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B1909 mødte for 60 år  siden det aarhusianske 
hold, AIA, i en træningskamp på et snedæk-
ket Odense Atletikstadion. Gæsterne viste 
kampen igennem smukt angrebsspil, hvil-
ket resulterede i seks mål, hvoraf de fem 
blev scoret af Ernst Petersen. Her er AIAs 
Willy Petersen kommet alene med B1909s 

målmand, Leif Petersen, som dog klarede 
skuddet. I baggrunden anes B1909s Arnold 
Petersen og AIAs femmålsskytte, Ernst Pe-
tersen. AIA vandt 6-3.
 
Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Stadsarkivet.
Se flere gamle billeder på www.fynskebilleder.dk

Marts 1955:  Tæsk til B1909
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Gartnerier:  Jeg har lært, at 
man skal tælle til 10, inden 
man svarer igen på noget, der 
ophidser en - det tog mig så 
nogle dage at falde ned igen.

Grunden til min frustrati-
on er artiklen i lørdags, hvor 
Arne Grevsen og Charlotte 
Vincentz kommer med nogle 
voldsomme beskyldninger 
mod Dansk Gartneri.

Hvis det var muligt, er jeg 
ikke i tvivl om, at vi gartnere 
ville foretrække danske ele-
ver frem for f.eks. rumænske, 
og kan de to ovennævnte 
komme med flere ”Per fra 
Hjallese”, er der flere pladser 
ledige.

Påstanden om, at Kold 
College og Dansk Gartneri 

har organiseret en rekrut-
tering af udenlandske elever, 
er grebet ud af luften, og det 
grænser til injurier fra Char-
lotte Vincentz’ side.

Hvis det virkelig var til-
fældet, ville jeg, hvis jeg var 
Charlotte, øjeblikkeligt træk-
ke mig fra Kolds bestyrelse, 
for så er ens argumenter for 
at droppe de internationale 
hold ikke særligt stærke.

Charlotte Vincentz taler 
mod bedre vidende, når hun 
skriver, at unge herhjemme 
ikke kan få en kontrakt, og 
egentligt ved hun det godt, 
men skal jo prøve at gøre os 
gartnere til syndebukke.

Jeg er bange for at gentage 
mig selv, når jeg siger, at en 

del af problemet med at få 
elever er Charlotte Vincentz, 
der gang på gang fremfører 
sine negative udsagn om 
Dansk Gartneri og måske 
mest Fyn. 

Som et lille kuriosum kan 
jeg sige, at sidst jeg søgte 
elever, lykkedes det efter me-
gen søgning både i aviser, på 
Facebook og andre digitale 
medier at få to nye elever: En 
fra Jylland og en fra Sjælland.
  
 
 

Af Jan Knudsen
Gartnervænget Øst 18, Odense NØ, 
Gartneriet Vestdal Aps  
- formand Dansk Gartneri Fyn

Vi gøres til syndebukke

skolen:  Åbent brev til byrådet 
fra Odense Lærerforenings 
generalforsamling fredag 13. 
marts 2015.

Lærerne i Odense Kom-
mune har ambitioner om at 
yde god undervisning af høj 
kvalitet. 

Høj kvalitet i undervisnin-
gen kræver, at lærerne har 
mulighed for at præstere en 
velforberedt undervisning, 
der løbende evalueres og 
målrettes eleverne. 

Det er afgørende, hvis vi 
skal lykkes med at opfylde 
målene i folkeskoleloven og 

med inklusionen.
Odense Kommune har 

gennem flere år nedpriorite-
ret folkeskolerne og er derfor 
endt som nr. 98 af landets 98 
kommuner, når det gælder, 
hvor mange penge man bru-
ger pr. elev. 

De øgede centrale krav i 
skolereformen og Odense 
Kommunes nedprioritering 
har skabt en enorm ubalance. 

Det har alvorlige konse-
kvenser for både Odenses 
elever og medarbejdere. 

Elevernes testresultater er 
stagneret, karaktergennem-

snittet er faldende og under 
landsgennemsnittet, lærernes 
trivsel er lav, og sygefraværet 
steget.

Odense Kommune har 
desuden indtil nu ikke ønsket 
at indgå en lokal aftale for 
lærerne. 

Det har medført en situa-
tion med manglende fleksibi-
litet, vilkårlighed og ubalance 
på bekostning af kvalitet og 
faglighed.

Trivsel, godt arbejdsmiljø 
og høj social kapital er afgø-
rende for engagement, effek-
tivitet og kvalitet.

Kvalitet i undervisningen

Vi opfordrer politikerne 
til at prioritere og investere 
i folkeskolen og til at indgå 
en lokalaftale, så der kan fin-
des løsninger sammen med 
lærerne - ikke mod lærerne. 
En fælles aftale der kan med-

virke til, at vi sammen kan 
løfte den vigtige opgave, som 
folkeskolen har. 

Skab rammer, der giver læ-
rerne mulighed for at skabe 
kvalitet i undervisningen -for 
eleverne i Odense.

 
 
 

Af Anne-Mette K. Jensen
Åløkkevænget 34,  Odense C - på 
vegne af Odense Lærerforening

leder
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En nødvendig konflikt 
det danske arbejdsmarked  har i over 100 år 
fungeret forholdsvist let og ubesværet i 
kraft af overenskomster, der er indgået 
efter forhandlinger mellem arbejdsgi-
vere og arbejdstagere. 

Disse fælles aftaler har vist sig at 
være en sund og effektiv måde at styre 
arbejdsmarkedet på. Med en overens-
komst, aftalt i enighed, er der skabt ro 
på arbejdspladsen, så ledelse og medar-
bejdere kan koncentrere sig om det vig-
tige: At tjene penge til virksomheden. 

den mekanik forstår ryanairs ledelse ikke. 
 Og derfor har det irske discountflysel-
skab, der i går for første gang fløj til Kø-
benhavn, valgt at sidde alle henvendel-
ser om overenskomster overhørigt.

Derfor er den konflikt og de sympa-
tikonflikter, som Flyvebranchens Per-

selskabets angiveligt anløbne moral, er 
mange. Derfor er fagbevægelsen helt 
forståeligt klar til konflikt. 

Man kan undre sig over, at fagforbun-
dene er kommet så sent i gang. Ryanair 
har i årevis fløjet fra jyske lufthavne 

og fører forhandlinger om afgange fra 
Hans Christian Andersen Airport, men 
det er først nu, hvor den irske kæmpe 
lander i København, at konflikten er en 
realitet. Det ændrer dog ikke på, at det 
er en nødvendig konflikt. Man er nødt 
til at få afklaret, om det er Ryanair eller 
fagbevægelsen og hele den danske ar-
bejdsmarkedsmodel, der må bøje sig.  

indtil videre har ryanair  fået en enorm 
værdi ud af konflikten, for sjældent har 
et flyselskab fået så meget væg-til-væg-
reklame på nationale tv-kanaler som i 
går. 

Men som Simon Spies sagde: ”Dår-
lig omtale er bedre end ingen omtale”. 
Man kan tilføje, at dårlige overenskom-
ster i Ryanairs tilfælde også er bedre 
end ingen overenskomster.

sonale Union og en stribe LO-forbund 
har varslet i næste måned, øjensynligt 
nødvendige for at tvinge Ryanair til for-
handlingsbordet. For det hører med til 
den danske måde at organisere arbejds-
markedet på, at både arbejdstagere og 
-givere kan gribe til konflikt for at nå 
frem til enighed. 

ryanair er i rekordtempo  blevet et af Euro-
pas største og billigste flyselskaber, 
og det er det, der først og fremmest 
betyder noget for kunderne. Men det 
er ikke ligegyldigt, heller ikke for kun-
derne, at Ryanairs ansatte efter det 
beskrevne har lusede arbejdsforhold: 
Ingen løn under sygdom; månedsløn 
på 10.000 kroner; ingen fast arbejdstid 
... eksemplerne, som fagbevægelsen 
videregiver som dokumentation for 

Ryanair betyder billige 
billetter, men også lusede 

forhold for de ansatte. 
Derfor er det fint, at 
fagbevægelsen truer 

selskabet med konflikt.


