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Skriv med i 
FAA-debatten!

 ○  Fyns Amts Avis er - inden for 
lovgivningens rammer - åben for 
alle indlæg med tydelig afsender.

 ○  Venligst oplys telefonnummer. 
(Nummeret kommer ikke i avisen).
 ○  Læsere i eller indlæg om området 
Sydfyn, Midtfyn, Langeland  og 
Ærø nyder fortrin på debatsiderne.
 ○  Skriv kort! Fyns Amts Avis’ 
debatredaktion forbeholder sig 

ret til at returnere indlæg,  som 
overskrider maksimum-grænsen 
på 2000 anslag inkl. mellemrum. 
 ○  Skriv gerne en ”Replik”,  de korte 
indlæg på højst fem sætninger.
 ○  Efter forudgående aftale med  Efter forudgående aftale med  Efter forudgående aftale
Debat-redaktionen modtages her 

til Debat-siderne (ikke på lokalsi-
der) et Synspunkt på max. 4500 
anslag inkl. mellemrum.
 ○Kronik - også kun efter forudgå-

    ende aftale med redaktionen:
    6500 anslag incl. mellemrum. 

 ○  Fyns Amts Avis modtager helst 

læsernes debat-indlæg sendt som 
mail til  debat@faa.dk. Indlæg med 
maskinskrift eller med tydelig 
håndskrift modtages også. Post-
adresse står på modstående side.
 ○Når du har har sendt dit indlæg til

    debat@faa.dk, tilsendes du en

    automatisk genereret kvittering 
    for, at avisen har modtaget din
    mail. Venligst send kun indlæg til
    én mail-adresse på avisen.

 ○Fyns Amts Avis ønsker alle læsere
    en god debatlyst. Skriv med!

● Synspunkt

[ Jeg håber da,  det bliver 
en succes, men kan mærke, 
at sådan en rammesat 
kulisse til udfoldelse 
nok ville hæmme min egen 
skabertrang. 

 ■Den 21. maj 1886  blev Ringes 
første amtssygehus taget i brug. 
At Ringe fi k et sygehus, selv om 
byen ikke var købstad, skyldtes 
ifølge arkivleder Jacob Bang 
træge forhandlinger med Faa-
borg Byråd, med hvem de første 
drøftelser begyndte allerede i 
1882. I 1886 var der 16 senge-
pladser, 15 indkomne patien-
ter, 11 blev udskrevet, to forblev 
syge og to døde. Tre blev indlagt 
med fnat, to med sindssyge og 
fi re med epidemiske sygdomme. 
Ringe Sygehus fi k el lagt ind fra 
det nye Ringe Elektricitetsværk 
i 1910. Bygningen er bevaret og 
ventes snarligt at overgå fra 
Region Syddanmark til Faaborg-
Midtfyn Kommune. Den kaldes i 
daglig tale Centrumhuset, fordi 
den ligger på - Centrumpladsen. 
Foto: Ringe Lokalhistoriske Arkiv

Af Bjarne Gregersen, Svendborg.  - bjgr@faa.dk

Dengang - på Sydfyn og øerne

Svendborg

Hvor i Danmark skal man bo,  hvis man 
gerne vil kunne udfolde sine krea-
tive ambitioner, og samtidig gerne 
vil bo tæt på natur, kultur og byliv? 
Hvis man gerne vil have plads til 
ungerne, karrieren, kærligheden og 
kildevandet?

Rent geogra� sk  er Svendborg en 
perle, der har alt at byde på. Og der 
er næsten kun én af alting; én svøm-
mehal, én biograf, én grønthandler 
osv., hvilket gør valgmulighederne 
absolut overskuelige. For os var det 
en stor beslutning at pakke sydfrug-
terne fra en lille lejlighed på Nør-
rebro, hvor vi havde vores netværk, 
venner og familie. Hvor alle byens 
muligheder lå lige for.

Vi valgte primært  at  ytte, fordi min 
mand � k et job i Svendborg, og for-
di der ville være andre økonomiske 
muligheder for at bosætte sig mere 
permanent. Inden vi traf det ”en-
delige” valg, tog vi på en lille ekspe-
dition til Svendborg for at sondere 
terrænet, tale med den nye arbejds-
giver, og se forskellige lejemål an. 

Det var solskin den weekend, vi 
� k alt det bedste fra Sydfyn; bade-
tur på Christiansminde, lun � ske-
anretning på Bendix’ � skehandel, 
en overnatning i det charmerende 
rokokorum i Fru Olsens Stuer og 
en dejlig middag på Hotel Ærø. Vi 

afsluttede vist med en øl på Strand-
lyst.

Jeg opsagde  min faste lærerstil-
ling på en folkeskole i Rødovre samt 
min butiksplads i et designerkol-
lektiv på Nørrebro. Her nåede jeg 
at erfare den tilfredsstillelse, det er, 
selv at kunne designe, producere og 
sælge et produkt. 

Da jeg både er uddannet lærer og 
håndarbejdslærer fra København, 
tænkte jeg, at det ville være nemt at 
få et nyt job - og samtidig kunne ud-
leve min kreative side. 

Måske havde vi glemt  at undersøge 
det faktum, at Sydfyn er oversvøm-
met af arbejdsløse lærere. Det var i 
hvert fald sværere, end jeg troede at 
få et job. Men endelig lykkedes det, 
endda med halvstor, gravid mave, 
at � nde et lærerjob. Og så begyndte 
vi at kigge os om efter det perfekte 
sted at bo. 

Efter to meget lange vintre i et 
lejemål i Vindeby, besluttede vi os 
for at købe et hus i Svendborg. Der, 
hvor alle drømme skulle leve, bør-
nene vokse op, ja, det gode liv, som 
taget ud fra et cittaslow-manifest. 
Og med to lønninger kunne det så 
lige løbe rundt, samtidig med at der 
var plads til at gøre min drøm om 
en lille kjoleforretning i vores eget 
hus levende. Dog kun en dag om 
ugen. 

Der skulle jo også være tid til at 
arbejde (rigtigt - det andet er jo bare 
en hobby), hente børnene tidligt, 
købe ind, vaske op, gøre rent, vaske 
tøj, passe haven, have kvalitetstid 

sammen, nyde nærområdet, få nye 
venner.

Imidlertid kom krisen listende  
ind over landet. ”Den Store Depres-
sion 2”, ville nogen kalde det. Min 
holdning til penge har altid været 
meget spartansk, man bruger ikke, 
før man har. 

Men nu havde vi altså valgt at 
bruge alle pengene på det store 
hus, og så sidder man lidt i saksen. 
I hvert fald når man så bliver fyret 
på grund af nedskæringer og dårlig 
økonomi. Og det er jeg så lige ble-
vet, faktisk endda fra samme dag, 
som lockouten af lærere trådte i 
kraft. Super.

Men nød lærer nøgen kvinde  at spinde, 
og i krisetider vågner man på en 
måde op af noget, der kan minde 
om en ”normalitetstilstand”. Der 
skal nye boller på suppen, jeg skal 
videre, og som en moderne kvinde 
vil jeg kunne lægge halvdelen af 
husholdningspengene. Ellers trives 
jeg ikke.

Så pludselig står man  i et vakuum, 
der kræver en handling. Som en 
politiker siger i den berømte og be-
rygtede Youtube-video ”Sydfyn 
Style”, vil kommunen gerne hjælpe 
de iværksættere, der kan levere kno-
fedt og masser af gå-på mod. Og det 
er da helt fantastisk at bo et sted, 
hvor drømmene om et selvstændigt 
liv favnes. 

Inden jeg åbnede  min lille kjole-
salon sidste år, deltog jeg i et iværk-
sætterkursus, tilrettelagt af kommu-
nen. Det gav mig en smule indsigt i 

de mekanismer, der følger med det 
selvstændige liv. 

For nylig undersøgte jeg også an-
dre iværksætteragtige tiltag såsom 
Fremtidsfabrikken og Boost Syd-
fyn. Her synes nøgleordene at være 
”kreativ klasse”, netværk, branding 
og andre friskfyrs-plus-agtige ord. 
Der har været snak om et iværksæt-
terhus på havnen, et tiltag jeg umid-
delbart tænker er fantastisk. 

Dog følte jeg inspirationen og 
kreativiteten blive tøjret lidt, da jeg 
så det 30 siders lange ideoplæg til 
huset med optagelsesregler, alders-
grænser og beskrivelsen af ”en ty-
pisk dag i iværksætterhuset”. 

Hvad så med alle dem, der er for 
unge, for gamle, for vilde, for an-
derledes? Hvor skal de have plads til 
at udfolde sig?

Jeg håber da , det bliver en succes for 
de involverede, men kan mærke, 
at sådan en rammesat kulisse til 
udfoldelse nok ville hæmme min 
egen skabertrang. Butikslokalerne 
i byen er igen ved at være tomme, 
det er simpelthen for dyrt for små 
selvstændige at indtage en plads i 
bybilledet. 

Butikkerne prøver at overleve 

ved at omdanne sig til foreninger, i 
hvert fald dem, der ikke vil give op 
overfor krisesituationen.

Det er tilsyneladende svært  at 
blive en del af handelslivet i Svend-
borg, og da det ikke er hjælpende 
iværksætterforanstaltninger der 
mangler, må det jo være økono-
mien, der mangler. For jeg tror sim-
pelthen ikke på, at det er lysten, der 
mangler. Både forretningsdrivende 
og kunder i Svendborg savner det 
spirende, kreative bymiljø, der i pe-
rioder har sat byen på kortet, som et 
kulinarisk, eksemplarisk og kreativt 
smørhul.

Hvis jeg var lidt mere  modig og sej 
og fri og ung, ville jeg storme Fre-
deriksøen, åbent invitere til leg, se 
hvad der skete. I bedste fald kunne 
pladsen og lokalerne blive det vil-
deste trækplaster for små virksom-
heder, der for en lille skilling kunne 
have deres respektive virksomhe-
der, kulturarrangementer, koncer-
ter, whatever der måtte fremme 
kreativitet og lyst. Det kan og skal 
ikke tøjles alt for meget, så dør det 
lige på stedet. Turisterne ville elske 
det.

Mit store spørgsmål  for tiden 
handler om, hvor vidt det er rea-
listisk at kunne leve The Sydfyn 
Style. Uden stress, økonomiske spe-
kulationer og dårlig samvittighed. 
Leve det gode liv. Lave det man har 
lyst til - og er god til.

Af Mette Line Wøldike Kristensen
Glarmestervej 4, Svendborg

Om at være iværksætter i det sydfynske 


