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Han sover dog uden kasketten
Han var 15 år gammel, da 

han satte kasketten på ho-
vedet - og siden har den kun 
været af, når han sov.

Det skyldes ikke, at den 
26-årige Bent Frydensberg 
har hang til »kasketter«, 
men nok mere - at han godt 
kan lide at være lidt provo-
kerende.

Den lyst får han forment-
lig styret, når han efter nyt-
år træder ind i Horsens by-
råd, som repræsentant for 
Socialistisk Folkeparti.

Den ærefulde post tager 
han med ophøjet ro. Det er 
kun halvandet år, siden han 
meldte sig ind i SF, og fak-
tisk deltog han ikke engang 
i det partimøde, hvor med-
lemmerne placerede ham 
som nummer to på 
valglisten.

Han måtte da også sunde 
sig lidt, inden han sagde ja 
tak til posten og dermed ud-
sigten til et stort stykke po-
litisk arbejde de næste fire 
år frem i tiden.

Men arbejde generer ikke 
Bent Frydensberg. Han kan 
godt tage hele døgnet i brug, 
hvis der er en opgave, som-
skal afleveres i forbindelse 
med ingeniørstudiet på In-
geniørhøjskolen i Horsens.

Der startede han i 1990, 
og selv tør han ikke sige, 
hvornår han er færdig.

Bent Frydensberg er født 
i Gammelstrup ved Vest-
birk, men opvokset i Øst-
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birk. I 1986 blev han stu-
dent fra Horsens Statssko-
le, og derefter brugte han 
nogle år på at arbejde bl.a. 
som specialarbejder på sav-
værket i Østbirk, og inden 
han startede ingeniørstudi-
et, tog han et års edb-kur-
sus.

Hjemmefra er han ikke 
helt uvant med politik, idet 
hans mor var formand for 
Socialdemokratiet i Østbirk 
og nu næstformand i Hus-
ligt Arbejder Forbund i 
Horsens.
Socialdemokrat er Bent

Frydensberg dog langt fra. 
Tværtimod har han stadig 
varme følelser for Venstre 
Socialisterne, og han er en 
ivrig fortaler for et ligeligt 
samfund for alle.
Retfærdighed på alle ni-

veauer er for ham et nøgle-
ord, og har man lyst til at se 
hans til tider iltre tempera-
ment blusse op, skal man 
bare placere ham i en debat 
om flygtninge - med en 
fremskridtsmand som mod-
stander.
Selv siger han, at han får 

brugt sit temperament på 
fodboldbanen, hvor han for-
øjeblikket spiller for HfS på 
serie-niveau«.
Men politik er dog hans 

store hjertesag, og selvom 
han privat får skyld for at 
være en humørbombe, så 
kan politik gøre ham til al-
vorens mand.
Bent Frydensberg bliver 

måske ikke den største taler 
i det nye byråd, men der er 
nok heller ingen tvivl om, at 
han vil markere sig, når sa-
gerne drejer sig om miljø og 
social retfærdighed.
For selv om han hellere vil 

lytte end tale, er han i 
besiddelse af en stor portion 
stædighed, når det gælder 
en for ham vigtig sag.
Privat er han både ugift og 

uden børn, og han bor 
stadig alene i lejligheden i 
Vestergade i Horsens.
(birte)
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