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Dampfestival får
kunstigt åndedræt
Ex-borgmester
undrer sig over
det nyvalgte
kulturudvalgs
pennestrøg, mens
DF overvejer at
kræve dampsagen
behandlet
i byrådet
AF TORBEN JUHLER
toju@vejleamtsfolkeblad.dk

I

to omgange dømte avisen Vejles Internationale
Dampfestival død, men
festivalen er ikke så nem
at aflive.
Fredag besluttede et flertal
i kulturudvalget at fjerne festivalens støtte.
Men Dansk Folkeparti, som
ikke sidder med i kulturudvalget, overvejer nu at sætte beslutningen på byrådets dagsorden den 10. februar.
– Jeg synes, dampfestiva-

»

Du bygger ikke bare en vandfestival op
og får samme opbakning,
som vi så med dampfestivalen.
Der er så mange andre steder,
hvor de laver noget med vand og jazz

Kriterier ikke opfyldt

LEIF SKOV (S)
len fortjener, at vi afgør dens
skæbne i byrådssalen. Det er
synd, at den får lov til at dø på
denne måde. Jeg kender ikke
sagen i detaljer, da jeg ikke
sidder i udvalget. Men jeg synes, at festivalen giver Vejle
Kommune et brand, som man
bare skipper af. Jeg ser hellere, at man videreudvikler
dampfestivalen, for i mine øjne sætter kun fantasien grænserne for den, siger partiets
gruppeformand,
Holger
Gorm Petersen.
Tidligst tirsdag (i dag, red.)
afgør partiet, om dampfestivalen skal have kunstigt åndedræt. For Holger Gorm Petersen ønsker at diskutere sagen

ikke er i orden at bryde et
budgetforlig, som alle 31 byrådsmedlemmer stod bag i efteråret. Det virker underligt
på mig, at et nysammensat
udvalg fjerner festivalen med
et pennestrøg på denne måde, når et enigt byråd besluttede, at dampfestivalen skulle
gennemføres, siger Leif Skov.

med sine partifæller på et
gruppemøde.
– Men jeg forstår ikke,
hvorfor Leif Skov (S) ikke begærede sagen på byrådsmødet, da han sad med ved udvalgsmødet og stemte imod,
siger Holger Gorm Petersen.

Det er ikke i orden
Leif Skov stemte som den eneste imod nedlæggelsen på
mødet, men han er principielt
imod at sende sager i byrådet,
når han har muligheden for at
præge debatten i udvalget.
– Men på vores møde i økonomiudvalget i dag (mandag
eftermiddag, red.) sagde jeg
til gruppeformændene, at det

Han hilser det derfor velkommen, hvis Dansk Folkeparti
løfter sagen i byrådet til et
møde, ex-borgmesteren dog
ikke selv kan deltage i. Samtidig tvivler Leif Skov på, at udvalgets betingelser for at sige
nej til festivalen overhovedet
er opfyldt.
– Jeg har set dokumentationen, og som jeg læser mailene
fra de tyske skibe, så kommer
der fire skibe, hvilket hele tiden har været kravet. Når
man lukker festivalen på denne måde, så bør man behandle de mennesker ordentligt,
som har knoklet for denne festival. Og jeg mener ikke, at
kriterierne er opfyldt, siger
Leif Skov.

Dampfestival kan havne i Kolding
Tidligere projektleder
for dampfestivalen,
der arbejder i Kolding
Kommune i dag,
undrer sig over
festivalens pludselige
skibbrud
AF TORBEN JUHLER
toju@vejleamtsfolkeblad.dk

Vejles Internationale Dampfestival er stødt på grund i kulturudvalget. Fredag fjernede
et flertal den ene million kroner, som er hele festivalens
økonomiske grundlag.
I Kolding Kommune sidder
en mand, som undrer sig over
festivalens skibbrud. Christian Jakobsen var projektleder
på dampfestivalen de to seneste gange, den blev gennemført - i 2006 og 2008. Han er i
dag ansat som kultur- og informationskonsulent i Kolding Kommune, som kan blive ny destination for dampskibe og damplokomotiver.
Avisen kontaktede ham for
at høre, hvad han synes om

Christian Jakobsen var med til at arrangere de to seneste
dampfestivaler, og den tidligere projektleder undrer sig over,
at Vejle nu slipper festivalen. ❏ Arkivfoto
den proces, som har taget livet af festivalen.
Kan det blive aktuelt, at Kolding eller en anden kommune
adopterer dampfestivalen?
– Min personlige holdning
er, at dampfestivalen er en
unik ting, som Vejle giver slip
på. Det er et interessant projekt, som passer fint hernede,
da Kolding også har en havn.
Derfor ville det være oplagt,
men vi kender også Koldings
økonomiske situation lige nu,
siger Christian Jakobsen.
Kurt Tværkær mener, at kulturforvaltningen har været
imod dampfestivalen siden

storkommunens fødsel. Har
du samme indtryk?
– Både ja og nej. Lige ingen
dampfestivalen skulle afvikles i 2008, blev den sat på sparekataloget i forbindelse med
budgetforhandlingerne. For
mig var det lidt af en overraskelse så tæt på festivalen, siger Christian Jakobsen.

Skibene kommer
Men det er vel svært at gennemføre en festival, når man
lige nu ikke kan få vandtætte
svar på, om de tyske dampskibe kommer?
– Problemet er ikke, om ski-

bene kommer eller ej. De må
gerne anløbe havnen. Spørgsmålet er, om de må sejle med
passagerer mellem Tyskland
og Vejle, og hvad de må medbringe. Men inden jeg forlod
Vejle, afleverede sekretariatet
et budget, som tog højde for,
at skibene skulle kompenseres for de manglende passagerer til og fra Tyskland. Vi
havde fem skibe på plads med
Skjelskør, som kunne sejle
med passagerer. Og så kunne
man booke et af veteranskibene fra Svendborg til at sejle
under festivalen, siger Christian Jakobsen og tilføjer:
– Der fokuseres alt for ensidigt på skibene, som også kan
bruges til jazzkoncerter og lignende. Der er jo meget andet
damp. I 2008 var der flere maskiner end i 2006 og KLKs togture var en kæmpe succes.
Man kunne booke et lokomotiv mere et andet sted fra og
køre til Børkop. Nu smider
man alt det historiske ud, som
vi fik bygget op i 2008.
Han tvivler på, at et arrangement som ”Vild med Vand”
på samme måde kan brande
Vejle og trække 50.000 70.000 publikummer til Vejle.

Skonnerten Martha har altid medvirket ved dampfestivalen,
selv om hun ikke er et dampskib. ❏ Foto: Mads Hansen

Martha ville fejre
110 års fødselsdag
ved dampfestival
Nu markeres
skonnertens
fødselsdag måske
i stedet ved et
træskibstræf i Århus
AF VIBEKE KRUSE

gange været en aktiv og naturlig del af dampfestivalen,
fordi hun har sin base i Vejle
Havn. Martha forliste under
dampfestivalen i 2004, og
blev genindviet ved dampfestivalen i 2006, hvor den nyrenoverede skonnert igen
præsenterede sig for Vejle.

vikr@vejleamtsfolkeblad.dk

Leder efter lokaler
Det gode skib Martha fylder
110 år her i 2010, og fødselsdagen skulle efter planen
fejres i forbindelse med
dampfestivalen. ”Foreningen til Skonnerten Marthas
Restaurering” havde planlagt fødselsdags-kalas på
Vejle Havn i forbindelse
med festivalen, men nu
markeres fødselsdagen måske i stedet ved et træskibstræf i Århus.
– Vi har for længst planlagt sommerens sejlads efter dampfestivalen, så vi var
sikre på at være i Vejle under festivalen. Her ville vi
også markere Marthas 110
års fødselsdag, men om det
nu sker i Vejle vides endnu
ikke, siger Leif Byrgiel, der
er formand for Martha-foreningen.
Selv om Martha ikke er et
dampskib, har hun flere

Foreningen leder lige nu efter et nyt værested, hvor
medlemmerne kan samles
og foreningens mange rariteter kan opbevares. Lejemålet i det nuværende
værksted og kantinen på
Dyrskuevej ophører i 2011.
– Vi må blive på Dyrskuevej til 1. juli 2011, og det er alfa og omega for os at have et
fast sted at mødes, siger Leif
Byrgiel.
”Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering”,
der har eksisteret i 37 år,
har 90 aktive medlemmer
og 120 støttemedlemmer,
oplyser Leif Byrgiel.
Bestyrelsen arbejder på
at iscenesætte en sejlads på
Vejle Fjord, hvor Martha kan
have gæster om bord. Sejladsen skal give endnu flere
lyst til at være aktive medlemmer.

