
 RINGSTED DAGBLADET    FREDAG 6. DECEMBER 2013

8
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BLÅ BOG

 Johnny Dahlgaard, 
37 år

 Genvalgt byrådsmed-
lem for Venstre.

 Født i Ringsted

 Uddannet civiløko-
nom. Ansat som 
teamchef i Danske 
Bank i Høje Taastrup. 

 Har to børn, Debbie 
og Matti, sammen 
med sin kone Anja. 

BYRÅDET: Når John-
ny Dahlgaard skal 
koble fra, nyder han 
at lave alt fra at 
spille bordfodbold 
til at skrive histori-
ske krimier. I bund 
og grund handler 
det om at have noget 
at se frem til, siger 
Venstres nyligt gen-
valgte byrådsmed-
lem.

Af Sophia Jessen

BENLØSE: Venstres byråds-
medlem Johnny Dahlgaard 
er en travl mand, men allige-
vel fi nder han altid tid til at 
koble fra, sådan som han gør 
det bedst. Det skal bare være 
stimulerende og varierende. 

- Det er nok ret karakteri-
stisk for mig, at jeg stort set 
interesserer mig for alt. Jeg 
går simpelthen død i det, 
hvis jeg laver det samme, 
siger han, imens han rykker 
ned i håndtaget til sit kontor 
i hjemmet på Nørreskovvej i 

Benløse. 
På bare få kvadratmeter, 

i det der nok kan regnes for 
husets mindste værelse, teg-
ner der sig et tydeligt billede 
af Johnny Dahlgaard. 

Ud fra den rodede bogre-
ol spækket med bøger, det 
diskrete barskab, det store 
verdenskort og computeren 
kan man let konstatere, at 
der er tale om et menneske 
ikke med en, men fl ere for-
skellige interesser. 

Mellem alle tingene fi sker 
han en guitar frem, som han 
indimellem nyder at spille 
en sang eller to på. Guitar-
spillet er selvlært, men det 
er ikke fordi, han har de 
store intentioner om at bli-
ve rockstjerne, ligesom han 
heller ikke skriver sine bør-
neremser for at udgive dem. 
Han skal bare lave noget, og 
det skal være varieret. Nye 
oplevelser, nye indtryk og ny 
viden. 

- Jeg kan godt lide at læse 
bøger, høre musik og tage 
til koncerter. Det er alt slags 
musik fra country, Johnny 
Cash til Volbeat. Men jeg el-
sker også at rejse for at kom-
me ud og opleve og få nye 
indtryk. Det skal helst være 

nye steder fra gang til gang 
for at lære noget nyt, siger 
Johnny Dahlgaard, der ved 
siden af sit arbejde i byrå-
det arbejder som teamchef i 
Danske Bank.

- Fordi jeg arbejder med 
mennesker hele tiden, har 
jeg ret stor glæde af at inte-
ressere mig for andre men-
nesker, kulturer og histori-
er. Det stimulerer min hjer-
ne, som hele tiden skal køre i 
fl ere spor. Men hvis man har 
en bred horisont, tror jeg, 
man får plads til fl ere ting.

Hjernen skal stimuleres
Hver uge fodrer han hjerne-
cellerne med knap en bog, 
når han har travlt. Han læ-
ser også både i toget til og fra 

arbejde, men han udelukker 
heller ikke, at der bliver he-
vet en bog frem om aftenen 
efter en lang dag. 

- Jeg læser bøger, såsom 
historiske romaner af Kenn 
Follet, C.S. Forester, Robert 
Rudlum og Jussi Adler. Det 
er svært for nogen at slå Rin-
genes Herre, men af de nyere 
bøger synes jeg »Washing-
ton« af Jussi Adler er rigtig 
god. Generelt kan jeg bare 
godt lide bøger, som forsøger 
at forklare historiske begi-
venheder.

Men ofte er det også team-
chefen selv, som sætter sig 
til tasterne og skriver hi-
storierne, og lige nu skriver 
han faktisk på sin egen ro-
man lidt ovre i krimigenren, 

som omhandler en familie-
gren og strækker sig over 
tid.

- Det er spændende at op-
bygge og skabe sin egen hi-
storie på den måde. Ligesom 
bøgerne fungerer det som et 
frirum for min hjerne, hvor 
jeg kan få lov til at lege. Det 
er rart og er på mange må-
der det samme som at sætte 
sig ned og spille et brætspil.

Når det begynder at kede 
ham, kan han godt fi nde på 
at tage et slag bordfodbold i 
stuen eller en whisky med 
vennerne. Det handler bare 
om at have noget at se frem 
til, siger han:

- Jeg kører hele tiden i højt 
gear, men det er netop fordi, 
jeg har mine bøger, musik-

ken, rejserne og familien, 
der fungerer som mine ån-
dehuller. Jeg tror, det er vig-
tigt, at man altid har noget 
at se frem til - og ikke kun 
fyraften.

Min hjerne kører altid i � ere spor

Johnny Dahlgaard går død i 
det, hvis han laver det samme i 
lang tid. 
 Foto: Bjørn Armbjørn

Egypten, Tyrkiet, Tjekkiet, Norge og Spanien er bare få af de lande, som Johnny Dahlgaard har besøgt.

3 SKÆVE

Hvad er dit bedste 
barndomsminde?

Hver jul fi k jeg altid 
nogle bøger eller tegne-
serier fra min far. Der 
var altid en gave fra 
ham med noget læse-
stof, og hver gang endte 
jeg med at blive sidden-
de oppe, imens de andre 
gik i seng, for at læse i 
det.

Hvad er din værste 
vane?

Det må være Coca 
Cola. Når jeg møder ind 
på kontoret, og de an-
dre tager en kop kaffe, 
tager jeg en Coca Cola.

Hvad er dit største ønske 
for 2014?

Mit største ønske er at 
få mere tid til at skrive 
fl ere digte, historier og 
bøger. Jeg har lige skre-
vet nogle børneremser, 
og nu prøver jeg at skri-
ve en bog, som jeg gerne 
vil arbejde mere på.

DAGBLADET bringer i 
december en serie med 
præsentation af de 21 nye 
medlemmer af Ringsted 
Byråd, der tiltræder den 

1. januar 2014 og til sidst 
to lokale regionsrådspo-
litikere. 

Vi spørger, hvordan de 
bruger deres fritid.

Bag om byrødderne


