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Hun er en lyttende politiker
Medlemmerne af Hor-

sens byråd skal ikke forven-
te, at den nye repræsentant 
for Fremskridtspartiet, 
Bertha Pedersen, bliver den 
der slår først og hårdest i 
bordet.

Som hun selv siger, hører 
hun mere til den slags, der 
stille og roligt danner sin 
egen mening om tingene, og 
så først løfter røsten, når 
hun mener, der er god 
grund til det.

- Men jeg vil da gerne sæt- 
te mit lillefinger-aftryk et 
par steder og gerne på æl-
dreområdet, siger den 47-
årige Bertha Pedersen.

Hun meldte sig ind i 
Fremskridtspartiet, da hun 
for ca. fem år siden blev 
træt af blot at være util-
freds - uden at gøre noget 
ved det.

Bertha Pedersen er gam-
mel Horsens-pige. Hun er 
født og opvokset i et arbej-
derhjem i Vestergade, og de 
syv års skolegang tog hun 
på Ryesgadeskole.

Dengang var der ikke pro-
blemer med at få arbejde. Så 
hun sprang direkte fra klas-
seværelset til et job i et ba-
geri, da var hun 14 år gam-
mel.

To år senere tog hun en 
dag sin cykel og kørte ud til 
lederen af det daværende

Bertha Pedersen, Horsens

DAGENS PORTRÆT
Hornsyld Sygehus for at sø-
ge job i køkkenet. Alders-
grænsen for sådan et job var 
egentlig 18 år, men den 16-
årige Bertha Pedersen blev 
ansat på prøve og må åben-
bart have været god, for job-
bet beholdt hun i to år.
Derefter fik hun stilling i 

køkkenet på De Gamles 
Hjem i Kildegade, det der 
nu er ved at blive bygget om 
til »Kildebakke-Centret«.
Efter knap et par år der 

trængte hun dog til nye 
græsgange, og dem fandt 
hun i en lokal boghandel,

hvor hun blev ansat som 
ekspedient.

Jobbet var godt nok, alli-
gevel ville Bertha Pedersen 
gerne prøve noget andet, og 
hun blev ansat i et super-
marked på Smedegade, 
hvor hun var ad to gange -
sidste gang fordi der faldt et 
tilbud om en højere løn.

Den foreløbig sidste ar-
bejdsplads blev Horsens 
Taxa, hvor Bertha Peder-
sen alt i alt har arbejdet i 17 år.

I dag er hun hjemme-
gående husmor. Tre af de 
fire børn er fløjet fra reden, 
og det har giver mere tid til 
havearbejdet og huset på 
Grønvej, hvor Bertha Pe-
dersen bor sammen med sin 
mand og datter.

Ud over politik er interes-
serne bl.a. håndarbejde og 
oliemaling - som hun håber 
at blive bedre til.

Trods en kommende post i 
byrådet og lysten til at gøre 
et stykke politisk arbejde i 
samfundet, er Bertha Pe-
dersen ikke den, der kan li-
de at være i søgelyset.

Hun får skyld for at være 
tålmodighed og afventende, 
men også en politiker med 
meninger, som hun gerne 
vil gøre opmærksom på, når 
tidspunktet er rigtigt. (bir-
te)
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