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Der har i flere omgange 
været kraftige reaktioner 
om borgervejlederen – 
eller som det også kaldes 
– borgerrådgiveren. 

Udgangspunktet for 
etableringen af en sådan 
stilling i Fredericia 
Kommune var en række af 
sager, specielt fra 
Jobcentret, der var aktuelle 
op mod kommunalvalget i 
2017. 

For at imødekomme 
kritikken af forvaltningen 
ønskede en række 
politikere at anvende 
kommunallovgivningens 
mulighed for at få en 
borgervejleder i 
kommunen. 

Målet var at få bedre 
retssikkerhed i 
forvaltningen af de ofte 
tunge sager, der plagede 
Fredericia Kommune. Som 
en klassisk, jydsk 
provinsby, var demografien 
i Fredericia bestemt af de 
historiske 
industriarbejdspladser. En 
pæn del af befolkningen 
havde baggrund i 
arbejderkulturen, med alt 
hvad der følger med af 
social arv, uddannelse og 
manglende social 
mobilitet.

Samtidig var 
socialdemokraterne dybt 
afhængige af de stemmer, 
der kom fra det 
demografiske bagland. 
Det betød også, at det var 
svært at sælge en politik, 
der ikke tog hensyn til de 
borgere, som kunne falde 
indenfor forvaltningens 

søgelys i den ene eller 
anden sammenhæng. 
Kritikken mod 
forvaltningens 
medarbejdere handlede 
ofte om fejl i 
sagsbehandlingen, og 
senere undersøgelser viste 
da også, at det ikke altid 
var så perfekt og fejlfrit, 
selvom i sær cheferne 
forskansede sig bag ved 
trygheden i at 
socialdemokraterne var 
mere fagforening end 
borgerorienterede.

Men Jacob Bjerregaard var 
kløgtig. Udover at han 
havde sikret et bredt flertal 
omkring store dele af 
lokalpolitikken i Fredericia, 
så ønskede han også at få 
forvaltningen slanket og 
gjort mere 
borgerorienteret. 

Som man senere så i 2021 
skaffede det ham også 
mange fjender blandt 
kommunens tro soldater, 
specielt på chefgangene. 
Han var den store 
modsætning til den 
nuværende borgmester 
Steen Wrist, der er flasket 
op i fagbevægelsen, og 
som en af sine første 
gerninger på posten 
forsikrede medarbejderne i 

kommunen om, at nu 
skulle de have det godt. Et 
løfte han i øvrigt har holdt.

Det var i sær Christian 
Jørgensen fra Venstre, der 
var stor tilhænger af en 
borgervejleder i Fredericia 
Kommune. Og som en af 
de politikere der var med til 
at ansætte Jesper Gottlieb, 
ønskede han en stærk 
profil, der kunne stå imod 
forvaltningens pres og 
magtapparat. Gottlieb kom 
med en baggrund som 
både socialrådgiver og 
jurist. En usædvanlig 
kombination for et 
menneske. Men Jørgensen 
var af den opfattelse, at 
denne unikke kombination 
var den helt rette. På 
rådhuset så man skævt til 
etableringen af en 
borgerrådgiver i 
kommunen. Vanen tro var 
man bedst tjent med at 
have styr på alle tropper i 
forvaltningsapparatet, og 
hvordan kunne man 
kontrollere en mand, der 
var ansat under byrådet og 
ikke skulle stå skoleret for 
hverken borgmester eller 
kommunaldirektør?

Ikke desto mindre 
offentliggjorde kommunen 
på deres hjemmeside en 

beskrivelse af 
jobfunktionen, der slog 
dette fast. Men i praksis 
var der en lille detalje, der 
senere blev til et våben i 
forvaltningens forsøg på at 
skaffe Jesper Gottlieb af 
vejen. Selvom lovens 
intention ellers er soleklar, 
nemlig at en 
borgerrådgiver skal være 
uafhængig og ikke 
underlagt en forvaltning, så 
skal kommunalbestyrelsen 
sørge for at få skrevet ind i 
styrelsesvedtægten, at 
man har en borgervejleder:

Det gjorde man 
tilsyneladende ikke.

Hvorfor vides ikke. Men da 
Jesper Gottlieb efter 
kommunalvalget i 2021 
informerede den nyvalgte 
borgmester om at denne 
detalje burde ordnes, 
svarede Wrist tilbage, at 
han fandt det upassende 
at få en mail om dette. 
Nogle måneder senere 
indkaldte 
kommunaldirektør Camilla 
Nowak borgervejlederen til 
en tjenestelig samtale, 
hvor hun tilmed havde bedt 
en ordinær leder fra 
Jobcentret om at deltage. I 
forvejen havde man afgjort, 
uden i øvrigt at have spurgt 

Gottlieb om hans svar på 
Jobcentret og 
Familieafdelingens 
påstande mod ham, at han 
skulle have en advarsel.

Kort sagt vil man fyre ham.

Hvis forvaltningens logik og 
rationale indenfor den 
juridiske vurdering af 
Jesper Gottliebs 
ansættelse er korrekt, så 
betyder det ganske simpelt 
følgende:

Fredericia Kommune har 
slet ikke haft en uafhængig 
borgervejleder de sidste 
fem år. Det er kun noget, 
man har ladet som om. Alle 
talerne, roserne og de 
mange gange politikerne 
har henvist til at 
kommunen havde en 
borgervejleder, har været 
spil for galleriet. I 
virkeligheden har man 
ladet en dør stå på klem 
for, at hvis forvaltningen 
blev sur på Gottlieb, kunne 
man skille sig af med ham.

Alle de ledende politikere 
har dukket sig, da vi 
kontaktede dem for at 
spørge indtil sagen. Alle 
har henvist til Camilla 
Nowak. Kort og godt så har 
de besluttet at borgerne i 

byen ikke har en 
uafhængig borgervejleder 
længere. Det er det 
faktum, de skal forholde 
sig til. Det forbliver uvist, 
hvorledes man selv 
forventer at 
borgervejlederfunktionen 
overhovedet skal kunne 
praktiseres, når den 
forvaltning Jesper Gottlieb 
skal holde øje med, både 
kan advare og fyre ham, 
når de bliver sure over 
hans arbejde.

Moralen er at den lærdom 
man så nidkært forsikrede 
hele Fredericia om at man 
havde fået efter 
borgmestersagen, ADP-
skandalen og alt det andet, 
er forduftet allerede få 
måneder efter at man er 
blevet valgt. Man startede 
med i konstitueringen at 
slå fast, at politikerne 
skulle blande sig udenom 
forvaltningens affærer. Og 
nu fjerner man en af de 
mest populære 
borgervejledere i Danmark. 
Samtidig må vi spørge os 
selv om, hvorvidt der vil 
komme flere borgere og 
søge råd hos en 
borgervejleder, der som det 
ser ud nu, slet ikke er 
uafhængig alligevel.

Leder: Fredericias borgere har ingen borgervejleder
Spil for galleriet og 
ingen uafhængighed 
er en chokerende start 
på en ny valgperiode. 
Der er igen skabt uro 
omkring 
borgervejlederen i 
Fredericia Kommune.

Af Janus Bang

Jesper Gottlieb har været tavs under forløbet. Foto: AVISEN
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Traditionelt har 
venstrefløjen været 
modstander af en hård 
kurs overfor de fleste 
agressorer, mens 
højrefløjen har satset på 
konsekvens. 
Beskyldningerne er fløjet 
gennem luften, ikke mindst 
i den periode hvor 
venstrefløjen var glad for 
den kommunistiske 
verdensrevolution. Her 
betød det noget, hvis 
amerikanerne ville opstille 
en raket eller sejle gennem 
dansk farvand med 
atomvåben.

Men tiderne skifter. I hvert 
fald har den 
socialdemokratiske 
regering besluttet at 
indlede forhandlinger med 
USA om en bilateral 
forsvarssamarbejdsaftale. 

Den skal ifølge regeringen 
åbne ”for nye 
samarbejdsmuligheder og 
aktiviteter i Danmark”. 
Indenfor de kommende 
måneder vil den 
socialdemokratiske 
regering således sætte sig 
ned med amerikanerne for 
at aftale et eller andet. Og 
det er et eller andet, for der 
er meget lidt konkret 
information på nuværende 
tidspunkt.

– En 
forsvarssamarbejdsaftale 
med USA skal underbygge 
det tætte samarbejde USA 
og Danmark i forvejen har. 
Det har været afgørende 
for vores sikkerhed og 
tryghed, at Danmark er i 
kernen af NATO, sammen 
med USA. Det er derfor, at 
vi står skulder ved skulder 
med USA, når vestlige 
værdier som frihed og 
demokrati udfordres. 
Aftalen vil lette og 
videreudvikle vores 
allerede tætte militære 
samarbejde med USA og 
forbedre amerikansk 
adgang til – og mobilitet på 
– det europæiske 
kontinent og i Danmark. 
Det vil gavne både 
Danmark og USA og 

bidrage til europæisk 
samarbejde, siger den nye 
forsvarsminister, Morten 
Bødskov.

Frasen om at man står 
skulder ved skulder 
omkring ”vestlige værdier 
som frihed og demokrati”, 
er et centralt element i den 
sikkerhedspolitiske 
selvforståelse. For 
sikkerhedspolitik handler 
ikke kun om hvad man vil, 
men også om hvad man 
kan. Reelt har NATO 
opbygget alliancen tæt op 
ad Ruslands grænser, og 
derfor har Vladimir Putin så 
sent som for en måned 
siden sagt, at Rusland ikke 
længere vil acceptere den 
udvikling. I modsætning til 
NATO har Rusland dog 
magten til at slå igen. For 
deres missilsystemer er 
topmoderne. Realiteten er 
derfor, at vesten ikke kan 
vinde over Rusland, hvilket 
ikke er noget man taler højt 
om.

For det bringer os tilbage i 
en ny periode med kold 
krig. Ingen af fraktionerne 
kan vinde noget ved en 
krig. Det vil kun være en 
risiko for jordens 
befolkning, der kan risikere 

anvendelsen af atomvåben 
i yderste konsekvens. Hele 
dette spil var centralt under 
den kolde krig, hvor 
stormagterne afprøvede 
deres grænser, men i det 
store hele var tvunget til at 
beherske sig. Det er den 
historiske kontekst. Hvorfor 
at de vestlige værdier skal, 
eller om de kan, overføres 
på eksempelvis Rusland, 
står ubesvaret tilbage. I 
stedet for er der fokus på 
venskabet med USA, hvor 
Danmark siden 
begyndelsen af NATO’s 
eksistens, stort set har 
været den loyale følger.

– Vi står lige nu midt i en 
kamp om værdier. Det 
handler ganske enkelt, om 
at vi vil insistere på den 
regelbaserede 
verdensorden og de 
demokratiske værdier, vi 
har bygget vores samfund 
op omkring. Her står 
Danmark og USA urokkeligt 
sammen. Med den verden 
vi ser omkring os skal vi gå 
nye veje og vi ønsker at 
samarbejde endnu tættere 
med vores vigtigste 
allierede. Det er godt for 
Danmark, Europa og det 
forpligtende fællesskab i 
NATO. I svære tider rykker 

venner endnu tættere 
sammen. Det gør Danmark 
og USA nu, siger 
udenrigsminister Jeppe 
Kofod.

Historien skal 
genopfriskes

Udenrigsministeren 
definerer således 
konflikten med Rusland 
som et spørgsmål om 
værdier. Men den 
sikkerhedspolitiske 
situation er ikke målbar i 
værdier. Den er målbar i 
militær kapacitet og 
geopolitiske interesser. Her 
ser Rusland sig selv om 
forurettet, og det samme 
gør Kina. Uanset hvilke 
værdier og meninger man 
må have om Rusland og 
Kina i vesten, så skal man 
være parat til at følge sine 
ord op med handling. Og 
det vil i denne 
sammenhæng være 
militær konflikt. Skulle det 
ske må man realistisk 
vurdere konsekvenserne, 
herunder om man er i 
stand til at vinde en 
konflikt over enten Rusland 
eller Kina.

Svaret er indlysende nok. 

Det er man ikke. Det 
eneste våben der er i 
skuffen er økonomiske 
sanktioner. Man kan derfor 
vurdere situationen og 
regeringens kommende 
forhandlinger med USA om 
en ny samarbejdsaftale til 
at være mere af 
symbolpolitisk karakter. For 
reelt vil hverken Danmark 
eller NATO kunne tvinge 
Rusland til ret meget af 
militær magt.

Nedrustningsaftalerne i 
1970’erne og 1980’erne 
var første skridt på vejen til 
at skabe et mere fredeligt 
verdensbillede. Realiteten 
om en potentiel atomkrig 
var drivkraften. Det han 
nogle af nutidens politikere 
tilsyneladende ingen 
erindring om. Men de gør 
klogt i at genopfriske 
historien og huske på, at 
da Sovjetunionen blev 
opløst i 1991, beholdt man 
sine missiler.

Spørgsmålet er om den 
nuværende tilgang til 
Rusland og Kina er udsøgt 
naiv, eller om det er en del 
af den stillingskrig, vi så 
under den kolde krig.

Den 
sikkerhedspolitisk
e diskurs i vesten 
er ofte blevet et 
spørgsmål om 
feltet mellem det, 
man har kaldt for 
høge og duer.

Perspektiv: Er det en naiv tilgang til Rusland?
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Af Janus Bang

Foto: Pixabay

AVISEN   POLITIK





En stigning på 15 procent i 
forhold til året før. Det er 
resultatet hos DLG, der har 
hovedsæde i Fredericia. 

Driftsresultatet (EBITDA) 
steg til 2,3 mia. kr. og 
resultatet før skat rundede 
for første gang 900 mio. kr. 
Koncernresultatet efter 
skat landede på 733 mio. 
kr., hvilket svarer til en 
indtjeningsvækst på 22 
procent i forhold til 
rekordresultatet i 2020.

– Den øgede indtjening er 
et resultat af det 
strategiskifte, vi foretog 
med ’Leading the Way’ i 
2017. Regnskabet vidner 
om en sund og solid 
forretningsportefølje, hvor al
le områder bidrager til det 
flotte resultat. Jeg glæder 
mig især over en klar 
forbedring af vores 
indtjeningsevne, som vi nu 
for fjerde år i træk har 
styrket betydeligt. 
Forventningen er, at den 
tendens fortsætter i de 
kommende år, siger 
koncernchef Kristian 
Hundebøll.

Det tyske marked 
fortsætter med at bidrage 
markant til såvel top- som 
bundlinjen i DLG-
koncernen. 

Med en samlet omsætning 
på 38 mia. kr. henter DLG 
fem mia. kr. i toplinjevækst 
og 12 procent 
indtjeningsvækst alene i 
Tyskland. Dette skal også 
ses i lyset af de stigende 
råvare- og energipriser.

Det historisk gode resultat 
betyder, at DLG kan 
udbetale et historisk højt 
udbytte til de danske 
andelshavere på 173 
mio.kr., hvilket er en 

stigning på 28 procent i 
forhold til 2020. Det giver 
en forrentning af 
andelskapitalen på 13 
procent.

Agribusiness 

Omsætningen inden for 
koncernens Agribusiness-
forretning steg med 3,4 
mia. kr. til 35,5 mia. kr. 
Driftsindtjeningen (EBITDA) 
blev på 1,1 mia. kr., hvilket 
er en fremgang på 17 
procent sammenlignet med 
2020.

Samtlige hovedmarkeder 
omkring Østersøregionen 
inklusiv Tyskland kom 
samlet set bedre ud af 
2021 end året før, primært 
drevet af en pæn vækst i 
særligt Danmark, Baltikum 
og Polen. I Sverige blev 
indtjeningsforventningerne 
indfriet, mens det tyske 
marked var udfordret 
blandt andet grundet en 
faldende efterspørgsel 
efter færdigfoder til 
husdyrproduktionen. På 
alle markeder har der 
været en markant 
indtjeningsfremgang på 
salg af planterelaterede 
produkter, der styrker DLG-
koncernens 
markedsposition som 
Europas største leverandør 
på området. 

Udbyttet af årets høst var i 
høj grad påvirket af store 
regionale udsving på både 
kvalitet og mængde, hvilket 

var en medvirkende årsag 
til den stigende 
efterspørgsel fra både 
europæiske og oversøiske 
markeder i andet 
halvår. Trods en nedgang i 
den samlede 
kornmodtagelse i 2021 på 
fem procent formåede DLG-
koncernen at holde det 
høje eksportniveau som 
blev realiseret i 2020 
på 4,1 mio. tons korn ud af 
koncernens store 
havneterminaler i Tyskland, 
Danmark, Sverige og 
Baltikum.

– 2021 var et år, der var 
præget af store prisudsving 
på de globale markeder og 
flaskehalse indenfor 
råvareforsyningen. Det har 
været turbulent, men vi har 
haft fokus på at opretholde 
forsyningen til vores 
kunder, og det er vi 
lykkedes med. At vi så 
samtidig leverer et så flot 
resultat inden for 
Agribusiness kan vi kun 
være tilfredse med, siger 
Kristian Hundebøll.

Premix & Nutrition

Vilofoss-gruppen har leveret 
endnu et 
rekordresultat med 
fremgang på de fleste 
markeder. Omsætningen 
nåede 3,4 mia. kr. og 
driftsresultatet (EBITDA) ble
v på 186 mio. kr. svarende 
til en indtjeningsfremgang 
på
seks procent.

– Vi har set en 
god udvikling på flere af 
Vilofoss’ kernemarkeder og 
i særdeleshed i Danmark 
og Frankrig, hvor vi 
præsterer 
flot. Desuden har vi succes 
med produktporteføljen Lea
ding Products, der fremmer 
produktiviteten, sundheden 
og velfærden hos 
husdyr. Her ser 
vi en stigende efterspørgsel 
fra eksportmarkeder som 
USA, Canada og Australien, 
hvor der lægges stor vægt 
på produkternes høje 
kvalitet, siger Kristian 
Hundebøll. 

Energy & Retail

Forretningsområdet Energy 
& Retail har gennem de 
seneste år leveret stærke 
resultater, og 2021 er 
ingen undtagelse. 

Forretningsområdet nåede i 
2021 en omsætning på 
20,1 mia. kr. mod 16,3 
mia. kr. i 
2020. Driftsresultatet 
(EBITDA) blev på 962 mio. 
kr., hvilket er en stigning 
på 10 procent i forhold til 
2020.

– Vores tyske 
datterselskab, Team, 
er en meget stærk 
vækstmotor for hele 
koncernen og bidrager 
med 36 procent af vores 
samlede driftsresultat. 
Team er blandt de største 

selskaber i Tyskland inden 
for salg af energi og 
byggematerialer, og i 2021 
har vi udbygget vores 
markedsposition yderligere 
i den nordvestlige del af 
markedet. Særligt 
vores byggemarkedsforretni
ng har haft et godt år, hvor 
kunderne belønner os for 
vores høje niveau af 
rådgivning, 
forsyningssikkerhed og 
kvalitetskoncepter. Det er 
et forretningsområde, vi ser 
et stort og langsigtet 
indtjeningspotentiale i, 
siger Kristian Hundebøll. 

I september offentliggjorde 
DLG, at Team lægges 
sammen med koncernens 
tyske agribusiness-selskab, 
HaGe. 

Når sammenlægningen er 
en realitet, vil selskabet 
med hovedsæde i 
Flensborg beskæftige mere 
end 4.300 medarbejdere 
og have en omsætning på 
mere end 37 mia. kr. 

Det bliver dermed en af de 
største virksomheder i 
Slesvig-Holsten og den 
største danskejede 
virksomhed i Tyskland.

– Med sammenlægningen 
af de to selskaber har vi 
skabt en forretningsmodel i 
vores største marked, der 
matcher vores 
konkurrenter. Det giver os 
et godt udgangspunkt for 
at udbygge vores position 

yderligere i Tyskland og 
samtidig skabe stærke 
synergier på tværs af 
koncernen, siger Kristian 
Hundebøll. 

2022: Ny strategi 
skal sætte 
retningen for 
fremtidig vækst

I år tager DLG hul på en ny 
koncernstrategi, der bliver 
præsenteret til foråret. 
Strategien vil sætte kursen 
for koncernens udvikling de 
kommende år.

– 2021 var et år, hvor vi 
også foretog større 
målrettede investeringer i 
den grønne omstilling, som 
skal integreres i den 
kommercielle forretning. 
Den kurs fastholder vi i den 
nye strategiperiode, hvor vi 
vil bygge videre på det 
fundament, vi har skabt 
med ‘Leading the Way’, og 
samtidig sætte endnu 
større fokus på at skabe de 
løsninger, der skal 
understøtte den 
bæredygtige omstilling. I 
2022 forventer vi, at 
omsætningen og 
indtjeningen vil være på 
niveau med 2021. Når det 
sagt, så holder vi et vågent 
øje med, hvordan den 
geopolitiske situation og 
råvaremarkederne udvikler 
sig, som i sagens natur kan 
ændre de forudsætninger 
vi har lagt til grund for 
budgettet, siger Kristian 
Hundebøll.
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DLG leverer historisk godt resultat
2021 var atter et 
godt år for DLG-
koncernen. 
Omsætningen blev 
på 59 mia. kr., 
hvilket svarer til en 
toplinjevækst på 
otte mia. kr. 

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

DLG's CEO, Kristian Hundebøll. Foto: AVISEN
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  SAMFUNDAVISEN

Første debataften i år om 
Det ønskede Samfund 
kredsede om, hvad det 
egentligt er, vi vil med 
samfundsdebatten? Hvad 
savner vi i debatten? Hvilke 
emner trænger sig mest 
på? Hvilken debatform 
egner sig bedst og skaber 
de handlinger, som vi 
ønsker? Hvem skal vi have 
med i debatten? Og hvor 
begynder vi? Svarene tager 
vi hul på i denne artikel.

Samfundsdebatten

Samfundsdebatten er 
livsnerven i demokratiet, og 
samfundsdebatten er 
afgørende for demokratiets 
udvikling. En debat, der er i 
pagt med tiden og 
samtidigt langsigtet. En 
debat, der både er konkret 
og perspektiverende, men 
også en debat, der finder 
frem til reelle og 
håndterbare løsninger. 
Løsninger, som vi i 
fællesskab konkret handler 
på, fordi beslutninger er 
intet værd uden rettidig, 
konkret handling. Det 
gælder store så vel som 
små beslutninger.

Derfor fastholder Det 
Ønskede Samfund visionen 
om, at vi vil skabe en bred 
samfundsdebat, der søger 
konkrete løsninger på 
aktuelle og ubærlige 
problemstillinger. Løsninger 
som bringer os henimod 
Det Ønskede Samfund, og 
som bygger på en ordentlig 
og åben dialog og med 
respekt for andres 
meninger.

Debatemner

Hidtil har vores 
debatemner været præget 
af to indgangsvinkler: Hvad 
er det ved vores gode 
danske samfundsmodel, 
som vi vil bevare, og hvad 

er det, vi vil forandre og 
nyskabe.

I oplægget til debatten 
skrev vi om alle de tavse, 
tabubelagte og ikke 
offentligt italesatte 
problemstillinger og 
udfordringer. Under 
debataftenen blev behovet 
for mere konkrete og 
”jordnære” 
problemstillinger dog 
fremhævet af flere 
deltagere. Mere 
sprængfarlige emner skal 
frem i debatten, samtidig 
med at vi fastholder vores 
gode debattone som vi i de 
to første sæsoner har 
etableret med hinanden. 
Nye emner kom også på 
banen: Den stigende 
ulighed, ligestilling mellem 
kønnene, og hvordan får 
alle mennesker i vores 
fantastiske samfund 
mulighed for at bidrage, 
ligesom folkeskolens 
udfordringer blev 
endevendt i en 
spændende dialog.

Debatformen

Vores neutrale 
debatplatform er vigtig og 
fungerer godt. Vi har skabt 
en ordentlig, lyttende og 
konstruktiv debattone, hvor 
vi udveksler idéer, tanker 
og holdninger. Vi bliver 
klogere, og vi har behov for 

at gøre debatformen mere 
eksperimenterende ved at 
inddrage kunst og kultur, 
rollespil, sjov og ballade, 
som inspirerer til 
nyskabelse.

Vores demokrati savner 
ofte evnen til at gå ind i 
åbne, konstruktive dialoger 
mellem politiske 
modstandere. Vi ønsker 
derfor at skabe en 
kompromisskabende 
debatform. En debatform, 
der bringer nogle af de 
ubærlige problemstillinger, 
som vi stadig er lige uenige 
om, ud i det åbne rum. Så 
evnen til at indgå 
kompromisser mellem 
meget uenige mennesker 
og evnen til at respektere 
modstanderens 
synspunkter, vil vi gerne 
træne gennem vores 
debatform. At indgå 
kompromisser og stå ved 
de indgåede kompromisser 
er en af hjørnestene i et 
sundt demokrati.

Den konstruktive dialog 
skal ikke foregå, som vi ser 
det i dag. I dag laves de 
politiske kompromisser i 
kulissen bag de lukkede 
døre på Slotsholmen. Den 
reelle politiske debat og 
kompromissøgning fører et 
meget tilbagetrukket liv i 
forhold til det pressen 
refererer, og borgerne får 

indsigt i. Det skaber 
mistillid og skader 
politikernes troværdighed. 
For hvordan er det, at de 
som ”uforsonlige politiske 
modstandere” på en nat 
kan komme ud, og så 
pludseligt være enige om 
dét, de dagen før var ved 
at rive hovedet af hinanden 
på, men nu pludseligt er 
enige om? En kedelig 
moderne politisk trend, 
som skal laves om. Den 
politiske scene og det 
politiske værksted, hvor 
rammerne for 
samfundsdannelsen 
skabes, skal genåbnes for 
alle og medinddrage alle 
relevante aktører. Derved 
skaber vi mulighed for 
bedre og nødvendige 
resultater for samfundet.

Den helhedsorienterede 
tilgang til 
samfundsudviklingen 
kræver også en debatform, 
som baserer sig på 
grundige forberedelser. Det 
gælder alle aktører. Det 
nytter ikke, at beslutninger 
træffes og kompromisser 
etableres på baggrund af 
manglende forberedelser 
og dat, det som reelt er 
tilstede på det tidspunkt 
beslutningerne træffes og 
kompromisserne indgås.

Vi vil derfor indlægge en 
ekstra arbejdsgang i 

forhold til vores 
debataftener, hvor vi 
gennem vores 
multimedieplatforme 
varmer debatten op, så alle 
deltagere har mulighed for 
at være godt klædt på til 
de efterfølgende 
debataftener.

Deltagerne

I dag har vi 70-80 følgere, 
der modtager vores 
artikler, nyhedsbreve m.v. 
direkte. Vores artikler i 
AVISEN rækker nu ud til 
potentielt ca. 90.000 
læsere. Samtidig har vi 
opbygget en meget stærk 
kerne af debattører fra 
hele landet, som danner 
grundstammen i vores 
debatter og 
debatresultater. Det er 
rigtig godt.

Men vi vil gerne have flere 
med i debatterne, så vi 
styrker mangfoldigheden 
og bringer mange 
forskellige politikere, 
erhvervsfolk, forskere, 
almindelige borgere, fag-/
interessegrupper m. fl. 
sammen i en konstruktiv 
dialog. Forskelligheden vil 
gøre os stærkere.

Næste debataften 
i 2022

Næste debataften foregår 
virtuelt på Zoom torsdag 
den 10. marts 2021, kl. 
19-21.

Den aften sætter vi 
Folkeskolen og 
Erhvervsskolerne til debat i 
en dialog mellem 
skoleledere, forskere, 
lærere, erhvervslivet, 
politikere, elever, 
interesseorganisationer 
m.fl. Det gør vi, fordi det 
endnu ikke i de sidste 25 
år er lykkedes de 
involverede parter at løse 
de uddannelsesproblemer, 
som vore unge stadig står 
overfor. Det kræver konkret 
handling.

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

Tilmelding til Erik 
Schwensen (es@es-
leadership.dk) senest 
torsdag den 10. marts 
2021, kl. 12.

Du er velkommen til at 
tilmelde dig allerede nu.

Send gerne jeres 
oplevelser og tanker tilbage 
til os om Det Ønskede 
Samfund.

De to debattører 
kigger nærmere 
på, debatten om 
samfundet.

Debatten om Det Ønskede Samfund
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Af Uffe Steiner Jensen og
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Omkring år 1700 var 
Fredericia efterhånden 
blevet 50 år. 
Fæstningsbyen var blevet 
grundlagt som et værn mod 
fjender i 1650, men efter 
svenskekrigene 1660 fik 
fæstningen lov til at 
forfalde lige så stille. 

Danmark havde ganske 
vist været i krig med 
Sverige nok en gang i 
1675-1679, men krigen 
var koncentreret i Skåne, 
så Fredericia blev ikke en 
deltager i krigen – og 
derfor ikke sat i stand.

Vi har en god beskrivelse 
af, hvordan Fredericia så 
ud i 1702, for på dette 
tidspunkt var der en 
engelsk gesandt, som 
beskrev fæstningensbyen, 
men det var ikke med gode 
ord. Det var en fæstning, 
der slet ikke var holdt ved 
lige. Voldene var faldet 
sammen og voldgraven var 
blevet fyldt med jord, 
portene forfaldt og det hele 
var i en miserabel stand. 

Dog mente den engelske 

gesandt, at fæstningen 
kunne blive en både smuk 
og stærk fæstning igen. Det 
der især slog ham var dog, 
at byen var så øde. Mere 
end halvdelen af Fredericia 
var stadig mark, og i den 
beboede del var der mange 
øde pladser mellem 
husene. 

Der var så meget plads, at 
nogle huse endda havde 
kornmarker bag deres 

huse, så man skulle tro, at 
man var på landet frem for i 
en by. I starten af 1700-
tallet ændrede dette sig 
dog. Den slesvigske hertug 
af Gottorp indgik i et 
forbund med den svenske 
konge, og dermed blev 
opmærksomheden igen 
rettet mod Jylland.

I 1709 indledte den danske 
konge Frederik 4. et nyt 
forbund med Sachsen-

Polen og Rusland mod 
Sverige. Herefter blev en 
krigserklæring sendt til den 
svenske konge. Dette er 
den Store Nordiske Krig. På 
dette tidspunkt var 
Fredericia slet ikke i stand 
til forsvar. 

Allerede i marts 1710 led 
den danske hær et stort 
nederlag i Skåne, hvorefter 
der var frygt for, at de 
svenske soldater i 
Nordtyskland igen ville gå 
op i Jylland. Derfor blev der 
givet ordre til, at Fredericia 
omgående skulle sættes i 
forsvarsstand. 4.000 
soldater og ca. 1.300 
bønder blev kommanderet 
til Fredericia for at arbejde 
på fæstningen.

I løbet af ganske få 
måneder blev fæstningen 
sat fuldstændigt i stand. 
Krigen rasede stadig, men 
var midlertidig stoppet på 
grund af et udbrud af pest i 
1712. Siden fortsatte 
krigen, hvor den danske 
konge besatte svenske 
besiddelser i Nordtyskland. 
Den svenske hær svarede 
igen ved at krydse grænsen 
til Holsten, og havde 

velsagtens planer om at 
gentage de svenske felttog 
op i Jylland, som i både 
1640’erne og 1650’erne.

Fæstningen Fredericia blev 
derfor fyldt op med soldater, 
artilleri, krudt og kugler 
samt proviant, så den nu 
istandsatte fæstning ville 
være i stand til at modstå 
en fjendtlig hær. Den 
svenske hær blev imidlertid 
bremset og søgte tilflugt i 
den gottorpske fæstning 
Tönning, hvor en dansk hær 
belejrede den. 

Efter en kort belejring 
overgav den svenske hær 
sig til kong Frederik 4. mod 
frit lejde ud af 
hertugdømmerne, og efter 
en længere belejring 
overgav den gottorpske 
garnison i fæstningen sig 
også til den danske konge. I 
Tönning fandt man derpå 
det endelige bevis på, at 
den gottorpske hertug 
havde forrådt den danske 
konge ved frit at åbne 
porten for den svenske 
hær. 

Dette resulterede i sidste 
ende i, at den danske 

konge overtog alle den 
gottorpske hertugs 
besiddelser i Slesvig.
Denne udvikling betød 
også, at den svenske hær i 
Nordtyskland var blevet 
alvorligt svækket, og 

Fredericia kom ikke til at 
spille nogen væsentlig rolle 
i resten af krigen, der for 
Danmarks vedkommende 
fortsatte til 1720.

Efter Store Nordiske Krigs 
afslutning skete der ikke 
meget nyt ved Fredericias 
fæstning i 1700-tallet. 

Det væsentligste var dog, 
at der blev opført en ny 
Prinsens Port i sten i stedet 
for den gamle port, der var 
bygget i træ. Det er den 
port, vi stadig har i dag. 

Foran porten blev der 
opført en ny bro på en 
dæmning. Bortset fra disse 
byggerier var det meget 
begrænset, hvor meget 
arbejde der blev udført på 
fæstningen. Militæret 
opstillede planer for en 
modernisering af volden, 
men det blev aldrig udført.

Fæstning Fredericia omkring år 1700 – optræk til krig!

Et historisk blik på 
Fredericia omkring 
år 1700.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Prinsens Port blev opført i 1753, og var Fredericias hovedport helt frem til 1920’erne. Foto: Museerne i Fredericia

Dette kort fra omkring år 1700 viser tydeligt, hvor lille en del af Fredericia, der rent faktisk var beboet på dette 

tidspunkt. Foto: Museerne i Fredericia





Målet er bedre 
forberedelser frem mod OL 
i Paris i 2024. En af 
atleterne er Alberte Kjær 
fra Fredericia Triathlon 
Team.

Mens der bliver 
konkurreret til vinter OL i 
Beijing bliver der også 
kigget frem mod 
sommerlegene i Paris i 
2024. DIF har modtaget 
150.000 USD (knap en 
million kroner) fra IOC 
dedikeret til støtte til atleter 
frem mod disse lege. Dette 
kommer nu syv talentfulde 
atleter til gode. De er 
udvalgt af DIF og Team 
Danmark på baggrund af et 
felt på 35 ansøgere fra 
DIF’s forbund.

Der er tale om Caroline 
Bohé (mountainbike), 
Kirstine Andersen 
(bueskydning), Signe Bro 
(svømning), Kojo Musah 
(atletik/sprint), Alberte 
Kjær Pedersen (triathlon) 
samt Mathias Madsen og 
Lærke Marie Olsen (judo).

– Vi tror på, at disse syv 
atleter har muligheden for 
at udvikle sig yderligere og 
levere en god indsats ved 
OL i Paris i 2024. Støtten 
skal hjælpe atleterne i 
deres bestræbelser på at 
få de bedst mulige 
forberedelser frem mod 
legene, siger Søren 
Simonsen, der er OL-chef i 
DIF.

En del af Olympic 
Solidarity

Pengene til disse olympiske 
scholarships kommer fra 
Olympic Solidarity-
udbetalingerne. IOC 
modtager store beløb fra 
salg af tv-rettighederne til 
legene. Pengene går i 
Olympic Solidarity-
programmet, og i omegnen 
af 3,8 milliarder kroner 
videredistribueres herfra til 
blandt andet understøtning 
af talentarbejdet.

Ud over de olympiske 
scholarships udbetaler DIF 
i samarbejde med Team 
Danmark også støtte til 
nogle af de allerstørste 
danske profiler for at 
optimere deres mulighed 
for at levere store 
resultater og vinde 
medaljer i Paris. Den støtte 
er mulig i kraft af store 
donationer fra KIRKBI og 
Salling Fondene.

Giver en tryghed

Alberte Kjær er i fuld gang 
med at forberede sig på 
sæsonen, hvor OL-
kvalifikationen begynder til 
maj. For hende gør støtten, 
der bliver udbetalt på 
månedsplan, en forskel.

– Det betyder ualmindelig 
meget, at jeg ved jeg har 
en indkomst hver måned 
og ikke er bundet op på 
præmiepenge, som ikke er 
sikre midler. Det her giver 
en tryghed, og er virkelig 
dejligt, siger Alberte Kjær.

Den 23-årig fredericianske 
triatlet kendte godt til, at 
man kunne få støtten, men 
det var ikke noget hun 
havde forventet.

– Jeg fik en mail med det, 
men jeg havde ikke regnet 
med det. Triatlon er en lille 
sport, men det er fedt at få 
de her støttemidler af IOC 
og det gør, at vi som atleter 
kan få det hele til at løbe 
rundt, siger Alberte Kjær.

Alberte Kjær er en del af 
Fredericia Eliteidræts OL-
satsning, hvor Eskild 
Ebbesen er tilknyttet som 
en slags sparringspartner 
til atleterne. Han har blandt 
andet fokus på at optimere 
de små ting, der i sidste 
ende kan gøre en forskel, 
og det er redskaber, som 
Alberte også benytter sig af 

i hverdagen. Fælles for alle 
atleterne, der er tilknyttet 
projektet er, at de laver 
noget ved siden af, og for 
Albertes vedkommende har 
hun et studie.

– Jeg går stadig meget i 
skole. Jeg har ikke tænkt 
mig, at jeg skal bruge mere 
tid på det end jeg gør nu, 
og det kan også være, at 
jeg tager orlov det sidste år 
op til OL, hvis jeg 
kvalificerer mig for at 
fokusere 100 procent på 
det, siger hun.

Forberedelserne til denne 
triatlonsæson er for 
Albertes vedkommende 
godt i gang. Hun fortæller, 
at hun netop har afsluttet 
en træningslejr på 
Lanzarote.

– Jeg var der sammen med 
min kæreste i tre uger. Det 
er en del år siden, at jeg 
var på træningslejr, og der 
synes jeg det var hårdt. Nu 
er jeg blevet ældre, og kan 
holde til mere, og synes det 
er fantastisk. Det kan 
være, at jeg skal til at gøre 
det noget mere, fortæller 
Alberte Kjær.

Alberte Kjær var taget 
afsted på træningslejr på 
egen hånd, men da hun 
kom til Lanzarote, 
opdagede hun, at der var 
andre triatleter, og det 
gjorde, at hun dagligt 

havde flere at træne med 
end hende selv.

– Det var megafedt, at der 
var nogle andre og det har 
helt sikkert givet mig noget 
ekstra, siger hun.

Alberte Kjær var tæt på at 
komme med til OL i Tokyo, 
hvor hun fik kæmpet sig op 
til at være reserve. Det 
skete efter en slutspurt i 
OL-kvalifikationen, hvor hun 
vandt sin første World Cup 
nogensinde og generelt set 
leverede en flot 
forårssæson.

Det skete i kølvandet på, at 
hun var kommet tilbage fra 
en længerevarende skade, 
som hun fik konstateret i 
november 2019. Det 
drejede sig om en såkaldt 
Iliac Artery Endofibrosis, 
der gjorde, at Albertes 
venstre ben kun fik 60 
procent blodforsyning af 
det, der var brug for. I den 
forbindelse har hun 
tidligere rost hendes 
træner, Boris Bjulver.

– Han gjorde sådan, at jeg 
kunne tage det roligt, og fik 
mig til at holde fokus på, at 
kroppen skulle følge med. 
Det har været fedt at se, 
hvordan kroppen 
responderede til træning. 
Når man er ung, som mig, 
forbedrer man sig 
lynhurtigt og derfor var det 
motiverende under 

genoptræningen, da jeg 
blev bedre og bedre. Det 
har været fedt, hvis man 
skal tage noget positivt ud 
af det, har Alberte tidligere 
udtalt til AVISEN.

Selvom Alberte Kjær kom 
fra baghjul i forhold til OL-
kvalifikationen, så var der 
faktisk en ærgrelse over, at 
hun glippede den dengang.

– Jeg blev mere skuffet 
end jeg havde regnet med. 
Først tænkte jeg, at det 
nok skulle gå, men så gik 
der et par dage og så sank 
det ind og alle folk tog 
afsted. Jeg kendte mange 
der skulle afsted, og så 
ramte det hårdt, sagde 
Alberte Kjær tilbage i 
september 2021.

Hun understregede dog 
også dengang, at hun ikke 
havde regnet med at været 
spil til De Olympiske Lege i 
Tokyo.

 – Det var ret vildt, det 
havde jeg ikke regnet med. 
Pludselig sagde de, at jeg 
har mange point, og så var 
der fight om at komme 
med. Det var en bonus, 
hvis jeg kom med, fordi jeg 
forventede det ikke. Det 
med at lære at håndtere 
det indre pres og 
forventningerne til det 
lærte jeg meget af, sagde 
Alberte Kjær dengang.

DIF og Team 
Danmark har 
udpeget syv 
atleter, som 
fremover får støtte 
via IOC-midler. 

Alberte Kjær modtager midler fra den olympiske komité
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Af Patrick Viborg Andersen
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FHK er kommet lidt ned på 
jorden med flere nederlag i 
den seneste tid, og selvom 
man har fået høje 
forventninger, er deres 
målsætning fortsat at 
komme med i slutspillet, 
selvom holdet er højt 
placeret i tabellen.

At FHK skulle spille 

topopgør mod Aalborg stod 
ikke i kortene før sæsonen. 
Hvis man havde sagt, at 
FHK ville være nummer tre 
og skulle møde Aalborg på 
andenpladsen langt henne 
i sæsonen, ville man have 
lydt som en jubeloptimist, 
er vurderingen hos 
sportsreporter hos Danske 
Digitale Medier A/S, Patrick 
Viborg Andersen.

– FHK’s målsætning var, og 
er det fortsat, at komme 
med i slutspillet. Holdet har 
gjort det over al forventning 
med at tage skalpe mod 
hold, som gør, at man 
pludselig er med helt oppe, 
hvor det er sjovt. Samtidig 
har der været en stabiltiet 
over FHK’s spil, der har 
gjort, at holdet ikke har 
haft særlig store udsving, 
men der var ingen der 
havde troet, at FHK langt 
henne i sæsonen skulle 
være på tredjepladsen, 
siger han.

At FHK har lidt flere 
nederlag i træk i den 
seneste periode ændrer 
ikke på noget, at 
fredericianerne har kurs 
mod at nå målsætningen. 

Faktisk mener Patrick, at 
der ikke skal ret mange 
flere point til.

– Rent statistisk skal FHK 
bare bruge et par sejre til, 
og så kan det godt være at 
slutspillet ikke er 
matematisk sikret, men 
antal pointmæssigt 
vurderet bør det være nok. 
Ligaen er så stærk, at det 
kun er GOG og Aalborg, der 
skiller sig ud. De øvrige 
hold kan sagtens slå 
hinanden på kryds og 
tværs, da forskellen ikke er 
så stor der. Det kan vi 
blandt andet se med, at 
FHK tabte til Lemvig, og at 
Lemvig så i runden efter 
tabte til Nordsjælland, der 
ligger til nedrykning. På 
den måde er det 
uforudsigeligt, hvad der 
sker, og derfor skal man 
ikke lægge noget i, at FHK 
lige har tabt nogle kampe, 
siger Patrick Viborg 
Andersen og fortsætter:

– Dykker man ned i FHK’s 
nederlag vil man også 
kunne se, at spillet ikke har 
været decideret dårligt. At 
tabe giver selvfølgelig nul 
point ligemeget hvad, men 
der er forskel på hvordan 
man taber. FHK havde ikke 
svært ved at spille sig frem 
til chancer i nogle af 
opgørene, men de brændte 
ganske enkelt bare store 
chancer, og det er 
nemmere at rette op på, 
end hvis det var selve det 
åbne spil, som fejlede 

noget. Det har Jesper 
Houmark også hæftet sig 
ved, når jeg har talt med 
ham omkring kampene. 
Grunden til, at man nu har 
fokus på et par nederlag er 
faktisk også FHK’s egen 
fortjeneste. Holdet har gjort 
det så godt, at man har 
fået højere forventning end 
“bare” at ende i top-8, men 
man skal huske, at 
målsætningen i 
virkeligheden er at komme 
med i slutspillet. Går det 
bedre, er der tale om en 
bonus.

Nu har FHK overstået 
hurdlen med Aalborg, der 
er en svær størrelse, og 
tilbage i grundspillet af 
opgør, hvor det bliver 
meget svært at få point, er 
en hjemmekamp mod GOG 
den 23. marts.

– Der er selvfølgelig opgør 
tilbage, som kan være en 
hård nød at knække, men 
det er ikke kampe, hvor 
FHK er uden chancer. 
Historikken i sæsonen 
viser, at Aalborg og GOG er 
de klart bedste hold, og 
tilbage står den resterende 
del af ligaen, der er af en 
anden kaliber end toppen 
af poppen. Den top kan 
FHK være en del af om et 
par år, da klubben har 
ambitioner om at vinde 
DM-medaljer senest i 
2025, men i den her 
sæson er det i hvert fald 
utopi at tro, at man kan 
matche de helt store hold. 

På den korte bane i næste 
sæson er det heller ikke 
realistisk, da det så vil 
kræve endnu større 
investeringer, end hvad 
FHK har foretaget sig hidtil, 
men over tid er målet i 
hvert fald, at man skal op 
at være en del af toppen, 
siger Patrick Viborg 
Andersen.

Med FHK’s nuværende 
placering i tabellen skal 
meget gå galt, hvis holdet 
ikke ender i slutspillet. 
Spørgsmålet er så, hvad 
man kan forvente sig af 
FHK til den tid.

Som jeg ser det vil FHK, 
uanset den placering som 
holdet ender på, komme i 
slutspillet som en form for 
underdog, da det er den 
nye dreng i klassen. Nu ved 
vi ikke, hvem FHK kommer 
til at møde, da det 
afhænger af placeringerne 
i grundspillet, men undgår 
FHK Aalborg, vil jeg mene, 
at FHK på dagen godt kan 
drille alle de øvrige hold på 
hjemmebane. Et 
succeskriterie i slutspillet 
vil være, at man får hentet 
en sejr på hjemmebane. 
Det vil være en 
overraskelse, hvis FHK 
spiller sig videre til 
semifinalen, men kan FHK 
være med til, med sejre, at 
påvirke hvem der spiller 
med om sejre, er det 
bestemt godkendt, slutter 
Patrick Viborg Andersen.
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FHK’s målsætning er fortsat den samme
FHK er kommet lidt 
ned på jorden med 
flere nederlag i den 
seneste tid, og 
selvom man har fået 
høje forventninger, 
er deres målsætning 
fortsat at komme 
med i slutspillet, 
selvom holdet er 
højt placeret i 
tabellen.

Af Mille Dyhrberg

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN 
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Tingene er blevet mere 
komplekse, men ellers 
laver jeg jo bare det 
samme, fortæller Anna 
Maria Jaskas.I et halvt 
århundrede har hun været 
en del af Interacoustics’ 
udviklingsafdeling. Anna 
Marie Jaskas skærme er 
fulde af farverige 
diagrammer. Her ser man 
hundredevis af små 
komponenter forbundet af 
lige så mange linjer på 
kryds og tværs i et stort 
kaos. Det skal Anna nok få 
orden i. I 50 år har hun 
designet de såkaldte 
printplader i Interacoustics’ 
apparater, og hun er kendt 

og respekteret blandt 
kollegaer for sit helt særlige 
talent for at holde styr på 
de tusindvis af dele og 
forbindelser, der udgør hver 
enkelt printplade.

– Jeg kan åbenbart et eller 
andet med at overskue 
mange ting og sætte dem 
ned på en printplade. Jeg 

har nemt ved det. Jeg kan 
det bare. Man kan sige, at 
jeg samler et kæmpe 
puslespil hver dag, 
fortæller Anna Jaska.

Startede som 19-
årig

Som ung plejede Anna at 
bruge mange timer på at 

rode rundt i sin fars 
autoværksted i Snave. Han 
var mekaniker, og – måske 
inspireret af hendes 
interesse i 
værkstedsarbejde – 
skaffede han Anna en 
læreplads som 
elektronikmekaniker. Det 
blev starten på hendes 
lange karriere hos 
Interacoustics.

Anna startede som lærling 
hos Interacoustics, den 
gang virksomheden holdt 
til på Bangsgården i 
Voldsbro ved Assens den 
16. februar 1972. Hun var 
lige blevet 19 år, og 
Margrethe d. 2. var lige 
blevet Dronning af 
Danmark.

Det betyder at Anna og 
Dronningen begge har 50 
års jubilæum med kun en 
måneds mellemrum.

– Det er faktisk lidt 
pudsigt, husker hun, og 
fortæller at Kong Frederik 
døde og Dronningen blev 
regent på Annas 19 års 
fødselsdag.

Måske kommer de to 
kvinder nu til at møde 
hinanden ansigt til ansigt. 
Anna Marie Jaskas leder, 
Lars Berthelsen, har 
indstillet hende til den 
Kongelige 
Belønningsmedalje og 
skriver i indstillingen:

– Anna har fulgt 
udviklingen af en teknologi 
fra 1972 til i dag. Gennem 
50 år har Anna designet 
printplader til elektronik og 
dermed fulgt en af de 
største udviklinger, der har 
været inden for de sidste 
100 år. Anna har gjort 
denne faglige disciplin hos 
Interacoustics til det den er 
i dag. Anna er en varm 
kollega, der altid deler ud 
af smil og god stemning.

Fritiden er vigtig når Anna 
har fri har hun nok at se til. 
Hun dyrker sin egen 
urtehave med grøntsager, 
er medlem af 
Lokalhistorisk forening i 
Dreslette, hvor hun bor og 
går til gymnastik i 
vinterhalvåret. Hver dag går 
Anna Jaska tur med sin 
hund, hun hækler og syr 
patchwork, og så syr hun 
sit eget tøj. Gerne i lilla. 
Anna mistede sin mand for 
snart fire år siden, men 
hun har tre børn og fire 
børnebørn, der ofte fylder 
hjem og fritid.

En stille fejring

På sin jubilæumsdag har 
Anna Marie Jaska ikke 
planlagt noget særligt.

– Det må gerne gå hen i 
stilhed for min skyld. Jeg 
kan bedst lide at være i 
baggrunden. Det er 
ligesom printene. De er 

inde i apparaterne. Man 
kan ikke se den printplade, 
men den er vigtig, for det 
fungerer ikke uden den, 
siger Anna.

Om Interacoustics kan 
fungere uden Anna Jaska 
vil tiden vise. Hun er 69 år. 
Og hvert eneste 
Interacoustics apparat, der 
er mere end ti år gammelt, 
har en printplade indeni, 
som Anna har designet. 
Den tanke kan hun godt 
lide:

– At se at det fungerer. At 
det, man har lavet, kan 
bruges til noget.

Med sine 50 år på tronen 
er Dronning Margrethe den 
danske regent, der har 
regeret i næst-længst tid.

I Interacoustics kommer 
ingen op på siden af Anna 
Marie Jaska. Med sine 50 
års ansættelse er hun 
uden sammenligning den 
medarbejder, som har 
været i virksomheden i 
længst tid. Og hvis man får 
den tanke, at hun er på vej 
på pension, så tager man 
fejl.

– Jeg bliver ved, så længe 
jeg er glad for at gå på 
arbejde, siger Anna Marie 
Jaska.
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Fejrer 50 år hos Interacoustics
Den 16. februar 
2022 er det Anna 
Marie Jaskas 50 
års jubilæumsdag 
hos Interacoustics. 
Hun var 19 år 
gammel, da hun 
startede i 
virksomheden.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Bangsgården hvor Interacoustics holdt til først i 1970’erne
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Efter den 11. september 
2001 ændrede man 
fundamentalt på 
indstillingen til overvågning 
af borgere i den vestlige 
verden. Det er nu over 20 
år siden, men den kurs 
man lagde har i samspil 
med den teknologiske 
udvikling gjort det muligt 
for staterne at indsamle og 
opbevare uendeligt store 
mængder af data om 
borgerne. At der løbende 
har været tale om en 
politik, der har været i 
åben konflikt med de 
demokratiske spilleregler, 
landenes grundlove og 
borgernes interesser, er 
ofte blevet tilsidesat med 
den forklaring, at det er 
nødvendigt.

Paradoksalt nok er det 
ikke staternes 
myndigheder, der 
selvstændigt registrerer 
informationerne. Det gør 
de naturligvis også i et 
omfang, eksempelvis 
indenfor sundhedsdata, 
men de vitale data 
kommer fra brugerne selv. 
Det drejer sig om alle de 
informationer som 
forbrugerne helt frivilligt 
indtaster og afleverer til de 
sociale medier, 
teleselskaberne, 
cloudtjenester og mange 
andre teknologitjenester. 
Hertil skal ligges et 
betydeligt forbrug af 
strengt privat 
kommunikation, hvor 
beskeder skrevet mellem 
to eller flere personer på 
tjenester som Messenger, 
ikke alene kan læses af 
Facebook, men også 
opbevares så myndigheder 
kan få adgang til dem. Det 

samme er tilfældet med 
sms-beskeder, der kan 
hentes hos 
teleselskaberne, som på et 
ulovligt grundlag, er blevet 
påtvunget at opbevare 
teledata af den danske 
stat.

Spørgsmålet om staternes 
adgang til overvågning af 
borgerne deler vandene. 
Langt den største del af 
befolkningen lader til at 
være uinteresserede i at 
deres gøren og laden 
registreres. De bruger 
flittigt de nye teknologier i 
dagligdagen, og stiller få 
spørgsmål til hvad deres 
data anvendes til. Men 
udviklingen er gået stærkt, 
og det fortsætter den med 
at gøre. For bagved hele 
informationsteknologien 
ligger der også mange 
arbejdspladser og en stor 
økonomi, der fylder meget i 
det samlede billede. De 
mange datatjenester er 
også blevet en 
betydningsfuld del af 
samfundets infrastruktur, 
hvor mange virksomheder 
og staten er afhængig af 
teknologien.

Virksomheder som 
Microsoft, Google, Amazon 
og Meta har profiteret 
kraftigt af at udvikle 
informationsteknologiske 
løsninger, hvor brugernes 
adfærd og færden kan 
registreres ned til mindste 
detalje. De redskaber de 
har skabt kan lave præcise 
beskrivelser af en persons 
interesser og potentielle 
ønsker, hvilket er enormt 
værdifuldt for deres kunder. 
Og kunderne er alle de 
virksomheder, der 
producerer varer og 
tjenester. Markedsføringen 
er blevet meget personlig 
og målrettet, og 
mulighederne for at 
målrette reklamerne har 
været ubegrænsede i en 
lang periode. Men i midten 
af 2010’erne begyndte 
udviklingen at vende. 
Forskellige aktivister og 
bevægelser har både ført 
retssager mod de store 
amerikanske virksomheder, 
ligesom EU har påbegyndt 
en begrænsning af 
mulighederne for at 
opbevare data om 
borgerne.

De fleste brugere kender 
det primært fra den 
forstyrrende meddelelse 
om at de skal godkende 
anvendelsen af cookies. 
Det drejer sig helt konkret 
om at de digitale tjenester 
gemmer relevante 
oplysninger om besøg på 
hjemmesider og konkrete 
funktioner i en såkaldt 
cookie-fil. For mange 
internetsider er det i 
praksis umuligt at have ret 
mange brugerfunktioner, 
hvis en sådan mulighed for 
at opbevare data ikke er 
tilstede. Men cookie-
funktionen er mere 
symbolsk end reel, når det 
kommer til eksempelvis de 
sociale medier. For her er 
det en nødvendighed, at 
man indtaster mange 
personlige oplysninger for 
overhovedet at give 
tjenesten relevans og 
anvendelighed. De data 
bliver opbevaret i enorme 
databaser og datacentre.

Kompleksiteten i 
teknologierne stiger 
løbende. På IT-området har 
lovgivning generelt været 
bagud i forhold til 
udviklingen. Det har ofte 
betydet at 
datavirksomhederne har 
haft frit spil til at udvikle 
deres produkter og 
tjenester, indtil 
myndighederne langsomt 
og meget senere er 
kommet ind med forsøg på 
regulering og lovgivning. 
Men det har haft en 
betydning, at verdens 
største og mest 
succesfulde 
teknologivirksomheder er 
amerikanske. For indtil 
man gjorde dette til et 
politisk problem, var det 
acceptabelt at sende og 
opbevare personfølsomme 
data fra eksempelvis EU-

borgere i USA. I takt med at 
infrastrukturen er blevet så 
vital for 
samfundsøkonomien, har 
man grundlæggende 
ønsket at ændre på 
lovligheden af dette.

Her spiller den 
overvågningsmæssige 
debat også ind. Med 
Edward Snowdens 
afsløringer af 
amerikanernes massive 
overvågning og 
spionarbejde i de 
europæiske lande blev der 
skabt stærke, politiske 
argumenter for at stoppe 
USA’s metoder, selvom det 
i praksis er sket i tæt 
samarbejde med landene 
selv. For atter har den 11. 
september 2001 haft den 
største gennemslagskraft, 
så reelt er der ikke sket 
meget på området. Men på 
den symbolpolitiske front 
er forandringen tydelig. 
Den er dog mest fokuseret 
på virksomhederne bag 
informationsteknologierne, 
fordi de netop er 
amerikanske, men især 
fordi de i løbet af få årtier 
har udkonkurreret de 
gamle medier og 
magtstrukturer.

Alliancen mellem 
gammelmedierne og 
politikerne er tydelig. I 
leder efter leder køres der 
hetz mod ”de amerikanske 
techgiganter”, der 
beskyldes for at stå bag 
stort set alt ondt i vor tid. 
Det følges op med 
redaktionelle valg om alle 
skadevirkningerne af 
sociale medier. Og 
løsningen er ifølge denne 
alliance at beskatte de 
amerikanske virksomheder 
og give pengene til 
gammelmedierne. Alt dette 
sker under en 

argumentationsparaply, 
man har døbt ”den 
demokratiske samtale”.

Men Robin Hood-skatten af 
amerikanske virksomheder 
vil sandsynligvis være i 
strid med de 
samhandelsaftaler, man 
har med USA. Samtidig vil 
indskrænkningerne af 
informationernes frie 
bevægelse åbne op for at 
nye platforme vokser. Og 
det kan gå stærkt. Rigtig 
stærkt. Industrien har set 
tjenester forvandle sig til 
giganter på ganske få år. 
For brugerne søger derhen 
hvor de bliver underholdt, 
og her hjælper hverken 
gammelmediernes 
alliancer med politikerne, 
Robin Hood-skatte eller 
påtvunget indhold man 
finder bedre egnet, end det 
brugerne selv ønsker. 

I de tidligste dage af 
internetrevolutionen i 
starten af 1990’erne, hvor 
teknologien var yderst 
begrænset, var den mest 
betydningsfulde effekt den 
enkeltes mulighed for at 
blive hørt uden et 
redaktionelt filter. 
Informationerne kunne 
med andre ord strømme 
frit. Det lå også i de første 
regelsæt for anvendelsen 
af ”World Wide Web”, at 
man stræbte efter 
informationsfrihed. Men 
hvor det dengang primært 
var oplysning til læsning, 
altså dedikerede 
hjemmesider med 
information, er det knap 30 
år senere en integration 
med hverdagslivet. I 2022 
kan selv et køleskab have 
brug for internetadgang og 
informationsudveksling.

Selvom fronterne nu er 
skåret op og 

informationsteknologierne 
trues af lovgivning, hvor 
politikerne søger at få 
kontrol over udviklingen, så 
er de amerikanske 
techgiganter ikke uden 
muligheder for at forsvare 
sig selv. For nylig brugte 
Facebook den simple 
trussel at de måtte lukke 
dele af deres tjenester ned, 
hvis deres 
forretningsmodel blev 
skadet på grund af ny 
lovgivning. Og det våben 
kan vise sig at være 
effektivt. For 
kommunikationen via 
Facebook er blevet en del 
af hverdagslivet for mange 
borgere. Men mere 
betydningsfuldt er også, at 
virksomhedernes økonomi 
gør dem i stand til at 
udfordre gammelmedierne 
og politikernes forsøg på at 
stjæle fra deres omsætning 
med juridiske sager, 
lobbyarbejde.

Skærer man dog alt fedtet 
fra, så handler det hele om 
hvor vidt der skal være en 
form for statskommunisme, 
hvor staten bestemmer 
hvad borgerne må se af 
film og serier, læse af 
artikler og tale med 
hinanden om. Eller om der 
skal være frihed til at se, 
høre og sige det man vil. 
Når 
informationsteknologierne 
således trues af lovgivning, 
så vil der sandsynligvis 
komme begrænsninger i 
praksis og 
hverdagsanvendelsen. Men 
i det samme øjeblik 
indholdet og det sociale 
engagement mister sin 
virkelighed, vil mange 
brugere søge andre steder 
hen, og dermed også de 
indtjeningsmuligheder der 
er.

22 ONSDAG 16. FEBRUAR 2022

Informationsteknologier trues af lovgivning
Efter den 11. 
september 2001 
ændrede man 
fundamentalt på 
indstillingen til 
overvågning af 
borgere i den 
vestlige verden. 
Meget er sket 
sidenhen og nu 
trues teknologier.

Af Janus Bang

Foto: Pixabay
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Middelfart Volleyball Klub 
er klar til at tage kampen 
om 
Danmarksmesterskabet op 
med favoritterne fra 
Gentofte.

I sidste sæson vandt 
Gentofte mesterskabet i 
sikker stil efter, at de 
besejrede Marienlyst 3-0 i 
finaleserien. Sæsonen 
2019/20 blev spoleret af 
corona, men i sæsonen 

forinden vandt Gentofte 
også forholdsvis sikkert 3-1 
i finaleserien mod 
Hvidovre. Tilbage i 
2017/18 var der til 
gengæld spænding til det 
sidste, da Gentofte og 
Middelfart skulle ud i en 
femte og afgørende finale, 
som Gentofte endte med at 
vinde.

– Som det ser ud nu, så er 
Gentofte og Middelfart 
favoritter til at gå i finalen, 
og det kan derfor lugte af 
en gentagelse fra 2018. 
Med pokalfinalen taget i 
betragtning har Middelfart 
vist, at der kan blive nogle 
interessante opgør, hvor de 
godt kan matche Gentofte, 
som ellers har været 
suveræne i de seneste par 
sæsoner, siger 
sportsreporter på Danske 
Digitale Medier A/S, Patrick 
Viborg Andersen.

Kigger man ned over 
stillingen i Volleyligaen 

tegner der sig et billede af 
allerede nu, at Gentofte og 
Middelfart har skilt sig ud.

– Derfor kan man godt 
begynde at kigge lidt frem 

mod den afgørende del af 
sæsonen, der afsluttes 
med kvartfinaler, 
semifinaler og finaler. I den 
henseende er det værd at 
notere sig, at Gentofte i 
ligasammenhæng faktisk 
har tabt til Aarhus. På den 
anden side har Middelfart 
også været ude i tætte 
opgør mod Vestsjælland og 
Ikast længere nede i 
tabellen, og det er derfor 
hold, som de nok gerne vil 
undgå, hvis det er muligt, 
siger Patrick Viborg 
Andersen og fortsætter:

– Det kan godt være, at 
pokalnederlaget er en hård 
pille at sluge for Middelfart, 
der havde sat næsen op 
efter at vinde for andet år i 
træk, men finalen viste, at 
Gentofte ikke er 
uovervindelige, og med lidt 
mere held, havde 
Middelfart løftet pokalen. 
Det må derfor give blod på 
tanden frem mod play-off-
opgørene at vide, at man 
har spillet lige op med de 
forsvarende 
Danmarksmestre.

Op til denne sæson har 
Middelfart fået tilgang af 
blandt andet Nicholas 
Mickelberry, og han blev 
kåret til årets pokalfighter 
efter 29 point i finalen mod 
Gentofte. Han kan vise sig 
at blive en vigtig brik, når 
sæsonen skal afgøres.

– Middelfart har nogle 
spillere, der har et meget 

højt topniveau, og Nicholas 
er bestemt en af dem. I 
sidste sæson var det 
blandt andet op til Irvan 
Brar, og nu de endnu flere 
profilerede spillere, der har 
et højt niveau. I sidste års 
pokalfinale var det Brar, der 
blev pokalfighter, og når 
Middelfart for andet år i 
træk, til to forskellige 
spillere, har en spiller der 
får titlen, er der tale om et 
kvalitetsstempel. Gentofte 
er naturligvis favoritter til at 
vinde mesterskabet igen, 
men der er bestemt 
muligheder for Middelfart, 
og det har pokalfinalen 
været med til at 
understrege, forklarer 
Patrick Viborg Andersen.

Der resterer fire kampe af 
grundspillet i Volleyligaen 
for Middelfart. 
Modstanderne er VK 
Vestsjælland, Marienlyst og 
Amager, og der er derfor 
tale om opgør, der kan få 
psykologisk betydning på 
den længere bane.

– Middelfart har på det 
seneste spillet to tætte 
opgør mod Vestsjælland. 
Først i ligaen, og siden i 
pokalsemifinalen, hvor 
Middelfart fik vendt 0-2 i 
sæt til 3-2. Tidligere på 
sæsonen slog Middelfart 
Marienlyst sikkert, men i 
sidste års semifinaleserie i 
ligaen tabte Middelfart til 
dem, og der vil derfor være 
noget ekstra psykologisk i 
at vinde over dem. Især 

fordi det meget vel kan 
være, at der kommer en 
gentagelse af den 
semifinaleserie. Opgøret 
mod Gentofte giver lidt sig 
selv med, at der er noget 
ekstra på spil. Det er 
formentlig kampen om 
førstepladsen i 
grundspillet, og det vil alt 
andet lige betyde noget 
ekstra for Middelfart, hvis 
de får besejret Gentofte i 
deres egen hule, siger 
Patrick Viborg Andersen.

I alt er Middelfart noteret 
for fire 
Danmarksmesterskaber 
gennem tiden. Holdet 
vandt mesterskabet i 1974, 
1976, 1977 og senest i 
2012. Siden 2012 er den 
eneste titel Middelfart har 
vundet sidste års 
pokalturnering.

– Derfor vil det være rigtig 
godt for klubbens 
selvforståelse, hvis det 
lykkes at vinde ligaen. Der 
er en masse ildsjæle, der 
giver alt hvad de har til 
klubben og det vil også 
være en form for 
anerkendelse af deres 
arbejde, hvis mesterskabet 
bliver vundet. En ting er 
dog at drømme om det, 
men noget andet er at 
udføre det, og det sidste 
har Middelfart i den 
nuværende forfatning 
muligheden for, slutter 
Patrick Viborg Andersen.
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Bittert pokalfinalenederlag kan bruges positivt
Middelfart 
Volleyball Klub 
tvang Gentofte ud i 
fem sæt i 
pokalfinalen, og 
selvom skuffelsen 
var stor, vidner det 
om, at 
middelfarterne er 
klar. 

Af Matthias Runge Madsen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Fra årsskiftet er Fredericia 
blevet en del af Den 
Vestdanske Filmpulje. 
Borgmester Steen Wrist (A) 
mener, at det kan være 
med til at sætte Fredericia 
på landkortet.

Historisk by 

Med en historisk by, der 
har en natur med skov og 
hav mener borgmesteren, 
at Fredericia har lokationer, 
der kan bruges til at optage 
film og serier.

- Vi tror på, at det kan være 
med til at få 
filmproduktionen til enten 
at være med lokation eller 
omdrejningspunkt i 
Fredericia. Det kan sætte 
os på landkortet eller hvis 

vi er dygtige nok, på 
verdenskortet. Flere andre 
kommuner har haft succes 
med filmbranchen. I 
Ringkøbing-Skjern har haft 
det med tv-serien Hvide 
Sande. Jeg kender selv 
Hvide Sande fra min 
barndom, og serien siger 
ikke så meget andet end, 
at der sker mange mord 
derude, men det endte 
med, at de fik en kulisse og 
det har været en stor 
eksponering for dem og sat 
turbo på deres turisme., 
siger Wrist og fortsætter:

– Det giver flere ting for 
sådan et samfund. Mange 
af statisterne er 
lokalbefolkningen, der er 
en del af en filmproduktion, 
og som derfor bliver 
klogere på det. Det giver 
også, at når sådan en 
produktion kommer med 
folk ude fra, og så på den 
måde kommer der 
omsætning også. Det er 
ikke nogen ringe forretning, 
konstaterer han.

Målet er helt helt klart for 
Steen Wrist. 

Han vil have, at Fredericia 
bliver en kulisse og håber, 

at man vil kunne komme til 
at se Fredericias gader 
eller natur i en produktion.

– Hvor mange produktioner 
det kan give ved vi ikke, 
siger han.

Fredericia Kommune har i 
budgettet afsat penge til at 
være en del af Den 
Vestdanske Filmpulje, og 
på længere sigt kan det 
give et afkast.

– Jeg håber, at 
man har øje for 

Fredericia som en 
lille del af 
danmarks 

centrum , og 
meget gerne på 

underholdning og 
kultur. Jeg tror 

meget på, at det 
kan sætte 

Fredericia på 
landkortet. Ellers 

var jeg ikke 
kommet med det 
til budgettet. Der 

skal ikke meget til 
i den anden ende 
for det at det er 

tjent hjem, siger 
Wrist.

At være med i Den 
Vestdanske Filmpulje giver 
samtidig mening for Steen 
Wrist på flere parametre.

– I det samme budget tog 
traf vi en beslutningen, om 
vi ville lave kulturkasernen 
hvor området omkring 
Bülows Kasserne skal være 
et sted, hvor man skaber et 
miljø for kunst og kultur, og 
kan tænke det ind i det. En 
ting er at tiltrække 
eksterne producenter, fordi 
vi har lokkemaden, men 
det kan være vi kan skabe 
det selv lokalt. Jeg håber 
på, at vi får en stor tv-serie 
til, hvor Fredericias børn 
som en del af deres 
skolegang, og får kostumer 
på og kommer ned og er en 
del af det, og ser sig selv 
på det store lærred og 
måske selv tager den 
karriereveje hvad enten det 
er som skuespiller eller en 
af funktionerne i 
produktionen, forklarer 
Steen Wrist.

Flere faktorer 
spiller ind - og 

mulighederne er 
mange

Rent erhvervsmæssigt er 
der også flere faktorer, der 
komme til at give profit til 
Fredericia.

– Jeg tror, at vores 
servicesektor kan få meget 
ud af det. 
Restauraiotnslivet og også 
hotellerne, måske også 
nogle håndværkere kan få 
opgaver i at hjælpe med 
kulisser, Det er på den 
korte bane. Generelt tror 
jeg, at alle får noget ud af 
at Fredericia kommer på 
landkortet for noget 
positivt. Man bestemmer 
ikke selv emnet, så det kan 
være en skidt historie. Nu 
sagde jeg det med Hvide 
Sande, hvor det er et lokalt 
samfund med mord, og det 
har ikke holdt folk fra at 
komme af der, men der er 
en kunstnerisk frihed i 
produktionerne. Jeg håber, 
at nogle ser muligheder i 
Fredericia, fortæller Steen 
Wrist.

I de senere år har der 
været talt meget om 
bosætning og turisme i 

Fredericia, og i den 
sammenhæng  med 
filmpuljen kan det skabe 
noget på den front.

– Nu har jeg sagt kækt 
nogle gange, at længden af 
opholdet er forskelen på 
turisme og bosætning. Der 
er ikke et quick fix på at 
blive en bosætning eller 
turime. Det er mange 
strenge. Det her gør det 
ikke i sig selv. Det hjælper 
os i en retning. Til møder 
ser jeg tit, at nogen har 
oplevet Fredericia fra 
motorvejen eller fra 
banegården, men man kan 
altså godt få en lækker 
hverdag her som hænger 
sammen, slutter Steen 
Wrist.

Se hele interviewet med 
borgmester i Fredericia 
Kommune, Steen Wrist, på 
avisen.nu eller 
fredericiaavisen.dk 

Middelfart Byråd 
valgte mandag aften 
at sige farvel til Willy 
Feddersen som 
kommunaldirektør. 
Det sker grundet, at 
kommunen ønsker 
en ny profil, melder 
kommunen selv.

Borgmester vil sætte Fredericia på landkortet med film
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Af Patrick Viborg Andersen

Borgmester Steen Wrist (tv) sammen med Ole Steen Hansen (A): Foto: AVISEN
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I denne uge dropper Netto 
at trykke og omdele 1,3 
millioner tilbudsaviser. Det 
sker, fordi Netto vil afprøve 
andre kanaler end 
tilbudsavisen, og fordi 
danskerne er blevet mere 
digitale, samtidig er der et 
klima- og 
bæredygtighedsaspekt at 
tænke på.

I takt med, at kunderne 
bliver mere og mere 
digitale i forhold til, hvor de 
finder tilbud, shopper, 
betaler og så videre, taler 
man i Netto tit om, hvor 
meget den fysiske 
tilbudsavis reelt betyder, 
men virksomheden har 
ikke prøvet grænserne af 
på denne måde før. 
Eksperimentet sker 
selvfølgelig også i lyset af, 
at tilbudsaviserne ikke er 
særligt klimavenlige, og at 
prisen på at trykke og 
distribuere dem er høj og 
stigende.

I næste uge vil man kunne 
finde lige så stærke tilbud i 
Netto som altid. Men 1,3 
millioner husstande vil 
altså kun modtage en flyer, 
som forklarer manglen på 
tilbudsavisen. Kun NejTak+ 
kunder vil modtage avisen, 
mens alle andre må kigge i 
vores app, på nettet eller 
samle den op i den lokale 
butik.

– Jeg har tidligere sagt, at 
hverken vi eller kunderne 
vil undvære den trykte 
tilbudsavis – det får vi 
måske et mere nuanceret 
syn på i næste uge, 
fortæller direktør i Netto, 
Michael Løve 
indledningsvist og uddyber:

– Grundlæggende vil jeg 
starte med at sige, at det 
ikke er nedslagtning af 
tilbudsavisen fra vores 
side. Det kan godt være, at 
det er et lidt gammeldags 
medie at bruge, men det er 
utroligt effektivt. Et andet 
aspekt er, at vi som 
branche har brug for 
medier vi er i en vis kontrol 
med, hvis vi ikke bare skal 
henvises til 
techgiganternes store 
markedsføringsmaskiner.

Et medie med dansk 
kontrol er vigtigt, men der 
kan være andre 
muligheder.

– Det er positivt, at vi har 
et stærkt medie som 
tilbudsavisen, som vi er i 
kontrol med, både hos os 
og hos vores konkurrenter. 
Når det er sagt, så er det 
klart, at det er mindre 
bæredygtigt at sende 
tilbuddene ud på papir uge 
efter uge. Det bliver også 

dyrere og dyrere, så det er 
klart, at vi er i gang med at 
opbygge nye kanaler til at 
være forbundet med vores 
kunder, siger Michael Løve.

Der er problemer med 
leveringen af tilbudsaviser 
lige nu pga. især manglen 
på arbejdskraft og det 
bekymrer direktøren.

– Det er et problem, at 
aviserne ikke altid når frem 
til kunderne. Jeg ved, at der 
er mangel på arbejdskraft, 
så det skaber selvfølgelig 
nogle udfordringer aktuelt. 
Dertil kommer at 
omkostningerne til tryk af 
aviserne og leveringen 
stiger. Alt sammen øger det 
vores fokus på at skabe ny 
kanaler som f.eks. vores 
kundeklub Netto+ og 
meget andet. Nu tester vi 
for alvor, hvordan vores 
andre kanaler virker uden 
en fysisk avis – lidt ligesom 
når man skal ud og prøve 
en ny bil af og ser hvad den 

kan trække. 

Andre kæder er stoppet 
med tilbudsaviser 
permanent – og du får 
også opbakning fra dem i 
dit LinkedIN-opslag om 
jeres tiltag, hvad gør det af 
indtryk?

– Vi kan alle sammen godt 
se, hvor det bærer henad 
med den fysiske 
tilbudsavis, men vejen 
dertil er ikke indlysende. 
Først og fremmest, så er 
der stor forskel på at 
undlade at sende 1,3 
millioner aviser ud én uge i 
Netto ift. at f.eks. 
DagligBrugsen dropper 
deres 4-siders tilbudsavis. 
For Netto spiller 
tilbudsavisen simpelthen 
en større rolle – på godt og 
ondt. Jeg ved nogen vil 
forbyde tilbudsaviser, men 
så langt vil jeg aldrig gå. 
Det er vigtigt, at vi har 
fungerende alternative 
kanaler til at kommunikere 

med kunderne på plads 
først.

I har de senere år lanceret 
flere bæredygtige og 
klimamæssige tiltag, er 
dette også sådan et?

– Hvis man vil være 
relevant for flertallet af 
kunderne, så er det et krav, 
at man tager et større og 
større ansvar for, at man 
belaste klimaet mindst 
muligt. Det er selvfølgelig 
et motiv, men helt 
grundlæggende, så er vi jo 
også bare almindelige 
mennesker, som er 
bekymret for udviklingen. 
Som Danmarks største 
dagligvarekæde har vi 
mulighed for – og pligt til – 
at påvirke tingene i en 
bedre retning. Vi har 
allerede gjort mange ting, 
og det her er også et skridt 
i den rigtige retning, 
fortæller direktøren.

Der er endvidere mange 

aktører i markedet, der går 
samme vej og det påvirker 
også.

– Det er klart, at når de 
andre store aktører i 
markedet inkl. os prøver 
ting af, så er det fordi, vi 
prøver at gøre det rigtige. 
Men vi skal finde en vej til 
det, som ikke ødelægger 
vores forretning og det skal 
denne test hjælpe med. 
Hvordan det virker ved vi 
mere om i næste uge, 
fortæller Løve og slutter:

– Store kæder som Netto 
er en relativ vigtig del af 
infrastrukturen, der gør det 
muligt at omdele aviser – 
det vil blive markant dyrere 
at omdele noget som helst, 
hvis vores og andres 
tilbudsaviser forsvinder. 
Det rammer også mindre 
aktører, som ikke er så 
digitalt stærke og det synes 
jeg faktisk er vigtigt at have 
med i overvejelserne.
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Dropper tilbudsaviserne
I næste uge 
dropper Netto at 
trykke og omdele 
1,3 millioner 
tilbudsaviser. Det 
sker, fordi Netto vil 
afprøve andre 
kanaler end 
tilbudsavisen

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

NETTOS direktør, Michael Løve
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Undervejs er alle de store 
byer i egnen kommet til, 
således at han i dag 
udgiver 
middelfartavisen,dk, 
fredericiaavisen.dk, 
vejleavisen.dk, 
koldingavisen.dk og 
odenseavisen.dk. 
Konceptet er blevet samlet 
under betegnelsen Danske 
Digitale Medier A/S, der 
med sin ekspansion er 
blevet markedsførende på 
digitale nyheder uden 
betalingsmur.

I anledning af Andreas 
Dyhrberg Andreassens 
fødselsdag, har vi talt med 
ham om den udvikling, og 
hvad han ser tilbage på. 
For hvad driver ham til at 
udgiver avis?

– Udgangspunktet er jo 
nok, at jeg er historiker og 
filosof, svarer Andreas 
først. Der skal lige 
reflekteres. For i 
hverdagen går det stærkt, 
når de mange ender skal 
bindes sammen. Så når 
man lige skal stoppe op og 
tænke over, hvorfor man 
udgiver aviser, skal der 
tænkes:

– Men min faglige 
baggrund er jo funderet i 
formidling og 
kommunikation. Samtidig 
har jeg følt, at der 
manglede et reelt 
alternativ til 
gammelmedierne. Og det 
synes jeg jo vi med vores 
succes har vist, er sandt. 
Det er klart, at vi taler ind i 
en mere kompleks historie, 
hvor gammelmediernes 

kedsommelige forsøg på at 
opsætte betalingsmure og 
samtidig malke penge fra 
staten, så folk end ikke kan 
se det indhold, de betaler 
for over skatten, er en del 
af vores succes. Jeg tror på, 
at mange borgere godt kan 
gennemskue den 
forretningsmodel.

Digital udvikling 

Andreassen mener 
samtidig, at det hele tiden 
har været Danske Digitale 
Mediers A/S største styrke, 
at der udvikles konstant og 
intensivt i virksomheden.

– Da jeg købte 
fredericiaavisen.dk var det 
bare et domæne hos en 
hostingtjeneste. Allerede 
for tre år siden byggede vi 
vores eget datacenter, 
hvilket ikke er hverken en 
nem eller billig ting at gøre. 
Heller ikke at drive. Men 
det stod hurtigt klart for 
mig, at hvis vi skulle 
servicere så mange læsere, 
var vi nødt til at være 100 
procent uafhængige og 
sikre en stærk mulighed for 
at kunne skalere 
kapaciteten. Nogle læsere 
kan måske huske tilbage i 
2018, at de tit fik en 
besked om, at der ikke var 
hukommelse nok, når de 
skrev fredericiaavisen.dk i 
deres webbrowser. Det 
skyldtes simpelthen at vi 

lagde hostingtjenesten 
ned, fordi vi havde så 
mange læsere, at deres 
servere ikke kunne følge 
med. Det er ellers store 
udbydere, vi taler om. Så vi 
ringede og skrev løbende 
og klagede, og en dag 
sagde en frustreret 
tekniker til mig, at vi måske 
bare skulle køre det selv. 
Der tog jeg ham så på 
ordet, siger Andreas.

I samme periode blev 
Andreas besat af, at der 
skulle være en app. Det at 
man hele tiden skal udvikle 
sig og finde nye veje, er en 
central del af hans logik og 
rationale. Så udviklingen af 
en app blev igangsat, 
samtidig med at det nye 
datacenter skød op og der 
løbende blev åbnet nye 
digitale aviser:

– Udover det konstante 
arbejde med at skrive 
artikler, lave gode historier 
og komme ud til folk, er 
den teknologiske del 
afgørende. Derfor kan man 
også løbende se mange 
forandringer på vores 
platforme. Fordi vi lytter til 
læserne, retter til, og 
skaber et produkt de kan 
lide. Indrømmet, så tager vi 
også chancer. Men i den 
sidste ende får vi skabt det, 
som brugerne godt kan 
lide. Og de belønner os 
med at komme igen og 
igen, siger Andreas.

Men de 40 år er kun en 
markering. Med en stor 
børneflok og familie, så får 
Andreas arbejde og fritid til 
at hænge sammen. 
Aviserne og Andreas er 
blevet synonym med 
hinanden, så når han går 
rundt i byen, kommenterer 
folk ofte på det, de har læst 
i avisen eller hørt i 
sladderens korridor. På den 
måde føler han selv, at han 
mærker efter og har et 
nært forhold til den by, han 
er født i.

– Det er nok det, der giver 
mig mest glæde ved at 
være udgiver. At jeg kan 
mærke den respons og 
glæde, der er for at vi laver 
det arbejde, vi gør. Jeg 
giver ikke noget for 
gammelmediernes spin 
om, at det hele er 
amerikanske 
virksomheders skyld. Det 
er også fordi, de selv har 
skabt et 
afhængighedsforhold til 
politikere og embedsfolk, 
at de ikke tør skrive noget 
ude i byerne. Derfor har jeg 
også sagt nej tak til 
mediestøtte. Vi vil gerne 
være uafhængige, og hvis 
der ikke er et marked for 
det, så var vi her jo ikke, 
slår Andreassen fast.

Uafhængighed er 
vigtigt

Der er netop nu nye 
medieforhandlingen i gang 
på Christiansborg, og 
avisudgiveren fra Fredericia 
ryster på hovedet over de 
argumenter, som 
gammelmedierne kommer 
med. For en af de store 
linjer i regeringens udspil til 
et nyt medieforlig er, at der 
skal tages penge fra 
succesfulde virksomheder, 
der så skal gives til 
fiaskovirksomheder:

– Hvorfor skal man arbejde 
for at få overskud, hvis man 
kan arbejde for at få 
underskud – og så få det 
betalt af konkurrenterne? 
Det vil ødelægge det frie 
marked, hvis man 
gennemfører den slags. 
Man kan fint lave en alt 
eller intet løsning og sige, 
at enten får man 
skatteborgernes penge og 
undlader at sælge 
annoncer på det frie 
marked. Eller også sælger 
man annoncer og tjener 
sine penge selv. Danske 
Digitale Medier A/S er 
netop en af de nye 
udgivervirksomheder, der 
åbenlyst afslører hykleriet. 
Det tror jeg på, er vores 
eksistensberettigelse.

Hvad fremtiden skal bringe 
for aviserne, vil Andreas 
ikke afsløre. For der 
arbejdes hele tiden med 
nye metoder og udvikling. 

Men her hvor han fylder 
40 år, er det ambitiøse 
planer, der går gennem 
hans hoved omkring 
virksomheden og aviserne.

– Vi vil inddrage brugerne 
og skabe indhold, der giver 
dem adgang. Vi vil komme 
med nyt. Rigtig nyt. Så jeg 
tror, jeg kan sige, vi har en 
stor plan, slutter Andreas 
Dyhrberg Andreassen.

Andreas Dyhrberg 
Andreassen har en fortid 
som 
kommunikationsrådgiver i 
politisk kommunikation for 
større danske og 
internationale 
virksomheder, 
organisationer og 
politikere, 
kommunikationschef for T. 
Hansen Gruppen A/S, 
håndbolddirektør i 
Fredericia Håndboldklub, 
IT- og marketingsansvarlig 
for Kolding Ilt & Gas og 
mange år hos 
benzinselskabet, der 
dengang hed Hydro Texaco, 
hvor han startede hos 
Preben Pedersen på 
Egeskovvej 140 i 
Fredericia.

Privat er Andreas Dyhrberg 
Andreassen gift med Maj-
Britt Andreassen, der driver 
foredragsvirksomheden 
LECTURE.

Avisudgiver fylder 40 år
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I Fredericia er han 
kendt vidt og 
bredt. Ikke mindst 
for hans drift af 
fredericiaavisen.dk
der i de sidste 5 år 
er blevet en 
markant stemme 
og det største 
digitale medie i 
byen. 

Af Janus Bang

AVISEN NAVNE NYT

Foto: AVISEN
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