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KONSERVATIV ER NOGET,
MAN OPDAGER, MAN ER
Ole Stephensen (K) er fra den generation af journalister, hvor det ikke var anset at kombinere
journalistik og politik. Derfor har han været længe om at debutere som politiker. Han var træt af
at brokke sig, så nu vil han selv gøre noget ved det farlige vejkryds nær sin bopæl og forbedre
mulighederne for sine handicappede naboer.

tekst SASCHA REIFFENSTEIN PETERSEN

FRA
BYRÅDET
I Nyhedsmaga-
sinet Danske
Kommuner er vi
optaget af at give
en stemme til de
almindelige po-
litikere i landets
byråd. Derfor
bringer vi i hvert
nummer serien
”Fra byrådet”. Her
vil politikerne for-
tælle om det, der
optager dem lige
nu, sætte ord på
arbejdsvilkårene
som politiker el-
ler andet aktuelt
fra det politiske
liv i kommunerne.

Ole Stephensen (K) deltog som kon-
ferencier i Aarhus Symfoniorkesters
otte nytårskoncerter, hvilket betød,
at han måtte melde fra til de to første
kommunalbestyrelsesmøder.
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V ed siden af Ole
Stephensens
hjem i Gen-
tofte, hvor han
bor sammen
med sin kone,
to teenage-
døtre og deres

to hunde, ligger deres forretning
Hundeshoppen. Her arbejder Ole
Stephensen også, når han ikke er til
kommunalbestyrelsesmøder eller
arbejder med andre projekter.
– Jeg har altid haft en politisk inte-
resse, men jeg er fra den generation
af journalister, hvor det ikke var
velset at bekende politisk kulør, si-
ger Ole Stephensen, der som 62-årig
netop er begyndt sin første periode
som byrådsmedlem.
På reoler i spisestuen står der kas-
ser med alverdens materiale fra
hans liv, som han er ved at sortere.
Der ligger blandt andet det politi-
ske månedsblad, der udkom i 1970
og 1971 i Lyngby-Taarbæk Kom-
mune, somOle Stephensen var med
til at producere. Denne udgave har
daværende statsminister Hilmar
Baunsgaard (R) på forsiden sammen
med bogstaverne VKR. Nedenun-
der står bladudgivernes tolkning af
regeringsbogstaverne: ”Vi Krakker
Riget”, fordi de var utilfredse med
regeringen.
Ole Stephensen er enmandmed
mange projekter og et langt CV.Må-
nedsbladet er bare et af dem. Derfor
er hans familie også vant til, at han
finder en ny karrierevej indimellem.

Fra nr. 23 til nr. 4
– Det var egentlig min gode ven Na-
ser Khader, der fik mig til at tage be-
slutningen om at stille op til valget.
Han sagde, at det var på tide, at jeg
gjorde noget ved det, siger Ole Ste-
phensen, som længe havde overvejet
at stille op.
Ole Stephensen var nr. 23 på listen
for de konservative i Gentofte, men
røg op på en fjerde plads, fordi han
fik så mange personlige stemmer.
Han anerkender fuldt ud, at det har
hjulpet, at han er et kendt ansigt. I

hvert fald på den korte bane. På den
lange bane skal han vise, at han kan
leve op til det.
– Jeg er konservativ, fordi de ikke
er så blå, at det gør noget, og fordi
de bestemt ikke er røde. Og så vil
jeg give forfatteren Kristian Ditlev
ret; konservativ er ikke noget, man
bliver, det er noget, man opdager,
man er, siger Ole Stephensenmed
et smil.

Alt er lystbetonet
Ole Stephensen betegner sig som
socialkonservativ, da hanmener, at
man skal klare sig selv, så længeman
kan. Derefter skalman hjælpes.
– I øjeblikket fokuserer jegmeget på
at gøremit nærområdemere handi-
capvenligt og på infrastrukturen. Jeg
har brugt Facebook, hvor borgerne er
kommetmed forslag til, hvad vi kan
gøre ved et farligt vejkryds ikke ret
langt herfra. Jeg kan bruge deres in-
put, og nu ved de, at det er enmærke-
sag formig, forklarer Ole Stephensen.
Det er netop nærværet og det tætte
samarbejde med borgerne, der gør,
at Ole Stephensen har lyst til at væ-
re en del af kommunalpolitik.
– Alt, hvad jeg nogensinde har lavet,
har været lystbetonet. Jeg har kun
haft ét job, jeg ikke havde lyst til i
hele mit liv. Det var lige, da jeg var
gået ud af skolen, og et firma ansatte
mig til at folde papkasser. Derfor de-
ler jeg ikke mine timer op i arbejde
og fritid. Jeg er taknemmelig for at
være så privilegeret, siger Ole Ste-
phensen. • sarp@kl.dk

BLÅ BOG
• Ole Stephensen, 62
år, bor i Vangede,
Gentofte med sin
kone, sine to døtre
og to hunde af ra-
cen Rue De Crois.

• Journalist, forfatter,
tv-vært, skuespil-
ler, producent, in-
dehaver af Special
Assignments Aps
og Hundeshoppen
Aps.

• Udvalgsposter:
teknik ogmiljø,
børneudvalget og
næstformand i by-
plan og arkitektur.

RUNDT
OM
• I stedet for en konfirmation, fik
Ole Stephensen en trykkema-
skine, så han kunne trykke sine
egne blade.

• Skrev digtsamlingen ”Stormud-
salg” som 15-årig og solgte den
på Strøget for at finansiere en
tur til Thylejeren.

• Blev ved et tilfælde skuespiller,
da der ikke var andre, der ville
være med i TV Avisens nytårsre-
vy. Sådan startede samarbejdet
med Jarl Friis-Mikkelsen.

• Har spillet med i enkelte afsnit
af Bamse og Kylling som
Kyllings mor.

• Har produceret undervisnings-
materiale om EU til gymnasie-
elever.

• Rejste som undercoverjourna-
list i 2014 rundt i landet for at
interviewe lottovindere, der øn-
skede at forblive anonyme. Det
kom der bogen ”Tænk – Jeg
vandt” ud af.

• Er ved at skrive bogen ”I mit
næste liv vil jeg være min kones
hund”, fordi han sommetider
mener, at hundene bliver be-
handlet bedre end ham.
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Som journalist har jeg lært
at skrålæse en rapport
hurtigt. Det er en virkelig
god egenskab også at have

som kommunalpolitiker.
Ole Stephensen (K), kommunalbestyrelsesmedlem


