2

onsdag 10. september 2008

Kvinderne fører sig frem
Banegårdspladsen
6700 Esbjerg
7912 4500
www.jv.dk
jydskevestkysten@jv.dk
CHEFREDAKTION

Mikael Kamber
(ansvarhavende)
Peter Orry
Peter Gram

LEDER
Dagens leder
er skrevet af
Poul-Erik
Thomsen
samfundsredaktør
pet@jv.dk

LENE ESPERSEN:

Det høres på sprogtonen, at hun kommer
fra Vendsyssel, og en
vendelbosk opvækst
giver hende også den
folkelighed, der kan
blive mange konservative mandater værd.
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1. SEKTION

Dømte må vente
på en celle
Selv om de forlængst er
dømt og derfor burde sidde
i et lukket fængsel, så bliver
mange forbrydere siddende i arresthuse. De lukkede
fængsler har ikke plads.
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Farlige bakterier
spreder sig
Der bruges nu så meget
bredspektret antibiotika, at
faren for at dø ved almindelige sygdomme er steget
kraftigt. Statens Serum Institut er bekymret.
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Men med valget af Lene Espersen som ny konservativ leder blev det igen demonstreret, at i politik er
vejen helt til tops pivåben for kvinder. Lene Espersen
kommer i selskab med Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, Socialdemokraternes Helle ThorningSchmidt og Margrethe Vestager i Det Radikale Venstre. Enhedslisten har ikke formelt en leder, men det

er Line Barfod, der er gruppeformand, og Johanne
Schmidt-Nielsen, som Bendt Bendtsen forud for en
partilederrunde fejlagtigt troede var en piccoline, der
kunne hente kaffe, var Enhedslistens frontfigur ved
det seneste valg.
Flemming Hansen – tidligere konservativ minister – skriver i sin bog, at Connie Hedegaard kunne
blive en fremragende administrerende direktør i en
erhvervsvirksomhed, men at Lene Espersen er et
bedre førstevalg i politik. Ikke så dumt skrevet.
Det er sandsynligvis endda helt rigtigt. Det høres
på sprogtonen, at Lene Espersen kommer fra Vendsyssel, og en vendelbosk opvækst giver hende også
den folkelighed, der kan blive mange konservative
mandater værd. En folkelighed, der aldrig blev forgængerens stærke side.
Bendtsen var alligevel den rette mand på det rette
tidspunkt i Det Konservative Folkeparti. Hans store
bedrift er, at han fik forenet et splittet parti. I anerkendelsen af ham tæller det også, at han forstod at
trække sig på et tidspunkt, der igen var det rette.

JYDSKEVESTKYSTEN er redaktionelt uafhængig af partier og organisationer og redigeres ud fra et dansk, liberalt og borgerligt
grundsyn i respekt for de oprindelige dagblades kristne, nationale, politiske og folkelige tradition.
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er røg den ligestilling. Med Bendt Bendtsens
beslutning om at forlade formandsposten i Det
Konservative Folkeparti og overlade opgaven
til Lene Espersen, er der ikke længere en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i spidsen for landets
politiske partier. Kvinderne fører sig frem som aldrig
set før, og nu er det mændene, der skal til at kæmpe
for at opnå ligestilling. Det har vi rigtig godt af.
Venstre ledes af Anders Fogh Rasmussen. SF af
Villy Søvndal. Og partiet, der for tiden kalder sig for
Liberal Alliance, har Naser Khader i spidsen. I hverken Venstre eller SF er der for tiden en kvinde i nærheden af formandsstolen, og alliancen er tilsyneladende kun for mænd.
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Landbrugsskole
under beskydning
Grindsted Landbrugsskole
kan blive tvunget til at tilbagebetale 10 millioner kroner til Undervisningsministeriet. Ministeriet mener,
at skolen uberettiget har
fået tilskud til undervisning
af russiske og ukrainske
elever.
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De skruer op for skruerne
SUCCES: Far og dat-

ter har udlevet drømmen om fælles virksomhed. Det er gået
så godt for BC Technic, at de nu udvider.
Af Yans Felippe Geckler Medina
Tlf. 7332 5007, yfg@jv.dk

Den hollandske lastbil parkerer udenfor virksomhedens
nye lager, mens Bethina Hansen går fra sit nye kontor for
at rulle porten til lageret op og
modtage varerne.
Hun får fat i palleløfteren,
kører kasserne væk fra indgangen, og på tysk klarer hun
følgesedlen med lastbilchaufføren.
Når Bethina Hansen er tilbage på kontoret, bliver hun
kimet ned af kunderne. Først
bliver der talt dansk og derefter engelsk.
Travlt? Det kan man vist rolig sige.
– Dagen har 24 timer, siger
Bethina Hansen, som ud over
arbejdet har tre børn at tage
sig af.
Firmaet med skruer, bolte
og beslag, som Bethina Hansen styrer sammen med sin
far, Christian Hansen, har
haft så stor succes, at de i foråret blev nødt til at udvide
virksomheden med 1000 kvadratmeter.

Træt af høje priser
Det hele begyndte, da Christian Hansen var entreprenør
for stålbyggerier og landbrugshaller. Han var utilfreds
med kvaliteten af de skruer
og bolte, som han brugte i sine konstruktioner – de rustede for hurtigt, og priserne var
alt for høje, mente han.
Christian Hansen fik så ide-

Far og datter har startet en virksomhed med fokus på skruer, som ruster langsommere end andre skruer.

en til selv at handle med skruer og bolte. Han ringede til
datteren, som hurtigt hoppede på ideen, men fortsatte ar-

bejdet som accountmanager
på BB Electronics.
– Man skal ikke flyve, før
man kan flyve, siger Bethina
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■ GODE RÅD

Far og datter har stor respekt for hinanden. Bethina Hansen
lytter til sin fars praktiske viden, når han taler om produkter,
og han stoler på, at datteren, som er Cand.Merc. i økonomi og
talentfuld til at networke, har den teoretiske baggrund i orden.
Det er vigtigt at være åben for mulighederne, understreger
Bethina Hansen. Så da de var på en messe i Tyskland og mødte folk fra Holland med skruer, der ikke rustede, og som gerne
ville have en samarbejdspartner i Danmark, greb de chancen.

Hansen og forklarer, at hun
brugte halvandet år på at
modne ideen og spare penge
sammen.
I den tid boede hun billigt
med familien og beholdt den
gamle bil. Desuden har hun
også sparet, da hun købte
møbler til det nye kontor,
hvor hun sidder og arbejder
nu. De er nemlig købt fra et
firma, der skulle have nye
møbler.
Familievirksomheden
handler mest med stålindustrien, men har for nyligt også
kastet sig ud i handel med
byggemarkeder.
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succes@jv.dk
Har du været med til at skabe en
succes? Kender du andre, der har?
Kender du til en succeshistorie,
avisen burde fortælle om, så send
os en mail på succes@jv.dk

