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”Det har været en meget stærk følelsesmæssig oplevelse”, fortæller Tove Smidth, der
var borgmester i Gladsaxe fra 1974-83, og som i dagene fra den 20.-22. oktober i år var
i Polen for at blive udnævnt til æresborger i Gladsaxes venskabsby Koszalin.
”Når der ligger mange følelser bag, skyldes det bevidstheden om alle de lidelser, polakkerne måtte igennem, før de igen blev borgere i et frit land”, siger Tove Smidth, der i sin
tid syntes, at det var forkert, at Gladsaxe kun havde venskabsbyer i Norden og på den
vestlige side af jerntæppet. Det lykkedes hende i 1966 – som nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen – at få opbakning fra Erhard Jacobsen og hele kommunalbestyrelsen til
at forsøge at etablere kontakt med byer øst for jerntæppet. Allerede i 1967 kronedes
forsøget med held: en venskabsby-kontrakt blev underskrevet mellem Gladsaxe og den
polske by Koszalin. Tove Smidth føler nu, 20 år efter Berlinmurens fald, at hun har været
med til at skrive et lille stykke politisk historie.
”En af de meget gode ting ved at have en venskabsby er, at man kommer tæt på mange
mennesker tilhørende alle samfundslag”, siger Tove Smidth, der mener, at Koszalin også
administrativt lærer noget af os: f.eks. da medarbejdere i Koszalins socialforvaltning for
nylig var i Gladsaxe for at hente inspiration herfra – og politisk: f.eks. fordi Koszalin ønsker at få sat ”sund by” på dagsordenen for næste kommunalpolitiske ”topmøde”.
En meget vigtig brik i venskabsby-samarbejdet er – ifølge Tove Smidth – Gladsaxe Internationale Venskabsforening, som just i denne tid fejrer 40 års jubilæum.
Modtagelsen
Tirsdag blev Tove Smidth modtaget i Gdansk, og kørt til Koszalin. Efter et uofficielt møde
og frokost i hotellets restaurant var Tove Smidth på sightseeing i Koszalin.
Onsdag deltog den tidligere Gladsaxe-borgmester i et møde på borgmesterkontoret, hvor
også Koszalins borgmester Mirosùaw Mikietynski deltog.
Tove Smidth havde medbragt et album fyldt med billeder fra det første officielle møde i
Koszalin i 1967, hvor venskabskontrakten blev underskrevet, og det vakte så stor interesse hos polakkerne, at de straks scannede billederne ind. Senere samme dag var Tove
Smidth på ekskursion til Kolobrzeg.
Torsdag var det så tid til den officielle udnævnelse af Tove Smidth til æresborger af Koszalin, inden turen atter gik mod Søborg, hvor den tidligere borgmester bor.
Tove Smidth, der er født i 1923, roser i høje toner Internationalt Sekretariat på Gladsaxe
Rådhus, der har været til stor praktisk hjælp i forbindelse med udnævnelsen i Polen.
I artiklen ”Når job og politisk engagement spiller sammen” fortæller Tove Smidth med
egne ord om, hvordan Koszalin blev Gladsaxes venskabsby.
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Her bliver Gladsaxes tidligere borgmester Tove Smidth udnævnt til æresborger i Gladsaxes venskabsby Koszalin under et byrådsmøde i et fyldt sal. Fra venstre ses formanden
for Byrådet, Koszalins borgmester Miroslaw Mikietynski, Tove Smidth og til højre tolken,
der havde et par travle dage. Foto: Privat.
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Glad og rørt til tårer. Tove Smidth hyldes i byrådssalen i Koszalin. Foto: Privat.

