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Sanne Stemann Knudsen (B) og Jutta Lundqvist (Ø), kørte gennem forrige byrådsperiode som et makkerpar, men i den 
seneste periode, var de endt i hver sin ende af salen. Bag kulisserne er forholdet dog stadig som før, da de to også ses 
privat, kunne Stemann afsløre. Foto: RMJ 

 – Jeg har mistet min bedre halvdel i politik, sagde en bevæget Sanne 

Stemann Knudsen (B) i går eftermiddags, i sit farvel til byrådsmedlem Jutta Lundqvist 

Nielsen, der i går fik lov at udtræde af byrådet, grundet alvorlig sygdom. 

 
Det var for det radikale byrådsmedlem, Sanne Stemann Knudsen, svært at holde tårerne tilbage, det var 
tydeligt for enhver, da hun i går eftermiddags, under punkt 562 på byrådets dagsorden, rejste sig for at holde 
en kort tale for Jutta Lundqvist Nielsen, der ikke selv var til stede i salen, men om hvem det var tydeligt, at 
Stemann Knudsen både har stor respekt for, men også kærlighed til. 

Lundqvist og Stemann Knudsen sad i Lundqvists første byrådsperiode fra 2013-2017, side om side i 
byrådssalen, og kæmpede på samme side for mange af de samme sager, herunder bl.a. Nordre Havnekaj. 
Herigennem opstod det politiske fællesskab, der sluttede i går grundet anmodningen om Lundqvists 
udtræden af byrådet. 

– Jeg har bedt om at få lov til at sige noget, selvom det er svært, for det er det, lagde hun ud med bæven i 
stemmen. 

– Det er en stor lokalpolitiker, der takker af i dag. Det er også et stort menneske. Jeg kender ingen som 
Jutta, der er så pligtopfyldende, engageret og ansvarsfuld. Ingen, simpelthen. Alt det arbejde hun lægger i 
den her kommune, i den socialistiske politik, hun tror på, det gør hun, helt uden at ville sætte sig selv først. 
Det er uegennyttigt hele vejen igennem. Det hele tilført Juttas særlige humor og herlighed. Det er et stort tab 
i dag for både Byråd og Kerteminde Kommune, sagde hun. 

Stemann Lagde heller ikke skjul på, at hun mener vi bør stoppe op, og tænke os om: – Se på hvor mange 
poster Jutta var i besiddelse af, og som skulle fordeles. Jeg kan kun håbe for demokratiet, at der vil være 
flere mennesker, der melder sig på banen, så vi kan deles om det vigtige arbejde det er, at bære vores 
demokrati videre. 

– Det faktisk bare sådan, at få skuldre må bære for mange tunge byrder. Og Jutta, hun har nogen gange 
forsøgt at bære hele verden på sine skuldre. Det kan man jo bare ikke. Jeg mister min bedre halvdel i politik, 
og jeg tror det hele bliver meget kedeligere, når Jutta nu ikke længere møder op, erklærede hun. – Vi skal 
huske at passe på os selv, og på hinanden, i politik, sluttede hun. 

Jutta Lundqvists pladser i råd og udvalg blev substitueret således: 
Heino Salling (Ø) træder ind i BUU-udvalget, ØK-udvalget og i Bevillingsnævnet. I Handicaprådet indtræder Allan 
Thomsen (C), med Heino Salling som suppleant. Kasper Olesen tager over i bestyrelsen hos FGU Fyn, hos Østfyns 
Museer er det Jens-Arne Hansen (S), og som stedfortræder i Børn- og Ungeudvalget, bliver det Alex Haurand (F). 
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