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Dampfestivalen har været et
kulturelt fyrtårn, der har
gjort Vejle kendt i hele Nor-
deuropa. Ca. 30.000 menne-
sker har hvert andet år kun-
net glæde sig over en sprud-
lende fest på Vejle Havn.

Det var det gamle kultu-
rudvalg klar over, hvorfor det
bestemte, at der også i 2010
skulle være en dampfestival
forudsat, at der kom mindst
fire skibe, hvoraf mindst eet
skulle have tilladelse til pas-
sagersejlads. Desuden blev
der afsat penge i budgetforli-
get for 2010, som blev vedta-
get af alle partier.

Det nye kulturudvalgs fler-
tal har åbenbart en anden
mening, idet man den 22. ja-
nuar med stemmerne 5-2 be-
sluttede at aflyse festivalen.
Det er ganske uklart med
hvilken begrundelse, beslut-
ningen blev taget, idet det in-
den mødet af festivalens pri-
mus motor, Kurt Tværkær,
var godtgjort, at kravene fra
2009 var opfyldt. Der ville
komme mindst fire skibe, og
to af dem havde tilladelse til
at sejle med passagerer på
Vejle Fjord. 

Samtidig var der et mundt-
ligt tilsagn fra Søfartsstyrel-
sen, at hvis de resterende ski-
be havde samme certifikater
som S/S Alexandra, ville de
også få tilladelse til passager-
sejlads. Og det har de. Derfor
bortfalder kulturforvaltnin-
gens ene begrundelse for at
aflyse festivalen, nemlig at
kravene fra august 2009 ikke
var opfyldt. Det var de i høj
grad. Den anden begrundel-
se gik på, at man ikke fandt

det hensigtsmæssigt at af-
vente yderligere afgørelser
fra Søfartsstyrelsen. Hvilke
afgørelser skulle det være?
Der var givet tilsagn til Alex-
andra, og med skibsinspek-
tørens mundtlige tilsagn
ang. de andre skibe var det
problem løst.

Der er således ingen saglig
grund til at aflyse, hvilket ud-
valgsmedlem Leif Skov (S) og-
så gjorde opmærksom på, da
han begrundede, hvorfor
han stemte imod forvaltnin-
gens besynderlige indstil-
ling. Tilmed var beslutningen
også et klart brud på budget-
forliget 2010, hvad Leif Skov
heller ikke undlod at fortæl-
le. Det ville også være rime-
ligt, om borgmesteren hand-
lekraftigt gik ind i sagen og
belærte de fem i Kulturudval-
get lidt om ret og rimelighed i
byrådsarbejdet, eksempelvis
at budgetforlig ikke er noget,
man laver om på i huj og
hast, og da slet ikke, når der
ikke foreligger alternativer til
anvendelsen af den million
kroner, som var afsat til
Dampfestivalen.

Man kan ikke indvende no-
get imod, at det nye kultu-
rudvalg tænker nye tanker
på festivalområdet, men det
er direkte uanstændigt at
ændre på en igangsat festival
med så kort varsel. Udvalget
burde i stedet se på 2012 som
tidspunktet, hvor deres visio-
ner kunne blive realiseret.
Dampfestivalen 2010 bør de
ikke røre. Den bør afvikles ef-
ter den drejebog, som blev
fremlagt i august 2009.

Derfor bør kulturudval-
gets flertal vise politisk
mandsmod og erkende, at
beslutningen på mødet den
22. januar er en ommer.
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Man gør en festival fortræd
AF VIGAND RASMUSSEN
Svanholmsgade 5, Vejle 

Dansk Folkeparti besluttet at gøre en sidste indsats for at redde festivalen. De vil nemlig have
byrådet til at omgøre kulturudvalgets dødsdom. ❏ Foto: Mads Hansen

Et flertal i kulturudvalget har
vist deres sande jeg, man er
fuldstændig ligeglad med, et
arrangement der i mange år
har trukket mange menne-
sker til Vejle, og givet gode op-
levelser til borger, og positiv
omtale af Vejle

Flertallet har nedlagt
Dampskibsfestivallen, et ar-
rangement der har givet Vejle
meget positiv omtale, i hele
landet. Dampskibsfestivallen
har budt på en god under-
holdning, udover de dejlige
gamle skibe der var kommet,
har der været meget andet at
se på, nede på Havnen. En del
af Havnegade har også været
inddraget i Festivalen, hvor
der var boder med mange
spænende ting, det havde et
lille strejf af en byfest.

Det ville da ikke undre mig,
hvis beslutningstagerne ikke
har oplevet festivalen, men
taget beslutningen ud fra,
komplet uvidenhed. 

Der er refereret i VAF, lør-
dag den 23. januar at udval-
get havde sat nogle krav, om
hvor mange skibe der skulle
komme, de krav er opfyldt si-
ger Ankermanden Kurt Tvær-
kær, og efter den opgørelse
der er i VAF, kan man se at an-
tallet er opfyldt. Det tyder på,
uanset kravene er opfyldt, så
skal der ikke være en Damps-
kibsfestival i Vejle, det har
flertallet bestemt.

Kulturformanden har tidli-
gere på ugen sagt, pengene
skal gå til en vandfestival, det
trækker han nu tilbage, er
kulturformanden ved at mis-
te sin troværdighed, det er jo
ikke førstegang han er ude og
fjerne penge, til noget der er
vedtaget.

Jeg vil give Leif Skov ret, det
er en overtrædelse af det bud-
getforlig, der blev indgået sid-
ste år. 

Kulturformanden har jo
også meldt ud, DGI huset ikke
skal forvente en renovering,
et projekt der også er med i
sidste års budgetforlig, hvor
kulturformanden også var
med.

Selvom vi ikke er langt hen-
ne i det nye år, så har Kultur-
formanden, vist deres sande
jeg, man kan ikke regne med
ham, det viser dette her tyde-
ligt.
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Kultur-
udvalgs-
formanden
er ved 
at miste
troværdighed
AF ANDERS SØRENSEN
Horsvangen 1, Bredballe

D
ansk Folkeparti
smider en rednings-
krans ud til Vejles
internationale

Dampfestival. 
Et nyvalgt kulturudvalg

skal ikke have lov til at aflive
festivalen, hvis det står til

partiet. Derfor beder DF nu
om at få sagen på byrådets
dagsorden den 10. februar. 

– Hvis dampfestivalen skal
nedlægges, så bør det være
det samlede byråd, som gør
det. Det er så stor en sag for
Vejle Kommune, at man skyl-
der de byrådsmedlemmer,
der ikke sidder med i kultu-
rudvalget, at den kommer op
i byrådet. Det skylder man
også de mennesker, der har
lagt masser af kræfter i festi-
valen, hvis man vil opføre sig
ordentligt overfor dem, siger
Holger Gorm Petersen. 

Vil brede den ud
Partiet vil indstille til byrå-
det, at dampfestivalen bliver

gennemført i år, og at den vi-
dereudvikles de kommende
år. 

– Vi har en branding-stra-
tegi, som vi i Vejle Kommune
bruger penge på. Og dampfe-
stivalen er faktisk et brand,
som kulturudvalget bare vil
smide ud til højre. Det er ikke
ordentligt. Vi hellere kigge
frem og diskutere, hvordan
festivalen kan udvikle sig til
en bredere fest, der stadig
har dampen som trækpla-
stret. Jeg kunne sagtens fore-
stille mig en række aktivite-
ter i åen og oppe ved Bryg-
gen, og som jeg tidligere har
sagt, sætter kun fantasien
grænsen, siger Holger Gorm
Petersen, der håber, at festi-

valen kan udvikle sig fra et
kommunalt til et borgerpro-
jekt med bred opbakning.

Tør stole på tilsagn
Når kulturudvalget har aflyst
årets festival, skyldes det
nogle kriterier, det gamle ud-
valg opstillede sidste år. Ud-
valget kræver deltagelse af
mindst fire dampskibe, og
det fjerde skib kan først give
sit endelige tilsagn efter
skibsforeningens generalfor-
samling, der ligger to dage ef-
ter byrådsmødet. Men det
ændrer ikke på Dansk Folke-
partis indstilling. 

– Det er en træls diskus-
sion, om skibene kommer el-
ler ej. Det er rigtigt, at der ik-

ke ligger fire kontrakter, men
der ligger fire tilsagn, som jeg
godt tør stole på. Og kommer
der kun tre skibe, hvad så?
Det er et spørgsmål om at se
positivt eller negativt på det
her, siger gruppeformanden
og tilføjer: 

– Betingelserne er blevet
brugt som et argument for at
skyde festivalen ned. Og som
jeg hører det på vandrørene,
har forvaltningen ikke været
særligt aktive med at hjælpe.
Man har mere fået det ind-
tryk, at de gerne ville have
den lagt på is. Derfor mener
jeg, at man bør koble udvik-
lingsafdelingen på, for de
folk har masser af idéer. 

VEJLE

Byråd afgør dampfestivals skæbne
Dansk Folkeparti
ser hellere
dampfestivalen
udviklet 
end afviklet

AF TORBEN JUHLER
toju@vejleamtsfolkeblad.dk


