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Året 2022 starter med en 
gave til borgerne i 
Middelfart, der nu får en 
gratis avis i deres 
postkasse hver uge. Det er 
Danske Digitale Medier 
A/S der ekspanderer og 
udvider deres trykte avis 
med omdeling til alle 
borgere i Middelfart 
Kommune. Den samme 
avis udgives i forvejen til 
borgerne i Fredericia 
Kommune, og dermed er 
der kommet en ægte avis 
for byerne ved Lillebælt.

Borgmester i Middelfart 
Kommune, Johannes 
Lundsfryd Jensen (A), 
glæder sig over, at 
Middelfart Kommune får 
en printavis, der kan sætte 
fokus på det lokale liv, men 
også være med til at styrke 
fælleskabet. Han er ikke i 
tvivl om, at Danske Digitale 
Medier A/S beslutning om 
at udgive en printavis i 
Middelfart er helt rigtig. Det 
betyder noget for byen og 
hele området.

- Først og fremmest, 
så er det vigtigt for 

lokaldemokratiet, at 
der bliver skrevet, 

fortalt og diskuteret i 
offentligheden, 
hvilken retning 

Middelfart 
Kommune skal 

udvikle sig i, siger 
Johannes Lundsfryd 

og fortsætter:

- Hvilke sager der er gang i, 
og hvad der rør sig i byen. 
Det er ekstremt vigtigt, at 
diskussionen ikke kun 
overleveres i Facebookfora, 
siger fortsætter han.

Danske Digitale Medier 
A/S driver i forvejen digitale 
aviser i alle byerne i 
Trekantområdet, og binder 
egnen sammen i en 
fortælling, hvor der er fokus 
på relevante og 
vedkommende historier, 
der sætter byerne på 
landkortet, både nationalt, 
regionalt og lokalt. 
Medierne kan samtidig 
være med til at 
opkvalificere nyhederne i 
det store fællesskab. Det 
mener Johannes Lundsfryd 
Jensen også:

- Journaliststanden og 
medierne kan blandt andet 
bidrage til at sortere i, hvad 
der er vigtigt. I kan hjælpe 
os med at finde ind til det 
egentlige vigtige for vores 

store fælleskab, fortæller 
borgmesteren.

Styrke til 
lokalsamfundet

I et nyhedsmarked, der for 
store dele af det danske 
land har været under 
afvikling, er det en 
borgmester, der ser frem til 
et medie, der kan sætte 
fokus og spot på det lokale 
liv, men også bidrage til 
debatten.

- Det betyder, at vi får en 
stærkere offentlighed, hvor 
der vil blive produceret 
flere artikler, der handler 
om lokale forhold fra 
byrådssalen til de politiske 
forhandlinger, men det 
også det lokale liv og 
lokalsamfund. Det er 
sundt, og det er jeg glad 
for. Det er godt for 
Middelfart Kommune, at vi 
får en mulighed for at 
drøfte tingene, siger han.

Flere erhvervsfolk og 
foreningsfolk har efterlyst 
et medie, der kan fortælle 
de lokale historier og sætte 
fokus på ildsjæle og 
frivillige, men samtidig gøre 
det på en læseværdig 
måde. Selve formatet for 
den trykte avis er lagt fast 
på bærende historier med 
indblik og drivkraft. Her 
spiller især historien en 
stor rolle.

Gevinst for 
Middelfart 
Kommune

Johannes Lundfryd Jensen 
arbejder som borgmester 
på at udvikle Middelfart 
Kommune som en 
moderne og miljøbevidst 
kommune, og ikke mindst i 
den forbindelse er det 
vigtigt, at byen forbindes 
med resten af Danmark i 
mediebilledet.

- Det er vigtigt med et 

medie, der kan bringe de 
aktuelle emner, men også 
sætte spot på emner. Vi 
har behov for, at der bliver 
fortalt om forenings- og 
erhvervslivet med henblik 
på at få flere til engagere 
sig. Foreningssamfundet 
holder civilsamfundet 
sammen, og hvis vi ikke 
fortæller hinanden om det, 
vi oplever, om aktiviteter og 
nyheder, så mister vi 
fælleskabsfølelsen, der 
følger med. Så jeg tænker, 
at det kommer til at styrke 
kommunen med AVISEN i 
byen, siger Johannes 
Lundsfryd Jensen

- Jeg vil gerne byde 
velkommen til AVISEN i 
Middelfart, og jeg tænker, 
at det er en gevinst for 
byen, også for medielivet, 
at der kommer en ny aktør, 
der kan være med til at 
formidle, men også 
udfordre i demokratiets 
tegn.
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Velkommen i Middelfart
Borgmester i 
Middelfart Kommune, 
Johannes Lundsfryd 
(A), ser det som en 
styrkelse, at der 
kommer en ny avis, 
der kommer til at 
binde Fredericia og 
Middelfart sammen.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen





Han har allerede flittigt 
annonceret og brugt 
fredericiaavisen.dk og 
middelfartavisen.dk til at 
brande sin cafe, der med 
en af de mest mageløse 
udsigter giver gæsterne en 
særlig oplevelse udover 
menukortet.

- Siden jeg åbnede var det 
en del af min strategi, at 

jeg ville gøre Razz til et 
sted, hvor folk fra hele 
området havde lyst til at 
komme. Det har de også 
gjort, og det er jeg enormt 
taknemmelig for. Så for mig 
gav det god mening at tale 
til befolkningerne i både 
Middelfart og Fredericia, og 
når nu der kommer en trykt 
avis, der når ud til begge 
byer og tilmed alle de 
andre dele af Middelfart 
Kommune end kun 
hovedbyen, er jeg bare glad 
for, siger Rasmus 
Jørgensen.

Han bruger selv byerne i 
området meget. En stor del 
af hans netværk gør det 
samme. Samarbejdet med 
Fredericia har ført ham helt 
ind i hjertet af Fredericia 
Håndboldklub, der er en 
stor ting for 
fredericianerne. Han har 
også åbnet en cafe i 
Kolding, og hele området 
finder Rasmus Jørgensen 
er i rivende vækst:

- Folk vil gerne ud og hygge 
sig. Med den infrastruktur 
vi har med motorvejsnettet, 
så smelter vores byer jo 
efterhånden mere og mere 

sammen. Som vært skal 
jeg kunne tiltrække folk på 
baggrund af en fed 
oplevelse, en god stemning 
og et fast holdepunkt til det 
sociale, hvor man har lyst 
til at komme ud. Det, at vi 
så sidder og kigger over på 
Fredericia, gør det jo endnu 
mere hyggeligt.

Han nævner selv 
fredericianernes tradition 
med at køre til Middelfart 
og få en is i 
sommervarmen som en 
tradition, de fleste har. Her 
er Cafe Razz også kommet 
med på vognen, hvor der 
langes rigtig mange is over 
disken i de varme 
måneder. På spørgsmålet 
om han så kunne tænke 
sig at åbne en Cafe Razz i 
Fredericia, smiler han 
åbent:

- Jamen man ved jo aldrig. 
Fredericia er jo ved at 
udvikle byens havnefront 
massivt. Før var der mest 
industri ved havnen 
derovre, men nu har nogen 
fået øjnene op for bylivet og 
den flotte udsigt til 
Lillebælt. Jeg har ingen 
aktuelle planer, men kom 
den rigtige mulighed, ville 
jeg helt sikkert mene, at 
Fredericia har en oplagt 
udsigt, siger Jørgensen.

På trods af coronakrisen 
har Rasmus Jørgensen lagt 
alle kræfter i at klare 
udfordringerne. Gæsterne 

har været trofaste mod 
Cafe Razz, der for nogle år 
siden tilmed udvidede 
stedet med endnu en 
etage. I 2019 vandt man 
også titlen som Fyns 
Bedste Burger, kåret af 
gæsterne. Men det er ikke 
kun burgerne, der driver 
forretningsplanerne for 
Cafe Razz. Jørgensen har 
også satset på kulturelle 
aktiviteter, og det vil han 
blive ved med.

- Jeg tror på oplevelsen. 
Også at vi kan tænke 
større og udvikle os. Så når 
jeres avis nu kommer i 
Middelfart på tryk efter kun 
fire måneder på tryk i 
Fredericia, er det den 
samme tidsånd, vi kobler 
os ind på. Vi ønsker at 
tilbyde noget unikt. Så 
selvfølgelig skal mine 
gæster kunne læse avisen, 
for de vil gerne vide, hvad 
der sker i både Middelfart 
og Fredericia.

Rasmus Jørgensen håber, 
at 2022 gør en ende på 
restriktioner og 
begrænsninger i 
samfundet. Men han er 
fokuseret på at holde fast i 
en positiv og fremadrettet 
tankegang:

- Vi er sociale væsener. Så 
vi får mere brug for 
mødesteder end 
nogensinde før, når først vi 
atter får muligheden helt. 
Jeg har ikke så meget at 

sige til restriktionerne, 
sådan er det jo bare. Men 
frem for at sidde og vente, 
så arbejder jeg på at vi kan 
tilbyde gæsterne flere 
oplevelser. Heldigvis er der 
i området omkring Lillebælt 
et enormt solidt netværk af 
erhvervsdrivende, der 
tænker på samme måde. 
Tiden bliver ikke spildt. Og 
det handler i øvrigt også 
om at komme ud med sine 
budskaber. Derfor er det 
også godt, at vi kan få 
fortalt mange historier fra 
området, siger Rasmus 
Jørgensen.

Som en af de etablerede 
succeser på havnefronten i 
Middelfart har Cafe Razz 
efterhånden fået kultstatus 
blandt mange gæster. En 
succes der også beror på 
stedets specielle stemning, 
der er bygget op omkring 
havnefronten og Cafe 
Razzs centrale placering. 
Der er nærmest heller ikke 
nogen dage, hvor Rasmus 
Jørgensen ikke kaster 
blikket ud på Lillebælt og 
føler sig glad over eventyret 
og udsigten:

- Jeg elsker at drive cafe. 
Længere er den ikke. Jeg 
tænker også at jeg 
efterhånden har en del 
solid erfaring på den konto. 
Og så vil jeg ellers bare 
ønske alle et rigtig godt 
nytår, og tillykke med en ny 
trykt avis for hele Lillebælt, 
slutter ejeren af Café Razz.
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Cafe Razz glæder sig over en ny avis for Fredericia og Middelfart

En af de 
erhvervsdrivende 
fra Middelfart, der 
længe har 
efterspurgt en 
fælles avis for 
Fredericia og 
Middelfart er 
cafeejer og 
erhvervsmand, 
Rasmus 
Jørgensen.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: Janus Bang - AVISEN
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Fra lyden af havets bølger i 
sundet, roen og de 
hjertevarme omgivelser på 
Restaurant Fænøsund til 
hjertet af København, hvor 
3000 medarbejdere har 
deres gang i sæsonen, 
Tivoli. Lyden af storbyen; 
biler, tog, mennesker, 
massevis af nybyggeri, en 
helt andet lydkulisse end 
det idylliske hav. Det var 
den fysiske forandring, 
men meget mere fulgte 
med for middelfarteren, 
Jacob Elkjær.

- Vi drev Restaurant 
Fænøsund fra 2000 til 
2016, det var der, vi kom 
fra, og jeg kan allerede nu 
sige, når jeg ser tilbage på 
fem år i København, at 
Fænøsund var noget helt 
andet end hverdagen i dag 
på en meget kendt 
Københavnerrestaurant, 
husker han og fortstter:

- Med et stort M i 
hjertet for 

Middelfart til en 
ærkekøbenhavner-

forretning bliver 
man hurtigt kastet 
for løverne, og får 

åbnet sine øjne for, 
hvor forskellig de 

to verdner er.

- I Middelfart stod man 
sammen, og alle hjalp 
hinanden, ville hinanden 
det godt og i København er 
kulturen, kort spillet og livet 
noget helt andet. Der er 
massevis af fantastiske 
mennesker, og ikke mindst 
skønne gæster, men de to 

steder, kan ikke 
sammenlignes.

Hård start

Det var ikke en dans på 
roser for Elkjær at blive 
restauratør i Grøften.

- Flere ville jo ikke have mig 
der. Sådan er det nok, når 
man efterfølger en, der har 
været der i flere årtier. 
Polemikken der fulgte med, 
overraskede mig. 
Miljøforandringen i, at jeg 
overtog, var en kæmpe 
omvæltning, og jeg var jo 
ikke som min forgænger. 
Jeg lærte derfor mange 
ting på kort tid. Der blev 
skudt på mig og Grøften fra 
alle sider. Det var vildt, når 
man tænker tilbage. I dag 
møder jeg gæster, der 
siger, at det var 
uretfærdigt. Men det er 
historie nu, siger 
restauratøren.

Han blev mødt af et stort 
pres med hele branchens 
øjne på sig. 

Fra den maritime 
gourmetrestaurant i 
Middelfart med seks blus 
på komfuret til en 
restaurant med tusindevis 
af kuverter. Alt var 
anderledes og derfor skulle 
han også omstille sig.

- Der er ingen tvivl om, at 
der var mange øjne, der 
kiggede på mig. Der skulle 
præsteres fra dag et, og 
jeg skulle omstille min 
ledelsesform. Jeg kom fra 
et univers, hvor vi kendte 
de 20-25 medarbejdere 
rigtig godt, kendte måske 
deres forældre eller 
søskende til at have 100 
individuelle mennesker 
med et andet mindset, og 
en arbejdskultur, hvor man 
kommer ind og går præcis 
på klokken. I Middelfart 
kunne vi arbejde fra 22.00 
til 02.00 om natten. Det 
gør man ikke herovre. Hvis 
folk har fri klokken 22.30, 
så er de stemplet ud der. 
Det er en anden 
mentalitet, men det giver 
også en række fordele, når 
man vænner sig til det.

Et godt samarbejde og 
forhold til Tivoli og hele 

3000 medarbejdere, en 
god aftale med 3F, der 
arbejder med mange af 
faggrupperne, gode 
medarbejdere og ikke 
mindst glade gæster er det 
gået fremad dag for dag.

- Det har alt sammen givet 
værdi. Det gode 
samarbejde, og ikke 
mindst, at de har lært mig 
at kende. Måden at 
arbejde på og strukturere 
det hele er en styrke, når 
man arbejder med det. Alt 
går begge veje. 
Ledelsesmæssigt kan man 
ikke bare være en hård 
hund, så mister man 
initiativet og gløden i de 
mennesker, man arbejder 
med, omvendt kender alle 
mål og regler, selvom det 
er mere individuelt, end 
hvad jeg kommer fra, siger 
han.

Stramt historisk 
koncept

Grøftens historie går over 
100 år tilbage, og man 
ændrer ikke bare på 
traditionerne. Det kan 
Jacob Elkjær godt lide. Det 
giver ånd og kultur.

- Vi kommer ikke til at lave 
pizzaer og burgere, men 
indenfor vores 
gastronomiske rammer har 
vi friheden til at prøve 
nogle ting, men ellers kører 
alt snorlige efter bogen. På 
Fænøsund var jeg dybt 
afhængig af, at alle gik lige 
så meget op i det hele og 
de mindste detaljer som 
mig. I Grøften er vi så store, 
at alle har hver deres rolle, 
og den skal de sådan set 
bare følge, så bliver alle 
belønnet herfor, siger 
Jacob Elkjær.

De sidste to år har stået på 
på coronarestriktioner for 
at begrænse smitte i 
samfundet og det har 
ændret meget.

Usikkerheden fra gang til 
gang, er den værste, 
fortæller restauratøren.

- Det har været nogle 
stressende år med den 
store uvished, vi arbejder 
under. Vi har reelt ikke 
vidst, om vi skulle holde 

lukket dagen efter, hvor vi 
havde åbent. Vi har flere 
gange stået med varer, 
planlagte fester og andre 
store begivenhed for at 
måtte smide alt ud dagen 
efter, husker han og 
tænker på den seneste 
udmelding.

- Vi holder vejret, når Mette 
Frederiksen går på 
talerstolen. Sidste gang 
mistede vi 2500 
kuvertbestillinger på et 
døgn. Vi arbejdede 
benhårdt på at få andre 
gæster ind, men det er 
ikke det samme, som når 
de holder julefrokosterne 
hos os. Det har været 
hårdt, og det kan man 
mærke nu, hvor vi har 
lukket ned for vinteren, på 
sin krop. På Fænøsund var 
jeg selv en stor del af 
produktionen, jeg kunne 
bage brød om natten, 
indhente det tabte og 
komme foran. Det kan man 
ikke i Grøften, så når der 
sker store omvæltningerne 
som corona, så skal man 
være mange skridt foran, 
siger han.

Et stort optimeringsarbejde 
og langsigtede strategier er 
vejen.

- Af skade bliver man klog, 
men sjældent rig. Da vi 
lukkede forleden, havde vi 
to kasser juleøl tilbage, 
hvorimod vi havde 1400 
liter tilbage sidste år. Så 
det går lidt fremad på den 
konto. Det hele er meget 
smartere.

- Vi skal hele tiden 
optimere og lave mere 
strategisk arbejde. Af 
skade bliver man klog, men 
sjælden rig. Da vi lukkede 
forleden, har to kasser 
juleøl, hvorimod da vi 
lukkede i 2020 havde vi 
1400 liter frem. Så det går 
lidt fremad på den konto, 
og det er blevet smartere, 
men vi skal være over hver 
eneste beslutning, 
bestilling og strategiske 
træk i denne tid, siger 
Elkjær, der glæder sig til 
foråret kommer.

- Nu glæder vi os til foråret. 
Vi åbner forhåbentligt i april 
måned, hvis alt går godt. 
Jeg synes, at vi er godt 
rustet, og meget bedre end 
tidligere. Vi kommer godt 
igennem 2021, og jeg 
forventer også et godt 
resultat i 2022. vi har 
rettet mange ting til, både 
organisatorisk og 
konceptmæssigt. Vi har 
skåret nogle ting væk, som 
ikke var nødvendige, så vi 
står skarpt til 2022. Vi er 
bedre klædt på til at levere 
varen.

Corona spøger 
stadig

- Jeg vil ikke lægge hoved 
på blokken og sige, at 
coronaen er ovre i 2022, 
det tror jeg ikke på. Jeg kan 
frygte, at de greb 
regeringen har fundet, er 
nogle vi vil se igen. De er 
glade for dem, så det vil 
nok desværre være 

restaurantionsbranchen, 
der skal holde vejret 
sammen med andre 
brancher. Derfor skal vi 
arbejde hårdt for det, og 
tænke os om. Vi skal ikke 
have flere varer på 
hylderne, end vi har råd til 
at miste, siger Elkær og 
slutter:

- Når alt det er sagt, så 
glæder vi os til en sæson 
med massevis af gæster 
fra Danmark, og naturligvis 
også Fredericia og 
Middelfart, og vi må sige, 
at det er glædeligt, at 
danskerne har genoplevet 
Danmark de senere år, og 
virkelig har besøgt fjerne 
egne i kongeriget, men 
også vores restauranter. 
Det har helt sikkert givet 
danskerne mange fede 
oplevelser. Dele af vores 
land, som de ellers aldrig 
nogensinde ville se er 
blevet besøgt. Det er skønt. 
Jeg er glad for at høre mine 
kolleger på vestkysten og 
øerne har haft et fantastisk 
ord. Det kan blive en trend, 
måske at holde ferie i 
Danmark, bruge en uge 
eller to herhjemme. Det er 
skønt. I København har vi 
gæsterne, det er bare et 
spørgsmål om, vi må holde 
åbent. Jeg kan dog glæde 
mig over, hvor ofte jeg 
bliver mødt af gæster, der 
siger i døren, er Jacob her? 
Det er ikke kun 
stamgæsterne, der spørger 
om det, det er folk fra 
hjemstavnen, og det gør 
mig stolt.
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Fra Fænøsund til Grøften
Det var noget af en 
omvæltning af 
hverdag og 
arbejdsliv, der 
mødte Grøftens 
restauratør, Jacob 
Elkjær, da han i 
2016 overtog 
nøglerne til en af 
Danmarks mest 
ikoniske 
restauranter, 
Grøften i Tivoli.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: Privat
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I dommen, der blev afsagt 
den 14. december i 
Odense Byret, fandt retten, 
at man i Dan-Bunkerings 
russiske filial burde have 
vidst, at der var en 
sandsynlighed for, at 
selskabets russiske kunder 
anvendte brændstoffet i 
strid med EU’s sanktioner 
over for Syrien, og at der 
for Bunker Holding og dets 
adm. direktørs 
vedkommende var handlet 
uagtsomt i forhold til nogle 
af de handler, der blev 
gennemført i foråret 2017. 
Retten fandt ikke, at disse 
havde handlet med direkte 
forsæt til at overtræde 
EU’s sanktioner, eller at 
Bunker Holding og dets 

adm. direktør bevidst 
havde handlet i strid med 
EU’s sanktioner.

Bunker Holding, Keld R. 
Demant og Dan-Bunkering 
har besluttet ikke at anke 
dommen, men tager den til 
efterretning.

Punktum i en 
kompliceret sag

- Selskaberne har gennem 
hele forløbet forventet at 
blive frifundet i sagen, og 
derfor er vi overraskede 
over dommen. Vi har 
besluttet ikke at anke for at 
få sat et punktum i sagen. 
Vi har under hele forløbet 
set med stor alvor på 
sagen og tager nu 
dommen til efterretning, 
siger Klaus Nyborg, 
næstformand i Bunker 
Holdings bestyrelse.

Der er tale om en meget 
kompliceret sag, hvilket 
også er kommet til udtryk 
ved, at retten i sagen mod 
Dan-Bunkering ikke kunne 
nå til fuld enighed om 
vurderingen af forsæt.

Dommen viser, at det ikke 
længere er nok at screene 
handler med 
virksomhedens direkte 
modparter, men peger på 

behovet for også at 
kontrollere kundernes 
modparter, også ud i flere 
led, for derigennem i sidste 
ende at kontrollere brugen 
af det solgte produkt.

Bunker Holding har 
handlet med olieprodukter 
til kunder globalt i mere 
end 40 år og er i dag 
verdens største 
bunkervirksomhed. Siden 
virksomhedens start har 
Bunker Holding opereret i 
henhold til internationale 
sanktioner og løbende 
udvidet på området i takt 
med de øgede krav til 
compliance. I de seneste 
år er udviklingen og  
udbygningen af selskabets 
systemer intensiveret 
betydeligt. Bunker Holdings 
compliancesystem og 
-procedurer regnes i dag 
for at være blandt de 
bedste i shippingbranchen. 
Systemet tjekker over 
100.000 handler om året i 
forhold til internationale 
sanktionslister og 
medieinformation samt 
benytter Big Data og AI til 
blandt andet at overvåge 
skibes sejlmønstre og brug 
af AIS samt flage og stoppe 
usædvanlige handels- og 
betalingsmønstre.

Bunker Holding har siden 
2017 styrket og 

centraliseret sit globale 
compliance-team, som 
følger op på, at koncernens 
complianceprocedurer 
fungerer optimalt. Desuden 
har Bunker Holding 
videreudviklet koncernens 
interne compliance- 
uddannelsesprogram for 
alle medarbejdere, som 
årligt testes på området, 
ligesom alle nye tradere 
gennemgår en intensiv 
compliance-træning, når de 
starter i virksomheden. 
Derudover gennemføres 
der verden over 
compliance træning 
skræddersyet til de lokale 
kontorers specifikke 
handelsmønstre og kunder.

I den afsagte dom, som er 
den første sanktionssag i 
selskabets mere end 40-
årige historie, har Dan-
Bunkerings modparter ikke 
på noget tidspunkt optrådt 
på EU sanktionslister. 
Dommen peger dermed 
på, at det er blevet meget 
vanskeligt at navigere i 
forhold til internationale 
sanktioner og understreger 
vigtigheden af kontinuerlig 
intern uddannelse og 
udvikling af systemer og 
overvågning.

Stor opbakning fra 
kunder og 

samarbejds-
partnere også 
efter dommen

Bunker Holding og Dan-
Bunkering har oplevet en 
fortsat stor og uændret 
opbakning fra kunder, 
leverandører, banker og 
kreditforsikringsselskaber 
samt tillid til det 
compliancesystem og 
-procedurer, som Bunker 
Holding har opbygget 
gennem en årrække. 
Koncernens compliance 
set-up bliver løbende 
evalueret og valideret af 
eksterne, internationale 
eksperter på området.

Bunker Holdings adm. 
direktør Keld R. Demant 
modtog mod forventning 
en betinget dom for at 
have handlet uagtsomt. 
Men retten fandt ikke, at 
han havde handlet med 
direkte forsæt eller bevidst 
havde handlet i strid med 
EU’s sanktioner. Keld R. 
Demant accepterer 
dommen og vælger ikke at 
anke den.

- Keld R. Demant har 
bestyrelsens og ejernes 
fulde tillid og fortsætter 
uændret som adm. 
direktør i Bunker Holding, 
understreger Klaus Nyborg. 

Torben Østergaard- 
Nielsen, formand for 
bestyrelsen i Bunker 
Holding og medejer af 
selskabet, udtrykker 
ligeledes fuld opbakning til 
Keld R. Demant.

For Torben Østergaard-
Nielsen er det vigtigt, at 
alle i Bunker Holding lærer 
af sagen.

- Det er en kerneværdi for 
mig og for hele Bunker 
Holding koncernen, at vi 
skal opføre os ordentligt i 
alt, hvad vi gør. Jeg ser 
derfor med stor alvor på 
sagen og det faktum, at 
retten er kommet frem til, 
at EU-sanktioner er blevet 
overtrådt. Det er 
simpelthen ikke de værdier 
eller den kultur, vi hverken 
står for eller er kendt for, og 
sagen er selvfølgelig noget, 
der fylder meget hos Dan-
Bunkering og Bunker 
Holding og i høj grad også 
hos mig. Bunker Holding 
koncernen er verdens 
største bunkervirksomhed, 
og derfor har vi en 
forpligtelse til at gå foran, 
sætte de højeste 
standarder og sikre, at 
selskaberne til enhver tid 
overholder alle 
handelssanktioner, siger 
Torben Østergaard-Nielsen.

Dømte i Dan-Bunkering sag anker ikke

8 ONSDAG 5. JANUAR 2022

Den 14. december 
faldt der dom ved 
Retten i Odense. 
Den 29. decemer 
har moder-
selskabet til Dan-
Bunkering, Bunker 
Holding, i en 
pressemeddelelse 
meddelt, at man 
ikke anker 
dommen.

Af Andreas Dyhrerg Andreassen

Foto: Janus Bang - AVISEN
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  SAMFUNDAVISEN

Der er nok at tage fat på 
både i udviklingen af form 
og indhold. I denne artikel 
får du et par smagsprøver 
på den debatmenu, som vi 
vil præsentere vores 
læsere og debatdeltagere 
for i 2022. En menu som 
vil blive kreeret af vores 
samlede debatforum.

Drømmen

I 2022 vil vi begynde at 
formulere vores bud på en 
fælles drøm om Det 
Ønskede Samfund. En 
ledestjerne baseret på 
vores mange berigende 
debatter, foreløbige 
refleksioner og 
konklusioner herpå. 
Drømmen bør vi beskrive 
så kort, så konkret og så 
præcis som muligt. 
Samtidig har vi brug for at 
gøre drømmen levende. 
Det kan ske gennem en 
dynamik mellem vores 
hidtidige debatresultater og 
nye inspirationskilder fra 
kommende debatter og 
indlæg.

Drømmen bør tage 
udgangspunkt i et holistisk 
verdensbillede, hvor vi for 
længst har taget afsked 
med maskinmetaforen og 
overgår til et netværks- og 
relationsorienteret 
perspektiv. Et perspektiv 
hvor alle enkeltelementer i 
samfundet ses som 
interagerende dele af 
noget større på tværs af tid 
og rum. Det vender vi 
tilbage til under første 
debat i 2022.

Knibtangs-
manøvren

I 2022 ændrer vi 
manøvreplanen for 
debatten til en dobbelt 
omfattende angrebsplan. 
Hidtil har vi primært 

arbejdet ud fra den ene. 
Debatten er grebet an 
nede fra. Vi har derfra, i 
form af spørgsmål til vores 
politikere, stillet vores 
resultater til rådighed.

I 2022 griber vi også 
debatten an oppe fra. Vi vil 
trække politikerne hen til 
vores debattrug (som vi 
skrev om i sidste artikel), 
for at give dem mulighed 
for – ud fra vores 
spørgsmål – at udfolde 
deres tanker og svar. En 
demokratisk platform, hvor 
vi insisterer på en 
ordentlig, en lyttende og en 
god debat. En debat, hvor 
formålet er at blive klogere 
og bidrage til en 
mangfoldig dialog og hvor 
vi udveksler idéer og 
tanker, der bringer os 
videre hen imod Det 
Ønskede Samfund. Vi 
kalder det for en form for 
demokratisk og kreativ 
øvelsesplads, hvor 
deltagernes demokratiske 
selvtillid styrkes og 
interesse for 
medinddragelse skærpes.

Temaerne

Debattemaerne har hidtil 
være programsat for et år 
ad gangen. Det har 
fungeret godt og 
hensigtsmæssigt at få styr 
på og greb om debattens 
grundtanker og 
perspektiver. Temaer som 
bør genbesøges og 
revurderes i takt med vores 
foranderlige verden. Men 
der er til stadighed også 
nye temaer, der presser sig 
på.

Derfor vælger vi i 2022 at 
holde temarækken over de 
9 debataftener i 2022 
åben. Det gør vi i håbet 
om, at det gør vores 
debatter endnu mere 
aktuelle, konkrete og 
relevante for de 
demokratiske samspil og 
dialoger, som vi ønsker at 
styrke mellem alle aktører i 
samfundet. Hverdagslivet 
på både den politiske 
scene og i borgernes 
hverdag er fyldt med 
mangfoldige 
problemstillinger, der skal 
håndteres og løses. Ingen 

tvivl om det. Men bagved 
dem ligger alle de tavse, 
hemmelige, tabubelagte og 
ikke italesatte 
problemstillinger og 
udfordringer, hvis løsning 
ofte er en forudsætning for 
løsning af hverdagslivets 
gordiske knuder. Det er 
disse bagvedliggende 
problemstillinger og 
udfordringer, som vi også 
ønsker at tage kampen op 
med.

Et aktuelt eksempel på en 
sådant bagvedliggende 
problemstilling/udfordring 
er det skred, som vi ser 
netop nu, i forhold til 
overholdelsen af den 
danske grundlov og hele 
vores lovkompleks, der 
bygger på grundloven.

Kravet om 
lovmedholdelighed og det 
vi hidtil har taget for givet, 
at landets love naturligvis 
skal overholdes af alle 
parter uanset, hvilken rolle 
vi har og spiller i 
samfundet, er under pres. 
Den netop gennemførte 
Folketingsdebat om 
værdigheden til at være 
medlem af Folketinget, 
ligesom den snigende 

politiske 
beslutningstagning på 
forventet, lovmæssig 
efterbevillig, er farlige 
eksempler på det. Samtidig 
ser det dog ud til, at vores 
demokratiske system 
opfanger disse lovbrud.

Det er her debatterne om 
Det Ønskede Samfund kan 
give mening – i debatter, 
hvor partipolitiske hensyn 
og hidtidige 
stiafhængigheder for en 
stund lægges til side, 
hvorved nye kreative 
tanker og idéer om den 
demokratiske udvikling 
omsættes til konkrete 
forslag.

Cyber-angrebet

I 2022 introducerer vi Det 
Ønskede Samfund på 
Danske Digitale Medier A/
S (AVISEN) elektronisk 
platform. Det åbner en helt 
ny verden af muligheder for 
at styrke den demokratiske 
dialog og vores debatter.

Vi ser frem til at styrke 
debatten mellem vores 
debataftener med 
supplerende kommentarer 

og indlæg, hvor vi kan 
fordybe os i indhold og 
dialog med alle 
interesserede. 
Nyhedsbreve og 
debatforum vil også blive 
en del af platformen og 
mere kommer til undervejs 
ud fra tanken om: ”Hvad 
der giver mening skal med 
– resten lader vi ligge”.

Oversigt over debataftener 
i 2022:

Torsdag den 13. januar 
2022.

Torsdag den 17. marts 
2022.

Torsdag den 28. april 
2022.

Torsdag den 16. juni 2022.

Torsdag den 25. august 
2022.

Torsdag den 29. 
september 2022.

Torsdag den 03. november 
2022.

Torsdag den 24. november 
2022.

Torsdag den 15. december 
2022.
Første debataften i 2022

Første debataften i 2022 
foregår virtuelt på Zoom 
torsdag den 13. januar 
2021, kl. 19-21.

På denne aften 
konkretiserer vi drømmen, 
knibtangsmanøvren, 
temaerne for 2022 og 
cyberangrebet. Forud 
herfor udgiver vi et 
supplerende oplæg til 
debatten, som kommer i 
AVISEN den 12. januar.

Kom og vær med – Vi 
glæder os til at se dig.

Tilmelding til Erik 
Schwensen (es@es-
leadership.dk) senest 
torsdag den 13. januar 
2021, kl. 12.

Du er velkommen til at 
tilmelde dig allerede nu

Send gerne jeres 
oplevelser og tanker tilbage 
til os, så vi udvikler 
drømmen om Det Ønskede 
Samfund endnu bedre.

Godt nytår.

De to debattører 
ser frem mod 22, 
der er deres tredje 
debatår.

Det Ønskede Samfund ved indgangen til 2022
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Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Vi går nu ind i et nyt år. De 
helt store emner på 
dagsordenen i den danske 
nyhedsverden er blandt 
andet corona, Inger 
Støjberg, Mette Frederiksen 
og et formandsvalg i DF. En 
tid som denne er også god 
at reflektere lidt over 
gårsdagen. For hundrede år 
siden var det helt andre 
ting, der prægede 
nyhedsbilledet i Fredericia 
og Danmark ved 
overgangen fra 1921 til 
1922.

I den tid talte man alvorligt 
om en pyntesyge. Det 
skulle være en reel 
sygdom, hvor unge damer 
med korte skørter og 
silkestrømper så tynde som 
papir, nedringede og med 
åben pelskrave i frostvejr 
og slud vandrede 

gennemfrosne rundt, blå til 
knæene. Den kvindelige 
forfængelighed havde, 
sagde man, fået større 
spillerum, hvor de unge 
damer var blevet mere 
selvstændige og bevægede 
sig mere udenfor 
hjemmene. Nu så man i 
København, at unge 
kvinder stjal pelse fra 
butikker for at kunne være 
med på noderne. Det fik en 
læge til at råbe vagt i 
gevær overfor pyntesygen. 
Man aner her i starten af 
1920’erne, at 
ungdomskulturen er ved at 
ændre sig, hvilket var lidt 
svært at håndtere for de 
ældre, som forsøgte at 
finde et svar på det. Her 
blev pyntesygen en 
forklaring. 

I Fredericia så man på 
årets sidste dag mere frem 
til, at man i 1922 ville blive 
færdige med byggeriet af 
Nørreport gennem 
Fredericia Vold. Det var 
arkitekt Gundlach-
Petersen, der havde fået til 
opgave at tegne den nye 
port. Fredericia havde på 
det tidspunkt et stort behov 
for den nye port, da byen i 
disse år fortsat voksede og 
oplevede mere og mere 
trafik. Der var blevet 
arbejdet med porten i flere 
år. I 1917 begyndte 

gravearbejdet, hvor volden 
blev gennembrudt. Det blev 
foretaget samme sted, som 
den udfaldsport, der var 
blevet benyttet under 
Slaget ved Fredericia 6. juli 
1849, befandt sig. Den var 
blevet sprunget i luften i 
1864, hvor Fredericia var 
blevet indtaget af østrigske 
soldater uden kamp. Siden 

blev den dækket af jord, 
som så blev fjernet fra 
1917. I 1921 blev selve 
porten så opført, og den 
stod klar til indvielse i 
1922.

Værre var det i 
nytårsdagene 1921-1922, 
at der rasede en storm, 
som den 30. december 

steg til en orkan. Det 
skabte store ødelæggelser, 
tagsten faldt ned, havnen 
blev lukket og vandet steg i 
gaderne, så mange huse 
og butikker blev 
oversvømmet. Endnu værre 
var det dog i Nordsjælland 
og Nordfyn.

Som det mest 
traditionsrige holdt kong 
Christian 10. en nytårstale. 
Siden 1958 er den 
kongelige nytårstale blevet 
transmitteret gennem tv til 
hele befolkningen, som 
dronning Margrethe stadig 
gør, men i 1921 var dette 
ikke en mulighed. Kong 
Christian 10. afholdt sin 
tale ved nytårstaflet på 
Amalienborg, hvorefter 
journalister kunne bringe 
den i de danske aviser den 
følgende dag. Kong 
Christian 10.s tale i 1921 
kan på sin vis være lige så 
gældende i dag, som for 
hundrede år siden.

”På årets første dag kan 
jeg ikke undlade at udtale 
min dybtfølte tak fra 
dronningen og mig, ikke 
blot for alle gode minder fra 
vor færden her i landet i 
det forløbne år, men også 
for den modtagelse og 

venlighed, der vistes os 
under vort ophold på 
Island, Færøerne og 
Grønland – minder, der er 
kære for os, og som vi 
begge i taknemlighed vil 
værne om. Om end året, 
der svandt, blev strengt 
med dyrtid, arbejdsløshed 
og for mange med 
økonomiske sorger, så har 
vi dog grund til at være 
taknemlige for, hvad vi har 
været forskånet for, 
sammenlignet med andre 
lande. 

Vi har lov til at håbe, at 
disse forhold med Guds 
hjælp efterhånden må 
lempes i det kommende år, 
såfremt vi står samdrægtig 
i viljen om ærlig og 
pligtopfyldende indsats for 
det fælles mål: Danmarks 
ære. Ingen af os kan 
undvære hinanden. 

Idet jeg ønsker velsignelse i 
hvert et hjem, forener jeg 
mig med alle landsmænd i 
ønsket om lykke og 
fremgang for vort 
Fædreland, og jeg drikker 
på Danmarks og Islands 
velgående!”

Nytåret for hundrede år siden
Museumslederen 
ser tilbage på ting, 
der prægede 
Danmark og 
Fredericica ved 
overtgangen fra 
1921 til 1922.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Nørre Port er færdigbygget i 1922. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Kong Christian 10. ved et regimentsjubilæum i Fredericia i 1929. Foto: Lokalhistorisk Arkiv





I januar 2016 tog Peter 
Kristensens liv en ny 
drejning. Den nu 25-årig 
Peter skiftede 
barndomsklubben Vejle 
Boldklub ud med 
Middelfart Boldklub, da 
han skulle op at blive 
seniorspiller.

- VB er kendt for at skabe 
dygtige ungdomsspillere, 
og der var jeg både uheldig 
og heldig med, at de valgte 
nogle andre end mig. Tre 
af mine kammerater fik 
kontrakt, og jeg fik ingen, 
så jeg skulle videre. Jeg 
var med i bowlen, hvor der 
var en buffer og der gik lidt 
tid før, at de fandt ud af de 
ikke gav mig en kontrakt. 
Min daværende træner, 
Kim Engstrøm, som nu er i 
OB, anbefalede mig at 
skifte til Middelfart, siger 
Peter Kristensen og 
fortsætter:

- Man kan sige, at når man 
sorteres fra, så må man 
tage et skridt ned. For mig 
var det den rigtige 
beslutning. Hvis jeg skal 
pege på nogen, der har 
haft betydning for mig i VB, 
så er det også Kim, der var 
en slags fodbold-far for 
mig og anbefalede mig at 
skifte til Middelfart. Ham 
stolede jeg blindt på, da 
han sagde det. Han skabte 
kontakt til Lars Peter 
Hermansen, der var 
sportsdirektør på det 
tidspunkt, og efter én snak 
fandt vi ud af, at det var 
den rigtige.

Hvad tiltalte dig ved 
klubben dengang?

- Det er det samme nu. Jeg 

tror, at jeg som menneske 
adskiller mig fra andre 
spillere, da jeg er et 
familiemenneske. Det siger 
måske også noget, at jeg 
spillede i VB i 11 år. Jeg er 
glad, når jeg føler mig tryg. 
Det indtryk jeg fik af 
klubben, da jeg skiftede til 
dem, stemmer overens 
med det, der er i dag, siger 
Peter Kristensen.

Meget vand er løbet 
igennem Lillebælt siden, at 
Kristensen skiftede til 
Middelfart. Især i 
sommeren 2021 forlod 
markante navne Middelfart 
Boldklub. Det har betydet, 
at Peter Kristensen nu er 
helt oppe i hierarkiet.

- Vi har haft meget 
udskiftning, men uanset, 
hvem der er kommet ind, 
har de bidraget til 
fælleskabet. Vi har mistet 
ledere i Casper Johansen 
og Niclas Vemmelund, og vi 
har mistet profiler som Emil 
Lyng og Nikolaj Hagelskjær, 
der har været fanebærere 
og sat en kultur. Nu er det 
op til sådan en som mig at 
tage over, siger Peter 
Kristensen.

Hvordan er det nu 
pludselig selv at være en 
af kulturærene?

- Vi er uden de helt store 
profiler, der har prøvet alt 
muligt, men at se mig selv 
som en kulturbærer, er jeg 
stolt over, siger Kristensen.

Svær start på ny 
struktur i 2. 
division

Fra denne sæson blev der 
indført en ny struktur i 2. 
division. Tidligere var der 
flere 2. divisioner, men nu 
er det blevet én samlet 
række, og den er 
Middelfart kommet skidt 
fra start i. 17 kampe inde i 
sæsonen er Middelfart på 
sidstepladsen med ti point. 
Forude venter et 
nedrykningsspil, hvor der 
er to nedrykkere og op til 
den rigtige side af 
nedrykningsstregen har 
middelfarterne syv point.

- Jeg synes, at niveauet er 
blevet højere i den her 

sæson i rækken, men jeg 
synes, at i flere af de 
kampe vi har tabt, at det 
har været marginaler. Vi 
har fået Anders Jensen 
som ny træner, og han 
kommer med ny energi og 
tro på tingene. Jeg er 
sikker på, at vi er gode nok 
til at spille med, og vi kan 
slå alle, når vi rammer 
vores topniveau, fortæller 
Peter Kristensen.

I efteråret tog Middelfart 
afsked med Jens Letort 
som træner efter, at holdet 
ikke havde hentet 
tiltrækkeligt med point.

- Det er aldrig sjovt. Det er 
fjerde gang i min tid i 
klubben med en ny træner, 
og man vænner sig aldrig 
til det. Claus Troelsen 
havde jeg kun et halvt år, 
og Jan Vingaard var svær 
at sige farvel til, da han 
havde betydet meget for 
min udvikling, og havde 
løftet truppen. Jes Bekke 
var også god at have, og så 
havde jeg svært ved at sige 
farvel til Jens som 
menneske, men det var en 
fredlig skilsmisse. Anders 
Jensen, som vi har fået nu, 
startede på samme stadie i 
Kolding som vi er på, og 
han fik dem op på en 
fjerdeplads i 1. division. 
Med hans historie er jeg 
sikker på, at han er den 
rigtige mand for os, siger 
Kristensen.

Ramt af skade
Selvom den egentlig står 
på pause formelt set nu, så 

er Peter Kristensen i fuld 
gang med genoptræning 
efter et skadesforløb.

- Det er den gamle ankel, 
der driller. Jeg har været 
igennem det før, og når jeg 
først er tilbage, så er jeg 
skarp til marts, siger Peter 
Kristensen.

Han regner med, at være 
tilbage på træningsbanen 
til februar, men skaden 
ærgrer ham, når den nye 
træner, Anders Jensen, 
kalder holdet sammen til 
opstartstræningen.

- Det er pisseirriterende. 
Jeg er en af dem, der har 
været her længst tid, og 
når der kommer en ny 
træner, kommer der en ny 
effekt og kultur, og den vil 
jeg bidrage til, og samtidig 
kommer der en træner 
med nye øjne, som jeg vil 
vise noget overfor, forklarer 
Kristensen.

Spiller med kniven 
for struben

Peter Kristensen 
understreger, at han tror 
fuldt ud på overlevelse, og 
han ser tilbage på sidste 
sæson, hvor Middelfart 
jagtede at ende i top-6 for 
at være med i den nye 2. 
division.

- Dengang var vi stærkest 
med ryggen mod muren. 
Det er de fede kampe, 
selvom det er noget andet 
at spille om oprykning og 

nedrykning. Vi skulle have 
seks point i de sidste to 
kampe og tog til Aarhus 
Fremad og slog dem i 
overtiden. Vi spillede om 
vores liv mod Frem på 
hjemmebane. Jeg kan godt 
lide det på den måde. De 
spillere, der kan noget, 
stepper op i den situation, 
siger han.

Målet for denne sæson er 
klart. Middelfart skal 
overleve, men på sigt vil 
Peter Kristensen mere end 
den.

- Jeg er Middelfart-dreng 
med stort M, og min drøm 
er, at vi skal være så gode 
som muligt. Det fortjener 
klubben og menneskerne 
omkring. En dag vil vi gerne 
rykke op, og det er jeg 
sikker på, at vi kan, udtaler 
han.

Hvor længe vil du fortsætte 
med at spille i Middelfart?

- Jeg har faktisk talt med 
Søren Godskesen 
(sportschef i Middelfart 
Boldklub, red.), da jeg har 
et halvt år tilbage af min 
kontrakt. De mennesker 
omkring klubben og 
ledelsen ved, at jeg spiller 
her så længe, der er brug 
for mig. Jeg er glad og 
lykkelig i Middelfart, siger 
Peter Kristensen.

Unikt stadion

Middelfart Stadion er et 
sted, som Peter Kristensen 
fremhæver. Stadionet 

ligger lidt gemt væk i et 
skovområde, og er blandt 
fodboldromantikere at 
regne som et stadion, der 
er værd at besøge, selvom 
man ikke har et forhold til 
hverken Middelfart eller 
modstanderholet.

- Jeg ser det som mit andet 
hjem. Da jeg var barn, 
havde vi masser af plads, 
og havde to syv mandsmål i 
haven, og jeg får samme 
følelse i ”gryden” i 
Middelfart. Det er den 
fedeste bane at spille på, 
og det er det hyggeligste 
stadion i 2. division, siger 
Peter Kristensen og 
fortæller, hvad han 
forbinder stadionet med:

- Det er oplevelser og 
minder man forbinder 
sådan et sted med. Jeg har 
mange gode miner fra den 
bane, og det er bare en god 
følelse. Frem-kampen fra 
sidste sæson var speciel, 
grundet den sportslige 
situation, men også at vi 
tog afsked med Casper 
Johansen, Emil Lyng, 
Simon Smith og Niclas 
Vemmelund. 
”Calle” (Casper Johansen, 
red.) er et koryfæ, og er vel 
den bedste spiller i 2. 
division nogensinde, og 
den bedste i Middelfarts 
historie. At sige farvel til 
dem med sådan en kamp, 
var en stor oplevelse, 
slutter Peter Kristensen.
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Anfører: Jeg er Middelfart-dreng med stort M
Anføreren for 
Middelfart 
Boldklub hedder 
Peter Kristensen. 
Han har fået 
klubben ind under 
huden siden, at 
han skiftede til 
klubben fra 
Lillebæltsområdet 
i 2016.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Januar er på sportsfronten 
for manges vedkommende 
herrehåndbold. I 2021 blev 
der afviklet to slutrunder, 
da OL blev udsat, og inden 
da blev VM-slutrunden i 
Egypten afholdt under 
skærpede 
omstændigheder grundet 
coronasituationen.

Dette års EM afvikles i 
Ungarn og Slovakiet. 
Normalt plejer 
værtsnationen at komme 
langt, men i slovakernes 
tilfælde, bliver det næppe 
et hold, der kommer til at 
løbe med overskrifterne.
 Ungarerne derimod har et 
hold, der godt kan byde 
flere op til dans, og hvis de 
først får medvind kan man 
komme i uvejr. I det 
indledende gruppespil er 
de i pulje med Island, 
Portugal, og det bliver med 
de to førstnævnte, at 
Ungarn skal kæmpe med 
om videre avancement.

Danmark er nationen, som 
der peges på som 
favoritter, og det er med 
god grund. Danmark vandt 
VM i Egypten, og ved OL 
blev det til en sølvmedalje, 
og igennem de seneste år 
har danskernes 
cementeret sig som et af 
de bedste hold i verden.

Danmarks 
konkurrenter

De største konkurrenter til 
Danmark er Norge og 
Frankrig, men begge 
nationer er ramt. Norge har 
fået et afbud fra en af 
deres største stjerner, 
Gøran Johannesen, der er 

blevet skadet. Frankrig er 
også ramt før slutrunden. 
Nedim Remili er med 
sikkerhed ude af 
slutrunden med, da han 
har brækket foden, og 
derudover har 
franskmændene i 
slutningen af december 
været ramt af 

coronatilfælde til Rémi 
Desbonnet, Hugo Descat, 
Aymeric Minne, Dylan Nahi, 
Élohim Prand, Nikola 
Karabatic, Yanis Lenne og 
Benoit Kounkoud.

Danmark indleder EM-
slutrunden den 13. januar 
klokken 20:30 mod 

Montenegro. De øvrige 
kampe i det indledende 
gruppespil er mod 
Slovenien og 
Nordmakedonien.

Følg slutrunden på 
avisen.nu

Det uforudisigelige EM
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Den 13. januar 
starter EM-
slutrunden i 
herrehåndbold. 
Danmark er af 
mange udråbt som 
forhåndsfavoritter, 
men der er flere 
ubekendte 
faktorer som covid-
19, der kan 
komme til at spille 
ind.

Af Patrick Viborg Andersen

Mikkel Hansen under VM-slutrunden i 2019. Foto: John Bo Nielsen, 7evenphoto
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Efter episoden juleaften 
talte vi med TREFORs 
driftsovervågningsleder, 
Carsten Pedersen.

- Vi bemærkede, at en 
transformerstation faldt ud 
på Huslodsvej overfor 
Baldersvej i Fredericia. 
Vores montører forsøgte 
hurtigt at få gang i 
systemet igen, men de 
vurdererede hurtigt, at der 

var fejl i transformerne. 
Derfor bestilte vi en 
nødgenerator udenbys fra. 
Vi fandt frem til, at årsagen 
til nedbruddet var et 
ekstraordinært stort 
forbrug lige inden udfaldet, 
fortalte Carsten Pedersen.

Arbejdede hele 
juleaften

Det var ikke lige til for 
TREFORs montører, der 
kæmpede med 
strømnedbruddet til langt 
ud på natten.

- Klokken 23.00 vurderede 
vi efter flere rettelser, at vi 
var klar til at få strømmen 
op at køre igen, men det 
viste sig, at vi ikke kunne få 
Baldersparken op at stå 
igen. Der var en skæv 
belastning, og nettet kørte 
helt skævt. En fase blev 
brugt, imens to andre slet 
ikke var i brug. Det giver et 

skævt net, som også 
gjorde, at vi ikke kunne få 
generatoren til at tage det 
hele, derfor undersøgte 
vores folk samtlige kabler i 
området for at finde ud af, 
om der var fejl, men vi 
fandt ingen fejl på 

kablerne, hvorfor vi 
igangsatte en nødplan, og 
gav dem to faser indtil, vi 
denne morgen (den 25. 
december. red.) kunne se 
på fejlene igen. Vores folk 
var på det tidspunkt blevet 
godt trætte, sagde Carsten 
Pedersen.

Tidligt den 25. decemver 
var montørerne i gang igen, 
og der blev lagt en ny plan.

- Vi skulle finde ud af, hvor 
det store forbrug kom fra. 
Vi er sikre på, at der ikke er 
fejl på vores net samt, at 
det hele skyldes en 
overbelastning fra 
området. Vi laver en ny 
nødplan denne formiddag 
og får gang i nettet med en 
ligelig fordeling klokken 
09.15. Vi ved dog stadig 
ikke, hvad fejlen skyldes, 
og det er noget, vi skal 
arbejde videre med efter 
juledagene, siger Carsten 
Pedersen.

Har I en idé om, hvad 
overforbruget kan skyldes?

- Jeg har ikke set husene, 
og det er ikke noget, vi har 
set tidligere i området.  Jeg 
ved dog, at husene varmes 
op via varmepumper, og 
selvom det er længe siden, 
at husene stod færdige, 
kan vejrskiftet de sidste 
dage have trukket en del 
mere end normalt. 
Varmepumper har arbejdet 
for varmen i den hårde 
frost, kan jeg forestille mig, 
lyder det fra Carsten 
Pedersen.

Hvad er planen så nu?

– Vi kan, som sagt, måle os 
frem til, at fejlen kommer 
fra Balderparken, men vi 
har ikke kontrolleret 
husene endnu, vi kan se 
udefra, at der kommer et 
voldsomt forbrug på den 
ene fase. Vi har lavet en 
nødplan, og gjort, så det 
hele kan køre midlertidigt, 
og så skal vi have 
analyseret og fundet ud af 
fejlen, når det bliver 
hverdag, nu kører 
nødgeneratorerne 
juleferien over, sagde 
Carsten Pedersen.

En af de familier, der i går, 
blev berørt af 
strømnedbruddet var hos 
Rasmus Herlufsen på 
Huslodsvej. Han måtte 
sammen med sin familie 
finde alternative måder at 
tilberede julemaden på.

- Nu er det jo lidt nemmere 
for mig, da vi arbejder med 
storkøkkenerne og 
køkkenerne til dagligt, men 
vi måtte da hurtigt i gang 
med en plan b, fortæller 
Rasmus Herlufsen, der er 
indehaver af virksomheden 
OneTech.

Det endte med 
julemad

Trods nedbruddet og den 
manglende strøm, har 
mange familier har sendt 
AVISEN billeder fra grillen 
og de mange andre 
alternative måder at 

tilberede julemaden på, og 
her havde Rasmus og 
familie selv et es i ærmet.

- Heldigvis havde vi lige et 
udlejningskomfur og en 
ovn, der kører på gas, og 
så kunne vi tænde en 
generator fra min bil, så vi 
kunne lave julemad, slutter 
Rasmus Herlufsen.

Den var gal igen

Mandag den 27. december 
gik strømmen igen i 
Gudekvarteret. TREFOR 
oplyste i den forbindelse, at 
omkring 335 kunder blev 
berørt af det, da strømmen 
gik klokken 17:15.¨¨

Via TREFOR 
Driftovervågnings Twitter-
profil blev det oplyst, at 
nødgeneratoren var gået i 
stå på grund af en intern 
fejl i nødgeneratoren. Det 
blev vurderet om der skulle 
leveres en ny nødgenerator 
eller den eksisterende 
kunne repareres på stedet.

Efter et par timer lykkedes 
det TREFOR at få strøm til 
området igen, og 
elselskabet har i den 
forbindelse været i 
området for at fordele 
forbruget ligeligt ud på de 
tre faser. Efter 
nødgeneratorens udfald 
blev forbruget lagt tilbage 
på eksisterende 
transformere.

Læs mere på avisen.nu
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Baldersparken lagde store dele af strømnettet ned
To gange i julen 
var den gal i 
Fredericia med 
elnettet i 
Gudekvarteret. 
Juleaften gik 
strømmen i flere 
timer, og det 
samme var 
tilfældet igen den 
27. december.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Der blev tænkt alternativt hos Rasmus Herlufsen og familien, da julemaden skulle tilberedes. Foto: Privat
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I en del år har grunden, 
der er kendt som 
Byggeren, stået efterladt 
og trængt til en kærlig 
overhaling. En overhaling 
får den ikke, men Region 
Syddanmark har godkendt 
planerne til et nyt 
autismecenter, der 
betyder, at huset rives ned 
og der opføres hjem for 21 
borgere med særligt 
behov.

Det godkendte 
regionsrådet den 20. 

december 2021. Tilbage 
den 21. juni gav 
regionsrådet en 
anlægsbevilling på 1,260 
millioner kroner til købet af 
ejendommen Nymarksvej 
141. Samtidig blev der 
bevilget 1,5 millioner 
kroner til den indledende 
rådgivning, herunder 
udfærdigelse af 
byggeprogrammet.

På mødet blev det 
godkendt, at der afsættes 
83,343 millioner kroner i 
anlægsmidler til projektet, 
der skal stå færdigt i 
foråret 2024.

Byggeriet kommer til at stå 
klar i foråret 2024, og de 
21 borgere, der flytter ind, 
har det til fælles, at de alle 
har en autismediagnose. 
Autismecenter 
Syddanmark er regionens 
tilbud til borgere med 
autisme med afdelinger 
flere steder i regionen. 
Med de nye bygninger i 
Fredericia kan endnu flere 
borgere få gavn af 
autismecentrets højt 
specialiserede behov.

Borgernes behov kan være 
meget forskellige, og det er 
netop tænkt ind i byggeriet.

- De her borgere har meget 
individuelle behov, og det 
bygger vi selvfølgelig efter. 
Der bliver en variation i 
udformningen, der kan 
imødekomme de behov, 
der er i forhold til større 
eller mindre grad af støtte i 
hverdagen. Tre af boligerne 
bliver eksempelvis bygget, 
så de er helt adskilt fra de 
fællesområder, der er, siger 
formand for Region 
Syddanmarks Anlægs- og 
innovationsudvalg, Karsten 
Uno Pedersen (A).

Når Region Syddanmark 
sætter gang i en større 
byggeproces som denne, 
så er det et udtryk for, at 
der er et stort behov for 
netop det tilbud, der 
bygges til.

- Vi oplever en stor 
efterspørgsel fra 
kommunerne på at kunne 
tilbyde højt specialiserede 
tilbud til voksne med 
autisme, der har et 
komplekst behov for støtte. 
Vi har de specialiserede 
kompetencer, og for at vi 
også kan have nogle 
fremtidssikrede rammer, 
sætter vi gang i byggeriet 
her. Stedet kommer til at 
danne en god og 
indholdsrig ramme for 

borgerne, og der vil også 
være mulighed for, at 
faciliteterne bliver benyttet 
af borgere i målgruppen, 
der ikke er bosat på stedet. 
På den måde kan endnu 
flere få gavn af stedet, 
forklarer formand for 
Region Syddanmarks 
Psykiatri- og socialudvalg, 
Theis Matthiasen (O).

Karsten Byrgesen (D) var 
indkaldt som suppleant, da 
regionsrådet godkendte 
opførslen. For ham er det 
en stor glæde, at der 
investeres så massivt i et 
autismecenter i Fredericia.

- Vi får en stor gruppe, der 
har større komplikationer, 
der kan være bosiddende i 
Fredericia. De får nogle 
fantastiske forhold til at 
hjælpe sig i hverdagen. 
Man skal have faste 
rammer, og det tages der 
højde for i byggeriet, der er 
designet til netop det, siger 
Byrgesen.

Om autisme-
centret

Formålet med etableringen 
af Autismecenter 
Nymarksvej, Fredericia, er 
at imødekomme den 

stigende efterspørgsel på 
specialiseret tilbud til 
målgruppen af voksne med 
autisme. Tilbuddet vil 
understøtte målgruppens 
behov for differentieret 
støtte i boligsituationen og i 
forbindelse med samvær 
og aktiviteter. Det 
komplekse støttebehov 
kan skyldes, at borgeren, 
ud over autismediagnosen, 
har forskellige former for 
komorbiditet, eller at 
autismediagnosen i sig 
selv påvirker borgeren på 
en måde, så 
støttebehovets omfang og 
kompleksitet er betydeligt.

Der planlægges 21 boliger 
a 56 m² med tilhørende 
bo-grupperum, 
fællesarealer og 
servicearealer samt 
tilknyttede 
medarbejderrum. Samlet 
vil botilbuddet andrage 
cirka 1.860 m².

Boligerne etableres med 
en variation i 
udformningen, der kan 
imødekomme borgerens 
individuelle behov for 
større eller mindre støtte i 
hverdagen. Blandt andet 
etableres tre af boligerne 
som ”solitære” bygninger 
fysisk adskilt fra 

fællesfunktioner, således 
at borgere, der kan 
profitere af denne boform, 
imødekommes.

Endvidere etableres der et 
samværs- og 
aktivitetscenter til 21 
borgere på ca. 437 m². 
Centeret skal danne den 
fysiske ramme for en 
indholdsrig hverdag for 
borgerne, og vil også kunne 
tilbydes til borgere inden 
for målgruppen bosat uden 
for Autismecenter 
Nymarksvej.

Samtidig tilstræbes det at 
etablere optimale rammer 
for undervisnings- og 
rådgivningsfunktionen i 
centerbygningen på cirka 
500 m², idet alle 
autismecenterets 
medarbejdere skal have en 
autismespecifik 
grunduddannelse og 
undervisning i de 
forskellige former for 
komorbide lidelser, der 
forekommer på de 
forskellige afdelinger. Også 
hvad angår undervisning 
vedrørende autisme, er det 
autismecentrets strategi at 
kunne tilbyde undervisning 
især internt, men også 
eksternt.

Stor millioninvestering: Autister får fantastiske forhold
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Karsten Byrgesen 
(D) var indkaldt 
som suppleant til 
Regionsrådet, da 
planerne til et nyt 
autismecenter i 
Fredericia blev 
godkendt. Han 
kalder det 
fantastiske 
forhold, som 
autisterne kommer 
til at få i projektet, 
som der i alt 
investeres 86 
millioner kroner i.

Af Patrick Viborg Andersen

Sådan kan autismecenteret i Fredericia komme til at tage sig ud på en solskinsdag. Illustration: Wienberg Architects.
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Hun tegnede, læste mange 
bøger og fulgte med i 
timerne. Både i opgaver og 
gruppearbejde følte hun 
sig sikker, og hun drømte 
meget om en dag at skulle 
læse på universitetet. For 
hendes hjerne var skarp.

- Jeg vil gerne have 
muligheder, når jeg skal 
vælge en uddannelse. Så 
jeg brugte meget tid på at 
forberede mig til timerne, 
og havde en masse faste 
rutiner. Det med lektier var 

altid let for mig, fortæller 
Amalie.

Hun bor sammen med sin 
mor og hendes hund i et 
rækkehus i Middelfart. 
Hver dag gik hun turen i 
skole til fods, og hun var 
vant til at gå meget. Hun 
spillede også fodbold. Så 
hun bevægede sig meget. 
Men en dag i 2018 fik hun 
det pludselig dårligt. Ud af 
det blå fik hun kraftig 
næseblod. Så hendes mor 
tog hende op til lægen. 

De brugte det meste af en 
uge på at rende derop, 
fordi det ikke stoppede. 
Umiddelbart mente lægen 
ikke, at det var noget 
særligt. Der blev stoppet 
vat i næsen, og så var det 
egentlig det. Men nogle få 
timer efter, at hun kom 
hjem fra lægen sidst på 
ugen, begyndte hun også 
at få voldsom feber.

- Jeg rystede over det hele 
og frøs. Jeg havde bare 
ikke lyst til andet end at 
ligge stille. Jeg var rigtig 
dårlig, forklarer Amalie.
Hendes mor blev meget i 
tvivl, om lægen havde 

vurderet Amalie korrekt. Så 
hun begyndte at ringe 
rundt til andre læger i 
Middelfart. En af dem 
tilbød, at de kunne komme 
forbi straks. For han syntes, 
at symptomerne lød til at 
tegne et mere alvorligt 
billede af Amalies tilstand.

- Vi kom hurtigt hen til den 
anden læge. Han så på 
Amalie, og efter nogle 
minutter var han ikke i tvivl. 
Der var noget helt galt, og 
hun skulle indlægges med 
det samme, fortæller 
Amalies mor.

Amalie blev akut indlagt på 
H.C Andersens 
børnehospital i Odense. 
Lægen ringede personligt 
derover og briefede 
afdelingen. Herefter kom 
hun hurtigt med bil til 
sygehuset, hvor lægerne 
snart konstaterede, at 
Amalie havde det meget 
dårligt. De tog en masse 
blodprøver. Det viste sig, at 
Amalie havde fået 
kyssesyge, samt at hendes 
levertal var meget dårlige.

- Det var en meget barsk 
omgang for mig som mor. 

Jeg kender mit barn. Jeg 
ved, når der er noget galt. 
Jeg var meget fortvivlet 
over den første læge, vi 
talte med i Middelfart. Det 
var som om, det hele bare 
skulle affejes. Så jeg er 
glad for, at jeg ikke lyttede 
til den læge, men fandt en 
anden, siger Amalies mor.

Amalie modtog behandling 
på Odense 
Universitetshospital. 
Hendes mor fik lov til at 
blive på sygehuset 
sammen med hende. Men 
det var en svær oplevelse 
forbundet med meget 
usikkerhed. 

Der blev løbende taget 
prøver, og man holdt øje 
med levertallet. Heldigvis 
begyndte Amalie at få det 
bedre efter en uges tid.

Hun fik lov til at komme 
hjem, men var så fortsat 
indskrevet på afdelingen. 
Herefter ringede de 
løbende til sygehuset, der 
spurgte til forskellige ting. 
Hvis der var problemer, 
skulle Amalie bare komme 
ind igen, fik de at vide. 
Samtidig kom hun hver 

anden dag over til kontrol.
- Efter nogle uger fik jeg det 
bedre. Men jeg var træt. 
Det var ikke spor sjovt. Jeg 
troede det måske gik helt 
over efter noget tid, men 
sådan blev det aldrig, siger 
Amalie.

Udover at hendes 
sygefravær satte hende 
tilbage i skolen, så var der 
ikke så meget energi 
tilbage, som før Amalie fik 
kyssesyge. Hun blev 
anbefalet at tage det roligt 
og starte langsomt op med 
hendes aktiviteter. Så efter 
en måneds tid begyndte 
hun på sit skolearbejde 
igen. 

Det lykkedes hende at 
indhente den tabte tid, og 
hun fik en flot afslutning på 
hendes folkeskole. Men 
energien skulle hentes på 
en helt anden måde, så 
hun var nødt til at droppe 
fritidsaktiviteterne. 
Samtidig var hun selv 
blevet opmærksom på, at 
den meget medieomtale af 
sygdommen ME, blandt 
andet omtalen af at ME 
kunne opstå efter en 
infektion som kyssesyge.

I Danmark har kronisk 
træthedssyndrom, 
Myalgisk 
encephalomyelitis, været 
genstand for stor debat. 
Ikke mindst fordi lægerne i 
Danmark har været 
modstræbende med at 
anerkende sygdommen. 
Nogle læger mener, at der 
er tale om en tilstand, der 
skal behandles som 
psykisk. Og en af de store 
problemer er, at det er 
meget vanskeligt at stille 
en diagnose.  I marts 2019 
vedtog alle partier i 
Folketinget at man skal 
adskille ME/CFS fra den 
psykosomatiske 
betegnelse ”funktionelle 
lidelser” og i stedet for 
anerkende og anbefale 
brugen af WHO’s 
diagnoseklassifikationssyst
em for ME. Ikke mindst 
sagen om Karina Hansen 
fra Holstebro har vakt både 
national og international 
omtale, da man 
tvangsindlagde hende og 
behandlede hende som en 
patient med psykiske 
problemer.

- På det tidspunkt fulgte vi 
som alle andre med i 

Mystiske symptomer ramte datteren pludseligt

I 2018 havde 
Amalie en helt 
normal tilværelse 
med skole og 
massevis af 
aktiviteter. Hun var 
meget optaget af 
sine lektier og var 
glad for at gå i 
skole. Det boglige 
var altid noget, hun 
fandt var en del af 
hendes 
personlighed. 

24

Foto: Janus Bang - AVISEN

Af Janus Bang

ONSDAG 5. JANUAR 2022AVISEN SAMFUND



historierne. Og da Amalie 
begyndte at blive meget 
træt efter hendes infektion 
med kyssesyge, så satte vi 
os ind i det med ME. 
Sådan et forløb som andre 
piger har oplevet, har vi 
virkelig ikke lyst til at 
prøve, fortæller Amalies 
mor.

Omtale gjorde 
indtryk

Hun synes på den ene 
side, det er vigtigt, at man 
fortæller om 
udfordringerne med ME, 
men er samtidig bekymret 
for om lægerne vil vende 
sig mod dem. 

Det er specielt omtalen af 
sagen mod forhenværende 
læge, Stig Gerdes, samt 
omtalen af Karina Hansen 
sagen på DR Dokumentar, 
der har gjort indtryk. Derfor 
har hun også bedt om, at 
Amalie kan være anonym i 
artiklen:

- Jeg synes, det er 
skræmmende. Lige nu har 

vi ikke en diagnose. Amalie 
er ikke psykisk syg, og bare 
risikoen for at vi pludselig 
skal til at slås med læger 
og psykiatri, er nok til at vi 
beskytter os selv, slår 
Amalies mor fast.

På den baggrund tog 
Amalie til den 
praktiserende læge i 
Middelfart. For Amalie ville 
gerne have en henvisning 
til en speciallæge, der har 
forstand på ME. Men som 
konsultationen skred frem 
blev det klart, at denne 
læge ikke betragtede ME 
som en seriøs sygdom. 

Få sekunder efter, at 
Amalie havde forklaret om 
hendes symptomer med 
træthed, begyndte lægen 
at tale om 
konspirationsteoretiske 
sider på Facebook og 
spørge, om hun fulgte med 
i den slags. Det gjorde 
Amalie ikke:

- Jeg vidste allerede på det 
tidspunkt, at jeg ligeså godt 
kunne lade være med at 
bede om en henvisning. Så 

resten af den konsultation 
handlede om at komme ud 
og videre, siger Amalie.
Samme dag skiftede 
Amalie og hendes mor 
læge. De har endnu ikke 
turdet bestille en tid, hvor 
der skal snakkes om 
symptomerne. Baggrunden 
er ellers meget konkret. 
Men der skal vi tilbage til 
2020. Efter at Amalie fik sit 
eksamensbevis fra skolen, 
søgte hun ind på 
gymnasiet og blev optaget. 
Og i august 2020 begyndte 
hun med studierne. Det var 
dog ikke nemt, for der var 
meget fokus på deltagelse i 
idræt. De kræfter havde 
Amalie ikke. Så det 
krævede en del debat og 
lægeerklæringer. Samtidig 
valgte Amalie at tage med 
på udflugter og gå i byen 
med de nye venner:

- Jeg ville ikke gå glip af 
noget. Det er jo min 
ungdom. Og nye venner var 
helt oppe på min 
ønskeliste. Så jeg knoklede 
løs med timerne, lektierne 
og de sociale aktiviteter, 
siger Amalie.

Men allerede efter nogle 
måneder begyndte 
symptomerne at blive 
forværrede. Amalie 
begyndte at få problemer 
med at holde sig vågen i 
timerne. Så lukkede 
gymnasiet ned på grund af 
coronapandemien, og der 
kom også en pause med 
de sociale aktiviteter. 

Hun fik lidt ekstra energi, 
men sov mere og mere. 10 
timer. 12 timer. 14 timer. 
Samtidig begyndte 
koncentrationen at svigte. 
Der var problemer med at 
være med i den digitale 
undervisning. Hun 
kæmpede og kæmpede.

Odense 
Universitetshospitals 
børneafdeling havde valgt 
at følge Amalie, og derfor 
gik hun hver sjette måned 
til en overlæge. 

Da han hørte om hendes 
fortsatte problemer, 
besluttede han sig for at 
iværksætte en intensiv 
undersøgelse af Amalie. 
Han ville udelukke en 

masse sygdomme. Så i juli 
2021 måtte Amalie 
gennem en 
rygmarvsundersøgelse. Alle 
undersøgelserne blev 
færdiggjort, og 
konklusionen var, at intet 
var fundet. Amalie var nu 
en patient med symptomer, 
der ikke kunne tilskrives en 
konkret sygdom.

Det var derfor på den 
baggrund, at Amalie gik til 
sin praktiserende læge for 
at snakke om en 
henvisning til undersøgelse 
for ME. For efter de mange 
grundige undersøgelser er 
mulighederne svundet 
meget ind.

- Vi var lettede over, at de 
ikke fandt de her 
sygdomme, som de 
undersøgte Amalie for. Men 
vi blev også bekymrede, for 
nu peger pilen mod kronisk 
træthedssymptom, 
fortæller Amalies mor.

Hun føler sig ikke tryg, 
selvom Folketinget har 
vedtaget at ME skal 
behandles som en fysisk 

lidelse. De har nu begge 
skiftet læge, med endnu 
ikke turdet tale med den 
nye læge om mistanken 
om ME. Oplevelsen hos 
den forrige læge har også 
sat sine spor i Amalie, der 
ikke vil risikere at blive 
kaldt for psykisk syg:

- Jeg er træt. Jeg sover det 
meste af dagen. Men 
derfor vil jeg ikke 
fejlbehandles, fordi nogle 
læger ikke mener, der 
findes kronisk 
træthedssyndrom, siger 
Amalie.

Hun, har sammen med sin 
mor nu, kontaktet 
kontaktet ME-foreningen. 
De har været behjælpelige 
med råd og vejledning. 
Samtidig har Amalie fået 
orlov fra gymnasiet. 

Hun savner hverdagen, 
kammeraterne og 
skolearbejdet. Og hun 
ønsker sig brændende at 
få afklaret, om hun har ME, 
og om hun kan få hjælp.
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Ikke kun når det kommer 
til store anlæg, også i det 
daglige arbejde med den 
nære velfærd. 

Samtidig skal det være 
mere attraktivt at flytte til 
kommunen, både for 
borgere og virksomheder.

- Det går godt i Middelfart. 
Det er den historie og det 
billede, der bliver fortalt, 
siger Regitze Tilma, 
medlem af Middelfart 
Byråd for Venstre.

- Men der er også 
udfordringer. Ligesom alle 
andre har vi mangel på 
hænder. Men vores 

fokusområder er hele 
velfærdsområdet, det er 
bosætning og erhverv. Der 
er det med at optimere. 
Middelfart ligger i et 
smørhul, som vi skal 
udnytte. Det skal vi gøre 
bedre, fortsætter hun.

- Den største udfordringer 
er klart hænder til vores 
velfærdsjobs. Så ser jeg, at 
vi har en udfordring med 
sårbare unge. Som 
foreningsleder, jeg er 
formand for en mindre 
kultur- og idrætsforening, 
ser jeg udfordringer på det 
område. Det behøver ikke 
være en kommunal 
opgave, men alligevel, for 
foreningslivet spiller en stor 
rolle i samfundet. Vi ser, at 
vi ikke får børnene igen her 
efter dorona. Flere og flere 
af trænerne dukker heller 
ikke op igen. Der kan vi 
som kommune blive nødt til 
at spille en rolle, forklarer 
Regitze Tilma.

Der skal mere 

medbestemmelse til 
borgerne og meget mere 
inddragelse af de 
medarbejdere der hver dag 
arbejder med de konkrete 
områder. Først foreslår 
Venstre at gøre brug af 
frikommuneforsøget til at 
sætte ældreplejen fri.

- En af Venstres store 
mærkesager for de næste 
fire år er involvering af 
borgerne i hverdagen. 
Middelfart har været gode 
til at involvere på de store 
anlægsopgaver, men ikke 
så meget på de daglige 
velfærdsopgaver. Der har vi 
bud på, hvordan man kan 
involvere borgerne i 
hverdagen. Det tænker vi 
også ind i 
frikommuneforsøget, men 
vi ser gerne at det er 
generelt på hele 
velfærdsområdet, siger 
Regitze Tilma.

- Velfærd er ikke noget 
kommunen giver, men 
noget vi skaber sammen. 

Borgerne skal føle sig 
involveret og lyttet til, og 
hvor vi politisk styrer 
gennem værdier og 
retninger og sætter 
medarbejderne mere fri. 
Det betyder også at vi ikke 
skal lave tjeklister, men 
sætte værdier og retninger, 
så beslutningerne kommer 
tættere på borgerne, 
fortsætter hun.

- For eksempel kunne det 
være en værdi politisk, der 
hedder nærhed. Så er det 
op til det enkelte plejehjem 
at vurdere, hvad nærhed er 
for dem. Det kan være, at 
man synger sammen, at 
der er tid til at holde i hånd 
eller andet. Vi giver en lokal 
frihed til at lægge 
værdierne ind. Det handler 
om ledelse lokalt også, at 
man har friere hænder til 
at vurdere, hvad 
virkeligheden er. Det kan 
godt være nervepirrende 
for en administration og 
politikerne. Men det gør, at 
vi har fokus på de 
overordnede rammer og 
dem der har det faglige 
input bruger det i 
nærheden af borgerne. 
Selvom vi nu snakker 
ældreområdet, så tror jeg 
godt, vi kan brede det ud 
til, hvordan det kan fungere 
på andre området, 
supplerer Regitze Tilma.

- Vi bliver ofte politisk stillet 
til ansvar for de små 
hverdagsting. Men det er vi 
måske nødt til at slippe. 
Det kan være udfordrende 
for os, at vi ikke ved og kan 
styre alt. Men det tror jeg, 
vi må acceptere. Der er et 
politisk ansvar, men vi står 
ikke ve d ved siden af hver 

dag. Det handler meget om 
tillid og frihed. Jeg tror 
meget på den her 
involveringsgrad og at man 
bevarer en hvis grad af frit 
valg, så meget som muligt, 
slår Regitze Tilma fast.

En dagsorden der også 
fylder meget for Venstre er 
bosætning,
der går hånd i hånd med 

erhvervsdagsordnen.

- Det hænger meget 
sammen med bosætning 
og erhverv. Skal 
erhvervslivet trives, så skal 
de have medarbejdere, der 
bor i nærheden. Så det 
hænger sammen med, at vi 
skal have attraktive 
bosætningsområder, både 
landområder og et byliv. 
Det kan være rekreative 
områder og natur tæt på. 
Det kan være god velfærd. 
Det er noget af det der 
hører under attraktive 
forhold. Der skal være 
noget for alle, både dem 
der vil bo på landet, bo i en 
landsby og inde midt i 
byen. Der skal være plads 
til nyt, men også at passe 
på det vi allerede har. For 
det vi har er rigtig godt og 
det skal vi passe på. Én 
ting er vores 
landsbysamfund, vores 
centerbyer som vi udvikler 
på. Der er gode 
arbejdspladser og god 
bosætning. Det handler om 
at bygge nyt og 
vedligeholde det vi allerede 
har. Det gælder både huse 
og kvarterer, det gælder 
også skoler og institutioner 
og veje. Det skal se 
ordentligt ud, siger Regitze 
Tilma og fortsætter:

- Adgang til arbejdskraft er 
en nøgle. Men det handler 
også om at der er 
uddannelse tæt på. Kunne 
man få ingeniører hertil, 
eller en klimaingeniør-type. 
Det kunne også være at en 
del af SDU kunne være her. 
Det skal bare være meget 
virksomhedsorienteret. Vi 
har også mange 
internationale 
medarbejdere. Der kunne 
være idéer i at kigge på 
familien. Det kunne være 
spændende med en 
international skole. Det 
tætteste på er lige nu 
Billund. Hele den grønne 
omstilling kan vi spille en 
aktiv rolle i at komme i 
gang med den – eller 
bryde grænser. Vi laver lige 
nu et udvalg for solceller 
på tagene. Kan vi være 
med til at bryde nogle af de 
barrierer, der gør det 
svært, så tror jeg, vi kan nå 
meget længere.

Det er ikke kun 
kommunen, der skal drive 
erhvervsdagsordenen, men 
kommunen skal 
understøtte de initiativer, 
der er.

- Så er der private initiativer 
der er ved at lave et 
iværksætterhus. Det er 
selvfølgelig et privat 
initiativ, men jeg tror vi kan 
gøre meget for at 
understøtte det. Vi skal 
gøre os tanker omkring, 
hvordan vi tænker det her 
– og om vi kan putte det 
ind i skolen. Jeg synes, det 
er ret interessant. Men det 
kræver, at man ved, hvad 
hinanden laver, jeg kalder 
det en masterplan. Vi kan 
ikke gøre det selv, men det 
tror jeg, vi kan komme 
langt med, siger Regitze 
Tilma.

- Jeg tror, det kan være 
med til at understøtte 
processer og tiltag. Alle er 
startet et sted. Vi skal have 
noget mere af den energi 
og det gåpåmod. Jeg tror 
på, at det smitter. I 
Middelfart har vi det DNA, 
at man ikke er større end 
man kender hinanden – og 
at man gerne vil hjælpe, 
lyder det afslutningsvist fra 
Regitze Tilma.
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Venstre vil inddrage borgerne meget mere i hverdagen
Beslutningerne 
skal meget tættere 
på borgerne, hvis 
det står til Venstre 
i Middelfart.

Af Matthias Runge Madsen
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Det får Enhedslistens 
Cecilie Roed Schultz til at 
sammenligne det med 
Mette Frederiksen, der 
også tilbageholdt 
oplysninger til lige efter et 
valg.

- Jeg synes, det er 
bekymrende, hvis man kan 
blive ved med at finde fejl. 
Det her tyder dog ikke på 
at være en fejl. Det gør det 
ikke lettere for os at træffe 
politiske beslutninger vel 
vidende, hvad 
konsekvenserne er. Det 
her mudrer billedet og gør 
det rigtig svært for os som 
politikere at agere. Jeg 
synes, Enhedslisten har 
været meget tydelige om 
vores ønsker. Vi ønsker 
flere penge til børnene og 
bedre normeringer. Det her 
er med til at forplumre 
billedet og gøre retningen 
utydelig. Det er jeg rigtig 
træt af, siger Cecilie Roed 
Schultz til de matematiske 
fejl, der er lavet i 
forvaltningen, som nu 
betayder, at man allerede 
ved første 
budgetopfølgning er nødt 
til at finde flere penge til 
området, hvis 
serviceniveauet skal 
overholdes.

- Lad os lægge kroner og 
øre til side. Der er ingen 
tvivl om den retning, der er 
sat i budgettet. Vi har 
ønsket flere penge til 
børnene i Fredericia. Det 
har vi lagt et budget efter. 
Men de her ting der 
betyder, at det ikke 
nødvendigvis ender der. 
Det synes jeg er mangel på 

information til mig som 
politiker, siger Cecilie Roed 
Schultz.

Informationerne 
burde være delt 
med politikerne

Cecilie Roed Schultz var 
ikke bekendt med den 
store stigning, men hun 
mener, at hun som politiker 
burde være blevet 
orienteret – for hun havde 
selv efterspurgt netop den 
information.

Hvornår er du blevet gjort 
opmærksom på, at der var 
behov for en voldsom 
stigning i 
forældrebetalingen?

- Jeg er aldrig blevet 
præsenteret for en stigning 
på mellem 10 og 20 
procent. Det synes jeg er et 
meget voldsomt tal. Men 
jeg har kunnet regne ud, at 
der ville komme en større 
stigning end normalt, 
svarer Cecilie Roed 
Schultz.

Hvad tænker du om, at 
lederen af dagtilbud, der 
også sidder i byrådet, har 
tilbageholdt denne 

information som politiske 
modstandere kunne have 
brugt aktivt i en valgkamp?

- Vi havde en afstemning i 
september i Børne- og 
Skoleudvalget angående 
takststigninger. Vi har hele 
tiden vidst, at der kom 
takststigninger. Men vi har 
ikke kendt procentsatsen. 
Som jeg husker det, sad vi 
på et møde på 
Ungdommenshus og 
vedtog det. Dansk 
Folkeparti og Venstre 
stemte imod, Enhedslisten 
og Socialdemokratiet 
stemte for, forklarer Cecilie 
Roed Schultz.

Synes du, at det er 
problematisk at lade 
takstbilaget udgå af anden 
budgetbehandling?

- Ja, det er jeg helt enig i. 
Jeg troede, vi havde et 
fuldstændigt klart overblik 
over området. For vi havde 
fået beløb, men vi fik 
præsenteret nogle tal som 
vi ikke kunne få til at passe 
sammen. Der var ikke styr 
på om priserne var for et 
47-timers modul eller ej. 
Den information var vi 
enige om, at vi havde brug 
for, siger Cecilie Roed 

Schultz og fortsætter:

- Jeg kan huske, at Magnus 
(Te Pas, chef for Dagtilbud, 
skoler og fritid red.) ringede 
rundt for at finde ud af det. 
Så det kom ikke bag på 
mig, at de ikke havde det 
på plads, for der var 
tydeligvis en masse 
udfordringer på det 
tidspunkt. Jeg synes flere 
af os, uanset holdningen til 
stigningen, gjorde vores til 
at spørge ind. Som jeg 
husker det, spurgte både 
Pernelle Jensen (V) og jeg 
meget ind til de tal.

Hvad tænker du om, at 
man siden 29. september 
har kendt til de her tal?

- De tal ville vi gerne have 
kendt til. For vi havde 
spurgt specifikt efter dem 
på et udvalgsmøde.

Jeg hører dig udtrykke en 
kritik af forvaltningens 
manglende information?

- Ja.

Kan godt forstå 
der bliver stillet 
spørgsmålstegn

Selvom Venstre og 
Enhedslisten er langt fra 
hinanden i denne sag, hvor 
Enhedslisten har stemt for 
takststigninger og Venstre 
imod, så forstår Cecilie 
Roed Schultz frustrationen 
fra Venstre.

Synes du det er 
problematisk, at det er et 
byrådsmedlem, der har 
siddet på informationen?

- Jeg oplever generelt, at 
han er god til at holde 
tingene adskilt. Men jeg 
skal ikke kunne sige, om 
han er gået videre med det 
eller ej. Men jeg tror det 
faktisk ikke, for han er god 
til at holde tingene adskilt. 
Men jeg synes, det er rigtig 
ærgerligt, at han ikke er 
gået videre med det, for vi 
er flere der gerne vil have 
de tal, siger Cecilie Roed 
Schultz.

Du tror på, at der ikke er 
truffet et politisk valg?

- Det bliver spekulationer. 
Det tør jeg ikke gisne om, 
lyder det kortfattet.

Kan du forstå, at nogen 
stiller spørgsmålstegn ved 
habiliteten?

- Ja. Jeg synes generelt, der 
er nogen der har været 
meget optagede af at 
nogen arbejder i 
kommunen. Man kan bare 
ikke erklære andre 
inhabile. Det er en slags 
gentleman agreement som 
man kan mene om, hvad 
man vil. Men det var også 
lidt udfordringen for den 
sidste borgmester, siger 
Cecilie Roed Schultz.

Synes du timingen er 
besynderlig, at det kommer 
to dage efter et valg nu når 
politiske modstandere har 
brugt så meget tid på det?

- Jo. Jeg har svært ved at 
vurdere om det er samme 
sag som Mette 
Frederiksen, der valgte ikke 
at åbne en kuvert før efter 
et valg. Jeg kan godt forstå, 
hvis Venstre synes, det 
virker mærkeligt. Jeg tror, 
at hvis det havde været 
mig der havde noget på et 
politisk program, som jeg 
havde følt blev syltet eller 
holdt skjult for mig, så ville 
jeg også have reageret. Så 
jeg kan godt forstå dem, 
slutter Cecilie Roed 
Schultz.
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- Det minder om Mette Frederiksen
Forældrebetal-
ingen på 
dagtilbudsområdet 
i Fredericia 
Kommune skulle 
stige med mellem 
10 og 20 procent, 
men den ledende 
embedsmand, 
som også sidder i 
byrådet, holdt 
informationerne 
tilbage i mere end 
to måneder.

Af Matthias Runge Madsen
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Der har været meget at se 
til i 2021. Der har været 
restriktioner, som man har 
skullet forholde sig til, og 
så har der været et 
kommunalvalg, og i den 
seneste tid er der igen 
kommet restriktioner, der 
har skullet reageres på fra 
kommunalside.

- Når man ser tilbage på 
året, så ser man det her 
mundbind. Det er på den 
måde vi begyndte, og det 
er på den måde vi afslutter 
året. Det har fyldt meget, 
også kommunalt med 
nedlukninger af skoler og 
hjemmeundervisning, 
nødpasninger og på 
ældreområdet. Det har 
ikke fyldt det hele, der har 
heldigvis været andre ting, 
indleder Johannes 
Lundsfryd.

Nedlukningen af 
samfundet mener 
Middelfart-borgmesteren 
har været en øjenåbner for 
samfundet, der har valgt at 
sætte pris på ting, som 
man tidligere har taget for 
givet.

- Vi havde glemt, hvad vi 
satte pris på. Sådan er det 
i en krise. Vi troede, at vi 
kom på den anden side, og 
fik glæden ved at være til 
en koncert og høre 
superfed musik, eller 
glæden ved at stå på 
stadion og råbe et eller 
andet åndsvagt til 
fodboldspillerne, eller 
glæden bare ved at være 
sammen med andre 
mennesker. Sådan er livet, 

og det satte vi ikke pris på 
førhen, men det gør vi nu. 
Vi fik øjnene op for 
fællesskabet og blev 
bevidste om 
grundlæggende værdier i 
samfundet, siger Johannes 
Lundfryd.

Undervejs i nedlukninger 
fornemmer Lundsfryd, at 
der har været en blanding 
af følelser. Alt lige fra 
afmagt, utryghed, men 
også en 
omstillingsparathed.

- Jeg vil sige, at da vi havde 
første nedlukning var det 
en blanding af nervøsitet 
og hvad det er for noget, 
men også en pionerånd. 
Medarbejdere sagde, at de 
holdt sig væk fra deres 
egen familie juleaften for 
at have muligheden for at 
gå på vagt, og man tænkte 
man ikke skal smittes. Folk 
der gik ned i lokale 
butikker og støttede dem 
for, at de kunne overleve. 
Det har derfor været en 
blanding af bøvl, utryghed, 
men også med en masse 
gå-på-mod, gejst og 
innovationskraft. Det har 
budt på alt. Fra de højeste 
højder og i de dybeste 
dale, fortæller 
borgmesteren.

Et højdepunkt i 
kalenderåret 2021 står 
klart for Johannes 
Lundsfryd. Han husker 
tilbage på klimafolkemødet 
med stor glæde.

- I september havde vi 8-
10.000 til klimafolkemøde, 
og det var fantastisk at se 
og mærke. Vi talte 
sammen uden en skærm, 
og der var en dedikation og 
en folkelighed, og vi 
drøftede, hvordan vi skabte 
et bedre klima til 
fremtidige generationer. 
Derudover har vi arbejdet 
med vores egen 
klimadagsorden. I 2020 
sluttede vi af med en stor 
klimaplan, hvor vi lagde en 
plan for at slippe af med 
70 % af CO2’en i 2030 og 
100 % i 2050. Vi arbejder 
med planen, og begynder 
at se de første elementer 
tager form. VI skal udfase 
olie og gasfyret i hele 
kommunen. Borgerne er 
med på det, og skal vide, 

hvornår og hvordan. Der er 
7000 fyr, der står i private 
hjem, på en skole eller i en 
virksomhed. Jordvarme og 
solvarme skal ud i det 
åbne land, og i 
bysamfundene skal det 
være fjernvarme. Vi har 
eksempelvis et stort 
område i Strib, hvor gassen 
skal udfases, og på 
rekordtid er det lykkedes at 
samle opbakning fra 1.300 
husstande i Strib, der er 
med på den, siger 
Johannes Lundsfryd.

Det har ikke kun været et 
år i klimaets tegn. 
Johannes Lundsfryd var i 
2021 med Ældre- og 
Socialminister Astrid Krag 
(A) på Fænøsund 
Plejehjem, hvor de skrev 
under på aftalen 
”Fremtidens Ældreliv”. Det 
gør, at Middelfart 
Kommune kan nytænke 
ældreplejen uden at blive 
bremset af regler og 
paragraffer.

- Vi er derfor fritaget for 
nationale regler indenfor 
bureaukrati og skal arbejde 
med det i de næste tre år. 
Det kan lyde nemt, men 
som med klima tager det 
tid at komme ned i det. Vi 
har valgt en tilgang med 
dialog med vores 7-800 
medarbejdere på 
ældreområdet, så det tager 
tid, men der kommer 
konkrete handlinger. Fx 
med en rollator, badestol 
eller lignende, har vi sagt, 
at man kan møde op 
mellem klokken 08:00 – 
15:00 og gå hjem med det 
igen. I gamle dage var det 
sådan, at en skulle på 
besøg i hjemmet, og alt var 
bureaukratisk. Nu møder 
man op og kører hjem. I 
Strib er der kommet en 
demensrute. De får nu 
besøg af de medarbejdere, 
der ved mest om demens. 
Det er banalt, men der er 
kommet en anledning nu. 
Det er det dejlige med 
frihed, at vi kan gøre hvad 
vi vil, forklarer Johannes 
Lundsfryd.

Erhvervsmæssigt går det 
også godt i Middelfart. På 
Dansk Industis årlige 
måling blev de nummer 24 
ud af landets 98 
kommuner målt på 

erhvervsvenlighed.

- Det føles rart, og det er 
den særlige Middelfart 
DNA med et tæt 
samarbejde mellem 
borgere. Foreninger, 
virksomheder og 
kommunen. Tager man 
målingen i dansk 
arbejdsgiverforening, hvor 
vi blev kåret til den bedste 
kommune i forhold til 
beskæftigelse, er det et 
udtryk for, at mange 
virksomheder åbner døren 
og vil man have afprøvet 
kompetencer, så kan man 
hos dem, og jobcenteret 
skaber åbninger. Vi har, 
hvis man tager tal, 
forventninger til, at har 
man en type virksomhed, 
så skal man have et antal 
borgere i beskæftigelse. Vi 
har 140 mere i 
beskæftigelse end vi 
burde, og det er udtryk for, 
at mange er gode til at 
åbne døren. Det er rart at 
være i den situation. 
Mange virksomheder taler 
om mangel på hænder, og 
på et normalt år skabes 
der 700 – 1100 
arbejdspladser i en 
kommune som Middelfart, 
så der skal nogle hænder 
til, fortæller Lundsfryd.

Vil fordoble antal 
besøgende til 
klimamøde

Kalenderåret siger nu 
2022, og for året, der 
netop er skudt i gang, har 
Johannes Lundsfryd flere 
ting, som er sat i søen og 
som han ser frem til.

- Jeg glæder mig til at byde 
velkommen til mine 
kollegaer i byrådet. Ti af 
dem starter som nye, så 
det er en stor dag for dem, 
og det bliver godt med nye 
kræfter og nye ideer, som 
vi får ombord, men det 
bliver også vigtigt at holde 
fast i gamle dagsordener 
også. Vi skal samarbejde 
på kryds og tværs, og det 
er lidt en kunst efter 
valgkampen, hvor man har 
markeret forskellene. 
Kigger man på selve 
dagsordenen skal vi 
fortsætte med det, at det 
er et rart sted at bo, og vi 

vil have Lillebælt til at være 
en naturnationalpark, så 
det skal vi samarbejde 
med borgerne og andre 
kommuner om. Vi har 
vækst og beskæftigelse, 
og skal på det punkt byde 
velkommen til flere 
virksomheder og sørge for, 
at der er plads til dem, der 
bor her. Vi har solgt 
100.000 kvadratmeter 
erhvervsjord, og det satser 
jeg på vi gentager. Vi skal 
arbejde videre med 
bosætning. i 2021 bød vi 
velkommen til 500 flere 
borgere. 2500 flyttede til 
2000 tog herfra, så det er 
en stor udskiftning. 500 er 
vild vækst og en af landets 
højeste. Jeg har en 
ambition om, at det skal 
fortsætte. På klimasporet 
bød vi velkommen til et 
sted mellem 8-10.000 til 
klimafolkemødet i 2021, og 
jeg vil gerne slå armene op 
og byde velkommen til 
15.000 i 2022, siger 
Lundsfryd og fortsætter:

- Område for område skal 
vi byde velkommen til 
børnene, og jeg ved ikke 
om det er ekstra 
hjemmearbejde under 
corona, men der kommer 
virkelig mange, og dem 
skal vi have plads til. Det 
betyder, at der skal være 
ordentlig plads, men også 
hænder nok til dem, og det 
bliver på udfordringssiden 
en af de største. Både til 
børnene, men også fordi 
der kommer 
minimumsnomeringer. Vi 
vil også have flere SOSU-
assistenter til at tage sig af 
flere ældre, så det er en 
stor opgave, der kan blive 
den største dagsorden. 
Leverer vi ikke på 
kernevelfærden, så kan alt 
andet være ligemeget.

2022 byder på flere 
højdepunkter, også 
kulturelt. Johannes 
Lundsfryd fremhæver 
blandt andet Rock Under 
Broens to dagsfestival og 
det amerikanske band, 
Aerosmith.

- Vi glæder os til at tage 
imod Aerosmith, og jeg 
håber og tror, at vi kan 
åbne samfundet op, når 
døgnet vender og flere lyse 

timer kommer, og 
forårsvarmen titter frem. Vi 
skal have en stor fest, der 
handler om at være 
sammen og som naboer. Vi 
skal være sammen socialt, 
om det er på 
Lillebæltværftet eller på 
Tvillingegården. Det 
handler om at være 
sammen som kommune. 
Så jeg håber, at vi kan 
dyrke fællesskabet og 
2022 skal blive 
fællesskabets år, siger 
Johannes Lundfryd.

I Middelfart er der nu 
kommet en ny avis på 
gaden, og det hylder 
borgmesteren.

- Jeg tænker, at vi har brug 
for medier, der kan skabe 
en fælles offentlighed. 
Mange politikere taler 
varmt om sociale medier, 
og det skal vi også gøre, 
men det ender med at 
blive et ekkokammer, hvor 
vi kan høre på dem, der 
mener det samme som os 
selv, siger Lundsfryd.

Johannes Lundsfryd har 
tidligere talt om 
medieørkener, men med 
tilgangen af den nye 
ugeavis er det ikke på tale i 
Middelfart.

- Tager man en by som 
Randers, der er stor, findes 
der ikke en eneste 
journalist, der beskæftiger 
sig med lokalt stof. Det 
synes jeg er en katastrofe, 
og det er en katastrofe hvis 
der bliver ørkener i 
Danmark, også i 
Middelfart. Vi har brug for 
mere frodige landskaber. 
Der skal være noget, der 
har dybe rødder, men også 
noget, der vokser hurtigt og 
voldt, og der skal være 
noget helt oppe i de høje 
kroner, så man kan svinge 
sig rundt. Til et rigt 
landskab handler det om 
at have noget fælles. Vi 
skal have fællesplatforme 
med dygtige journalister, 
der er med til at sortere i 
det vi bliver mødt og 
bombarderet med, slutter 
Johannes Lundsfryd.

Se hele interviewet på 
avisen.nu
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Lundsfryd: Vi fik øjnene op for fællesskabet
Borgmester i 
Middelfart 
Kommune, 
Johannes 
Lundsfryd, ser 
tilbage på det 
forgangne år, der 
bød på corona, 
men også et år, 
hvor omkring 
10.000 var samlet 
til klimamøde i 
Middelfart 
Kommune.

Af Patrick Viborg Andersen

AVISEN   POLITIK



Et stigende pres på 
embedsapparatet, der 
skal levere løsninger til 
borgerne hver dag i et 
fortsat hastigt udviklende 
kommunikationssamfund, 
kan betyde 
embedsmæssige 
udfordringer. De betroede 
stillinger, ofte dyrt betalte, 
kan også give den enkelte 
embedsansatte stor magt. 

Ikke mindst på 
chefposterne kan 
fristelsen til at 
administrere skævt opstå, 
hvis der er karriere og 
personlige ambitioner på 
spil.

Der skyller en bølge af 
opgør ind over Danmark, 
hvor ansvarligheden i den 
offentlige forvaltning er 
kommet under lup. 

Medierne har afsløret 
skandaler, og ofte ender 
man med at stille det 
samme spørgsmål:

Hvordan kunne det ske? I 
Middelfarts 
nabokommune, 
Fredericia, har 2021 
været et år med 
overskrifter, hvor man 
også har indført en 
whistleblowerordning. Og i 
Middelfart gør man nu det 
samme:

Den 17. december 2021 

er ordningen trådt i kraft. 
Og som Middelfart 
Kommune selv formulerer 
det, så skal ordningen 
”medvirke til at forebygge 
alvorlige fejl og 
forsømmelser”. 

Tidligere ansatte, 
samarbejdspartnere, 
frivillige, praktikanter og 
leverandører har nu 
mulighed for helt anonymt 
at underrette om kritisable 
forhold i Middelfart 
Kommune. Det 
understreges at det skal 
være ”uden at frygte for 
negative konsekvenser”.

Intentionen bag 
ordningen

Intentionen er således lagt 
på forebyggelse, derved at 
whistleblowerordningen 
skal gøre det klart for 
Middelfart Kommunes 
embedsansatte, at 
eventuelle forsømmelser 

risikerer at ende hos et 
advokatfirma, der 
undersøger påstandene. 
Kommunen har til 
formålet oprettet en digital 
webportal. Denne 
håndteres af 
advokatfirmaet Bech-
Bruun der fungerer som 
ekstern leverandør. Hvis 
en henvendelse er 
relevant, vil den ende hos 
Middelfart Kommunes 
Whistleblowerenhed.

- Ordningen skal ses som 
et supplement til den 
direkte og daglige 
kommunikation på 
arbejdspladsen og det 
almindelige arbejdsmiljø-, 
ledelses- og 
tillidsmandssystem, som 
også fremadrettet vil være 
det primære samarbejds- 
og dialogforum. Byrådet 
har besluttet at indføre 
ordningen som følge af et 
EU-direktiv, skriver 
Middelfart Kommune.

På webportalen 
Safe2Whistle, der 

kan tilgås via 
Middelfart 
Kommunes 

hjemmeside, har 
en anmelder 

således mulighed 
for anonymt at 

give sig til kende. 

Ved en indberetning 
ønsker man at en eventuel 
whistleblower har en 
rimelig grund til at 
formode, at det man 
underetter om er korrekt, 
at det falder indenfor 
ordningen og at en 
afdækning er i 
offentlighedens interesse.

Der kan indberettes om 
overtrædelser af EU-ret og 
andre alvorlige 
lovovertrædelser eller 
alvorlige forhold i 
kommunen.

Af eksempler nævnes der 
strafbare forhold, 
herunder overtrædelse af 
tavshedspligt, misbrug af 
økonomiske midler, tyveri, 
svig, underslæb, bedrageri 
og bestikkelse. 

Grove og gentagne 
overtrædelser af anden 
lovgivning eller 
forvaltningsretlige 
principper, herunder 
magtanvendelse, 
forvaltningslov, 
offentlighedslov, krav om 
saglighed, magtfordrejning 
og proportionalitet. 
Seksuel chikane og andre 
grove personrelaterede 
konflikter på 
arbejdspladsen, f.eks. 
grov chikane.

Middelfart Kommune har 
endnu ikke tilkendegivet, 
hvordan man i praksis 
undersøger henvendelser, 
efter at de er tilsendt fra 
advokatfirmaet Bech-
Bruun.

Whistleblowerordning i Middelfart Kommune
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Den 17. december 
2021 trådte 
whistleblower-
ordningen i kraft i 
Middelfart 
Kommune. Det 
skal være med til 
at forebygge 
alvorlige fejl og 
forsømmelser, 
lyder det.

Af Janus Bang

AVISEN   POLITIK



Jeg har ikke skrevet så 
meget de sidste mange 
uger, jeg her simpelthen 
ikke haft tid grundet købet 
af et hus fra 1854. Huset 
trængte til en bette 
modernisering, du ved lidt 
maling og den slags og i 
min naive tro på egne 
evner, forventede jeg 
huset færdigt inden jul. 
Det blev det så ikke. 

Da vi overtog huset midt i 
september, havde jeg ikke 
regnet med at stå til jul 
med kun det halve 
brugbart omend ikke 
færdigt. Jeg er en af de 
her jubeloptimister, der 
laver en plan og forventer, 
at alt går snorlige helt 
uden bøvl.  
Vi har hidtil boet til leje og 

efter aftale med vores 
udlejer, skulle vi flytte 31. 
oktober, vi endte med at 
flytte den 3. december.

For at gøre en lang historie 
kort, så endte jeg med at 
rive det halve hus ned 
indvendigt, og grundet 
forskellige uheldige 
omstændigheder blev 
stuen samt et 
børneværelse ikke færdigt. 
Og resten er stadig work in 
progress. 

Den snu læser har nok 
allerede regnet ud at 
gammelfar her ikke just er i 
kridthuset på 
hjemmefronten. Både min 
kone og horden af børn har 
bidt mig i haserne siden de 
måtte sove på madrasser i 
det gamle hus, da jeg ikke 
havde fået varme på i det 
nye, fordi der ankom 
radiatorer med forkerte 
mål. 

Grundet pladsmangel 
havde vi været nødsaget til 
at flytte over to dage, da 
alle vores ting fra stuen og 
hobby rum skulle ud på et 
lager. Vi havde så flyttet 
senge og spisestue ned i 
det nye hus på 
andendagen, altså samme 
dag, som jeg fandt ud af, 
det var de forkerte 

radiatorere, i øvrigt også 
samme dag som der kom 
frostvejr. Det resulterede i, 
at jeg måtte bede min 
udlejer om lov til at smide 
madrasser på gulvet i det 
ellers tomme hus, heldigvis 
var udlejer forstående og 
gav os lov.

Vi fik varme på og flyttede 
ind i ruinen, halvdelen af 
huset var brugbart og jeg 
var på daværende 
tidspunkt sikker på, at jeg 
nok skulle få stuen færdig.

Min kone var nu begyndt at 
prikke mig lidt på 
skulderen og minde mig 
om, at denne jul var det jo 
alle børnene plus 
bedsteforældre og andet 
godtfolk der skulle holde jul 
ved os.  Jeg fastholdt 
hårdnakket, at der var 
masser af tid, lige indtil de 
forkerte vinduer ankom, 
iøvrigt to uger for sent. Da 
jeg så skriften på væggen, 
brugte jeg et par dage på 
at udtænke, hvordan jeg 
skulle få det sagt til min 
kone. Hun er klogere en, 
jeg er så hun havde 
allerede regnet det ud, 
men hun lod mig stege i 
eget fedt uden et ord, indtil 
jeg måtte krybe til korset 
og bekende mine synder 

fem dage før juleaften. Hun 
tog det pænt.
Plan b blev, at vi måtte 
indrette spisestuen på 
20m2 således, at vi kunne 
være der, der var kommet 
et par afbud så vi skulle 
kun være 15 i alt.

Juleforberedelserne gik 
igang og til anledningen 
havde konen indkøbt en 
lyskæde med 1500 led lys i 
som skulle pryde haven, 
den havde vi endnu ikke 
fået hængt op den 23. 
december, så da min bedre 
halvdel kørte efter noget 
hun manglede, besluttede 
jeg mig til at mande mig op 
og hænge lyskæden op, 
uden hendes viden, jeg 
tænkte det ville give et par 
point på den slunkne 
konto. Hvad kunne gå galt, 
sneen dalede idyllisk ned 
og der var stadig lyst da 
klokken var 15.30 om 
eftermiddagen.

Kæden lå i en lille 
plastikkasse pænt foldet 
sammen, til info er det en 
af de der kæder, hvor 
lysene sidder på siden og 
er et par centimeter lange. 
Jeg regnede med, at jeg 
lige kunne tage fat i den 
ene ende og nænsomt rulle 
den ud og herefter placere 
den på taget hele vejen 

rundt.
Jeg tog kassen under 
armen og gik udenfor, jeg 
satte strøm stikket i og tog 
resten ud af kassen, jeg 
begyndte at folde kablet 
ud, efter et par meter, tabte 
jeg så hele rullen ud af 
hånden og rullen delte sig 
og svulmede på magisk vis 
op i størrelse. Min første 
tanke var, hvordan fanden 
så meget kabel kunne 
være i den lille kasse. Jeg 
havde på dette tidspunkt 
ikke indset, hvad jeg var 
oppe i mod og i min utidige 
ildhu, valgte jeg at løfte 
kablet op fra jorden ved at 
bruge de par meter, jeg 
havde rullet ud.

Det var ikke klogt.

Hele lortet filtrede sammen 
i en kæmpe klump, jeg 
prøvede febrilsk at få det 
filtret ud, men jo mere jeg 
prøvede jo mere blev det 
filtret sammen. Nu havde 
jeg efterhånden brugt på 
den pæne side af en time, 
det blev mørkere og 
mørkere og det var absurd 
koldt, sneen var heller ikke 
så fandens idyllisk mere. 
Jeg tror, der gik en times tid 
mere, jeg var nu blevet 
gennemkold og trods min 
indsats havde jeg ikke fået 
noget videre filtret ud, der 

var vel en 5-6 meter 
ledning, som var rullet ud 
og resten lignede mere 
Mælkevejens samlede 
stjerner samlet i en klump.

Jeg endte med at smide 
lortet på jorden i vrede og 
afmagt. Skæbnen ville, at i 
samme øjeblik kom konen 
tilbage, hun gik forbi mig, 
stoppede op, kiggede på 
mig og kiggede ned på 
kæden der lå der og flød 
på jorden og sagde blot: 
“Jeg kan se, du hænger 
lyskæden op.” Jeg stod der 
med frost i skægget og 
kolde fødder og overvejede 
mit næste træk, det blev, 
at jeg smed kæden rundt 
omkring havedammen og 
lod det være filtret 
sammen, det blev nu 
meget pænt.

Vi havde en hyggelig 
juleaften og alt forløb vel, 
vi sad lidt trangt og måtte 
sætte juletræet op ved 
siden af værelserne på 
første sal, men det var 
hyggeligt og maden var 
god.

Næste jul er jeg nok 
færdig med huset.

Godt Nytår.

Franks fede jul
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Kender du 
Murphys Law, du 
ved den med, at alt 
der kan gå galt går 
galt? 
Klummeskribent 
Frank Jensen ser 
tilbage på en 
hektisk jul.

Af Frank Jensen

Foto: Frank Jensen - AVISEN

AVISEN KLUMME





Flere steder i landet er der 
tradition for, at der laves og 
ophænges et portræt af 
afgåede borgmestre. Det 
gælder også i Middelfart 
Kommune, hvor det første 
portræt i den sammenlagte 
Middelfart Kommune (efter 
kommunalreformen) 
onsdag den 15. december 
blev afsløret. Steen 
Dahlstrøm var den 
samlede kommunes første 
borgmester, og i 

forbindelse med hans 40-
års jubilæum i byrådet til 
nytår blev portrættet 
afsløret.

Portrættet er malet af Anne 
Gyrite Schütt, og er et 
oliemaleri i klassisk stil. 
Det skal fremover hænge 
på Middelfart Rådhus.

Steen Dahlstrøm kunne 
den 1. januar 2022 fejre 
40-års jubilæum i 
Middelfart Byråd. Han blev 
valgt til byrådet for første 
gang i 1981 og sad som 
menigt medlem af Byrådet, 
indtil han i 1986 blev valgt 
som borgmester. Steen 
Dahlstrøm var borgmester i 
31 og et halvt år, indtil han 
i 2017 overgav 
borgmesterkæden til 
partifælden, Johannes 
Lundsfryd Jensen.

Ved kommunalvalget i 
2021 genopstillede Steen 
Dahlstrøm som nummer to 
på den socialdemokratiske 

liste og blev genvalgt til 
endnu en periode efter, at 
han fik 540 stemmer, 
hvilket var fjerde flest i hele 
kommunen.

Steen Dahlstrøm har 
gennem årene bestridt 
mange forskellige 
tillidshverv i den 
kommunale sektor, 
blandt andet var han 
gennem 30 år medlem af 
flere af KL’s faglige 
udvalg.

Var med til 
kommunesam-
menlægningen

70-årig Steen Dahlstrøm 
er oprindeligt uddannet 
lærer fra Kolding 
Seminarium. Den 14. 
januar 2011 blev han 
Ridder af Dannebrog, og i 
sin tid som borgmester 
var han blandt andet med 
til at etablere 

Trekantområdet Danmark, 
der er et samarbejde 
mellem kommunerne i 
området. Derudover har 
Dahlstrøm været med til 
kommunesammenlæg-

ningen i Middelfart 
Kommune tilbage i 2007, 
hvor Middelfart, Nørre Aaby 
og Ejby blev samlet til én 
kommune. Dahlstrøm var 
også med til at stå bag 

omdannelsen af Hindsgavl, 
der blev lavet om fra 
landbrugsjord til en 
dyrehave.  

Tidligere borgmester hyldet efter 40 år i lokaldemokratiet
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I december blev 
borgmesterportræt
tet af 
forhenværende 
borgmester og 
nuværende 
byrådsmedlem 
Steen Dahlstrøm 
afsløret på 
Middelfart Rådhus.

Af Patrick Viborg Andersen

AVISEN   POLITIK

Steen Dahlstrøm, Anne Gyrite Schütt og Johannes Lundsfryd. Foto: Middelfart Kommune





Bent Frandsen er om 
nogen et synonym med 
Rock Under Broen. Han har 
været med siden 1989, og 
bortset fra en mindre 

periode, hvor han holdt 
pause, har han været med 
siden starten. I starten var 
Frandsen blandt andet 
manden, der var med til at 
skaffe strøm og skurvogne.

- De fandt ud af, at man 
har visioner og var 
nyskabende, og at de blev 
nødt til at holde fast i mig. 
Da vi startede, var jeg hos 
ABB, og da der skulle 
bruges strøm og 
skurvogne, var jeg god at 
have med, da jeg kunne 
skaffe dem næsten uden 
beregning. Den måde gør 
man det ikke på i dag, men 
det gjorde man dengang, 
siger Frandsen og kommer 
ind på visionerne, der var 
bag festivalen, da man 
startede op:

- Visionerne dengang var at 
prøve. I 10-15 år havde 
man lavet koncerter i 
Lillebæltshallen, og ville ud 
på græsset, så man 
prøvede med tre bands, og 
det blev en kæmpe 
succes.

Da festivalen startede op, 
var det langtfra samme 

setup som i dag, hvor alting 
spiller med faciliteterne.

- Toiletterne var gamle 
containere, og man havde 
ikke professionel 
sikkerhed, eller noget som 
helst med ambulancefolk 
eller læger på pladsen, 
som i dag. Det var helt 
nede på amatørplan, og 
ingen troede på, at vi ville 
lave så stor omsætning 
som vi har, og gøre den så 
kendt. Det var ikke i 
tankerne dengang, 
forklarer Bent Frandsen og 
kommer ind på reaktionen 
efter den første festival:

- Folk var ellevilde. Vi var 
lykkelige over, at der var 3-
4000 mennesker. Det var 
Fielfraz,  TV2 og Johnny 
Madsen. Det er sjovt. Vi 
kan finde de samme navne 
i dag, det kniber med 
Filefraz, men ellers er det 
samme navne, der figurer 
på danske festivaler. Vi var 
store på det tidspunkt. Det 
var deromkring Jelling 
Musikfestival kom med, 
men vi følte vi godt kunne. 
Et par år senere løb vi ind i 
det dårligste vejr to år i 

træk og havde underskud. 
ABB og de andre 
leverandører var flinke og 
lod os slippe med at betale, 
og vi tjente det ind på 
vinterkoncerterne, og fik 
det tjent ind. Når festivalen 
er, slut må vi ikke have 
noget på bankbogen, og 
pengene skal derfor ud at 
arbejde.

Band fik eskorte 
fra Tyskland

Gennem årene har der ikke 
været en slags 
gennemgående 
musikgenre. Programmet 
har gennem alle årene 
været af varierende 
karakter, og det er ud fra 
devisen om at have 
kunstnere, der rammer det 
publikum vil høre.

- Programmet har været 
mainstream, og vi er gået 
efter det folk vil lytte til. Vi 
bruger Voxmeter til at finde 
ud af hvad vores publikum 
vil høre, og jeg har sagt 
hvert år, at det er det 
bedste program vi har haft, 
og jeg mener seriøst vi har 

været gode til at skrue 
programmet sammen, 
siger Bent Frandsen.

Gennem årene har der 
været flere sjove oplevelser 
for folkene bag Rock Under 
Broen. Særligt husker 
Frandsen tilbage på et 
band.

- Vi havde Becah Boys på 
et tidspunkt, hvor vi stadig 
var meget ”grønne”, og 
ikke vidste, hvad vi havde 
sagt ja til. Vi blev noget 
bekymret over det, da vi 
opdagede de skulle have 
deres egen scene, men 
dengang var de 
fantastiske. De skulle have 
politieskorte fra Tyskland. 
Ved afkørslen til Middelfart 
skulle der stå et 
amerikansk flag, da de 
kørte af. De kom i 
forskellige limousiner og 
pressemødet der kom var, 
hvor de var der enkeltvis 
og ikke sammen. Det 
kunne man dog ikke se på 
scenen, da the show must 
go on, forklarer formanden 
for Rock Under Broen.

Kigger man generelt på 

festivalsprogrammer er der 
flere gange de samme 
kunstnere på scenen, og 
det er der en særlig grund 
til.

- Folk vil have 
genkendelige. Det kan jeg 
se, når jeg kigger på 
pladsen. Men der er 
mange navne, hvis vi går 
bogen igennem, og man 
ser gengangere fra det 
danske marked. Folk 
spørger hvorfor køber vi 
ikke dem og dem, og så 
skal vi give et bud, men det 
kan være, vi ikke har budt 
nok. Vi er også oppe mod 
Tinderbox i Odense. Når 
Tinderbox køber nogen, så 
lukker de aftalen så de kun 
må spille hos dem på Fyn. 
Vi skal derfor tidligt ud, 
siger Frandsen.

Tilbud om store 
navne

En festival står særligt klar 
i Bent Frandsens erindring, 
hvor der var rekord hos 
RUB.

- Vi havde 

Fra lille festival til velrenommeret brand
Den første udgave 
af Rock Under 
Broen var med tre 
koncerter. Det står 
i stor modsætning 
til dette års 
udgave, der er en 
festival over to 
dage med i alt 12 
koncerter. 
Formand for 
festivalen, Bent 
Frandsen, ser 
tilbage i tiden, og 
afslører, at de var 
tæt på at hente et 
stort internationalt 
navn til den store 
plads et par dage 
efter dette års 
koncert med 
Aerosmith.
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rekordomsætning i 2006, 
hvor jeg stoppede for 
første gang. Deep Purple 
spillede, og vi var over 
25.000 på pladsen. I de 
sidste par år inden corona 
var vi også deroppe med 
omsætningen, men nåede 
det ikke helt, siger Bent 
Frandsen, som fortæller, at 
festivalen med tiden har 
fået et anerkendt ry.

- Der er mange navne, som 
vi gerne vil have fat i og 
byder på dem, men skal 
være accepteret af det 
udenlandske 
”management”. Vi er 
kommet i den klasse efter, 
at vi har fået Aerosmith 
ind. Det giver os en 
stolthed, og vi har budt på 
et voldsomt stort navn til 
2023, som bliver min 
afskedskonert. Jeg tror, at 
vi er tæt på at lande dem, 
siger Bent Frandsen.

Inden fokus bliver på 2023 
er der dog et 2022, der 
skal overstås, og det er 
ikke et nemt år, som netop 
er startet.

- Jeg ved, at  2022 er et 
svært år, uanset om vi 
næsten har udsolgt. Vi er 
tæt på at lukke lørdagen, 
og har billetter til om 
fredagen, men de store 
navne, hvor vi skal slæbe 
hele landet til,  er svært. 
Med Aerosmith er vi oppe 
imod eksempelvis 
Copenhell, og det er de 
samme kunder, som vi 
kæmper om, men jeg 
forventer, at vi får en fyldt 
plads. Vi mangler at sælge 
3-4.000 billetter før, at det 
er økonomisk rentabelt, 
forklarer Frandsen og 
kommer med et eksempel 
på, at covid-19 har sat sine 
spor:

- Vi afviklede en koncert 
med Queen Machine i 
Fredericia sammen med 
EventC, hvor en procentdel 
blev væk, fordi de var 
bange. Jeg havde lagt hele 
reklamekampagnen for 
Rock Under Broen i 
december, og der kunne 
jeg ikke have forudset, at 
corona ville ramme ind, så 
det fik ikke den ønskede 
effekt. Aerosmith kommer 
på landsdækkende tv-
reklamer i uge tre og fire, 
og kunne jeg ændre det, 
ville jeg også gøre det.

Stort navn var tæt 
på

I år kommer der noget af et 
navn til Middelfart i form af 
Aerosmith, men faktisk 
kunne det være blevet til 
endnu et stort navn et par 
dage efter den koncert. 
Rolling Stones var klar i 
kulissen, men det sidste 
manglede.

- Vi var rigtig tæt på. Vi fik 
tilbuddet om at lave dem to 
dage efter Aerosmith, og 
selvfølgelig var jeg oppe at 
køre, men jeg kunne se, at 
vi skulle finde fem millioner 
US dollars (32,8 millioner 
danske kroner) upfront og 
dem havde jeg ikke. Jeg 
skulle garantere pengene, 
så jeg var rundt med 
kommunen, erhvervslivet 
og indenfor tre dage fik vi 
stillet garantisummen. Jeg 
var taknemmelig for 
opbakningen. Det hele var 
planlagt, og oplægget var, 
at de ville spille på 
afsluttede festivaler og 
derfor kunne de se med 
det setup vi havde, at alt 
stod der. Det eneste vi ikke 
kunne levere, var 20.000 
siddepladser, og det 
undersøgte vi. Der findes 
tribuner op til 15.000, men 
de står på det tidspunkt i 
Svendborg, hvor DGI har et 
stort landsstævne, så vi 
prøvede England og 

Tyskland. Englænderne 
sagde, at de ikke kunne nå 
at bygge det op, hvis de 
først kunne efter 
Aerosmith, så vi var nødt til 
at sige nej tak til den dato, 
siger Bent Frandsen.

Til gengæld glæder 
Frandsen sig til den 16. 
juni 2022, hvor Aerosmith 
går på scenen.

- Jeg glæder mig som et 
lille barn. Tidligere har jeg 

altid sovet hjemme, nu har 
jeg leget en cirkusvogn 
bare for at få lugten af det 
hele og være med hele 
vejen rundt. Det er en 
kæmpe opgave, og derfor 
har vi købt et firma udefra 
for at få hjælp til 
afviklingen. Det er ikke 
unormalt, og det er nogen 
jeg kender personligt, og 
de kender Aerosmith, og 
det giver en tryghed, 
forklarer RUB-formanden.

Bent Frandsen ser også 
frem til dette års udgave af 
Rock Under Broen, der for 
første gang nogensinde er 
en to dagsfestival.

- Det bliver fantastisk. Især 
i år, hvor det er delt op 
med de unge fredag aften, 
men jeg er på usikker 
grund. Vi lavede fredagen 
for at få folk til at beholde 
deres lørdagsbilletter. Jeg 
håber, at der kommer 
mange, det er et fantastisk 

program, slutter Bent 
Frandsen.

Til dette års udgave af 
Rock Under Broen, der 
afvikles den 10.-11. juni, 
spiller Martin Jensen, 
Hjalmer, Scarlet Pleasure 
og Suspekt om fredagen, 
mens Boney M, Status 
Quo, Malurt, JUNG, Gnags, 
Magtens Korridorer, Queen 
Machine og Rasmus 
Seebach spiller om 
lørdagen.
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Bent Frandsen ser frem til at give pulikum en ny oplevelse i år. Her ses publikum til 2019-udgaven. Foto: Matthias Runge Madsen - AVISEN




	AV1DATDT3012211111001
	AV1DATDT3012211111002
	AV1DATDT3012211111003
	AV1DATDT3012211111004
	AV1DATDT3012211111005
	AV1DATDT3012211111006
	AV1DATDT3012211111007
	AV1DATDT3012211111008
	AV1DATDT3012211111009
	AV1DATDT3012211111010
	AV1DATDT3012211111011
	AV1DATDT3012211111012
	AV1DATDT3012211111013
	AV1DATDT3012211111014
	AV1DATDT3012211111015
	AV1DATDT3012211111016
	AV1DATDT3012211111017
	AV1DATDT3012211111018
	AV1DATDT3012211111019
	AV1DATDT3012211111020
	AV1DATDT3012211111021
	AV1DATDT3012211111022
	AV1DATDT3012211111023
	AV1DATDT3012211111024
	AV1DATDT3012211111025
	AV1DATDT3012211111026
	AV1DATDT3012211111027
	AV1DATDT3012211111028
	AV1DATDT3012211111029
	AV1DATDT3012211111030
	AV1DATDT3012211111031
	AV1DATDT3012211111032
	AV1DATDT3012211111033
	AV1DATDT3012211111034
	AV1DATDT3012211111035
	AV1DATDT3012211111036
	AV1DATDT3012211111037
	AV1DATDT3012211111038
	AV1DATDT3012211111039
	AV1DATDT3012211111040

