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Jeg har aldrig været politisk aktiv, men blev opfordret af Thorkild Fransgaard til at stille op for
Fremskridtspartiet i 1997 ved et møde, vi deltog i. Jeg sagde ja under forudsætning af, at jeg ikke
blev valgt. Det kunne han ikke love, men jeg kunne komme til at stå langt nede på listen. Jeg blev
imidlertid valgt, mest på grund af Fransgaards mange stemmer.
Selve konstitueringen syntes jeg var skræmmende. Der var mange møder på kryds og tværs. Det
hele sluttede først ved 1- tiden. Fransgaard ville være borgmester, men det kunne ikke lykkes. Så
tilbød Fransgaard Jens Chr. Pedersen borgmesterposten, men det kom der ikke noget ud af.
Slutresultatet blev, at H. O. A. Kjeldsen blev borgmester.
Jeg kom i Teknisk udvalg og Børne- og Ungeudvalget.
Jeg var rystet efter det første møde i Børne-og Ungeudvalget, det var et mærkeligt udvalg med
deltagelse af advokater o. lign. Men efter en snak med kollegerne faldt det dog på plads.
Jeg var glad for arbejdet i Teknisk udvalg, hvor vi arbejdede med mere håndgribelige sager.
Jeg skiftede, sammen med Milton Ingildsen, til Det Konservative Folkeparti i perioden. Mit
samarbejde med Fransgaard slog af og til gnister, når han ikke ville høre på os. I
kommunalbestyrelsen sagde han ofte det modsatte af, hvad vi havde aftalt. Da det er svært at
være løsgænger, valgte vi De Konservative.
Jeg stillede op for De Konservative ved valget i 2001, uden ønske om at blive valgt, hvad jeg heller
ikke blev. Jeg har ikke været politisk aktiv siden og har heller ikke planer om at blive det igen.
Jeg er glad for min tid i kommunalbestyrelsen, der var mange gode, dygtige kolleger, og jeg har
fået indblik i mange kommunale forhold.
Samarbejdet var godt på tværs af politiske holdninger. Spisningen efter møderne har utvivlsomt
bidraget meget hertil. Her var tid til at glatte ud, hvis der var fløjet finker af panden under
møderne.

