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Jorn har fundet sin rette hylde
PROTEST: Frem-

skridtspartiet,
stinkbomber og
spildevand. Jorn
Rasmussen har 1
mange ar gaet op i
mod overmagten.

AfLarsChristensen

MASNED0: »K£emp for din
personlige frihed«. Med det
budskab tog Jorn Rasmus-
sen som ung pa Landbrugs-
skolen i Aarhus hul pa sin
politiske kamp. Budskabet
stod trykt pa en plakat, som
ban forsogte at haenge op.

- Jeg skulle jo vaere lidt
provokerende, og det var det
ogsa. Jeg fik rigtig sat gang
i det. Det var ikke velset at

have sadan en plakat haen-
gende, forklarer Jorn Ras
mussen, der havde lant pla-
katen fra Fremskridtspar-
tiets ungdom, selvom han
ikke var medlem afpartiet.

- Det var lige deromkring
med indforelsen af kilde-

skatten og cpr-numrene.
Lige pludselig var vi fanget
i systemet, der omklamrede
OS, husker kandidaten, der
forst meget senere, 1slutnin-
gen af80'erne, meldte sig ind
i Fremskridtspartiet.

- Det var lige mig. Gli-
strups udmeldinger var sa
forfriskende. Med kritikken

af de intellektuelle, og hvor
meget de havde misforstaet
tingene. Det var det parti
dengang, der var mest kri-
tisk overfor den voldsomme

udvikling, der havde vaeret i
den offentlige sektor, fortael-
ler han.

Ud pa jordomrejse
Jorn Rasmussen kom i sine

unge ar ud for at tjene bon
der, og siden tog han pa ud-
landsrejser til blandt andet
Canada og Tyskland.

- Jeg var ikke god til at laere
sprog i skolen, og det var ho-
vedarsagen til at jeg tog til
Tyskland. Naturmetoden
har jeg altid vaeret mere til-
haenger af. Det gar gait, nar
man sidder pa skolebaenken
og korer rundt i teorien, si-
ger Jorn Rasmussen.

Eventyrlysten fejlede ikke
noget hos Jorn Rasmussen,

%

Med en fortid iFremskridtspartiet ogbansegeniokaie liste Demokratisk Fremskridt harJornRasmussen nu fundet iigesindede hosNye Bor-
gerlige. Miljoetog bornefamilierer ifokus, nar han gar tilvalg. Foto: Lars Christensen

der i starten af 80'erne tog
med den transsibiriske jern-
bane og videre ud pa en jord
omrejse.

11981 kom han til Vording-
borg, hvor han fik job pa
landbrugscentret, hvor han
blandt andet stod for kontrol

afsvinebesastninger.
En raekke sammenlaegnin-

ger i centraliseringens navn
gjorde afstanden mellem
hjem og arbejde Imngere og
leengere, men det var com-
puterens indtog, der fik Jorn
Rasmussen til at sige stop.

- Jeg blev sat til at saelge
et nyt system til bonderne,
men det var en belt hablos

online-losning, som jeg ikke
kunne sta inde for, forklarer
Jorn Rasmussen, der sagde
sit job op og startede eget
programmerings-firma og
sidenhen gik videre ind i
regnskabsbranchen.

Ikke bare protest
Pa den politiske bane ragede
Jorn Rasmussen sig uklar
med toppen i Fremskridts
partiet, som i bans ojne

- Detvaren fantastiskbarndom ien aktiv iandsby.Dervarheledet sociajespektrum.Ikke som Idag, hvor
landsbyerne dor udsom sa meget andet, huskerJorn Rasmussen. Privatfoto

manglede en medlemsdre-
vet organisering.

Under et landsmode blev

han stoppet midt i en tale, da
mikrofonen blev slukket.

- Der matte ikke vaere bal-

B0rn, milj0 og monopol-brud
HELE KOMMUNEN: Bornefa-

milier skal beskyttes. I de
forste 2-3 ar skal de ikke i

offentlige institutioner, men
vaere hjemme hos deres for-
aeldre, som skal have tilskud
til at passe egne born. Sadan
Tyder det politiske mal hos
Jorn Rasmussen.

- Bornene skal have den

bedste start, og det far de
med deres foraeldre. Vi kan

ikke bestemme over de pri
vate virksomheder, men
offentlige ansatte skal have
en deltids-losning, sa de kan
fa tid til at vaere hjemme hos
bornene. Til gengaeld skal
foraeldrene sa ogsa opdrage
deres born. Det er ikke sam-

fundets opgave, forklarer
Jorn Rasmussen, der ogsa
vil give skolerne et storre
fokus pa handvaerk og give

dem mere selvbestemmelse.

- Det skal vaere en skole for

hoj og lav, forklarer han.
Pa miljo-omrMet vil han

fortsaette sin kamp for wgron
rensning«, hvor man ser
spildevand ikke som affald,
men som en ressource.

Skalder vcere mere eller min-

dre udlicitering?
- Det kommer an pa omra-

'itii

det. Generelt er monopoler
noget man skal vaere pa vagt
overfor. Det offentlige har
godt af at fa testet, om de er
effektive nok. Men det krae-

ver bundsolide kontrakter.

Jeg kan forsta, at det ikke
har fungeret med rengo-
ringen i kommunen. Men
problemet er ikke udlicite
ring, problemet er at man
glemmer at folge op. Der ma

have vaeret noget gait med
kontrollen, siden det kunne
blive ved sa laenge, forklarer
han.

Hvem skal vcere borgmester?
- Det ma vaelgerne bestem

me. Med S og Vs kandidater
er der intet nyt under solen.
De er sa lidt forskellige, at de
darUgt kan blive uenige om
noget.

KOMMUNAL
VAL62017
21, fiovember

Bag
kandidaten

14 lister stiller op til
valget 21. november.

Sjaellandske ser
naermere pa spids-'
kandidaterne, i dag
Jorn Rasmussen fra

NyeBorgerlige.

lade, husker Jorn Rasmus
sen, der senere blev eksklu-
deret fra partiet.

Det blev starten pa en raek
ke ar med bans egen lokale
liste »Demokratisk Frem-

skridt« med fokus pa at styr-
ke civilsamfundet.

Han er isaer kendt for sin

kamp imod spUdevandspla-
nerne. En kamp, der tilbage
i 2010fik ham til at spraenge
stinkbomber under et mode

ibyradssalen.
- Det var fordi, jeg ikkeblev

hort. Jeg havde rabt hojt
i tyve ar, men ingen lytte-
de til mie. Nar man kan se
truslerne i horisonten, men
ikke er i stand til at rabe no-

gen op, sa ma man gore no

get drastisk, forklarer Jorn
Rasmussen, der ikke fortry-
der den stinkende episode.

- Det er ikke provokation
for provokationens skyld.
Jeg vil ikke beskyldes for
bare at lave ballade. Nar

man har sendt horingssvar
efter horingssvar, og det fo-
les som om de bare er kom-

met direkte i skraldespan-
den, sa bliver man frustre-
ret,tilf0jerhan.

Som sendt fra himlen

Siden 1997 har han stillet op
til kommunalvalgene, men
denne gang er det under et
nyt banner, som spidskandi-
dat for Nye Borgerlige.

- Det er dejligt, at der nu er
kommet et parti, der mat
cher alt det, jeg altid har sta-
et for. Pernille Vermund er

en gave sendtfra himlen. Jeg
foler mig meget bedre tilpas
her end jeg nogensinde gjor
de i Fremskridtspartiet, for
klarer Jorn Rasmussen.

Om Jorn
« ErfodtpaLolland. 10.

klasses uddannelse.

• Blevlandbrugstekniker
i 1977.

• Rejste jorden rundt
begyndende med den
Transsibiriske jernbane
i1979.

• Merconomuddannet i

regnskabi 1989.
• Medlem af Vordingborg

kommunalbestyrelse ito
Srfra1991 til1993.


