 
Vollsmose fik en dom, der 
kan mærkes. Det er godt, 
for den slags angreb skal 
mødes med konsekvens.


