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Vil til at bruge hænderne
Sundhedsudvalgsformand krydser de 60 i håbet om, at der bliver mere tid til praktisk arbejde i hjemmet

Bent Pedersen vil til at lære sin have nærmere at kende, når han holder i Vejle Amtsråd til nytår. Så hvorfor ikke ligge sig ned på 
plænen og tage lidt forskud på glæderne?
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- Der har været alt for 
lidt tid til familie, ven-
ner og bekendte i de se-
nere år. Det vil jeg gerne 
råde bod på efter valget, 
og så vil jeg ikke mindst 
gerne bruge noget mere 
tid til praktiske gøremål.
Formanden for sundheds-

udvalget i Vejle amt og skole-
inspektør ved Torstedskolen, 
Bent Pedersen, har næsten 
udelukkende været beskæfti-
get med åndens arbejde i sit 
voksne liv.
Men når han på søndag run-

der de 60 år, er det med håbet 
om, at der snart må blive mere 
tid til håndens arbejde.
Den første betingelse er i 

hvert tilfælde opfyldt:
Bent Pedersen meddelte 

tidligere på foråret, at han 
holder som repræsentant for 
Venstre i Vejle Amtsråd med 
udgangen af i år.
Uigenkaldeligt
Situationen var sådan set 

den samme, da Bent Pedersen 
i 1985 besluttede sig for at hol-
de i politik - efter otte år i Hor-
sens Byråd. Alligevel blev han 
overtalt til at stille op til amts-
rådsvalget samme efterår, og 
det endte med at han blev 
valgt ind.
Men denne gang er det et 

uigenkaldeligt farvel til poli-
tik. Også selv om der skulle 
komme et tilbud om en plads 
som folketingskandidat.
- Jeg er faktisk blevet 

spurgt tre gange inden for de 
seneste seks-otte år, om jeg 
kunne tænke mig at blive fol-
ketingskandidat, men jeg har 
sagt nej hver gang af familie-
mæssige årsager, siger Bent 
Pedersen.
Selvbygger
Så spørgsmålet er blot, om 

Bent Pedersen kan genfinde 
»håndelawet« fra tidligere ti-
der, da han gjorde sig som 
selvbygger.
Familiens røde villa med de 

blødstrøgne sten på Torste-
dalle har Bent Pedersen lavet 
med sine egne hænder, og det 
samme gælder naboens hus 
plus et par huse i familien. 
Nogle af dem har han endda 
også tegnet selv.
Ikke fordi der trænger til at 

blive bygget nyt, men Bent 
Pedersen har en ubændig 
trang til at lave noget mere 
fysisk arbejde.
- Tag bare de 1600 kvm ha-

ve, drivhuset og sommerhu-
set. Der er nok at gå i gang 
med, siger Bent Pedersen og 
drejer hovedet væk fra efter-

middagskaffen på stuebordet 
og over i retning af havevindu-
et.

Gravede tørv
Trangen til at arbejde for 

føden blev grundlagt helt til-
bage i barndommen, som ud-
spandt sig på en gård ved Je-
rup mellem Frederikshavn og 
Skagen.
Her lærte Bent Pedersen 

tidligt at grave tørv i heden 
med en vandspade.
Og den unge knøs kunne li' 

det!
Gennem nåleøjet
Skolelærdom blev der ikke 

meget af i barndommen. Bent 
Pedersen kom i en to-klasset 
landsbyskole.
Det var først under et op-

hold på Tommerup Højskole, 
at han blev opfordret til at gå 
lærervejen. Og det endte med, 
at han kom ind i preparent-
klassen på Haslev Semina-
rium.
- Men det var af ren uviden-

hed. Havde jeg vidst på for-
hånd, hvor stort springet var 
fra landsbyskolen til semina-
riet, så havde jeg aldrig givet 
mig i kast med projektet, vur-
derer Bent Pedersen - nu bag-
efter.
Men efter de afsluttende 

prøver - 22 på en uge - slap 
Bent Pedersen alligevel gen-
nem nåleøjet til seminariet, og 
her blev han færdig i 1957.
Det første job fik Bent Pe-

dersen sammen med sin da-
værende kone på Assens skole

ved Mariager, men skolen var 
for stor - med otte lærere! 
Derfor søgte parret samtidig 
arbejde på en lille skole med 
tre lærere, og det var tilfæl-
digvis Torsted skole ved Hor-
sens.

Dengang var efterspørgslen 
efter lærere noget højere i 
dag.

- Hatting-Torsted Sogneråd 
dukkede pludselig op i bil i As-
sens, og om aftenen var vi an-
sat, husker Bent Pedersen.
frue.

I 1962 mistede Bent Peder-
sen sin daværnede kone, og 
samtidig blev han forfremmet 
til overlærer. I 1965 blev Bent 
Pedersen landets dengang 
yngste skoleinspektør, og i 
årene derefter voksede skolen 
til i en periode at være amtets 
største med 1100 elever.

Venstre med 
modermælken

De liberale tanker har Bent 
Pedersen fået ind med moder-
mælken, men det var først i 
1966, at han begyndte at mar-
kere sig i politik.

Det skete, da han blev valgt 
til at sidde de sidste fire år i 
Hatting-Torsted Sogneråd, 
inden det blev lagt ind under 
Horsens kommune.

Stemte om maden
Dengang var politik noget 

mere ligetil end i dag:
- I det første par år havde vi 

slet ikke noget budget. Vi 
brugte, hvad der var nødven-
digt, men selvfølgelig heller

ikke mere.
Og afstemninger hørte ab-

solut til sjældenheden:
- Afgørelserne blev som of-

test truffet, ved at Chr. Bie 
kikkede rundt på forsamlin-
gen og konkluderede, hvad 
der var stemning for. Og det 
fungerede glimrende.
- Jeg husker kun, at vi stem-

te om, hvorvidt vi skulle have 
wienerschnitsel eller oksekød 
til sommerudflugten. Men i 
den forbindelse må man jo og-
så tænke på, at sogneråds-
medlemmerne ikke fik andet 
for deres indsats, husker Bent 
Pedersen.

Tværpolitiske
Den facon synes Bent Pe-

dersen godt, man kan genfin-
de lidt af i Vejle Amtsråd, selv 
om forholdene selvfølgelig er 
meget større:
- I sognerådet var der meget 

samarbejde på tværs af alle 
politiske skel, og det gælder 
faktisk også i Vejle Amtsråd i 
dag. Amtsrådets arbejde er 
langt mere tværgående, end 
det var tilfældet, da jeg sad i 
Horsens byråd.
Og der skal ikke herske 

tvivl om, at Bent Pedersen er 
til det tværpolitiske: Han går 
mere op i resultatet end de po-
litiske markeringer.

Er for blød
I den forbindelse har Bent 

Pedersen fået skyld for at væ-
re for blød, når der skal træf-
fes afgørelser.

Og han er tilbøjelig til at gi-
ve kritikerne ret!

- Jeg kan bedst lide at argu-
mentere mig frem til et resul-
tat end at trumfe mig igen-
nem. Det sidste kan ikke bru-
ges til noget alligevel.

- Og så gør det i øvrigt ikke 
noget, at vi skal igennem 23 
offentlige møder først, sådan 
som det var tilfældet, da sund-
hedsplanen i Vejle amt blev 
vedtaget for et par år siden. 
Det er kun spændende, mener 
Bent Pedersen.
Sundhedsplanen

Sundhedsplanen er den 
største opgave, som Bent Pe-
dersen har haft ansvaret for i 
sine otte år i amtsrådet.

Forarbejdet strakte sig over 
flere år med høringer og dis-
kussioner, og resultatet blev 
blandt andet, at Sct. Maria 
Hospital i Vejle nu er nedlagt.

Desuden mistede de to små 
sygehuse i Brædstrup og Give 
kirurgiske indlæggelser og 
døgnvagten på deres skade-
stuer, så de nu reelt fungerer 
som en slags satellit-sygehuse 
for »storebrødrene« i hen-
holdsvis Horsens og Vejle.

Opbygningen af amtets sy-
gehusvæsen blev altså lavet 
helt om. Men nu regner Bent 
Pedersen også med, at struk-
turen kan holde til årtusind-
skiftet.

- Det er umuligt at se længe-
re ud i fremtiden med den 
fart, som den teknologiske ud-
vikling har på i dag.

- Tendensen går klart i ret-
ning af, at følk søger sygehu-

se, der har specialiseret sig. 
Derfor kan det blive nødven-
digt at sikre nogle specialer til 
de sygehuse, som ikke har no-
gen i dag, hvis de skal overleve 
på længere sigt, lyder forman-
dens spådom - et halvt år in-
den, han slipper ansvaret for 
amtets sundhedsvæsen.
Tåbelig debat
Selv om Bent Pedersen er på 

vej ud af amtsrådspolitik, har 
han bevaret sin tro på, at 
amterne skal fortsætte.
- Debatten om at nedlægge 

amterne er tåbelig, blandt an-
det fordi amterne er de bedste 
til at styre sygehusene. Alter-
nativerne er at overføre syge-
husene til staten eller til kom-
munerne i fællesskab, og in-
gen af delene vil være ønskeli-
ge.
- Staten ligger for langt 

væk, og for kommunerne er 
opgaven for stor. Tænk på, at 
sundhedsudvalgets budget i 
Vejle amt alene er 21/2 gang 
større end hele Horsens kom-
munes budget. Desuden vil 
det gå skævt, når flere kom-
muner skal blive enige om 
driften af sygehusene i områ-
det, forudser Bent Pedersen.
- Men det betyder ikke, at 

amterne nødvendigvis skal 
køre som i dag. De kan meget 
vel få nogle andre opgaver, og 
det ville også være passende at 
gøre dem noget større, tilføjer 
han.
Spiller violin
Hvordan det end går for 

amterne og sygehusene, så 
bliver det ikke med Bent Pe-
dersen som aktør.
Han vil følge begivenheder-

ne fra sidelinien, altimens han 
helliger sig skolearbejdet, ko-
nen L. og gøremålene der-
hjemme samt de tre børn, som 
alle er flyttet hjemmefra.
Eller måske vil han speku-

lere videre på amternes skæb-
ne i selskab med violinen, der 
hænger henne ved siden af 
klaveret eller en af de tre, som 
findes inde i soveværelset.
- Jeg lærte at spille violin 

som barn, og som ung turne-
rede jeg faktisk på landeveje-
ne med et orkester. Nu kunne 
jeg godt tænke mig at genop-
tage min gamle interesse.
- Hvis fingrene ellers vil, ly-

der det fra Bent Pedersen, 
som alligevel ikke er helt sik-
ker på, at han har styr på alle 
de forskellige sider af håndens 
arbejde, som han nu vil til at 
bruge mere tid på.
Vejle Amtsråd markerer 

Bent Pedersens fødselsdag 
med en reception på Amtsgår-
den i Vejle mandag den 7. juni 
kl. 11.
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