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Af Poul Erik Holm 

VEJEN: På FDB's Centrallager i Vejen er hver dag en positiv dag. Her er 

der åbenhed og vi har tillid til hinanden, og vi har en fornemmelse af i 

fællesskab at udfylde en plads. 

Sådan siger den 52-årige kommunalpolitiker og maskinarbejder Villy 

Mikkelsen om en af Vejens største virksomheder, FDB's Centrallager. Og 

han burde vide, hvad han taler om, for på onsdag er det 25 år siden han 

udskiftede et job som omrejsende kølemontør med et job som reparatør 

hos det da kun to måneder gamle centrallager i Vejen. 

— Dengang søgte FDB en mand til reparation og vedligeholdelse af det 

nye anlæg, og jeg har været meget glad for at være hos FDB, erkender 

Villy Mikkelsen, som ikke tøver med at betegne virksomheden i Vejen som 

Danmarks bedste arbejdsplads. 

- Det er et frit sted, men som alle andre steder naturligvis under ansvar, 

siger Villy Mikkelsen, som føjer til, at det kræver stor alsidighed at være 

håndværker hos FDB, da de ansatte skal vide meget om utrolig mange 

ting. Det gør de, og derfor ser man da også sjældne håndværkere hos 

centrallageret. 

 

Den politiske start 

 

Et andet kapitel i Villy Mikkelsens tilværelse er det politiske. Han var 

første gang opstillet ved byrådsvalget 1974 for Socialdemokratiet, men 

opnåede ikke valg. Han blev første suppleant, men da Søren Jensen i 

1975 gik ud af byrådet i utide, kom Villy Mikkelsen ind i den socialde-

mokratiske gruppe. 

Om baggrunden for sin politiske interesse fortæller Villy Mikkelsen: 

— Vi boede nogle år i lejlighed i Vejen Byggeselskab. Her konstaterede 

jeg, at der var nogle ting, som ikke fungerede. Og jeg blev klar over, at 

hvis man ville have indflydelse, var det nødvendigt at gå ind i politik, og 

jeg følte det naturligt at melde mig ind i Socialdemokratiet. 

I byggeselskabet fik jeg kontakt med afdøde Aksel Jørgensen, og vi fik 

løst op for de knuder, der var, og fik byggeselskabet sat på skinner igen. 

Da jeg senere trådte ud, var det en glæde at gøre det i en tid, hvor 

byggeselskabet var i fremgang, understreger Villy Mikkelsen. 

 

Folkebladet Sydjylland – mandag 25. april 1988 

 

25-års jubilar Villy Mikkelsen om FDB:  

 

Danmarks bedste arbejdsplads 

FDB er nok Danmarks bedste arbejdsplads, siger Villy Mikkelsen, 

der onsdag har 25 års jubilæum på centrallageret i Vejen. 
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Om sin start i byrådsarbejdet mindes Villy Mikkelsen især med glæde 

arbejdet i socialudvalget, hvor den nu afdøde Venstremand Chr. Fischer 

var formand.  
- Han var en mand, der ikke var bange for at lære fra sig. Og selv om vi 

tilhørte hver sit parti, så var Chr. Fischer en mand, som havde en virkelig 

social holdning og en forståelse for de svage i samfundet. Så derfor var det 

en glæde at være læredreng hos Fischer, siger Villy Mikkelsen. 

I de to seneste byrådsperioder har Villy Mikkelsen været formand for 

Kulturudvalget, som blandt andet administrerer så vigtige sektorer som 

skolevæsenet og hele fritidssektoren. 

— Jeg troede, det var et let udvalg, men blev hurtigt klogere, for der er 

rigeligt at se til, ikke mindst indenfor skole- og fritidssektoren. 

For skolevæsenet og dermed børnene er hele samfundets ressourcer, og 

derfor meget vigtigt, at de får en god undervisning. 

Villy Mikkelsen siger videre, at det ikke er hans politik at nedlægge 

skoler. Jeg ønsker tværtimod at se på tingene, så børnene får den bedst 

tænkelige undervisning. 

Jeg vil måske nok være med til at flytte rundt på ressourcerne, så børnene 

får en forsvarlig undervisning, men jeg vil gerne understrege, at det er min 

grundholdning, at det ikke kan lade sig gøre uden godt samarbejde og gode 

rnedarbejdere, for det hjælper ikke at beslutte en hel masse, hvis der ikke 

er harmoni, siger Villy Mikkelsen. 

Et godt fritidsliv 

Som ansvarlig for fritidssektoren erkender Villy Mikkelsen, at Vejen ikke 

kan blive ved med at have et godt erhvervsliv, hvis ikke rammerne i fritiden 

kan udfyldes på en positiv made. 

— Derfor er det det offentlige og dermed Vejen kommunes opgave at 

opstille rammerne, hvorefter de unge og alle andre må udfylde dem, fastslår 

kulturens førstemand. 

Villy Mikkelsen er ikke bleg for at indrømme, at der skal en god psyke til 

at være politiker, ligesom baglandet skal være i orden. 

—Man skal have gode arbejdskolleger og en arbejdsplads, der accepterer, 

at man løber i tide og utide og i særdeleshed skal man have en kone, som 

står bag een. Det har jeg heldigvis. Hvis ikke dette er tilfældet, så lyder mit 

råd: Hold fingrene væk fra politik. 

Jubilæet hos FDB vil blive fejret ved en sammenkomst tirsdag hos FDB 

Centrallager, og på selve dagen holder Villy Mikkelsen åbent hus på 

privatadressen Mågevej 39 i Vejen. 

 

 

 


