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Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

ellafant.dk

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

 Ring for et godt tilbud  
på 69 15 67 10   
eller se på firststop.dk

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

POLITIK – Hjerting er en 
konservativ højborg i Es-
bjerg Kommune, så ikke 
unaturligt har folketings-
kandidat Rasmus Dahlberg 
har fundet sammen med 
lokale kræfter om at ”mar-
kedsføre” sig i den gamle 
fiskerby, der i dag nok er 
kommunens mest attrakti-
ve boligområde. Vi har talt 
med ham på strandprome-
naden for at høre, hvorfor 
han opstiller til Folketin-
get – og for at høre lidt om, 
hvem han er.

Hvorfor er du her? Der er 
langt til din arbejdsplads.

”Jeg mødte en smuk 
kvinde, Julie, og flyttede til 
Hjerting. Længere er den 
sådan set ikke. Og jeg er 
vant til at køre meget i tog, 
det gjorde jeg også, da jeg 
boede på Fyn.”

Har du haft politiske poster 
tidligere?

”Nej, men da jeg kom 
hertil, meldte jeg mig ind i 
den lokale afdeling af Det 
Konservative Folkeparti for 
at få nogle venner. Jeg blev 
så spurgt, hvad jeg kunne 
tænke mig at bidrage med, 
og jeg sagde, at jeg da godt 
kunne tænke mig at blive 
det første konservative fol-
ketingsmedlem efter Kent 
Kirk, der sad i Folketinget 
fra 1984 til 1998. Og så fan-
gede bordet. Men jeg havde 
faktisk tænkt meget over 
det. Jeg har noget erfaring 
og nogle indsigter, der må-

ske kan være nyttige. Og 
jeg vil gerne give noget til-
bage til det gode samfund, 
vi har. Et af mine slogans er 
faktisk ”Jeg vil gøre et godt 
land bedre”. Det er god, 
konservativ politik at byg-
ge videre på et godt funda-
ment. If it ain’t broke, don’t 
fix it.”

Et trygt sundhedsvæsen
Det betyder ikke, at alt ef-
ter hans mening er perfekt. 
Sundhedsvæsenet er et af 
de områder, han meget ger-
ne vil være med til at gøre 
bedre. 

”Det interesserer mig me-
get. Hvis der ikke er styr på 
det, er alt andet lige meget. 
Du skal være tryg ved, at 
du kan få din egen læge, 
der kender dig. Og du skal 
være tryg ved at komme på 
sygehuset.”

Og det behøver ikke nød-
vendigvis være ved hjælp 
af endnu flere milliarder af 
kroner, mener han. 

”Måske bruges der for 
mange penge til kvalitets-
kontroller, foretaget af folk, 
der ingen patientkontakt 

har. Området bør have et 
stort eftersyn.”

Energipolitik har også 
hans store interesse, så at 
være i Power to X-byen Es-
bjerg passer ham fremra-
gende.

”Sjovt nok blev det op-
fundet for 100 år siden af 
kemikeren og højskolefor-
standeren Poul la Cour, der 
opstillede verdens første 
vindmølle med en gene-
rator. Han fandt på at lave 

brint med strømmen, og 
den blev brugt til belysning 
i elevfløjen,” fortæller han.

Et tredje emne, han bræn-
der for, er bedre forhold for 
de frivillige. Foreningerne 
er ved at blive kvalt af bu-
reaukrati, kontroller og ud-
gifter til revisorer og ban-
ker. Det skal der gøre op 
med. Tilliden skal tilbage.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Rasmus Dahlberg er 
forsker og underviser 
på Forsvarsakademiet, 
men han er også en 
engageret borger, 
der vil i Folketinget 
for Det Konservative 
Folkeparti

Esbjerg-forsker er klar til  
at yde en tørn i Folketinget

Rasmus Dahlberg har ikke tidligere haft en politisk post, men nu vil han gerne give noget tilbage 
til samfundet og har meldt sig som Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti.

• Rasmus Dahlberg 
stammer fra Faaborg 
på Sydfyn

• Han er født den  
29. januar 1977 og  
er dermed 45 år.

• Han er gift og har 
sammen med sin 
hustru fire børn, 
hvoraf det ene er et 
fællesbarn. De tre lidt 
større børn er fra deres 
tidligere forhold

• Uddannet historiker 
fra Odense Univer-
sitet, har en ph.d. i 
katastrofe videnskab 
fra Københavns 
Universitet, Center for 
Arktiske Sikkerheds-
studier

• Har drevet egen virk-
somhed, Det Histo-
riske Hus i Odense, 
været underviser på 
Ryslinge Højskole og 
er nu ansat i Forsvars-
akademiet i Køben-
havn som forsker  
og underviser

• Har skrevet mellem 
30 og 40 bøger, blandt 
andet om Esbjerg  
off shore-tid og om 
Power to X. Lige nu 
skriver han på Rigs-
fællesskabets forsvars-
historie 1940-1990

• Udfører historiske by-
vandringer i Esbjerg

• I hans fritid står den 
på løb og madlavning

Rasmus  
Dahlberg

VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og besøg vores flotte udstilling

Aut. VVS-installatør og kloakmester

Malervej 14  6710 Esbjerg V
CARL W. REIS A/S
Telefon 75 15 68 00  www.cwr.dk  


