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Lokalavis i 
mere end 100 år

- en del af

KRIMI Torsdag klokken 14.37 anmeldte en 77-årig kvinde fra Fredensborg, 
at hun klokken 12.00 havde sat en bærepose med beklædningsgenstande 
på jorden, mens hun selv satte sig på en bænk på Lyngby Station for at vente 
på toget. Da toget ankom, rejste kvinden sig fra bænken, og hun opdagede 
her, at en ukendt gerningsperson havde stjålet posen med indhold. 

Stjal bærepose fra 77-årig kvinde

Af Signe Steffensen

UDDANNELSE Den 27. maj kom 
regeringen med udspillet 
’Tættere på – Flere uddannel-
ser og stærke lokalsamfund’.

Udspillet indeholder en 
plan om, at 1.300 uddannel-
sespladser skal flyttes fra lan-
dets fire største byer og ud i 
resten af landet. Oveni skal der 
oprettes 1.000 nye pladser på 
velfærdsuddannelserne, og så 
skal de videregående uddan-
nelser skære 10 procent af 
optaget i de største byer. Uni-
versiteterne optog sidste år 
68.700 studerende.

I en pressemeddelelse fra 
Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet kalder minister 

Ane Halsboe-Jørgensen pla-
nen for et opgør med mange 
års centralisering.

”Der skal være gode mulig-
heder for uddannelse uan-
set, om du kommer fra Thi-
sted eller København.  Det er 
ikke nogen let opgave at ven-
de årtiers samfundsudvikling, 
og vi kommer til at træffe svæ-
re politiske valg. Men det er en 
udvikling, vi må og skal have 
vendt. For at skabe en bedre 
balance i vores land og i vores 
uddannelsessystem,” siger 
uddannelses- og forsknings-
minister Ane Halsboe-Jørgen-
sen.

En udmelding, der her i 
Lyngby-Taarbæk møder mas-
siv kritik. 

På DTU vækker decentra-
liseringsplanerne i den grad 
bekymring. 

Anders Bjarklev, rektor på 
Danmarks Tekniske Universi-
tet (DTU) og formand for Dan-
ske Universiteter frygter sam-
men med sine kolleger, at en 
nedskæring på antallet af stu-
diepladser på 10 procent, eller 
15.000 studerende (over 5 år) 
i de store byer vil øge konkur-
rencen mellem de unge om at 
læse i byen, hvilket kan være 
med til at øge præstations-
presset og karakterkravene.

“Det er bekymrende, at 
udspillet lægger op til at 
begrænse unges muligheder 
for at uddanne sig og selv væl-
ge, hvor de vil bo. Der er ingen 

evidens for, at vi kan flytte de 
studerendes ønsker om at 
studere i storbyen til udbud i 
mindre byer. Det er vigtigt, at 
vi ikke skærer ned på velfun-
gerende uddannelser i Dan-
mark,” siger Anders Bjarklev.

Hos Polyteknisk Forening 
vurderer de, at der alene på DTU 
vil blive tale om en nedskæring 
på 1000 studiepladser. 

Christian Rømer Thulstrup 
er næstformand i Polytek-
nisk Forening, og han frygter, 
at færre studerende på DTU 
kommer til at gå ud over både 
det faglige og sociale miljø på 
universitetet. Han mener også, 
at det vil ramme de store virk-
somheder i området. 

Sammen med Marianna 

Lubanski, Administrerende 
Direktør i Science City Lyngby 
har han i denne uges avis skre-
vet et debatindlæg med titlen: 
”Uddannelseslukninger vil 
svække Lyngby som Vidensby”

Her skriver de:
”Det er ikke udelukken-

de DTU, der gør Lyngby til en 
Vidensby. Det skyldes i stor 

grad også de mange videns-
tunge virksomheder, såsom 
Microsoft, Novozymes, Hald-
or Topsøe, COWI og Hempel, 
der har afdelinger i Lyngby, 
hvilket bidrager positivt til 
lokalområdet. Som udviklin-
gen fortsætter, kommer virk-
somheder ikke til at miste 
behovet for den højt speciali-

serede arbejdskraft, som vores 
uddannelser giver - tværti-
mod. Nærheden til DTU og de 
studerende er utrolig vigtig 
for mange af vidensvirksom-
hederne, der ofte rekrutterer 
de unge allerede under deres 
uddannelse.”

Svækket konkurrenceevne
Også Lyngby-Taarbæks borg-
mester Sofia Osmani (K) er 
kritisk overfor planen, og det 
er ikke bare ud fra et  Lyng-
by-perspektiv. 

“Jeg bliver ærlig talt både 
trist og bekymret over fore-
slaget. Ikke isoleret på Lyng-
by-Taarbæks vegne - vi over-
levet nok lidt færre studeren-
de i hovedstadsområdet - men 

på Danmarks vegne. Hvis vi 
skal tiltrække og fastholde de 
dygtigste studerende, forskere 
undervisere og virksomheder, 
så skal vi have nogle fagligt 
stærke studie- og forsknings-
miljøer. Det får man ikke, 
ved at sprede uddannelserne 
tyndt ud, ” siger Sofia Osmani.

Faktisk mener hun, at kon-
sekvensen kan blive en svæk-
ket dansk konkurrenceevne.

“Det er, som om man i jag-
ten på at styrke provinsen luk-
ker øjnene for, at prisen meget 
let kan blive en svækkelse af 
Danmarks konkurrenceevne. 
Det er der ingen, der vinder på 
- heller ikke de kommuner, der 
med forslaget tilføres studie-
pladser,” siger Sofia Osmani. 

Udflytning af 
studiepladser går 
ud over trivsel, 
faglighed og 
konkurrenceevne

ÅBENT Biblioteket er nu åbent for alle, der har et gyldigt 
coronapas. Samtidig er udendørsskranken lukket, og alle 
reserveringer skal afhentes fra reserveringshylderne i bibli-
oteksrummet. Husk at låne materialerne på udlånsautoma-
terne, som før lukningen.

Ingen udlån uden for biblioteket

Forventningen er, at DTU vil miste godt 1.000 tusind studerende som konsekvens af regeringens udspil. Foto Adobe Stock

CORONA Inden længe er halvdelen af Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere i 
gang med at blive vaccineret. De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at 
39,5 procent af kommunens 57.086 indbyggere har fået første stik. Noget lang-
sommere går det med at blive færdigvaccineret. Her er 22,5 procent færdige 
med at blive vaccineret. 

Snart er halvdelen i gang med vaccine

Af Lars Schmidt

KANDIDAT Det nyeste skud 
på Hækkerup-stammen - det 
socialdemoratiske familie-
dynasti, der blandt tæller en 
udenrigsminister, en forsvars-
minister, en justitsminister, 
en borgmester - stiller op som 
ny folketingskandidat i Lyng-
by-Taarbæk Kredsen.

Navnet er Fie Hækkerup, og 
hun bliver således fem genera-
tion Hækkerup, som er på valg 
til Folketinget.

Den nyeste Hækkerup er 26 
år gammel, født og opvokset 
i Hillerød som datter af byens 
daværende borgmester og lan-
dets nuværende justitsmini-
ster, Nick Hækkerup.

Hun er uddannet cand.mag. 
i dansk og arbejder til daglig 
som sundhedspolitisk konsu-
lent og rådgiver i sundheds-
politik i konsulentvirksomhe-
den Rud Pedersen. Hun bor på 
Østerbro med sin kæreste.

Fie Hækkerup blev valgt 
som ny folketingskandidat 
på sidste uges ekstraordinære 
kredsgeneralforsamling efter 
den mangeårige kandidat, 
viceborgmester Simon Pihl 
Sørensen. 

Afløser Simon Pihl
I en pressemeddelelse fortæl-
ler partiet, at man under hele 
coronaperioden har arbej-
det på at finde en afløser for 
Simon Pihl.

Til Det Grønne Område for-
tæller Fie Hækkerup, at hun 
har et godt kendskab til Lyng-
by-Taarbæk - og har haft det 
gennem en årrække.

”Jeg er født og opvokset i 
Hillerød, og her har Lyngby 
været den storby, der lå tæt-
test på. Det var den første stor-
by, jeg fik lov til at tage til, da 
jeg var 14-15 år. Og jeg kan 
roligt sige, at Lyngby-Taarbæk 
er uendeligt meget mere end 
Lyngby Hovedgade, som jeg 

tog til, og DTU, hvor jeg så kon-
certer,” siger hun - og er opti-
mistisk med hensyn til hendes 
chancer for at komme i Folke-
tinget:

”Der er en åbning nu, fordi 
meningsmålingerne ser ud, som 
de gør. Der er et ekstra mandat 
i Københavns Omegn. Og jeg er 
sikker på, at jeg har noget nyt at 
byde på. Jeg kommer ind som 
kvinde og som et frisk pust. De 
øvrige kandidater er hovedsage-
ligt mænd, den yngste i 30’erne. 
Så måske kan jeg appellere til 
nogle andre grupper end det, 
de andre kandidater nødven-
digvis gør.”

Stolthed
Ifølge pressemeddelelsen 
synes Fie Hækkerup, at kom-
munens uddannelses- og 
forskningsmiljø skal styrkes:

”Vi har her et helt vildt unikt 
uddannelses- og forsknings-
miljø på DTU, som vi virkelig 
skal værne om og styrke. Den 
’life science’-forskning, der bli-
ver bedrevet derude, er en styr-
keposition for hele Danmark i 
en global konkurrence. Det er 
vigtigt at sikre gode forhold 
for, at vi kan fastholde det. En 
konkret ting, er, at der fra poli-
tisk side sikres gode og tilgæn-
gelige transportmuligheder. 

Både i form at offentlighed 
transport til de mange stude-
rende, men også gode mulig-
heder for bilister, der pendler 
til og fra arbejde.”

På Facebook udtrykte hun 
stolthed over valget. På sin 
profil skrev Fie Hækkerup 
blandt andet:

”Jeg går til denne nye rol-
le med stor ydmyghed, og 
jeg glæder mig til at komme i 
arbejdstøjet og knokle for et 
endnu mere lige og trygt Dan-
mark!”

Også farmand Nick Hække-
rup er stolt. Ligeledes på Face-
book skrev han:

”Jeg er en stolt og glad far 
til fire alle årets dage. Men i 
går var noget lidt særligt, for 
min ældste datter Fie blev 
valgt som folketingskandidat 
for Socialdemokratiet i Lyng-
by-Taarbæk. Jeg er vanvittig 
stolt og jeg er sikker på, at Fie 
vil gøre det godt. Hun og hen-
des søskende er evigt opmærk-
somme på at skubbe til deres 
gamle far og på at diskutere 
de ting, der optager dem. Nog-
le gange i MEGET lang tid. Så 
før nogen beskylder mig for at 
indoktrinere mine børn poli-
tisk, så kan jeg på det kraftig-
ste afvise og sige, at det er dem, 
der indoktrinerer mig.”

Den nyeste Hækkerup opstiller i Lyngby-Taarbæk

-Jeg går til denne nye rolle med stor ydmyghed, siger Fie Hækkerup. Pressefoto

Fie Hækkerup, datter af 
justitsminister Nick Hækkerup, 
afløser Simon Pihl Sørensen som 
socialdemokratisk kandidat til 
Folketinget.

Regeringens ønske om at reducere optaget på de videregående 
uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus 
møder hård kritik fra både Lyngby-Taarbæks borgmester, Vidensbyens 
direktør og studerende og ledelse på DTU.

❟❟❟ Det er som om man i jagten på at styrke 
provinsen lukker øjnene for, at prisen meget 
let kan blive en svækkelse af Danmarks 
konkurrenceevne. Det er der ingen, der 
vinder på - heller ikke de kommuner, der 
med forslaget tilføres studiepladser.” 

Sofia Osmani (K) borgmester i Lyngby-Taarbæk.


