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steder blev upopulær.
Men jeg vil meget gerne ha-

ve en udvalgspost og helst i By- 
og Kulturudvalget eller Børn- 
og Ungeudvalget.

 
Hvad vil du gerne blive bed-
re til?

- Nu vil folk nok synes, at det 
er latterligt, hvis jeg siger, at jeg 
gerne vil blive bedre til at tro 
lidt mere på mig selv, men det 
er altså den vej, jeg er på nu.

 
Hvor i dit hjem er dit favorit-
sted?

- Hmmm… Der hvor jeg 
slapper bedst af er, når jeg går 
en tur på Å-stien. Men hvis jeg 
skal vælge et sted herhjemme, 
så bliver det stolen under vores 
Ingrid Marie æbletræ. Jeg hol-
der meget af at sidde under det 
æbletræ og følge med i årsti-
dernes skift en. Jeg er nødt til 
at have det store åbne udsyn, 
for det giver mig inspiration og 
en følelse af at være forbundet 
med noget større.

Det er den samme følelse jeg 
får, når jeg meditere - det har 
jeg gjort hver dag i 35 år. Når 

jeg meditere bliver jeg mere 
åben overfor at se ting på nye 
måder, og jeg kunne godt fi nde 
på at foreslå, at vi skulle forsø-
ge med fælles meditation før 
møderne i det udvalg, jeg bli-
ver medlem af, hvis jeg kom-
mer i byrådet.

 
Hvad er din værste uvane?

- Det er, at jeg nok er lidt for… 
hvad skal jeg sige… pedantisk 
i forhold til, hvordan jeg ger-
ne vil have ting gjort, især når 
jeg måder folk, der tager lette-
re på det.
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Hvad er du været gladest for, 
at det nuværende byråd har 
beslutte i den samling, der er 
ved at afslutte?

- Vi har et socialdemokra-
tisk ledet byråd og jeg vil sige, 
at jeg næsten er gladest for at 
Socialdemokratiet i Odense ik-
ke kan sidestilles med Social-
demokratiet på landsplan. Det 
er eksempelvis kommet til ud-
tryk ved, at byrådet har sat bæ-
redygtighed på dagsordenen 
ved blandt andet at indstift e 
Bæredygtighedsprisen. Bære-
dygtighed er nemlig noget af 
det vigtigste for Alternativet.

 
Har du stemt på et andet parti 
end Alternativet?

- Før jeg meldte mig ind i 
Altenativet, var jeg medlem af 
Det Radikale Venstre, som jeg 
var opstillet for ved byrådsval-
get i 2005. Jeg blev ikke valgt 
ind, men blev suppleant for 
Erik Simonsen og som sådan  
har jeg prøvet at deltage i by-
rådsmøder.

 
Hvad har været bagsiden af 
den politiske medalje de se-
neste fi re år?

- Jeg er ikke medlem af byrå-
det, men jeg har fulgt næsten 
samtlige byrådsmøder fra til-
hørerlogen 
og jeg vil sige, 
at bagsiden 
er fl øjpolitik-
ken. Vi i Al-
ternativet vil 
gerne have 
en ny politisk 
kultur, hvor 
byrådet taler 
sammen.

Og så sy-
nes jeg, at to-
nen tit er bå-
de hård og 
ubehagelig. Eksempelvis er 
der en del der, når de taler ved 
møderne, oft e nedgøre den, 
der lige har sagt noget eller 
referer til noget, der er sagen 
uvedkommende, i stedet for 
at fremhæve nogen, vil jeg si-
ge, at det er generelt for de nu-
værende byrådsmedlemmer.

Den manglende åbenhed 
generer mig også. Hvis vi fi k 
mere at vide om baggrunden 
for, hvorfor partierne og by-
rådsmedlemmerne mener 
det, de gør, ville det være lette-
re at forstå - også selv om man 
ikke er enig. Mine egne tre vær-
dier er: åbenhed, tillid og gen-
sidig respekt. Og det fornem-
mer jeg også gælder for mange 
borgere i Odense.

 
Hvad bliver din personlige 
mærkesag de kommende 

fi re år?
- Først og fremmest bære-

dygtighed og økologi, vi skal 
undgå sprøjtegift .

Politik er andet end øko-
nomi. Mange glemmer, at der 
også er sociale og bæredygti-
ge bundlinjer, som skal tages i 
betragtning, når beslutninger 
træff es.

Når det kommer til økolo-
gi, så har vi et ansvar overfor 
eksempelvis børn, derfor skal 
institutioner og skoler bruge 
økologiske og så vidt muligt 
lokalt producerede råvarer. 
Og hvis de ikke gør det frivil-
ligt, må vi i byrådet tvinge dem 
til det.

Og så skal bøtten vendes, så 
de kommunalt ansatte kan gø-
re mere af det, de er ansat til. 
Væk med overfl ødig kontrol 
og dokumentation. Det vil 
skabe større jobglæde hos de 
ansatte, hvilket vil bevirke, at 
de vil gøre deres arbejde bedre.

 
Hvem af dine politiske mod-
standere sætter du pris på?

- Jeg har altid haft  stor re-
spekt for Enhedslistens Per 
Berga Rasmussen. Han er om 
nogen åben og ærlig i det, han 
siger.

Jeg har også stor respekt for 
Peter Rahbæk Juel. Han vir-
ker ærlig og oprigtig. Det kan 
ikke have været let for ham at 
blive kastet ind i at blive borg-

mester. Det 
må have væ-
ret voldsomt, 
men jeg sy-
nes, han har 
gjort det godt.

 
Hvad skal vi 
tale om hvis 
ikke politik?

- Så vil jeg 
gerne tale om 
miljø og bæ-
redygtighed. 
Jeg synes, det 

er gået den helt forkerte vej på 
landsplan, hvor vores såkaldte 
miljøministre har været en ka-
tastrofe. Det er på høje tid at ta-
ge miljø og bæredygtighed al-
vorligt - hvis det ikke allerede 
er for sent - og sørge for, at vi 
kan blive ved med bruge den 
jord, vi bor på.

Jeg vil også gerne tale om 
Odense - jeg har boet her i 67 
år, så jeg er en ærke odensea-
ner.

Jeg kan blive så glad, når jeg 
ser den udvikling, min by er i 
gang med. Der er mange, der 
er sure og irriterede over vej-
arbejder, der generer. Men det 
må man se forbi og i stedet for 
se på, hvordan resultatet bliver.

I øvrigt synes jeg, det er nu, 
der skal gøres noget ved den 
kollektive trafi k, den skal gø-
res både bedre og billigere, 

fordi kan man vænne oden-
seanerne til at bruge kollektiv 
trafi k, vil det betyde, at de vil 
tage letbanen til sig, når den 
står klar. Og personligt synes 
jeg, at en letbane i Odense er 
genialt tænkt.

Jeg er også glad for, at der i 
disse år sker så meget nyt i det 
odenseanske fritids- og kul-
turliv.

 
Hvad kan gøre Odense til en 
bedre by at bo i?

- Privat har jeg svært ved at 
pege på noget, jeg har det som 
blommen i et æg her, hvor jeg 
bor. Det skulle lige være en ren 
og bilfri bymidte samt fl ere 
grønne områder.

Og så synes jeg, at folkesko-
len og daginstitutionerne har 
brug for fl ere midler. Der er for 
få ansatte og de der er får for 
meget stress. Det er nødven-
digt, at den udvidede åbnings-
tid vender tilbage til nogle af 
daginstitutionerne, så de der 
har brug for det kan få daglig-
dagen til at hænge sammen.

 
Hvilken rådmandspost vil du 
gerne have?

- Jeg vil slet ikke have nogen 
rådmandspost.

Når Alternativet kommer 
i byrådet, skal vi gøre det or-
dentligt, for uanset hvem der 
bliver valgt - hos os afgøres det 
udelukkende af, hvem der får 
fl est personlige stemmer - vil 
vi være uerfarne i byrådssam-
menhæng og vi skal ikke ind 
og ødelægge en magistrat som 
det eksempelvis skete, da den 
dengang radikale Erik Simon-
sen blev rådmand og fuckede 
det hele op. Det er ikke gået li-
ge så galt for Susanne Crawley 
Larsen, men de første par år 
var svære for hende og det var 
medvirkende til, at hun nogle 

Susanne Bækholm: Institutioner og 
skoler skal tvinges til økologi

Susanne Bækholms favoritsted i hjemmet er under Ingrid Marie æbletræet. - Jeg holder meget af 
at sidde under det æbletræ og følge med i årstidernes skift en, siger hun. Foto: Frank Pedersen
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VALG: Op til kommunalval-
get 21. november bringer 
Ugeavisen Odense en ar-
tikelserie, hvor vi har væ-
ret på besøg hjemme hos 
spidskandidaterne fra de 
partier, der allerede sidder 

i Odense Byråd samt fra de 
øvrige partier, der enten er 
repræsenteret i eller er op-
stillingsberettiget til Folke-
tinget. Det skal bemærkes, 
at Susanne Crawley Larsen 
fra Det Radikale Venstre ik-
ke har ønsket at medvirke i 
dette koncept.

Det er blevet til ni artikler, 
hvor du vil kunne lære kan-
didaterne lidt bedre at ken-
de - også på områder, der ik-
ke har med politik at gøre.

Hidtil har avisen bragt artik-
ler med Brian Skov Nielsen 
og Christel Gall.

Mød spidskandidaterne

Parti: Alternativet

Alder: 67 år.

Civil status: Er gift . Har to børn 
og fem børnebørn.

Stilling: Pensioneret 
uddannelseschef for 
erhvervsakademi-
uddannelserne. Er censor på 
universitet.

Fritidsinteresse: Selvstændig 
mindfulness-instruktør. 
Mediterer hver dag. Gå- eller 
løbeture på Å-stien tre - fi re 
gange om ugen. Laver yoga. 
Svømmer i Svømmehallen 
Klosterbakken. Synger i Fionia 
Koret. Økologi, Susanne har 
spist kødløst i mere end 35 år.
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"  Politik er andet end 
økonomi. Mange glemmer, 
at der også er sociale og 
bæredygtige bundlinjer, 
som skal tages i betragt-
ning, når beslutninger 
træff es.
SUSANNE BÆKHOLM


