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En grænsesøgende frihedselsker –
som endte i en afgrund af frihed
Per Zeidler fortæller her sin version af historien om mennesket Per Zeidlers politiske og først og fremmest menneskelige deroute
Per Zeidler nåede kort med i valgkampen
forud for KV17, hvor han opstillede på sin
egen borgerliste. 8. november var det slut og begyndelsen på hans personlige og politiske nedtur. Foto: Lars Norman Thomsen

Af Simon Carlson
og Lars Norman Thomsen

PER ZEIDLER Når du sætter dig til at
læse følgende historie, er der to ting,
vi gerne vil gøre klart.
For det første er det essentielt, at
du ved, at denne historie på ingen
måde er en forsvarstale for Per Zeidlers handlinger. Denne historie er
drevet af nysgerrighed. Stort set alle i
lokalområdet har haft en mening om
Per Zeidler. Han fylder meget. Både
fysisk og med sine meninger, der har
delt vandene; særligt i løbet af hans
politiske karriere. Per Zeidler er en
proﬁl i lokallivet i mere end én forstand. Derfor er denne historie blevet
til, fordi vi er nysgerrige. Nysgerrige
på, hvorfor en proﬁleret politiker og
formand for kommunens Familie- og
Institutionsudvalg, hvor under børn
og skoler hører, vælger at sætte sin tilværelse på spil? Og hvordan startede
egentlig den historie, der ramte et klimaks, da Per Zeidler blev konfronteret med sit dobbeltliv foran et slidt
forsamlingshus i Ammitsbøl.
For det andet er det vigtigt, at du
ved, at på nuværende tidspunkt er
Per Zeidler ikke dømt for at have foretaget sig noget ulovligt i forbindelse
med sagen om arrangering af såkaldte gangbang i et forsamlingshus i
Ammitsbøl ved Vejle. Politiet har sigtet Per Zeidler for rufferi. Efterforskningen kører lige nu på syvende måned.
Det er med andre ord vigtigt, at du
holder dig for øje, at i juridisk forstand, har Per Zeidler endnu ikke
gjort sig skyldig i noget kriminelt, og
han er heller ikke tiltalt.

Exit
På en øde markvej midt i en vindmøllepark i det nordlige Tyskland står
der en bil. Det har regnet meget de
seneste par dage, men netop denne
novemberdag i 2017 står solen højt
på en klar blå himmel. Bilen står i
tomgang, og på førersædet sidder en
stor mand. Han har stort set ikke sovet de seneste 10 døgn, mens tankerne har fået lov at løbe løbsk. Nu sidder han og kigger ud over de efterårsgolde marker, og selv om solens stråler breder sig, mærker han tomheden
krybe sammen om ham. Ved siden af
ham der i bilen, ligger der en mobiltelefon. Den ringer ikke mere, og det
er derfor, Per Zeidler har været nede i
en lokal Bauhaus og købe en gummislange og en rulle gaffatape. Nu har
han tapet slangen tætsluttende fast
om udstødningsrøret på bilen og
trukket den ind i bilen gennem den
tynde sprække i bilvinduet, fordi de
eneste personer, der kender nummeret til mobiltelefonen, de bruger det
ikke. Den ringer ikke. Og så er der
egentlig ikke mere tilbage, tænker
han. Han var helt dernede, hvor man
kysser asfalten med et fromt håb om,
at der trods alt fortsat er et hjerte, der
banker, og som andre kan mærke.

Frihedselskeren
Når man forsøger at forstå Per Zeidler, kan hans tilgang til verden nærmest virke rørende naiv. Han er frihedssøgende med et gigantisk 'F', og
derfor holder han hårdt på sit og sin

ret til at leve sit liv, som han nu engang ønsker det.
”Jeg meldte mig i sin tid ind i Liberal Alliance, fordi jeg her mødte
nogle mennesker, der ville kappe de
snærende bånd om det enkelte menneske, som de øvrige partier i alt for
mange, herunder også mit daværende parti, Venstre, har forsøgt at
stramme mere og mere i godhedens
tjeneste,” siger Per Zeidler.
”Siden Liberal Alliance kom med i
regeringen har partiet efter min klare
opfattelse givet køb på de værdier om
frihed for det enkelte menneske, som
i sin tid inspirerede mig til at forlade
Venstre og melde mig ind hos Liberal
Alliance. Tag bare Burkaforbuddet,
det rystede mig.”
Zeidler forlod forud for kommunalvalget i 2017 Liberal Alliance, fordi partiets formand Leif Mikkelsen
meddelte ham, at han ikke kunne
stille op for Liberal Alliance i Syddjurs efter, at det var kommet ud i
pressen, at Per Zeidler havde forskellige økonomiske tvister med lokale
erhvervsdrivende.
”Jeg blev ikke smidt ud, som mange tror. Jeg valgte selv at gå.”
Der er ikke de store, brede og gyldne mellemveje i Per Zeidlers politiske
virke, men i Syddjurs Byråd formåede
han via en pragmatisk tilgang til lokalpolitik at sætte politiske dagsordener og også skabe konsensus i sit

udvalg i de ﬂeste sager.
Per Zeidler var både i sin tid i Rønde Byråd og senere i Syddjurs-tiden
en politiker, der delte vandene, fordi
han aldrig gik i et med tapetet. Han
elskede de store debatter, hvor han
kunne markere sig politisk.
Da der blev for lavt til loftet i Venstre, skred han og den nære fælle
Flemming Hansen. 'Haps', sagde de i
Liberal Alliance. Tidligere V-borgmester Claus Wistoft og Per Zeidler
svingede sammen, fordi den gensidige respekt var stor. Når Zeidler blev
for lang i spyttet, kunne kun Wistoft
få ham tilbage på sporet. Modsat var
Claus Wistoft tiltrukket af Zeidlers
politiske frihedsidealer, som ikke lå
langt fra borgmesterens egne, før
han nåede til skelsår og alder.

Sådan startede det
Det er også Per Zeidlers nærmest ekstremt frihedssøgende livsﬁlosoﬁ på
det personlige plan, der i foråret
2016 bringer ham i den retning, som
ender med at køre ham ud over afgrunden. På det tidspunkt arbejder
han for en taxa-vognmand (ikke på
Djursland ), hvor det bliver til nogle
ﬂex-ture. Per Zeidler undrer sig over,
at en af bilerne altid holder stille, og
da han spørger ind til det hos vognmanden, får han beskeden om, at bilen ofte er ude at køre i weekenderne.
Passagererne er escortpiger.

”En dag spørger vognmanden
mig, om jeg har lyst til at køre nogle
ture med bilen, fordi nogle af de faste
chauffører, der plejede at køre, var
blevet syge. Jeg siger til ham, at det
har jeg fandme aldrig prøvet før. Jeg
har godt nok kørt med mange mærkelige mennesker, men det her har
jeg aldrig prøvet før. Jeg fortæller
vognmanden, at det siger jeg ikke
uden videre ja til; det skal jeg have lov
til. Derfor spørger jeg min kone (nu
ekskone, red), hvordan hun vil have
det, hvis jeg begynder at køre med sådan et par damer en gang imellem
om aftenen. Hun svarer, at hvis jeg synes, det er noget, jeg har lyst til, så synes hun bare, jeg skal gøre det. Det
var svaret på det,” fortæller Per Zeidler.
I 2016 begynder formanden for
Familie- og Institutionsudvalget i
Syddjurs Kommune altså at køre med
escortpiger, der skal på job.

Gangbang
Det her er et skelsættende øjeblik for
Per Zeidlers senere politiske og personlige deroute. Kunne han på det
her tidspunkt have overvejet, om han
er på vej ind i en gråzone? Særligt
med sin offentlige position in mente? Svaret på det er, at det kan være
vanskeligt at få øje på gråzonerne,
når man ser meget af verden med
sort-hvidt, og det er her det store 'F' i

frihedselskeren Per Zeidler træder tydeligt frem. Efter det er afklaret med
det hjemlige bagland, ser han intet
som helst til hinder for, hvorfor han
ikke skulle påtage sig den opgave at
køre med escortpiger. Og det er da
slet ikke noget, andre skal blande sig
i.
Da Per Zeidler begynder at køre med danske registrerede - escortpiger ud på job, kommer han løbende i
kontakt med mennesker i, hvad man
vel kan kalde et alternativt sex-miljø.
Det er her kontakten bliver skabt til
de personer, han senere kommer til
at arrangere gangbang med. Han når
at køre tre gange med disse escortpiger, inden han bliver spurgt, om han
vil være oppasser til et gangbang-arrangement i det centrale Århus.
Man bliver nødt til lige at stoppe
op her og lægge summen af de historier sammen. Formanden for Familieog Institutionsudvalget kører først
med escortpiger. Derefter begynder
han at arrangere gangbang, hvor typisk to kvinder dyrker sex med ﬂere
mænd. Han er på vej længere og længere ind i et, for mange, outreret og
ukendt sex-miljø, men han stopper
ikke op. I Per Zeidlers optik er der intet her, som kalder på en bremseklods. Så længe alt er clearet på hjemmefronten. Og ifølge Per Zeidler, var
kortene lagt på bordet.
”I august eller september 2017
spørger min kone mig, hvordan jeg
egentlig ville have det, hvis jeg kommer på forsiden af Ekstra Bladet omkring de her ting. Jeg siger til hende,
at det må de da selv om. Som jeg ser
det, er der nogen, der spiller golf og
putter bolde i hul. Hos os kommer
der nogle andre og putter noget i hul.
Det var min kommentar til hende,”
fortæller Per Zeidler.
Han siger det her med fuld overbevisning i stemmen. Han tøver ikke.
”Jeg gjorde det her, fordi jeg syntes, det var sjovt. For mig er det et
mentalt frirum. Jeg syntes, det var
frækt, og så har jeg jo selv deltaget en
gang imellem. Det har været frækt for
mig. Jeg er liberal i mit sind, og min
måde at tænke på i forhold til andre
mennesker er, at vi skal have lov til at
gøre lige præcis, som vi selv vil, så
længe vi ikke gør skade på andre. Jeg
vil gerne slå fast, at vi ikke har handlet
med kvinder. Vi har ikke handlet med
stoffer. Vi har ikke gjort noget, som
kvinderne ikke gerne selv ville. Alt er
foregået frivilligt. Derfor har jeg heller ikke et sekund tænkt, at der var
noget galt i det. I mit totale naive liberale frisind tænker jeg, at det rager
krafteddeme ikke andre. Men set i
bagklogskabens lys, så har det eddermame været dumt…”
I næste uge kan du læse næste del af
Per Zeidlers historie og personlige deroute. Her går vi tættere på, hvordan Per
Zeidler organiserede gangbang i forsamlingshuset i Vejle og hvordan korthuset langsomt begyndte at vælte.

