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ERHVERV Sjælland 
med avisen i dag

Af Cecilie Hänsch
Kalenderen skal i brug, når du 

sætter mål. Uanset om det gæl-

der dig selv eller din virksom-

hed.
Det er bare et af de råd, en flok 

unge ejerledere har fået med sig 

hjem fra tre dages bootcamp på 

en ubeboet ø ved Nykøbing Fal-

ster.
- Sæt datoer på, ellers skrider 

tiden.
Og det altså uanset om det er 

salgsmål eller andre kpi’er, der 

er i spil.
- Jeg synes, fem år er en lang, 

nærmest strategisk tidshori-

sont. Måske er din mad gået af 

mode til den tid, lød et skuds-

mål fra vækstkonsulent Nils 

Hall Torgersen fra Væksthus 

Sjælland til Jeppe Graa fra 

MadSynergi i Roholte ved Faxe.
Målet med de tre dage på en 

øde ø - og et efterfølgende net-

værk af ejerledere under 35 - er 

at gøre de unges virksomheder 

mere robuste og altså levedyg-

tige.

Skarpe deadlines  gavner indtjeningen
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Tlf. 70 20 52 00  •  sl@punkt1.dk

Over 30 års
erfaring i totalløsningertil såvel små som storevirksomheder...

ERHVERV

RINGELLER SKRIVfor mere info

Kend værdien af dine aktiverKontakt din lokale vurderingsekspert

Arno Werner
Ejendomsmægler, valuar, MDE
Tlf. 58 58 78 73 • asw@edc.dk

Roskilde PAVA Center · Håndværkervej 60C · 4000 Roskilde

Undervognsbehandling
Effektiv rustbeskyttelse af din bil 

med de bedste rustbeskyttelsesprodukter på det danske marked!

Bestil tid på 46 75 30 63

Se mere på

www.pava.dk

PAVA viser vejen frem
- ny garanti mod rust

Foto: Mik

Foto: Peter Andersen

Foto: Per Vagnsø

Foto: Thomas OlsenProducerer prydplanter

www.sn.dk  •  201. årgang nr. 221     • Uge 38  •  Løssalg kr. 17.00

NÅR DER SKER NOGET

5 709102300043

00038

på Klingeberg 2, før vi flytter
I dag er vores sidste dag

Spar Nord Slagelse

 Klingeberg 2, 4200 Slagelse
 72 25 01 70
 slagelse@sparnord.dk

Søndag d. 9 oktober kl. 12.00

Kr. 295 pr. person
Inviter venner og familie til et arrangement i særklasse.

Kragerup Gods    
Kragerupgaardsvej 33    4291 Kragerup    58 26 12 50   

info@kragerup.dk    www.kragerup.dk

Vildtbuffet på Kragerup Gods

*Economy-enkeltbillet. Bil op til 6 m. inkl. 9 personer og ubegrænset 
bagage. Kan kun købes online senest 14 dage i forvejen. Begrænset antal 
pr. afgang. Forudsætter medlemskab af SMILE.

TO RUTER. SAMME PRIS

FORLÆNG
SOMMEREN

RØDBY - PUTTGARDEN

 299,-
FRA

* 
GEDSER - ROSTOCK 299,-

FRA

* 

Af Arne Svendsen

SLAGELSE KOMMUNE: Be-
boere på Autisme Center 
Vestsjælland og på bosteder 
i Slagelse har i årevis betalt 
for meget, når de er blevet 
transporteret rundt i bus-
ser, som tidligere omtalt i 
Sjællandske.

Det har medført, at centret 
har måttet betale mellem 
300.000 og 400.000 kroner 
tilbage, og på byrådsmødet 
forleden oplyste formand 
for handicap- og psykiatri-
udvalget, Anders Koefoed, 
(V), at en redegørelse er på 
vej i sagen, der har økono-
misk betydning for omkring 

500 borgere. Men sagen kan 
også få en anden konse-
kvens for borgerne, lød det 
fra udvalgsformanden, der 
mere end antydede, at den 
fremtidige transport af bor-
gerne kan blive taget op til 
revision både på centret og 
ude på bostederne.

- Der er jo ikke tale om en 

»skal-ting« for kommunen, 
sagde Anders Koefoed.

Hans forgænger på for-
mandsposten, Jørgen An-
dersen (S), udtrykte frygt 
for, at institutionslederne 
rundt omkring nu ville be-
gynde at spare busserne 
væk. Hvilket vil betyde, at 
de udviklingshæmmede 

borgere ikke vil kunne kom-
me så meget ud, og derfor ri-
sikerer at blive isolerede.

Ann Sibbern (DF) slog dog 
fast, at det jo er vigtigt, at 
Slagelse holder loven. 

Hun anmodede om, at det 
bliver sådan, at borgerne 
ikke selv skal sørge for at 
ansøge om de penge, som 

de har betalt for meget. Den 
ulovlige praksis er stoppet 
pr. 1. september, efter at 
Vagn Kviesgaard, Korsør, 
der har sin søn boende på 
autismecentret, havde kla-
get i en længere periode.

KØRSELSSAG: Udviklingshæmmede beboere har betalt for meget for kørsel med busser fra blandt 
andet Autisme Center Vestsjælland. Oprulning af sagen kan dog få konsekvenser for fremtidig trans-
port, sagde udvalgsformand på byrådsmøde.

Sag om kørsel kan føre til
at handicappede isoleres

SLAGELSE: Det har været mange 
måneder undervejs - faktisk blev 
det bestilt helt tilbage i oktober 
sidste år. Men nu er portrættet af 
Slagelses borgmester Stén Knuth 
(V) endelig klar og blev fremvist 
for offentligheden onsdag middag 
på rådhuset i Slagelse. 

Kunstneren er Estrid Maria 
Eriksen fra Gimlinge (billedet) - 
og hun er selv godt tilfreds med sit 
arbejde. Læs de øvrige reaktioner 
- og om prisen - inde i avisen. 

Så blev sløret 
løftet for det nye 
borgmester- 
portræt

Foto: Kim Brandt

n SIDE 4

n SIDE 2

FLAKKEBJERG: En 47-årig 
mand truede tirsdag sin 
ekskæreste på livet.

Truede med 
luftgevær

n SIDE 3

KORSØR: Den delvis nedbrændte tribunebygning på Kor-
sør Gl. Stadion er en arkitektonisk sjældenhed, og en af 
de få bevarede i Danmark. Tribunens skæbne afgøres i 
løbet af en måned.

Brændt tribune en sjældenhed

SORØ: Kongskilde Friluftsgård med tilhørende have er 
solgt til Fonden Solutio, der driver et bo- og behandlings-
sted ved Nykøbing S. Naturstyrelsen fik syv mio. kr. for 
ejendommen.

Friluftsgården solgt til bosted
n SIDE 7

n SIDE 11
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PORTRÆT: Det længe 
ventede borgme-
sterportræt blev 
onsdag formiddag 
afsløret på rådhu-
set. En lokal kunst-
ner står bag, og iføl-
ge kunstkendere er 
hun sluppet særde-
les godt fra opgaven. 

 
 
 
Tekst og foto: Kim Brandt

SLAGELSE: Det er den loka-
le kunstner, Estrid Maria 
Eriksen fra Gimlinge, som 
fik opgaven med at male 
borgmesterportrættet sid-
ste år i oktober. Onsdag blev 
det færdige resultat så frem-
vist for offentligheden for 
første gang på et pressemø-
de. Til stede var blandt an-
dre kunstneren selv og »mo-
dellen« - samt kunsthandler 
Claus Frederiksen og kunst-
neren Per Hillo, hvor de to 
sidstnævnte jo ved ét og an-
det om kunst og billeder.

Forud for afsløringen 
skulle de inviterede først 
nyde et lille traktement med 
boblevand og lidt sødt, som 
det sig hør og bør, når kunst-
nere mødes og fremviser de-
res værker. 

Blandt de inviterede var 
også alle tidligere borg-
mestre i Slagelse Kommu-
nes, som jo også har deres 
portrætter hængende på 
væggen på rådhuset: Dog 
var det kun tidligere Skæl-
skør-borgmester Ole Drost, 
som var til stede.  

- De øvrige er lovligt und-
skyldt, for vi fik ideen med 

at samle de tidligere borg-
mester meget sent, fortalte 
kommunens marketingchef 
Svend-Erik Kristensen, der 
indledte seancen.  

Borgmesteren tog ordet:
- Først og fremmest en stor 

tak til Estrid. Det har været 
vigtigt for mig at finde både 
en lokal kunstner, men også 
en, der kan male, så det lig-
ner. Vi har nogle malerier, 
som, hvis man kender per-
sonerne, så kan man godt 
se, hvem det er. Men jeg har 
haft behov for, at det ikke 
skulle være »alt for kunst-
nerisk«, sagde Stén Knuth 
indledningsvist. 

- Det har også været vigtigt 
for mig med et billede, som 
udstråler det, jeg synes, jeg 
er: En afslappet og let til-
gængelig borgmester. Det 
synes jeg, at billedet viser, 
sagde han, før de tilstedevæ-
rende endnu havde set det 
færdige billede. 

- Når tiden kommer, når 
jeg er færdig som borgme-
ster - om mange, mange år 
(griner) - så håber jeg stadig, 
at folk siger, det er et godt 
maleri som har fanget es-
sensen af mig, sagde han. 

Borgmesteren fortalte 
også, at han undervejs i for-
løbet har været på besøg hos 
kunstneren og også foreslå-
et visse ændringer: 

- Jeg er rigtig glad for re-
sultatet og håber, I også 
synes om det, sagde borg-
mesteren, lige inden tæppet 
blev trukket fra.  

Fantastiske detaljer
- Wow, var den allerførste 
kommentar i rummet. 
- Fantastisk flot. Jeg er im-
poneret, sagde Drost. 

- Hvem er nu hvem, spurg-
te John Hansen fra UgeNyt, 
da borgmesteren stod place-
ret lige ved siden af maleriet.

Og ja, der er ikke nogen 
som helst tvivl om, hvem der 
har stået model til billedet, 
som nærmest ligner et foto-
grafi med en fantastisk de-
taljeringsgrad. 

Så fik kunstneren selv lov 
til at fortælle om sit værk:

- Tak for tilliden. For mig 
er det en ære, og jeg har 
været rigtig glad for opga-
ven. Du ville gerne have et 
portræt, der ligner, og med 
Slagelses logo med - det lød 
jo enkelt nok, sagde Estrid 
Eriksen og beskrev, hvor-
dan baggrunden signale-
rede vand, land og luft med 
højt til himmelen. 

- Du er ikke fremme i skoe-
ne på billedet, men fremme 
på stolen. Engageret, åben, 
lyttende og med visioner - og 
du er handlekraftig. Hæn-
derne er på vej til at brede sig 
ud og tage imod. Jeg håber, 
det viser den personlighed, 
du gerne vil være - jeg synes, 
det viser det billede, jeg også 
selv har af dig, og jeg håber, 
du bliver glad for det, sagde 
hun til store klapsalver.  

Da en borgmester sjæl-
dent har tid til at stå model 
i mange dage, blev der taget 
syv billeder, hvoraf borgme-
steren og kunstneren i fæl-
lesskab valgte det, som de 
syntes bedst om. Det foto har 
så ageret model for maleriet. 

Begejstrede  
kommentarer
Kunsthandler Claus Frede-
riksen, Kunstgalleriet på 
Bredegade, fik ordet: 

- Man er bestemt ikke i 
tvivl om, hvem man ser. Om 
100 år kan det måske være, 
at folk spørger, hvem der er 
på billedet. Men med Slagel-
se-logoet vil der ikke være 
tvivl. Estrid - du har valgt 
en helt anden stil end de tid-
ligere borgmesterportræt-

ter, som var koloristiske og 
impressionistiske. Jeg har 
kendt dig som kunstner i 
mange år, og jeg var slet ikke 
klar over, du kunne male 
sådan. Du har frembragt et 
usædvanlig flot maleri i en 
ekstrem høj kvalitet, som 
jeg synes, at alle kan være 
godt tilfredse med. Tillykke, 
sagde kunsthandleren.  

Så var det den lokale 
kunstner, Per Hillos tur til 
at kommentere: 

- Det er jo helt fantastisk! 
Alle de detaljer og den mo-
derne måde, du har formule-
ret dig på. Det lever helt op 
til, hvad man ser i New York 
og Hong Kong og rundt om-
kring på de helt store galle-
rier. Den energi, du har fået 
ud...

- Ja, der er jo normalt ikke 
det, man ser, indskød borg-
mesteren muntert. 

- Det er ganske enkelt ver-
densklasse. Ganske enkelt, 

sagde Per Hillo og fortsatte: 
- Gid jeg kunne male så-

dan!

Sat til vægs...
Så var der kun tilbage at få 
hængt billedet op på gangen 
på rådhuset, hvor det frem-
over kan ses af alle de besø-
gende. 

Sjællandskes udsendte 
blev dog nødt til at stille to 
spørgsmål, som de fleste sik-
kert gerne vil kende svaret 
på.

- Hvad koster det? 
- Prisen er 55.000 kroner 

inklusive moms, fortalte 
Estrid Eriksen.

- Og hvor lang tid har du 
brugt på det? 

- Jeg har ikke talt timerne. 
Én ting er jo at føre penslen, 
noget helt andet er de utalli-
ge timer, hvor man tænker 
over opgaven og løser de 
problemer, der opstår un-
dervejs. Jeg vil anslå, jeg 
har brugt i alt fire måneder, 
hvor det har været »inde i 
mit hoved«. Men jeg har da 
også lavet andet undervejs, 
siger hun.   

- Er du selv tilfreds?
- Ja, jeg kan ikke gøre det 

bedre. 

Per Hillo: - Det er 
jo verdensklasse!

Tre tidligere borgmester-portrætter kan ses på anden sal på Rådhuset i  Slagelse - men i en markant anderledes stil. Fra ventre Steen Bach Niel-
sen (S), Jens Jørgensen (V) og Lis Tribler (S).

Per Hillo var fuld af beundring 
for Estrid Eriksens værk:  

- Det tåler sammenligning med 
det, jeg ser på de helt store udstil-

linger i New York, fortalte han. 

Her er han så, borgmester Stén Knuth anno 2016. For god ordens skyld skal det nævnes, at maleriet ikke 
har den synlige lys-effekt, som ses her. Den stammer fra den skarpe middagssol på gangen i rådhuset. 


