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Jonna Petersen er i dag med i en kunstcirkel,
men værket her på billedet er hængt op
for mange år siden. Hendes mor passede
biblioteket i Ruds-Vedby og gav Jonna og Helge
de 24 Johannes Larsen-tegninger fra en bog
om Den Grimme Ælling. Bogen var slidt og skulle
kasseres.
- Det var meningen, at vi skulle gå med børnene
på armen og fortælle dem Den Grimme Ælling
som godnathistorie ud fra billederne, men det gik
altid galt. De græd som pisket ved billede nr. seks,
hvor pigen sparker den grimme ælling, og det kom
aldrig til at fungere, fortæller Jonna Petersen.
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70 års-fødselaren
er samler med stort S
og har mange, mange
flødekander og glasting.
Hun handler også
indimellem gamle ting
på internetauktioner.

Jonna Petersen
og hendes hjerteven
Poul Aagaard.

Alle ting i
Jonna Petersens hus
har affektionsværdi
for hende.

Fra Vestsjælland til Vendsyssel - uden returbillet
PORTRÆT: Gennem 28 år
var Jonna Petersen
aktiv i politik i amtsrådet
og i byrådet i Hjørring
- nu fylder hun 70 år
og slapper af
Jonna Petersen

blå
bog

[ Jonna Petersen, der fylder 70 år mandag 19.
februar, er opvokset i landsbyen Ruds-Vedby ved
Slagelse.
[ Hun tog lærereksamen fra Vordingborg Semi
narium.
[ Flyttede i 1963 med ægtefællen Helge Peter
sen til Hjørring, hvor han fik arbejde som lektor på
seminariet.
[ Sammen fik hun og Helge tre børn. Datteren
Margit bor i Foulum ved Viborg. Hun har børnene
Anne Sofie på 14 år og Olivia på 12. Sønnen Tor
sten bor i Helsingør og har datteren Emma på 11
år. Jonna og Helge Petersen mistede en datter,
der som 14-årig blev dræbt i trafikken af en sprit
bilist. Det var i 1977.
[ Var lærer på Vestre Skole fra 1963. Da den blev
nedlagt i 1988, begyndte Jonna Petersen at un
dervise på Bagterpskolen få timer ugentligt ved
siden af sit politiske virke.
[ Fra 1974 til 1. januar 2002 repræsenterede hun
De Radikale i Nordjyllands Amtsråd, hvor hun
også i en årrække var viceamtsborgmester.
[ I 1988 døde ægtefællen Helge. Han var radikalt
byrådsmedlem fra 1970 til 1986.
[ Fra 1990 repræsenterede hun sit parti i Hjør
ring Byråd, hvor hun var socialudvalgsformand
gennem en årrække.
[ Ved valget i november 2001 valgte den den
gang 65-årige Jonna Petersen efter mange år
med store personlige stemmetal ikke at genop
stille til hverken amtsråd eller byråd. De radikale
afløsere fik ved det valg ikke stemmer nok til at
kunne fylde hullet efter Jonna Petersen i Hjørring
byråd.
[ På samme tid stoppede Jonna Petersen med
at undervise på Bagterpskolen.
[ 70-års fødselaren har siden 1965 boet på Hya
cintvej i Hjørring. De seneste tre år har hun delt
mange gode timer med sin hjerteven Poul Aagaard. Om vinteren er han på ferie hos Jonna i Hjør
ring. Om sommeren tilbringer de mange dage i
Pouls hus i Furreby – tæt ved havet.
[ Hun er med i Dialogforum DR i Region Nordjyl
land og bestyrelsesmedlem i Hjørring-kredsens
bestyrelse for De Radikale.
[ Hun holder foredrag og causerier i klubber og
foreninger ud fra overskriften ”Fra Vestsjælland
til Vendsyssel – uden returbillet.”
[ Hun er med i Vestres Nedlagte Damer – en
gruppe på ni kvindelige lærere, der har undervist
på den gamle Vestre Skole. De mødes en gang om
måneden.
[ Hun er med i Hjørring Teaters bestyrelse.
[ Fødselsdagen fejres under private former.

Kommune. Heller ikke selv om hun
stadig følger meget med i, hvad der
sker rundt omkring i samfundet, og
selv om hun stadig får sine helt egne,
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på kinderne, når snakken nærmer sig
HJØRRING: Den dag i 1963, hvor politik. Hun er ikke bleg for at sige,
Jonna og Helge var på vej til Hjør at hun synes, kommunalreformen er
ring med flyttelæsset og gjorde holdt forrykt, og hun mener, der bliver la
ved købmanden i Harken, fik hun en vet om bare for at lave om. Noget
helt klar fornemmelse i maven: Hun skulle måske ændres, men det har
været alt for forhastet, mener den
ville tilbage. Tilbage til Sjælland.
Jonna Petersen havde aldrig været politiske veteran.
- Og det bekymrer mig meget. Ved
nord for Limfjorden, og det var
kommunalreformen i 1970
egentlig købmanden i Har
tog det hele nok for lang
ken, der uforvarende spæ
tid, men denne gang er det
dede den dråbe til, som fik ”Det er ikke så
bægeret til at flyde over.
mange år siden, gået for stærkt, og jeg er
sikker på, at det bliver me
- Jeg gik ind for at købe jeg syntes,
get dyrt for kommunerne,
otte ruller hyldepapir, og
købmanden sagde, at det at man var oppe siger Jonna Petersen.
havde han ”godt nok” ikke. i årene, når man
Udsyn til bjergene
Jeg kendte slet ikke begre var 70 år,
Denne dag sidder hun i en
bet ”godt nok”. Jeg blev men jeg synes
lille sofagruppe i stuen på
meget stødt og var sikker
Hyacintvej med frit udsyn
på, at han mente ”øv bøv, jo ikke, jeg har
til Hjørring Bjerge og den
det kan du ikke få”, husker ændret mig
have, som hun selv har væ
Jonna Petersen.
særligt meget,
Trods den uheldige in siden jeg var 20.” ret med til at anlægge. I
stuen sidder også Poul
troduktion til Vendsyssel,
Aagaard, som har været
fortsatte bilen længere Jonna Petersen,
70 års fødselar
hendes hjerteven gennem
nordpå til Hæstrup Skole,
de seneste tre år. De nyder
hvor ægteparret boede i
førstelærer-boligen i to år, og med livet og friheden til at gøre alt det,
årene blev Jonna Petersen mere og man har tid til som pensionist. Om
mere fortrolig med både vendelboer vinteren er Poul på ferie hos Jonna
på Hyacintvej, og om sommeren til
og vendelbomål.
I dag ved hun, at hun aldrig skal bringer de mange timer i hans hus i
Furreby – tæt ved havet.
tilbage til Sjælland.
- Der slapper Jonna af, indskyder
På Hyacintvej har hun sin faste
Poul, og i det hele taget er
bastion i huset, som hun og
hun blevet god til af slappe
Helge selv var med til at få
af, efter hun sagde farvel til
bygget. Dengang var vejen ”Man kunne se
en arbejdsuge på op mod
ikke asfalteret. Der var kun mine tænder
70 timer.
et hjulspor ned til et hus for og for meget
Hun er hun glad for at
enden af vejen, som var det
af min hals
kunne smække benene op
yderste af det yderste i
og læne sig godt tilbage og
Hjørring. Hvad vil I dog på billedet.
helt derude, sagde folk, Man må åbenbart læse sine tre daglige aviser:
Kristeligt Dagblad, Politi
men Jonna og Helge var ikke have åben
ken og NORDJYSKE Stifts
sikre på, at det ville blive et
mund på
tidende.
godt kvarter. Her har Jon
Og så er hun stadig ny
na Petersen i dag alle min sådan et foto.”
hedsnarkoman, selv om
derne om et liv med masser Jonna Petersen
hun ikke længere er i det
af oplevelser, og her nyder
hun i den grad at slappe af og være centrum, hvor politiske beslutninger
træffes. Hun kan sagtens læse avis og
pensionist.
høre P4 på samme tid, og hun kan
Farvel til politik
sagtens brodere og se 24NORDJY
Efter mange år i amts- og byrådspo SKE samtidigt. Hun er stor radiofan
litik for De Radikale valgte hun i og noterer sig stadig alle trafikmel
2001 ikke at genopstille, og hun har dinger på P4.
- Det sidder nok så dybt i mig,
ingen abstinenser, når der f.eks. er
møde i socialudvalget i Hjørring men når de siger, at der er meget

række foredrag i kirkehøjskolen, og
her fik hun smag for fritiden og dens
mange muligheder. Året efter gik
hun ud af politik og tog afsked med
sine elever.
Nogle af de første elever, hun un
derviste i Hjørring, har i dag rundet
de 50 år.
Dem møder hun stadig en del af i
Hjørring og mindes de mange gode
år som underviser, og hun har også
stadig kontakt til flere af sine gamle
politikerkolleger.

Tekst: Anneke Lyngholm
anneke.lyngholm@nordjyske.dk

Jonna Petersen fylder 70 år mandag.

glat på vejene, er jeg virkelig glad
for, at jeg ikke skal køre til amtsgår
den. Det nyder jeg, siger Jonna Pe
tersen.

Blev ikke stemt ud
Hun nyder især sin pensionisttil-

værelse, fordi hun selv har valgt
den.
- Jeg traf selv beslutningen om ikke
at stille op igen. Jeg tror, det kan
være helt anderledes, hvis man bliver
stemt ud, siger Jonna Petersen.
Hun kørte i mange år sig selv i al

lerhøjeste gear, og det trivedes hun
godt med.
Det er ikke alle socialudvalgsfor
mand, der selv foreslår at bruge en
uge af deres sommerferie på at tage
med hjemmehjælpen i sin kommune
på job, men det gjorde Jonna Peter

sen i sin tid som formand. En beslut
ning hun tog uden at ønske blæst
omkring den og i øvrigt i begyndel
sen af en valgperiode.
Hun sagde også ja til at deltage i et
arrangement for handicappede, hvor
hun selv skulle køre i kørestol. Hun

kørte så stærkt, at hun væltede og
knaldede baghovedet i asfalten.

Smag for fritiden
Der skulle en kirkehøjskole til for at
få hende til at sænke farten.
Hun besluttede i 2000 at følge en

Den store 70 års test
Og så har Jonna Petersen det ikke
dårligt med at runde de 70 år.
- Det er ikke så mange år siden, jeg
syntes, at man var oppe i årene, når
man var 70 år, men jeg synes jo ikke,
jeg har ændret mig særligt meget, si
den jeg var 20, siger Jonna Petersen
med et grin.
Hun er glad for sit gode helbred,
og den største hurdle i forhold til at
blive 70 år har i virkeligheden været
at få fornyet kørekortet.
Ikke at hun ikke bestod demens
testen og lægeundersøgelsen hos sin
egen læge uden anmærkninger, men
hos Hjørring Kommune blev hun
kasseret.
Det er her, men skal aflevere sit
pasfoto for at få kørekortet fornyet,
og det kun to år gamle pasfoto måtte
Jonna Petersen gå sin vej med igen.
- Man kunne se mine tænder og
for meget af min hals på billedet.
Man må åbenbart ikke have åben
mund på sådan et foto, og der måtte
kun være ganske lidt luft omkring
mit ansigt.
- Nu har jeg ellers i årevis haft
en stående aftale med alle presse fotografer i Nordjylland om, at der
skal være godt med luft omkring
mine kinder på de billeder, der bli
ver taget, så det var nyt for mig at
skulle have taget sådan et forbryder
billede.
- Nede hos fotohandleren, hvor
jeg efterfølgende fik taget et billede
med et meget alvorligt udtryk, kun
ne de dog fortælle, at de nogle gange
har oplevet, at folk har fået deres bil
leder kasseret ikke kun første men
også anden gang. Så galt gik det dog
ikke for mig, men det har virkelig
været en oplevelse af de mere speci
elle at få det kørekort fornyet, siger
Jonna Petersen.
Med et stort smil.

