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• Født den 23.
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• Salgs- ogmar-
ketingdirektør i
MinElevator
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gerne i 2020
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far til fire børn
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om, at alles stemmer er lige vigtige,
så bliver det jo aldrig til noget.Man-
ge har spurgtmig om, hvad jeg synes
om topstyringen i Alternativet, og
jeg svarer altid, at jeg er ked af, at der
ikke var nogen.

Radikalt baghold
Niels Aalbæk Jensen skiftede fra Al-
ternativet til Radikale Venstre.Med
en fortid sommedlem og i en årræk-
ke somhovedbestyrelsesmedlem i
Radikale virkede det som et natur-
ligt valg at vende tilbage til partiet,
men allerede året efter var der pro-
blemer for Niels Aalbæk Jensen.
– I 2019meldte jegmig sammenmed
PiaHvid fra byrådet i Sorø ud af Ra-
dikale, og det gjorde vi simpelthen
på grund af et regulært bagholds-
angreb fra bestyrelsens side. De
rottede sig sammen om at få pillet
Pia Hvid af. Hun sad i byrådet som
spidskandidat og havde sagt ja til at
tage en periodemere, men på opstil-
lingsmødet fik Radikale så en ny
spidskandidat ind, som kun havde
fået 17 stemmer ved sidste kommu-
nalvalg, og så smedman PiaHvid
ud. Der sagde jeg, at jeg ville bakke
PiaHvid op. Jeg foreslog også, at vi
kunne danne en form for duo, hvor
hun kunne være nummer et og jeg
nummer to ved næste valg. Vi havde
jo omkring 340 stemmer imellem
os, men det valgte Radikale altså at
smide udmed badevandet.

Fra løsgænger til frigænger
Efter episoden i Radikale Venstre
troedeNiels Aalbæk Jensen, at hans
tid i lokalpolitik var ovre. Han syn-
tes ikke, at det gavmening længere
og ville ikke stille op igen til kommu-
nalvalget i 2021.Men hans kone fik
hampå andre tanker.
– Jeg havde det jo sådan lidt: ”Been
there, done that, got the t-shirt”.Men

så spurgtemin konemig om, hvor-
for jeg stoppede, og så lige pludselig
komdet der ord ”frigænger” ind imit
hoved.Det kommer fra detmariti-
me liv, og der erman stadig ombord
på skibet,menman er ikke en del af
vagtplanen.Det passedemig godt, for
efter det, jeg havde oplevet, var jeg
egentlig bare røvtræt af alt det uden
ompolitik, siger han og fortsætter:
– Jeg synes, at deRadikale har den
rigtige politik,menhold kæft, hvor
kan jeg ikke holde deRadikale ud.
Hele det der partiapparat, hvorman
bliver stukket i ryggen og skal sætte
sig ned på bageste række. Og den fri-
hed, somder var i Alternativet, er der
i hvert fald ikke i et traditionelt parti
somdeRadikale. Så jeg havde slet
ikke lyst til hele det der partiapparat
længere.Men så fandt vi jo ud af, at vi
bare kunne droppe det.
Niels Aalbæk Jensen valgte derfor
sammenmed PiaHvid at droppe
partiapparatet og stifte lokallisten
Frigængerne i 2020, hvor kandida-
terne er fritstillet og kun skal for-
svare deres egne holdninger.
– Jeg kan egentlig godt lide idéen om,
at dem, der sidder i et byråd, bare er
valgt personligt. Jeg synes, at det er
latterligt at se de søløver, der bare
sidder og klapper. Vores plan i Fri-
gængerne er at være dem, vi er. Vi
står påmål for vores egne holdnin-
ger og ikke nødvendigvis hinandens.
Vi skal ikke havde nogenmedlem-
mer eller bestyrelser, der kan ”back
stabbe” – vi skal være en lokalliste,
hvor alle er velkomne, så længe de er
politiskmidtsøgende, siger han.
Niels Aalbæk Jensenmener altså, at
han har skiftet stol for sidste gang i
sin politiske karriere. Hans politiske
mærkesager har dog stadig ikkeæn-
dret sig, og dem skal han nu selv stå
påmål for somFrigænger vedKV21.
–Minemærkesager har ikkeæn-
dret sig, siden jeg blev valgt ind første
gang. Jeg er den samme. Jegmener, at
vi skal satse på og investeremassivt i
kultur. Jeg kalder det en investering,
og afkastet skal være øget bosæt-
ning, at tiltrække erhverv og turisme
og ikkemindst at øge livsglæden for
beboerne i kommunen.Det dermed
at være købstad og enhandelskom-
mune, det er dødt – slut.•

tekst FREDERIKKE STOUSTRUP

ByrådsmedlemNiels Aalbæk Jen-
sen har været igennem en længere
politisk stoledans. Han startede
oprindeligt i kommunalpolitik som
medlem af Alternativet. Det var
især tendensenmod en globalpoli-
tisk højredrejning, der fik ham til at
sige: Nok er nok.
– Jeg gik ind i lokalpolitik på grund
af en voksende nationalkonserva-
tisme, der stak sit grimme ansigt
frem tilbage i 2016. Jeg tænkte, at
detmåtte have nogetmodstand, og
så startede jeg Alternativet op i Sorø,
fortæller han.
Et par år inde i sin første periode
kunne Niels Aalbæk Jensen dog ik-
ke længere identificere sig med den
politiske linje, der blev lagt i Alter-
nativet, og i 2019 besluttede han sig
for at melde sig ud.
–Alternativet var et nystartet parti,
og der kom folk fra alle partier, som
ville væremed. Jeg komselv fraRa-
dikale, og nogle kom fraVenstre,
men langt den overvejende del kom
fra venstrefløjen, og de trak partiet
længere og længere udmod sådan en
traditionel venstrefløjspolitik. Så for-
svandt hele iværksætteriet og de in-
novative politiske løsninger, ogman
lagde sig i slipstrømmen af Enheds-
listen inde påChristiansborg. Så var
det slut formig, fortæller han.
Siden kommunalvalget i 2017 har 11
ud af de oprindeligt 20 byrådsmed-
lemmer for Alternativet meldt sig
ud af partiet. Ifølge Niels Aalbæk
Jensen skyldes det til dels enman-
gel på ordentlig ledelse.
– Vimed lidt liberalt blod i årerne
gik inden nedsmeltningen, fordi vi
godt kunne se, hvor det bar henad. Så
vi smuttede ud ad bagdøren. Enhver
kan regne ud, at hvis et parti har
11.000medlemmer, og alle har en idé
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Niels Aalbæk Jensen var medlem af Radikale Venstre,
blev valgt ind for Alternativet, skiftede senere tilbage
til Radikale, men har nu fundet sin plads med lokal-
listen Frigængerne i Sorø. Den maritime term betyder,
at man stadig er med om bord men ikke længere en
del af vagtplanen, og det passer ham særdeles godt.

Jeg gik ind i lokal-
politik på grund
af en voksende
nationalkonser-
vatisme, der stak
sit grimme an-
sigt frem tilbage
i 2016. Det var
dengang, Donald
Trump stillede op
som præsident,
Marine Le Pen i
Frankrig, Boris
Johnson i Eng-
land, og herhjem-
me stemte hver
fjerde dansker på
Morten Messer-
schmidt (DF).


