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Mikael Kamber klar med ny bog Fra trygge Fredericia til 
topscorer i fransk klub

Middelfart Gymnasium vinder 
klimapris
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Det er klart bekymrende 
for sikkerheden i de 
europæiske lande. 
Samtidig er det klogt ikke 
at være skråsikker på, 
hverken et ja eller nej til 
spørgsmålet om, hvorvidt 
der kan komme en tredje 
verdenskrig.

Vi har haft en første og en 
anden verdenskrig. Så 
kommer der nok også en 
tredje før eller senere. 
Udbruddet af både første 
verdenskrig og anden 
verdenskrig har været 
genstand for den mest 
massive forskning indenfor 
historiefaget. Det er ikke 
overdrevet at sige, at 
emnerne er de mest 
populære. Det er også 
med god grund, for begge 
disse krige var 
hæmningsløse i deres 
omfang og ondskab. 
Derudover var der mange 
forklaringsmodeller til, 
hvorfor krigene 
overhovedet begyndte.

I bagklogskabens klare lys 
kan man altid finde frem til 
forklaringsmodeller, der 
kunne have undgået 
krigen. Var Englands forsøg 
på at tilfredsstille Hitler 
eksempelvis forfejlede? 
Eller var det et forsøg på at 
få indhentet det forsømte, 
så man var bedre rustede 
til at gå i krig med 
Tyskland? Skulle USA have 
erklæret deres militære 

støtte til Frankrig og 
England allerede i 1938, 
og ikke først da man blev 
angrebet af Japan den 7. 
december 1941?

I nutiden spørger en del af 
dem, der er overraskede 
over udbruddet af krig i 
Europa, om man kunne 
have håndteret situationen 
anderledes og langt 
tidligere. Der rejses kritik 
af Obama og hans strategi 
overfor Rusland. Eller af 
Tyskland og deres brede, 
kommercielle samarbejde 
med Rusland omkring 
leveringen af gas. Putin er 
dog ikke nogen ny 
opfindelse, og det er 
Rusland under oligarkiet 
heller ikke. På BBC kunne 
man i dag læse i en 
analyse, at Putins censur 
var uden fortilfælde i 
Rusland. Det kan man vist 
kalde for en voldsom 
forfejlet udlægning af 
virkeligheden. 
Sovjetunionens censur var 
langt mere indgribende, og 
her var partiet og dets 

spioner også dybt 
engageret i 
samfundskontrollen, helt 
inde i de russiske familier. 
Men det er et blandt 
mange eksempler på 
forfejlede analyser, der 
fremkommer netop nu i 
mediernes fremstilling af 
krigen, konflikten og 
historien.

Selvfølgelig er det 
interessant at 
sammenligne med tidligere 
historiske begivenheder. 
Men den aktuelle situation 
er ikke til at forudse. Vi ved 
lige så lidt om, hvad der 
sker i morgen, som 
aktørerne vidste under 
anden verdenskrig. En ting 
er dog sikkert, også med 
baggrund i historiske fakta, 
nemlig at krig er 
uforudsigelig, farlig og fører 
til store tab. Derfor skal 
man naturligvis gøre alt for 
at undgå krig. Når så det er 
sagt, så er det naivt ikke at 
kunne forsvare sig selv 
mod aggressorer.

Krigen i Europa er en 
realitet, der udfolder sig i 
disse timer og dage. 
Situationen er farlig, også 
for vesten, for diplomatiet 
er ophørt med at fungere. 
Det er oftest det første, 
man kan bemærke i 
begyndelsen af de store 
krige. At dialogen ophører 
og fronterne skærpes. Det 
bliver en alt eller intet 
situation, der sjældent 
ender med uafgjort. NATO 
er langt stærkere end 
Rusland. Skulle det komme 
til en regulær krig, ville 
NATO-landene med USA i 
spidsen knuse Rusland. 
Det vil være svært for Putin 
at overbevise befolkningen 
i Rusland om at kæmpe for 
ham. Den form for 
ideologisk opbakning har 
hverken Putin eller 
oligarkerne ikke. Til 
gengæld har Putin kontrol 
over verdens største lager 
af atomvåben. Det er også 
den største 
sikkerhedsrisiko ved den 
nuværende situation.

Putin er klar over, at det er 
hans trumfkort. Det er 
overvejende sandsynligt, at 
hvis vesten forventede at 
dette ville være en 
konventionel krig, var der 
allerede nu tropper på vej 
mod Ukraine og Rusland. 
Alene folkestemningen i 
den vestlige verden 
indikerer, at en sådan krig 
mod Putin og hans diktatur 
ville have bred opbakning. 
Men det er ikke en 
realistisk mulighed på 
grund af den atomare 
trussel. I stedet for satser 
man på sanktioner og 
våben til den Ukrainske 
modstand.

Som det var under den 
kolde krig, kan enhver 
konfrontation mellem øst 
og vest ende galt. Men 
man vænnede sig gradvist 
til dette trusselsbillede. 
Spørgsmålet er om den 
russiske økonomi kan 
overleve med de massive 
sanktioner, der nu er 
iværksat. Vil den 
almindelige russer 

acceptere en markant 
nedgang i levestandarden 
på grund af Putins 
geopolitiske ambitioner? 
Det mest spændende ved 
krig i Ukraine er den 
russiske befolknings 
reaktion på udviklingen. Da 
Sovjetunionen kollapsede 
havde man modet til at gå 
på gaden for at slå et 
kupforsøg fra 
gammelkommunisterne 
tilbage.

Det kan ske igen. 
Spørgsmålet er om den 
russiske befolkning har 
købt Putins propaganda, 
eller om de kan se det 
luftkastel forestillingen om 
et nyt russisk imperium i 
virkeligheden er. Midt i 
spekulationerne er der dog 
hver time en risiko for en 
eskalation. Det er den 
realpolitiske og 
diplomatiske virkelighed, 
man skal forholde sig til. 
Båltaler og tilkendegivelser 
er fint, men ingen har lyst 
til at gå i krig. For alvor.

En verdenskrig med Ukraine
Mange danskere 
taler om og 
spekulerer over, 
om der mon 
kommer en tredje 
verdenskrig på 
baggrund af 
situationen i 
Ukraine, hvor 
Rusland har 
invaderet 
nabolandet uden 
grund.

Af Janus Bang
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Venstres Peder Tind 
spurgte i den forbindelse 
Rachlitz om han ville give 
sit vederlag til Kirkens 
Korshær med henvisning 
til en udtalelse under 
valgkampen.

Mens sårene stadig slikkes 
efter ADP-sagen i efteråret 

2021, har havneselskabet 
haft et punkt på 
dagsordenen på 
byrådsmødet. I 
forlængelsen af efterårets 
sag anbefalede 
redegørelsen blandt andet 
Fredericia Kommune, at 
man kunne udøve et 
tydeligere og mere aktivt 
ejerskab af ADP A/S. I 
forlængelse heraf gives 
sagen et forslag til proces 
for udarbejdelse af en 
politik for aktivt ejerskab af 
kommunens selskaber, 
ligesom et forslag til 
forvaltningens 
understøttelse af 
udøvelsen af politikken 
også beskrives.

Et enigt byråd endte med 
at godkendte sagen, men 
undervejs var der megen 
snak om ADP’s 
konstruktion, hvor 
partierne ikke lagde skjul 
på deres holdninger til 
forskellige emner.

– ADP’s vedtægter ligner 

noget fra en 
spejderforening, sagde 
Tommy Rachlitz Nielsen (C) 
blandt andet.

Enhedslistens Cecilie Roed 
Schultz mindede om, at 
hun tidligere har haft 
forslag i samme boldgade.

– Vi foreslog mere åbenhed 
i ADP i 2021, og fik at vide, 
at det var en personlig hetz 

og spild af byrådets tid, og 
at det er ligegyldigt. Nu er 
det pludselig meget vigtigt, 
og noget man har kæmpet 
længe for, selvom man 
stemte imod vores forslag, 
sagde hun.

Som debatten skred frem 
blev Venstre skudt i skoene 
fra Tommy Rachlitz 
Nielsen, at deres 
repræsentant i ADP’s 
bestyrelse, Christian 
Jørgensen, ikke har 
afrapporteret til byrådet. 
Det fik Peder Tind til at 
svare:

– Når vores medlem af 
bestyrelsen har holdt 
tavshedpligt, er opgaven 
løst. Fremadrettet skal vi 
gøre op med 
tavshedpligten.  Christian 
Jørgensen overholdt sin 
pligt. Bare fordi vi har haft 
et medlem er det ikke 
Venstres skyld. Man kan 
sige, er man villig til at 
bryde den for at være 
ordentlig? Hvor er 
parametret for regler og 
rettigheder? Vi har noteret, 
at man gør det man skulle. 
Vi behøver ikke gøre det 
fremover. Kigger vi bagud 
er det nemt at kritisere, 
sagde Peder Tind.

Debatten mellem Venstre 
og Konservative tog til. 
Under valgkampen udtalte 
Tommy Rachlitz i pressen, 
at han var villig til at 
aflevere sit vederlag for at 
sidde i ADP’s bestyrelse, 
hvis han kommer i dem. 
Citatet med udtalelsen 
læste Tind op og 
konstaterede 
efterfølgende:

– Det er fint, for så vil jeg 
foreslå de 100.000 går til 
Kirkens Korshær eller 
andre gode projekter.

Straks efter tog Rachlitz 
igen ordet.

– Der var en forhandling 
om honorar, hvor jeg 
sagde, at pengene ikke var 
det afgørende. Det var det 
tilsyneladende for Venstre 
kunne man høre i pressen, 
sagde Det Konservative 
byrådsmedlem, hvorefter 
borgmester Steen Wrist 
med et smil på læben 
mindede om, at det ikke 
var en lønforhandling de to 
parter var til.

Debatten mellem de to 
parter stoppede efter 
Wrists indblanding, men 
forinden var det ikke til at 
se, at Konservative og 
Venstre under 
kommunalvalget i 2021 var 
i valgforbund, hvor det 
ligneden en samlet blå 
blok, der havde som vision 
at tage magten i Fredericia.

DF: Vi skal ikke 
nedgøre hinanden

Undervejs i debatten har 
der også været tale om 
man skulle få et tredje 
bestyrelsesmedlem fra 
Fredericia Byråd til at sidde 
i havnebestyrelsen, men 
for Susanne Eilersen 
handlede det hverken om 
det eller personfnidder.

– Vi skal ikke sidde og 
nedgøre hinanden. Det er 
lidt sørgerligt, men sådan 
er politik også. Det handler 
ikke om, at man kan have 

en virksomhed og et 
selskab, hvor der sker ting, 
der ikke burde ske, og der 
er medarbejdere der laver 
ting de ikke burde. Det vil 
man kunne finde i andre 
selskaber også. Det 
handler om, at man har en 
direktør man blev nødt til at 
afskedige og som byråd og 
ejer ikke måtte være inde 
omkring. Skulle det være 
håndteret som man 
gjorde? Det kan jeg ikke 
sige. Det er vigtig at være 
åben. Det drejer sig ikke 
om to eller tre. Det handler 
om at inddrage byrådet, 
hvis noget er 
uhensigtsmæssigt, sagde 
Susanne Eilersen.

Som det er nu kan man 
ikke søge aktindsigt i ADP, 
og det vil SF have lavet om 
på.

– Vi har under valgkampen 
peget på lukketheden med 
ADP- og teatersagen. Det 
har ligget mig på sinde, at 
det handlede om 
borgernes ejendele. Vi skal 
undersøge mulighederne 
for at udvikle strategien. Vi 
skal have en grøn udvikling 
og få gode arbejdspladser. 
Det er også vigtigt, at det 
ikke mistænkeliggøres, 
hvis nogen ønsker 
yderligere indsigt. Det skal 
ikke være sådan, at det 
handler om at man snager. 
Jeg ønsker, at borgerne 
hører mere om hvad der 
foregår i ADP. Jeg skæver 
selv mod Aalborg og jeg 
kan ikke se, at det giver 
mening at smække et 
bestyrelsesmedlem ind, 
der skal holde sin mund, 
forklarede Connie Maybrith 
Jørgensen.
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Venstre og Konservative i åben krig på byrådsmøde

På årets første 
byrådsmøde var 
der til flere af 
punkterne på 
dagsordenen 
debat. Det gjalt 
blandt andet et 
punkt, der vedrørte 
havneselskabet 
ADP A/S, hvor 
Konservatives 
Tommy Rachlitz er 
kommet i 
bestyrelsen. 

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Det er en branche, hvor 
faktum kan tale over jura – 
og hvor den menneskelige 
forståelse er afgørende. 
Hver dag forsøger 
Alexander at gøre en 
forskel for danskerne.

Den seneste tid har 
Alexander Nyborg 
Christensen været en del i 
medierne. Ikke på grund af 
en stor sejr i en 
spektakulær straffesag, 
som ellers er hans 
fokusområde, men fordi 
han i Højesteret har vundet 
en sag over et privat 
parkeringsselskab. I det 
daglige er han selvstændig 
advokat, hvor han 
forsvarer høj som lav, 
politimand som 
vanekriminel. Han er 
drevet af glæden ved at 
hjælpe andre.

Men hans baggrund er 
ikke som alle andre 
advokater. Selv troede han 
helt indtil, ansøgningen 
skulle sendes, at han 
skulle være psykolog.

– Jeg har en lidt sjov 
baggrund på den måde, at 

jeg er tidligere 
kampsportsudøver og 
kommer fra det miljø, jeg i 
dag sidder og forsvarer. I 
løbet af min ungdom traf 
jeg rigtige beslutninger og 
kom ud af noget pjat, før 
det var for sent. Det hjalp 
kampsport mig med, 
forklarer Alexander.

– Min mor havde en lang 
sygdomsperiode med 
sklerose. Det har betyder 
meget i mit liv. Hun døde 
da jeg var i starten af 
20’erne, hvilket satte en 
masse tanker i gang. Jeg 
troede jeg skulle læse 
psykologi, men med de 
omvæltninger der skete, ja 
så valgte jeg jura, 
fortsætter han.

Selvom det blev jura og 
ikke psykologi, så handler 
det for Alexander stadig om 
mennesker.

– Det der har fanget mig 
ved jura er det sociologiske 
aspekt af, hvordan 
mennesker er. I 
straffesager vindes og 
tabes sager hovedsageligt 
på faktum og ikke jura. Kan 
man formidle og fortolke 
adfærd i en kontekst, så 
har man en fordel. Det at 
kunne skildre faktum er 
vigtigt, forklarer Alexander.

Strafferetten kom 
som et oprør mod 
systemet

Der er mange grene inden 
for jura, men for Alexander 
blev det et praktikophold 
ved Anklagemyndigheden, 
der pegede ham i 
retningen af strafferet.

– Under mit jurastudie var 
jeg ikke afklaret med, hvad 
jeg ville, men jeg kom i 
praktik ved 
Anklagemyndigheden. Der 
oplevede jeg, at jeg ikke 
synes, det løfter det 
objektivitetsprincip, der er 
underlagt retsplejeloven, 
siger Alexander og 
forklarer:

– Et eksempel er, at politiet 
på øjemål kan standse en 
bil, fordi de synes, det ser 
mærkeligt ud. Der fandt jeg 
ud af, at det var ofte 
udlændinge, der blev sigtet 
uden grund. Efter 14 dage 
bliver de samme 
mennesker standset igen 
uden grund. Jeg spurgte 
min leder om det kunne 
passe, og det var bare 
sådan, det var. Det vil jeg 
ikke være en del af.

I lære hos en af 
landets førende

Efter endt studie havnede 
Alexander hos en af 
landets førende 
strafferetsadvokater, 
Michael Juul Eriksen.

– Efter studiet startede jeg 
som advokatfuldmægtig 

hos Michael Juul Eriksen. 
Der er ikke mange 
fuldmægtige med speciale 
i strafferet, og da jeg 
startede skulle jeg erstatte 
to hos Michael. Men jeg 
lærte en hel masse i de tre 
år, jeg var der, inden jeg fik 
min advokatbestalling, 
forklarer Alexander.

– Jeg arbejdede som 
fuldmægtig på en sag om 
en meget kendt 
personlighed fra 
sigøjnermiljøet og fik en 
masse erfaring med det, da 
den var i Højesteret 
omhandlende særligt 
udvisning. Der fik jeg en 
masse erfaring med en 
række især bandesager 
som man ikke kan få andre 
steder, fortsætter han.

I teorien skal man jo tabe 
næsten alle sager
Når man starter som 
selvstændig, skal man slå 
sit navn fast – og sørge for 
at klienterne er tilfredse.

– Jeg skal vælges per 
navn. Så folk skal kende 
mig eller synes, jeg gør det 
godt. Det er typisk mund til 
mund. Jeg har klienter, der 
er politibetjente, 
erhvervsdrivende, 
bandemedlemmer og 
andre, der tilfældigvis kan 
blive draget ind i 
strafferetten. Det er en 
stille og rolig proces, 
fortæller Alexander om 
opstarten som 
selvstændig.

– Som forsvarer skal du, 
hvis systemet fungerer, 
helst tabe 95 procent af 
dine sager, ellers har 
systemet fejlet. Ellers har 
systemet jo ikke retsforfulgt 
de rigtige eller sigtet for det 
rigtige. Der ligger mine 
procenter betydeligt bedre 
til fordel for den sigtede 
eller tiltalte, uden at sige 
præcis, hvad de er. Hvis jeg 
får et dårligt resultat, så 
kan jeg miste omtale på 
det. Omvendt hvis jeg får et 
godt resultat, så skal jeg 
arbejde for, at det er min 
bedrift, forklarer Alexander.

Ordentlighed og 
retfærdighed

Selvom Alexander er den 
eneste advokat i hans 
virksomhed, har han både 
en fuldmægtig og en 
studentermedhjælper 
ansat. Dette til trods for, at 
de i udgangspunktet ikke 
kan møde i retten.

– Jeg har en fuldmægtig og 
en stud.jur. siddende hos 
mig. Jeg skal møde i alt, 
med mindre retten giver 
mig tilladelse. Det gør jeg 
for at være så forberedt 
som muligt, så vi betaler 
gerne for, at klienten har 
det bedste forsvar. Jeg vil 
gerne lægge de penge for 
at sikre et ordentligt 
resultat, forklarer 
Alexander.

– Da jeg startede som 
selvstændig, satte jeg 
gang i praktikordningen for 
at give noget tilbage. Den 
første praktikant jeg havde 
der, blev ansat som 
stud.jur. og siden som 
fuldmægtig. Det man gør 
sig af tanker udover det 
økonomiske er, at man 
skal finde en, man stoler 
på. Advokatverdenen er 
en, hvor man hele tiden 
forsøger at få flest mulige 
sager og bedst mulig 
arbejdskraft. Derfor er det 
også på længere sigt godt 
for mig, at jeg giver noget 
tilbage ved at tage 
fuldmægtige og studenter, 
fortsætter han.

Det er nok drivende hos de 
fleste advokater, at 
retfærdigheden spiller en 
rolle. Alexander er ingen 
undtagelse.

– Det det i bund og grund 
handler om er 
retssikkerheden for den 
enkelte borger i Danmark. 
Det er det jeg hver eneste 
dag arbejder for med 
strafferet. Årsagen til at jeg 
vælger at tage p-bøden 
med videre er, at jeg blev 
klar over, at det er en tung 
proces som ikke mange 
kan klare. Jeg havde en 
viden og ressourcer, der 
gør, at jeg kan være med til 
at ændre det her og sikre 
alles retssikkerhed. Det er 
det jeg får ud af det her i 
sidste ende, forklarer 
Alexander.  
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Forsvarsadvokat arbejder for danskernes retssikkerhed

Alexander Nyborg 
Christensen er 
forsvarsadvokat og 
har været med i 
flere store sager. 

Af Matthias Runge Madsen
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Forskellene mellem 
magthaverne og 
undersåtterne var så store, 
at det var muligt at hverve 
utilfredse sympatisører til 
en sag om at give magten 
til ”folket”. Men man skulle 
forbi 1. verdenskrig og frem 
til oktoberrevolutionen i 
1917, før kommunisterne 
endeligt overtog magten i 
dette enorme land. Til 
gengæld tog det ikke lang 
tid før, man kunne 
konstatere at 
kommunisterne 
praktiserede en nådesløs 
brutalitet mod deres 
modstandere, internt som 
eksternt.

Lenin, der var 
revolutionens absolutte 
helt og leder, udsendte den 
23. januar 1918 en 
erklæring om ”det 
arbejdende og udbyttede 
folks rettigheder”. 
Ideologierne blev 
grundelementet i den 
russiske stat, og snart også 
de andre stater, der blev 
indlemmet i det 
kommunistiske diktatur. I 
april 1918 besatte 
Tyskland, Ukraine, der i 
1923 også blev indlemmet 
i Sovjetunionen. De sidste 
krampetrækninger fra det 
tyske kejserrige var en 
opbakning til revolutionen i 
Rusland for, at man kunne 
fjerne østfronten og 
koncentrere sig om 
vestfronten. Med 
henrettelsen af Nikolaj den 
2. og hans familie, Zaren af 
Rusland, var det 
kommunistiske århundrede 
ankommet. En bevægelse 
der ville dominere det 20. 
århundrede som en af 
verdens to store 
ideologiske retninger.

Kommunismen var ikke en 
russisk opfindelse. 
Bevægelsen ulmede 

mange steder i verden. 
Men den kommunistiske 
verdensrevolution fik sit 
hovedkontor i Moskva, 
hvorfra russerne fra 1917-
1991 med krige, 
efterretningstjenester, 
propanda og penge 
forsøgte at bistå 
kommunister over hele 
verden med at vælte andre 
landes regeringer. Man er 
nød til at indse at 
bevægelsen ikke kun 
havde et mål om 
nationalitet eller geopolitik, 
men derimod så 
kapitalismen som 
hovedfjenden, der skulle 
slåes ned, så man kunne 
få en kommunistisk 
verdensorden. Den hårde 
kerne i ledelsen af den 
russiske revolution blev 
helte, der havde befriet 
”folket” fra ondskaben, og 
nu var man i fuld gang med 
at skabe ”det perfekte 
samfund”. Sådan lød 
parolerne.

Det hele blev styret fra 
Moskva, hvor 
kommunisterne udviklede 
et omfattende politisk 
system, der kontrollerede 
stort set alle aspekter af 
undersåtternes liv. Det er i 
dette lys, man skal forstå 
Vladimir Putin, de russiske 
oligarker og den 
udenrigspolitiske situation 
med krigen i Ukraine, der 
brød ud den 24. februar 
2022 med Ruslands 
invasion af landet. Et land, 
der kun kort havde været 
selvstændigt i 1917-1920, 
men ellers var blevet flået 
frem og tilbage mellem 
Rusland og Polen. Først 
med Sovjetunionens 
kollaps i 1991, fandt man 
atter sin nationale 
identitet, da chancen 
uventet bød sig til. Her kan 
man også bemærke at den 
russiske zar i 1876 forbød 
det ukrainske sprog i 
skoler og på tryk. Og at 
Stalin i perioden 1930-
1934 gennemførte 
modbydelige, brutale 
udrensninger og 
tvangskollektiviseringer af 
landbruget i Ukraine. Det 
er historien, det er 
Ukraines identitet.

Brutaliteten og den rå 
magtudøvelse blev for alvor 
etableret i Moskva, da en 

af Lenins lærlinge, Josef 
Stalin, fik magten i det 
kommunistiske parti. I 
1922 blev Stalin 
generalsekretær for 
Ruslands kommunistiske 
parti. Han var en mester i 
partiretorik. Selvom han 
ikke var russer, men kom 
fra Georgien, anvendte han 
brutale og manipulerende 
metoder til at udrydde sine 
konkurrenter. Da Lenin 
døde i 1924 begyndte 
Stalin at skabe et jerngreb 
om partiapparatet. En efter 
en faldt konkurrenterne. 
Han anvendte blandt andet 
skueprocesser, hvor folk 
bekendte alverdens skyld 
og forræderier, ofte for at 
redde deres børn eller 
ægtefæller. Samtidig 
etablerede han et strengt 
og etsporet partisystem, 
hvor hans magt blev 
segmenteret som urokkelig 
og hvor han selv blev 
fremstillet som en 
gudeskikkelse.

Den kommunistiske 
verdensrevolution gjorde 
det muligt for 
kommunisterne i Moskva 
at trække på borgere fra 
andre lande, der frivilligt 
rejste til Rusland og 
forrådte deres lande. Man 
etablerede en partiskole i 
Moskva, hvor også 
danskere studerede de 
kommunistiske paroler. 
Herefter blev mange sendt 
tilbage til deres hjemlande, 
hvor de arbejdede aktivt for 
den kommunistiske 
ideologi, og ofte med 
Ruslands interesser i 
centrum. Også her kan 

man finde forklaringer på 
den russiske 
selvforståelse. For under 
kommunismen var man en 
supermagt, der havde 
indflydelse på lande ud 
over hele verden: Moskva 
var centrum for storpolitik.

Under anden verdenskrig 
blev kommunisterne udråbt 
som nazisternes 
hovedfjende. Først indgik 
Stalin en aftale med Hitler, 
hvor man delte Polen 
mellem sig. Herefter 
angreb Tyskland 
Sovjetunionen og det 
lykkedes tyskerne at nå 
helt frem til udkanten af 
Moskva, før den røde hær 
møjsommeligt og med 
hjælp fra vesten og en 
isvinter kunne begynde at 
trænge tyskerne tilbage. I 
nøden og efter angrebet 
mod Sovjetunionen indgik 
kommunisterne en alliance 
med USA og England, og i 
den sidste ende var det 
den røde hær, der erobrede 
Berlin. Umiddelbart efter 
anden verdenskrig 
krævede Stalin sikkerhed 
mod et nyt angreb fra 
Tyskland. I realiteten 
udøvede han dog rå, 
geopolitisk magt, da han så 
en mulighed for med et 
fingerknips at indlemme 
østeuropa under den 
kommunistiske paraply. 
Aftaler om landes 
selvstændighed og frie valg 
blev tilsidesat, og 
Østtyskland, Polen, Ungarn, 
Tjekkoslovakiet, Rumænien 
og De Baltiske Lande blev 
indlemmet i det 
kommunistiske imperium. 

Dukkeregimer der svor 
troskab mod Moskva blev 
indsat, og enhver 
opposition knust.

Alt dette blev styret fra 
Moskva. Den kolde krig var 
en realitet, da 
amerikanerne langt om 
længe indså, at man ikke 
kunne forhandle med 
Stalin. NATO blev dannet 
den 22. april 1949, og 
forsvarspagten var helt 
indtil Sovjetunionens 
kollaps den eneste 
beskyttelse for mange 
europæiske lande. Men 
Moskvas magt rakte helt 
ind i Europas hjerte. Da 
Stalin døde i 1953 efterlod 
han sig en supermagt. Han 
blev afløst af andre 
kommunister, der i tæt 
forening med militæret og 
efterretningstjenesten 
fastholdte magten uden 
hensyntagen til 
befolkningerne. I 1989 
blev det endelig for meget 
for befolkningerne i de 
østeuropæiske lande

Når Vladimir Putin, den 
tidligere 
efterretningsofficer i 
kommunisternes 
efterretningstjeneste, KGB, 
træder ud på podiet i 
Kreml, så er det med dette 
imperiums tankegang og 
rationale i baggagen. 
Russernes stolthed og ære 
er dybt præget af den 
kommunistiske 
storhedstid, hvor man 
havde indflydelse over hele 
kloden og med en kæmpe 
hær i konstant 
alarmberedskab. Efter 

Sovjetunionens kollaps i 
1991 begyndte NATO og 
vesten at indlemme de 
lande, der tidligere havde 
været besat af 
kommunisterne og 
Moskva, for på den måde 
at sikre dem mod Ruslands 
potentielle forsøg på at 
genetablere deres 
magtsfære. Der har ikke 
været nogen tradition for 
demokrati i Rusland, og de 
forsøg man efter 1991 har 
gjort på at få demokratiske 
institutioner er slået fejl. 
Ikke mindst på grund af 
tidligere KGB-folk som 
Putin, hvis indflydelse i det 
russiske samfund igen og 
igen har fået demokratiske 
tiltag til at smuldre.

Derfor er Rusland i dag et 
diktatur. Putin optræder i 
de samme rammer som en 
af historiens største 
diktatorer, og på baggrund 
af hundrede års 
undertrykkelse af sit folk. 
Og før kommunisterne, 
zarens undertrykkelse af 
folket. De omkringliggende 
lande har historisk ikke 
haft mulighed for at være i 
fred fra denne russiske 
selvforståelse. En 
selvforståelse der handler 
om Ruslands storhed og 
betydning, hvor 
ydmygelserne fra de 
demokratiske lande i 
vesten efter Sovjetunionen 
faldt fra hinanden, kun kan 
imødegås med 
magtdemonstrationer som 
invasionen af Ukraine den 
24. februar 2022.
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Sovjetunionen og Vladimir Putin
I 1905 begyndte 
oprøret med zaren 
i Rusland. 
Fattigdom og nød 
blandt 
befolkningen var 
en af årsagerne.

Af Janus Bang

Foto: Janus Bang - AVISEN
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  SAMFUNDAVISEN

Hvert eneste menneske og 
hver eneste borger er 
fundamentet for 
udviklingen af det 
samfund, vi ønsker os. 
Udviklingen af hver eneste 
borger til at begå sig i det 
samfund, der er og 
kommer, er derfor en af 
grundstenene, hvorpå vi 
bygger fremtidens 
samfund. Vi taler om 
livslang læring på forkant 
af samfundsudviklingen, så 
den enkelte borger er klar 
til at møde livets 
udfordringer bedst muligt. 
Derfor er udviklingen af 
fremtidens 
uddannelsesmiljø helt 
afgørende. De næste 
debataftener handler 
derfor om ”Fremtidens 
uddannelsesmiljø” med 
fokus på ungdomshuse, 
den nye folkeskole og nye 
erhvervsskoler, som er en 
af grundpillerne i 
udviklingen af Det Ønskede 
Samfund. I denne artikel 
giver vi et kort debatoplæg, 
hvor vi blandt andet 
kommer ind på formålet 
med debatten, det 
konkrete tema for aftenens 
debat og tre mulige 
hovedspørgsmål i 
debatten.

Det todelte formål

Vores uddannelsesmiljø 
bør altid være indrettet 
efter fremtidens krav til 
den enkelte 
samfundsborger, ikke i et 
bagud skuende perspektiv. 
Det stiller store 
forskningsmæssige og 
faglige krav, men samtidig 
stiller det også politiske 
krav. Krav om et altid 
opdateret visionært syn på 
samfundsudviklingens 
behov for rettidig dannelse 
og uddannelse af borgeren, 
så det enkelte menneske 
er parat til at møde den 
verden, der folder sig ud 

foran os, før det sker.

Vi ser derfor to formål med 
debatten. Først 
koncentrerer vi os om den 
faglige viden, som vi 
allerede i dag har om, 
hvordan vi skaber de bedst 
mulige uddannelsesmiljøer 
i og for samfundet. 
Derefter tager vi den mere 
politiske dialog om, hvad vi 
på den baggrund konkret 
gør for at udvikle 
fremtidens 
uddannelsesmiljø.

Fagligt er formålet er derfor 
at finde ud af: Hvad er det 
vi skal blive klogere på og 
vide mere om, for at vi 
bliver i stand til at skabe 
det uddannelsesmiljø og – 
indhold, der tjener det 
gode liv bedst i fremtidens 
samfund?

Politisk er formålet derfor 
at finde ud af: Hvad og 
hvordan gør vi det helt 
konkret? Og hvornår ved vi, 
at vi er i stand til det og har 
gjort det? Hvad er det, vi 
skal gøre anderledes?

Temaet for 
debatten

Emnet ”Fremtidens 
uddannelsesmiljø” er 
omfattende, så vi vælger at 
sætte fokus på 
ungdomshuse, den nye 
folkeskole og nye 
erhvervsskoler, som er en 
af grundpillerne for 
udviklingen af Det 

Ønskede Samfund.

Ud fra det todelte formål 
deler debatten sig: først en 
overvejende faglig debat og 
derefter en overvejende 
politisk debat. Umiddelbart 
lader vi begge debatter 
kredser om tre 
hovedspørgsmål med en 
række underliggende 
udfordringer/
problemstillinger:

Hvorfor har vi overhovedet 
behov for vores 
uddannelsesinstitutioner?
Hvordan organiserer vi 
fremtidens 
uddannelsesmiljøer og 
skaber den nødvendige 
sammenhæng?
Hvordan uddanner vi 
lærerne, pædagogerne og 
lederne til fremtidens 
uddannelsesmiljøer?

De tre 
hovedspørgsmål

Hvorfor har vi 
overhovedet behov for 
vores uddannelses-
institutioner?

• Hvad er det vi har 
behov for at lære som 
mennesker for at leve 
det gode liv i det 
samfund vi ønsker os?

• Hvordan lærer vi det at 
være menneske?

• Uddannelsesmiljøet bør 
skabe vejen ind i vores 
samfund/kultur.

• Hvad skal folkeskolen 
og andre 

uddannelsesinstitution
er uddanne børn og 
unge til?

Hvordan organiserer vi 
fremtidens 
uddannelsesmiljøer og 
skaber den nødvendige 
sammenhæng?

• Hvilken uddannelses- 
og dannelsesrejse skal 
det enkelte menneske 
egentligt stige på?

• Fritiden ved siden af 
skolen – Det uformelle 
uddannelsessystem!

• Praktisk orienterede 
undervisningsformer og 
længerevarende 
virksomhedstilknytning 
kan knække kurven for 
skoletrætte børn og 
unge!

• Overgangssystemer 
mellem uddannelserne!

• Grænsekrydsende 
ledelse mellem de 
enkelte uddannelser!

• Højskoler og 
Byggelegepladsers 
betydning og roller

• Nyttiggørelse af 
efterskolernes 
principper og 
erfaringer.

• Det omkringliggende 
samfunds inddragelse i 
den løbende evaluering 
af uddannelserne!

• Inddragelse af 
medarbejderne! 
Implementeringen 
tager dobbelt så lang 
tid som planlægningen 
af det nye.

• Klassekvotienters 

betydning for 
uddannelsesmiljøet.

• Sammenhængen 
mellem folkeskole, 
familie og forældre!

• De højtbegavede børn 
og unge! Hvad med 
dem?

• Behovet for 
centralisering versus 
decentralisering – 
lokale frikommuner/
selvbestemmelse hvor 
diversiteten blomstre!

Hvordan uddanner vi 
lærerne til fremtidens 
uddannelses-miljøer?

• Hvordan kvalificerer vi 
lærerne, pædagogerne 
og lederne til, at de kan 
gribe barnet og den 
unge, der hvor hun eller 
han er?

• Lærernes, 
pædagogernes og 
ledernes mangfoldige 
roller.

• Hvor er det 
pædagogerne gør 
bedst gavn for at styrke 
trivslen?

• Styrkelse af 
studievejledernes rolle.

• De kommunale skoler 
som praktikplads.

• Schweitz som 
eksempel, hvor den 
faglige uddannelse 
kommer først, dernæst 
boglig viden!

• Selvstændighed, 
ansvar og friheden til at 
forme børn og unges 
uddannelse ud de 
lokale 

rammebetingelser.

Næste debataften 
i 2022

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

Den aften sætter vi fokus 
det faglige formål omkring 
fremtidens 
uddannelsesmiljø 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 
mange år er lykkedes de 
involverede parter at løse 
de uddannelsesproblemer, 
som vore unge stadig står 
overfor. Det kræver konkret 
handling af alle parter.

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 
fremtidens 
uddannelsesmiljø.

Fremtidens uddannelsesmiljø
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Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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For sjette år i træk udgiver 
mediet Finanswatch og 
analysevirksomheden 
Wilke en stor måling af de 
store finansvirksomheders 
image. I kategorien 
‘Datacentraler’ indtager 
Bankdata en førsteplads. 
Det sker efter, at Bankdata 
tog et markant spring på 
listen og landede på en 
andenplads sidste år.

Det er ikke første gang, at 
Bankdata oplever en 
fremgang på 
imageundersøgelser. I 
efteråret var Bankdata 

højdespringer på 
Universums store årlige 
undersøgelse. Her 
placerede næsten 8.000 
respondenter Bankdata 
som én af de 25 mest 
attraktive it-arbejdspladser i 
Danmark.

– Vi har et godt omdømme, 
og det kan vi også se, når vi 
rekrutterer. På trods af et 
presset marked lukkede vi 
samtlige 231 åbne stillinger 
i 2021. Medarbejderne vil 
gerne have et stærkt fagligt 
fællesskab, hvor der er 
plads til både ambitioner og 
familien – og det tilbyder vi, 
siger Mette Marie Buhl, 
direktør for HR, 
Kommunikation og Strategi 
i Bankdata.

Om undersøgelsen

Ifølge Finanswatch og Wilke 
er rapporten den “største 
måling af de store 
finansvirksomheders image 
som arbejdspladser blandt 
de ansatte i 
finanssektoren”. Næsten 
2.500 medarbejdere i 
finanssektoren har vurderet 

de største virksomheder i 
finanssektoren i forhold til 
ledelsen, lønvilkår og 
karrieremuligheder – og 
ikke mindst ud fra deres 
ønsker til den ideelle 
arbejdsplads.

Om Bankdata

Bankdata er en af 
Danmarks største it-
virksomheder med +800 
medarbejdere. Bankdatas 
løsninger bruges hver dag 
af 7.500 
bankmedarbejdere, 1,6 
mio. privatkunder og 
187.000 erhvervskunder.

Bankdata blev stiftet i 
1966 og har i dag kontorer 
i Fredericia, Silkeborg og 
Aarhus.

Bankdata er ejet af otte 
danske pengeinstitutter; 
Jyske Bank, Sydbank, 
Ringkjøbing Landbobank, 
Sparekassen Sjælland-Fyn, 
Skjern Bank, Djurslands 
bank, Nordfyns Bank og 
Kreditbanken.

13 ONSDAG 2. MARTS 2022

Bankdata indtager førsteplads 
i ny imageundersøgelse

Bankdata har det 
bedste omdømme 
i sin kategori af 
virksomheder i 
Danmark. Det viser 
en ny 
undersøgelse fra 
finansmediet 
Finanswatch og 
analysevirksomhe
den Wilke.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

AVISEN ERHVERV

Foto: PR
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Der findes næppe en 
kvinde i Fredericias 
historie, der er omgærdet 
af flere myter og mystik end 
den tidligere ejer af Trelde 
Næs, Ane Ryholt eller 
Næssedronningen, som 
hun senere i livet blev 
kaldt. Hun var kendt som 
en bestemt dame, der 
gjorde hvad hun ville, når 
hun ville det. Der findes 
mange historier og 
fortællinger om hendes liv 
på Trelde Næs.

Ane Ryholt (født 
Clemmensen) blev født i 
1883 på et mindre 
husmandssted i Skelhøje, 
hvor familien boede med i 
alt 17 børn. Ane var en 
karrierekvinde, men 
alligevel blev hun gift to 
gange. Det første 
ægteskab var med en 
franskmand, men 
ægteskabet holdt ikke, da 
Ane ikke ønskede børn. 
Hendes andet ægteskab 

var med slagteren Peter 
Ryholt, som hun flyttede til 
København sammen med. I 
København skabte Ane 
Ryholt sig en karriere inden 
for gastronomien, hvor hun 
drev flere 
restaurationsvirksomheder 
rundt omkring i byen. 
Gennem en årrække havde 
Ane Ryholt Det Franske 
Køkken, der var en dinér 
transportable, og senere 
hen erhvervede hun sig 
selskabslokalerne Le petit 
Trianon.

I 1930 var Trelde Næs ud 
for Fredericia blevet sat til 

salg. Ane Ryholt var 
interesseret i området og 
besluttede sig for at købe 
det, men hun var i 
konkurrence om købet med 
Frederiksberg 
Kommunelærerforening. 
Ane Ryholt endte dog som 
ejer af næsset for en sum 
af 150.000 kr., hvilket blev 
betalt kontant.

I en periode var Trelde Næs 
blevet brugt af Fredericias 
by borgere som et fristed, 
hvor de kunne tage på 
udflugt. Det første stykke 
tid, efter Ane Ryholt købte 
Trelde Næs, var der stadig 

fri adgang for gæster, og 
der kunne komme mange 
besøgende på en god dag. 
Det blev dog hurtigt for 
meget for Ane Ryholt, da 
hendes privatliv nærmest 
blev sat til skue for alle 
gæsterne på næsset. Hun 
oplevede, at folk kiggede 
ind af hendes vinduer og 
endda gik ind i hendes 
hjem. Som følge heraf blev 
der sat port og 
pigtrådshegn op omkring 
ejendommen, og herefter 
var det kun særligt 
indbudte personer, som fik 
lov til at komme ud på 
næsset.

I tiden efter lukningen af 
Trelde Næs gik der rygter 
om, at Ane Ryholt havde 
vagthunde og tyre til at gå 
rundt på grunden, og at 
hun selv var klar med 
jagtgevær for at skræmme 
uvedkommende gæster 
væk. I flere situationer er 
det dog kendt, at Ane 
Ryholt hjalp folk, hvor hun 
kunne, og hun var altid flink 
over for sine gæster, men 
hun levede fint med 
rygterne om de glubske 
blodhunde.

Under Besættelsen i 1940-
1945 overtog den tyske 
værnemagt området. De 
lod blandt andet 
mandskabsbunkere og 
kanonstillinger opføre ude 
på næsset. Da Ane Ryholt 
fik fortalt, at en tysk 
kommandant havde besat 
hendes hus og smidt de 

fleste af hendes møbler 
udenfor,går historien om 
det, at hun straks tog til 
Trelde Næs for at skælde 
den tyske officer ud.

Efter Ane Ryholts køb af 
næsset, var det som regel 
kun om sommeren, hun 
opholdte sig der. 
Hovedhuset derude var 
kendt som Troldehuset, og 
her boede hun i de 
perioder, hvor hun opholdt 
sig på næsset. I 1954 
solgte Ane Ryholt sine 
virksomheder i København 
og flyttede permanent til 
Trelde Næs, hvor hun 
efterfølgende levede alene.

I 1960 var Ane kommet 
godt op i årene, og hun 
besluttede sig for at sælge 
Trelde Næs. Den nye ejer 
var grosserer Svend 
Hansen, eller Safari-Hansen 
som han også blev kaldt, da 
han var kendt for at tage på 
udenlandske safarier. 
Salget skete på den 
betingelse, at Ane måtte 
blive boende på næsset 
resten af sit liv. Safari-
Hansen døde imidlertid kort 
efter, at han havde købt 
næsset. Trelde Næs gik i 
arv, men arvingerne var 
ikke særlig interesseret i 
området og satte det til 
salg. Ane Ryholt overvejede 
efterfølgende at købe 
Trelde Næs tilbage, men 
næsset blev solgt til 
Fredericia Kommune i 
1966. Ane fik efterfølgende 
lov til at blive boende og 

flyttede ind i gartnerboligen 
på stedet. Kommunen lod 
et hegn sætte op, så 
nysgerrige folk ikke skulle 
genere hende.
I 1968 døde Ane Ryholt. 
Efter eget ønske blev hun 
begravet ude på Trelde 
Næs, og asken blev nedsat 
ved siden af Troldehuset. 
Samme sted satte 
Fredericia Kommune nogle 
år efter en buste af Ane 
Ryholt til hendes minde.

Ane Ryholt elskede Trelde 
Næs, og i den tid hun ejede 
området, havde hun en 
kæmpe indvirkning på 
stedet. Omkring 
Troldehuset anlagde hun sit 
eget ”Edens Have”, der var 
inspireret af 
Versaillesslottets have i 
Frankrig. Der blev blandt 
andet plantet tjørnebuske, 
som blev klippet i 
forskellige dyreformer. Hun 
anlagde desuden en 
kæmpe køkkenhave og to 
badebroer.

Trelde Næs blev rigt på 
dyreliv, da der ikke måtte 
komme jægere, og Ane 
Ryholt holdt selv får og 
høns – kreaturerne skulle 
dog helst ifølge Ane være 
sorte, da det stod godt til 
naturen. I dag er Trelde 
Næs et naturområde og et 
yndet sted at besøge. Der 
er blandt andet anlagt en 
campingplads, og 
Troldehuset fungerer i dag 
som lejrskole og naturskole 
for Fredericia Kommune.

Ane Ryholt – Dronningen af Trelde Næs

Museumslederen 
ser tilbage på Ane 
Ryholt.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Ane Ryholt ses siddende på en bils kofanger foran Troldehuset sammen med gæster. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

På bagsiden af Ane Ryholts buste står indskriften: ”Et menneskes ansigt er som en bog; men læses kan den ej 

af enhver; ej alle kan skriften tyde”. Foto: Lokalhistorisk Arkiv





I de 18 kampe i 
grundspillet er det kun 
blevet til et nederlag, og 
det fandt sted mod 
rivalerne fra Gentofte den 
27. november. I de øvrige 
kampe har Middelfart gjort 
rent bord, og med den 
seneste formkurve har de 
vist, at de er en 
medaljebejler og hvis alt 
går vel, kan spille med om 
det ædleste metal.

Senest var Middelfart i 
kamp søndag og mandag, 
og der kunne der være 
opstået problemer, men 
Middelfart gjorde kort 
proces i begge opgør og 
vandt 3-0. Det endda 
selvom mandagens 
modstander var VK 
Vestsjælland, der tidligere 
på sæsonen har drillet 
middelfarterne i flere sæt. I 
pokalsemifinalen var 
Vestsjælland foran 2-0 mod 
Middelfart, men det 

lykkedes ved den lejlighed 
at vende opgøret til en 
fynsk sejr, men mandag var 
der ingen slinger i valsen i 
Lillebæltshallen. Første sæt 
vandt Middelfart med de 
overlegende cifre 25-10 og 
andet sæt blevet vundet 
sikkert med 25-19. Tredje 
sæt var mere tæt, selvom 
Middelfart førte 23-18. 
Vestsjælland hentede fem 
point i træk, men 
Middelfart fik sat en prop i 
og vandt sættet 25-23, og 
dermed blev opgøret 
vundet med 25-23. I 
søndagens opgør mod 
Amager var det også en 
formsag at vinde, da det i 
tre sæt blev til en sejr på 
25-15, 25-14 og 25-21. 
Der var derfor slet ikke 
nogen tvivl om udfaldet 
mod Amager, som også 
rykker ud af Volleyligaen.

Nu skal Middelfart ud at 
spille slutspil, hvor der 
spilles efter et playoff-
system, hvor der spilles 
kvartfinaler, semifinaler og 
finaler. I sidste sæson kom 
Middelfart frem til 
semifinalen, hvor holdet 
tabte til Marienlyst efter at 
være røget ind i en periode 
med skader, og selvom den 
officielle målsætning er, at 
holdet skal have medaljer, 
har grundspillet 
uomtvisteligt givet 
fynboerne blod på tanden.

Holdets canadiske stjerne, 
Irvan Brar, har også 
tidligere udtalt, at han har 
ambitioner om, at 
Middelfart skal vinde 
mesterskabet, og med de 
resultater, som 
middelfarterne har leveret i 
det seneste stykke tid, er 
det heller ikke urealistisk, 
selvom Gentofte på papiret 
er favoritter qua, at de er 
forsvarende mestre og 
senest vandt 
pokalturneringen. Netop i 

pokalturneringen pressede 
Middelfart Gentofte ud i 
fem sæt, og senest i ligaen 
lykkedes det for Middelfart 
at besejre Gentofte, og det 
var endda på udebane.

Middelfart har vist, at de 
kan slå alle hold i ligaen, 
og derfor er vejen banet for 
noget stort. På det seneste 
har Gentofte også vist 
svaghedstegn med dels 
nederlaget til Middelfart, 
men også i et opgør mod 

VK Vestsjælland, vor de 
tabte et sæt og var presset 
til det yderste i et andet. 
Det kører derfor ikke helt 
på skinner, som det førhen 
har gjort hos Gentofte, og 
der er derfor muligheder 
for at drille det ellers 
sejrsvante mesterhold.

Odense-hold i kvartfinalen
Med førstepladsen i 
grundspillet betyder det, at 
Middelfart møder DHV 
Odense i kvartfinalen. 
Odense-klubben endte på 
ottendepladsen i 
grundspillet med 19 point, 
men man skal tage ikke let 
på det af den grund. På det 
seneste har de besejret 
Ikast og DHV Odense, der 
er rangeret over Odense i 
tabellen.

I grundspillet har 
Middelfart og DHV Odense 
mødtes to gange. Den 
første gang var i 
sæsonpremieren, hvor 
middelfarterne uden 
besvær vandt med 3-0 og 
heller ikke i det omvendte 
opgør var der problemer. 
Der skal derfor ske meget, 
hvis ikke Middelfart gør 
kort proces mod DHV.

I kvartfinalerne spilles der 
først til to sejre, men i 
semifinalen og finalen 
spilles der først til tre. 
Dermed får det højest 

rangerende hold en 
hjemmebanefordel, da 
man så vil kunne afgøre 
det hele hjemme i egen 
hule.

I de øvrige semifinaler 
møder Marienlyst Ikast, 
mens Gentofte møder 
Nordenskov, og ASV Elite 
møder VK Vestsjælland. I 
de opgør kan der forventes 
mest spænding i opgørene 
mellem de to sidstnævnte 
hold, selvom ASV går ind til 
kvartfinaleserien som 
favorit med en tredjeplads i 
grundspillet. Netop ASV og 
Vestsjælland spillede mod 
hinanden i sidste 
grundspilskamp, og der 
vandt sjællænderne med 
3-1 på udebane, og i 
bronzekampen i 
pokalturneringen vandt 
Vestsjælland også, og der 
kan derfor formentlig vente 
nogle tætte opgør i 
kvartfinalen. I de øvrige 
kvartfinaler må man 
forvente, at Marienlyst, 
Gentofte og Middelfart 
vinder.

Middelfart og DHV Odense 
spiller den første 
kvartfinale på lørdag 
klokken 19:45 i 
Dalumhallen.
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Middelfart Volleyball Klub er klar til medaljejagt
Med 17 sejre i 18 
kampe er 
Middelfart 
Volleyball Klub nu 
klar til slutspillet i 
Volleyligaen, hvor 
deres ambition er 
at vinde medaljer.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN

AVISEN   SPORT



Uddelingen fandt netop 
sted på gymnasiet i 
Middelfart, hvor kantinen 
dannede rammen om 
overrækkelsen. Eleverne 
sad klar til at høre 
bedømmelsesudvalgets 
dom. Udvalget bestod af 
Chandra Simanowsky 
(borger i Middelfart 

Kommune), Hans Christian 
Jørgensen (sidste års 
vinder), Linda Frølund 
(sidste års viser af årets 
klimafighter), Anne Dorthe 
Hjorth (Middelfart 
Erhvervsråd), Bo Juul 
Nielsen (tidligere 
byrådsmedlem), Paw 
Nielsen (tidligere 
byrådsmedlem) og Morten 
Westergaard (klimachef i 
Middelfart Kommune).

Til stede for at uddele 
priserne var formand for 
Klima-, Natur og 
Genbrugsudvalget i 
Middelfart Byråd, Jacob 
Nielsen (A). Han startede 
med at fortælle lidt om 
uddelingen af priserne.

– Jeg har glædet mig til at 
komme og uddele prisen 
på vegne af byrådet. Med 
stafetten ønsker vi at sætte 
fokus på klimaområdet og 
dem, der gør en 
ekstraordinær indsats for 
klimaet. Det bliver 
diskuteret i hvilken retning 

man skal gå, og det er en 
nødvendig diskussion. 
Dem, der er nomineret, har 
valgt at have en vej at gå. 
Det er femte gang, at vi 
uddeler prisen, og alligevel 
er der nye grupper og 
personer, som dukker op, 
og gør en særlig indsats for 
klimaet. I inspirerer andre 
til at følge jeres fodspor, 
sagde Jacob Nielsen.

Tiden var efterfølgende 
kommet til at kåre årets 
klimafighter. De 
nominerede i kategorien 
var Bent Pandal og Bent 
Vistisen. Pandal var 
nomineret for sin evne til at 
inspirere og hjælpe andre 
med at udføre klimavenlige 
tiltag. Bent Pandal er 
medinitiativtager til 
Middelfart Vilde Kommune, 
der er en borgerdreven 
gruppe, hvis mål er at 
skabe mere biodiversitet. 
Han har også været 
tovholder for gruppen, der 
har plantet en miyawaki 
skov sammen med 

skolebørn i Ejby. En 
miywaki skov er en lille, 
tætbeplantet skov, der øger 
biodiversitet og lagring af 
CO2. En historie der blandt 
andet tonede frem på 
skærmen hos TV2s 
Go’morgen Danmark. 
Derudover er Bent Pandal 
også aktiv i 
Bedsteforældrenes 
Klimaaktion.

Vistisen var nomineret for 
altid at øse ud af sin store 
viden om elbiler og arbejde 
for at sikre gode vilkår for 
elbilbilister. Han har spillet 
en stor rolle for udstillingen 
af elbiler til 
Klimafolkemødet, hvor 
besøgende kan afprøve 
nogle af de nyeste og mest 
interessant elbiler. Til 
Klimafolkemødet i 2021 
havde Bent Vistisen også 
sørget for, at 
ladeoperatører lagde vejen 
forbi og fortalte om deres 
produkter. Tidligere har 
han også taget initiativ til 
en analyse af, hvor der er 
ledig strømkapacitet på p-
pladser til ladestandere. 
Privat stiller Bent Vistisen 
også sin egen ladestander 
til rådighed for naboerne.

Efter at have læst 
indstillingerne op, og 
overrakt blomster til de to 
nominerede, endte Jacob 
Nielsen med at 
offentliggøre, at Bent 
Vistisen vandt prisen som 
årets klimafighter.

Gymnasium fik 
hæder

Efterfølgende var tiden 
kommet til at kåre et 
projekt, en virksomhed 
eller en forening for at gøre 

en forskel for klimaet. De 
nominerede var GrowTek 
Enterprise ApS, Regitzes 
Have og Middelfart 
Gymnasium & HF.

Jacob Nielsen lagde ud 
med at fortælle om 
indstillingen af GrowTek 
Enterprise. Firmaet var 
nomineret for sit innovative 
arbejde med at udvikle 
klimavenlige tagløsninger i 
sedumplanter. Sedumtag 
er CO2-reducerende, og 
det optager regnvand, 
tiltrækker insekter og bier 
og virker støjdæmpende. 
Growtek er også begyndt at 
dyrke sine egne økologisk 
sedumplanter for at undgå 
håndtering og transport fra 
Holland. Selvom 
tagmarkedet i starten ikke 
var helt klar til de nye, 
grønne tagløsninger, har 
GrowTek været 
vedholdende og er i dag en 
vigtig spiller på 
tagmarkedet.

Regitzes Have var 
nomineret for sin 
bæredygtige 
blomsterproduktion og for 
at inspirere andre til et 
bæredygtigt liv. Regitzes 
Have dyrker primært 
blomster på marker under 
åben himmel, jorden er 
under omlægning til 
økologisk landbrug, og 
firmaet har hele tiden 
dyrket efter økologiske og 
biodynamiske principper. 
Og det er en selvfølge, at 
blomsterne bliver leveret 
lokalt. Derudover har 
Regitzes Have den sociale 
bæredygtighed in mente og 
donerer smukke buketter 
til fx krisecentre og 
plejehjem. Som et nyt tiltag 
laver Regitzes have også et 
Årsarkiv, der er en form for 

kalender med både gode 
råd og opgaver til haven og 
til personlig udvikling.

Gymnasiet var nomineret 
for sin indsats med at 
skabe større bevidsthed 
om miljø, klima og natur 
blandt ansatte og elever 
samt inspirere andre skoler 
til det samme. Gymnasiet 
har arbejdet med at 
udbrede samkørsel, 
mindske energiforbruget og 
skabe vild natur på skolens 
arealer. To gange har 
skolen været vært for 
Ungescenen på 
Klimafolkemødet og har sat 
fokus på aktuelle 
problemstillinger og skabt 
et godt afsæt for 
diskussioner og 
undervisningsforløb. 
Middelfart Gymnasium & 
HF er desuden medlem og 
medstifter af 
Gymnasieskolernes 
Klimaalliance, der laver 
klimainitiativer på tværs af 
skoler.

Efter de obligatoriske 
blomster offentliggjorde 
Jacob Nielsen, at 
Middelfart Gymnasium & 
HF vandt prisen. 
Miljøudvalget fra skolen 
kom på scenen for at 
modtage prisen, og i den 
forbindelse sagde Ninna 
fra 2.Q følgende:

– Den grønne omstilling er 
bragt på dagsorden og at vi 
får et skulderklap af andre, 
er vi stolte over. Vi er også 
stolte over, at vi bare var 
nomineret. Vi som udvalg 
arbejder med projekter 
som klimadag og at 
gymnasiet støtter op om 
det, er vi taknemmelige for.
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Elbilentusiast og gymnasium vandt klimastafet

Mandag uddelte 
Middelfart 
Kommune 
Klimastafetten for 
femte gang, og 
bedømmelsesudva
lget endte med at 
pege på Middelfart 
Gymnasium & HF, 
mens 
elbilentusiasten 
Bent Vistisen vandt 
årets 
klimafighterpris.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN

AVISEN KLIMA



Vladimir Putin har i hele 
hans tid som leder af 
Rusland været en tikkende 
bombe. Til tider har han 
holdt vesten nær, til andre 
tider har han vist en mere 
voldsom side. 
Statsminister Mette 
Frederiksen kaldte det på 

torsdagens pressemøde for 
”Putins sande ansigt”, at vi 
nu ser ind i en krig mellem 
Rusland og Ukraine. Det er 
ikke første gang, at Putin 
vælger at tage militaristiske 
skridt. Men det er første 
gang, han møder så stærk 
modstand fra vesten. Men 
var den modstand stærk 
nok inden invasionen af 
Ukraine? Det spørgsmål vil 
Mette Frederiksen ikke 
forholde sig særligt konkret 
til. I stedet forklarer hun på 
et pressemøde i spejlsalen, 
at man fra dansk side er 
klar til at lave omfattende 
sanktioner imod Rusland.

Amerikanerne har i flere 
uger været forberedt på, at 
der ville komme en væbnet 
invasion af Ukraine. 
Invasionen har i skrivende 
stund nået udkanten af 
hovedstaden i Ukraine, 
Kiev, ligesom det forlyder, 
at russerne vil sende 
faldskærmstropper ned i 
Tjernobyl. Det er en krig, 
hvor misinformation og 

propaganda fylder meget. 
På den ene side er der pro-
russiske medier, der deler 
en opfattelse af krigen, en 
opfattelse, hvor vesten er 
de onde og Putin forsøger 
at stoppe folkemord og 
nazisme. På den anden 
side står vestlige medier og 
rapporterer om russiske 

kampvogne, der 
uprovokeret er trillet over 
grænsen til Ukraine.

Det er svært at vurdere, 
hvilke informationer, der er 
valide. Udenrigsministeren 
har slået helt fast, at 
Danmark anser det her 
som Ruslands ansvar og 
som en handling 
udelukkende forårsaget af 
Putin, ikke på baggrund af 
andre faktorer. 
Statsministeren 
understregede, at man 
ikke anser Putin og 
Ruslands angreb på 
Ukraine som en spontan 
handling, men som en 
planlagt og overlagt 
handling begået mod 
Ukraine.

Krisetid betyder 
oplysning af 
borgerne

En af måderne at undgå 
frygt og intern krise er 
information. Det er 
efterhånden en 
spidskompetence for 
Statsministeriet at stille op 
til pressemøde i Spejlsalen, 
for siden starten af 2020 
har der ikke rigtigt været 
pause i pressemøderne 
her. Først var der en 
coronakrise, der pressede 
det danske samfund til det 
yderste, og lige som vi 
troede, det var slut med 
pressemøder og krise, så 
kom krisen i Ukraine. 
Udenrigsminister Jeppe 
Kofod nåede på en enkelt 
dag at holde to doorstep 
briefiner til pressen og et 

pressemøde i Spejlsalen 
med sine ministerkollegaer. 
Statsministeren tonede 
atter frem på danskernes 
skærme, samlede pressen 
og kom ud med sit 
budskab på live fjernsyn. 
Det er en modus, vi har set 
før. Pressen var massivt til 
stede, der var knapt en 
ledig stol i Spejlsalen. Alle 
lyttede interesserede – og 
som vi har set det før, så 
var statsministeren ikke 
meget for at svare på 
spørgsmålene fra 
journalisterne. Under 
coronakrisen blev der fra 
mediestanden udtrykt 
kritik for, at hver journalist 
kun måtte stille et enkelt 
spørgsmål. Det blev der 
rettet op på – men den 
læring har statsministeren 
tydeligvis ikke taget med 
sig, til store frustrationer 
ved flere medier.

Information er godt. 
Information er med til at 
bringe sandheden frem og 
skyde fake news og 
misinformation ned. Derfor 
giver det god mening, at 
man fra regeringens side 
ønsker at orientere 
befolkningen om, hvad der 
foregår. Udfordringen er 
bare, at man informerer 
rigtig meget, men uden 
rigtigt at informere. Der 
bliver talt i store vendinger 
og store ord. Der bliver 
nævnt et par konkrete 
tiltag, men de tiltag der 
skal til for at stoppe krigen, 
vil man ikke gå ind på. De 
ting der handler om 
flygtningestrømme som 
følge af krigen var 

statsministeren åben for, 
lige indtil der blev stillet 
spørgsmålstegn ved den 
politik der ellers er lagt for 
dagen på det område fra 
regeringens side. Sågar 
valgte statsministeren ikke 
at svare på et spørgsmål 
fra en journalist der 
spurgte ind til hvorvidt det 
er regeringens politik, at de 
ukrainske flygtninge skal 
sendes til en lejr i Rwanda, 
som regeringen arbejder 
for. Her blev han skudt helt 
til hjørne uden noget svar.

Informationerne kan blive 
for mange. Og det kan blive 
for magtfuldkomment. Hele 
Danmarks pressekorps var 
samlet i Spejlsalen. Alle 
medier mødte frem, for det 
er historisk. Men endnu 
engang blev medierne i vid 
udstrækning taget som 
gidsler i Mette 
Frederiksens strategi om at 
fremstå som en stærk 
leder. Og det gør hun. Hun 
står sikkert og bringer sine 
budskaber frem. Hendes 
tale sidder i skabet. Som 
altid. Men viljen til at svare 
på spørgsmål er 
ikkeeksisterende. Derfor er 
det svært for medierne at 
få de relevante historier ud 
til danskerne. Åbenhed og 
information er rigtig godt. 
Det er forhåbentlig også 
statsministerens holdning. 
Informationerne kommer 
frem til danskerne, men 
kun de informationer som 
regeringen ønsker ude. Det 
er ikke holdbart.
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Krigen der var forudset kom alligevel bag på os

Amerikanerne har i 
flere uger fortalt 
om en handleplan 
fra Vladimir Putin, 
en handleplan der 
også inkluderede 
en invasion af 
Ukraine. Dette til 
trods var der ikke 
mange politikere, 
der troede på, at 
Putin ville tage det 
militære skridt. 
Men det gjorde 
han.

Af Matthias Runge Madsen
Foto: Matthias Runge Madsen - AVISEN

AVISEN   POLITIK





I efteråret 2021 lancerede 
SOSU-skolen et tiltag med 
YouTuberen  Rasmus 
Brohave omkring 
rollemodeller, der skal tale 
faget op, og være med til 

at give flere elever på 
skolen.

- Status er, at 
rollemodellerne er klædt 
godt på i forhold til det 
aftalte . De gør en stor 
forskel og fortæller om 
uddannelsen. De er til alle 
mulige arrangementer. Det 
er hvor vi er ude at fortælle 
andre unge om 
uddannelsen. De er gode 
til at være ambassadører. 
De unge kan noget os 
skolefolk ikke kan, de kan 
tale som unge nu kan 
sammen. Der har været lidt 
aflysninger pga. corona i 
efteråret og slutningen af 
sidste, så det var ærgerligt 
vi ikke fik brugt dem noget 
mere. Vi har timer der ikke 
er brugt pga. aflysninger så 
vi kan forlænge projektet, 
siger direktør på SOSU 
FVH, Anne Mette Vind.

Direktøren har kun rosende 
ord til rollemodelerne, som 
hun mener er med til at 

gøre en forskel.

- De har taget opgaven på 
sig og tager det alvorligt. 
Det er et fag, hvor der skal 
bruges flere uddannede. 
De har været stolte af at 
repræsentere skolen, og 
man kan mærke, at de er 
stolte af faget, som de 
brænder for – de er virkelig 
gået ind i det med et stort 
engagement. Det at lave 
noget på tværs af skolerne 
har også givet en form for 
fællesskab. Hver gang vi 
har spurgt rollemodellerne 
om de vil med til noget, så 
har de svaret ja, siger Anne 
Mette Vind.

Om kampagnen med 
rollemodeller får en effekt 
kommer Social- og 
Sundhedsskolen for alvor 
til at kunne mærke, når der 
skal optages elever til det 
nye skoleår.

- Lige nu venter vi spændt 
på de unge, der den 1. 

marts skal vælge hvad de 
vil efter folkeskolen, 
forklarer Anne Mette Vind.

Direktøren oplever, at der 
fra elevernes side er en 
stor stolthed over at 
fortælle om deres fag, og 
det håber Anne Mette Vind 
smitter af på dem, som de 
taler med.

- Stoltheden over at være 
en del af faget kan man 
mærke på dem. De unge 
kan blive ramt af det 
image, som SOSU har, og 
det er der, hvor 
rollemodellerne skal 
fortælle om faget og 
nedbryde fordommene, 
fortæller Anne Mette Vind 
og slutter:

- Når vi tager på messer 
kan vi selv mærke en 
forskel på om unge er 
klædt godt på til at fortælle 
om uddannelsen. Alle 
skolens 
uddannelsesvejledere 
kommer med gode 
tilbagemeldinger.

Rollemodeller taler SOSU-faget op
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På 11 af landets 
Social- og 
Sundhedsskoler er 
man gået sammen 
om et projekt om 
rollemodeller, der 
taler SOSU-faget 
op. Direktør for 
Social- og 
Sundhedsskolen 
Fredericia-Vejle-
Horsens, Anne 
Mette Vind, 
kommer med en 
status på 
projektet.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen - AVISEN
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Mange børne og 
teenageværelser var 
klistret til med plakater 
med den svenske 
popgruppe, og ikke så få 
piger har sunget foran 
spejlet som den ene eller 
anden af de to 
sangerinder. ABBA er 
fortsat en af historiens 
mest succesfulde 
musikgrupper, og 
nostalgien lader ikke vente 
på sig, hvis man var barn i 
den periode og hører bare 

en af sangene i radioen.

Men det var meget mere. 
1970’erne var det årti, der 
fik socialismen til 
Danmark. Man kunne 
næsten ikke blive rød nok. 
En stor del af litteraturen 
fra dengang er præget af 
opgøret med den 
spidsborgerlige kultur. 
Årtiet blev et overgangsårti, 
hvor man gik fra den pæne 
borgerlighed til personlig 
udfoldelse. En af de helt 
store eksempler på denne 
”jeg, mig og dig”-
forvandling kan 
opsummeres med den 
velkendte vittighed om 
pædagogerne, når drengen 
spørger pædagogen, hvad 
han skal gøre, så svarer 
pædagogen: Hvad synes 
du selv?

Ja, hvad synes du selv. Fra 
det man kaldte ”den sorte 
skole” til helt nye og 
såkaldt ”frie” skoler, hvor 
alle skulle omfavnes og 
hård indlæring blev afløst 

af andre metoder. Hvor 
tøjet stort set kunne sidde, 
som det ville. Eller farverne 
kunne være så skingre at 
det var løgn. Men også i en 
tid hvor det offentlige med 
et slag overtog omsorgen 
for alle og med en ny 
bistandslov gjorde det 
muligt at få udbetalt penge 

kontant i 
bistandsafdelingen på 
kommunen. For den 
sociale lovgivning tog for 
alvor fart i første del af 
1970’erne. Det skulle være 
slut med fattigdom. 
Regningen for disse nye 
love blev udskudt til 
senere.

Fritidslivet vandt for alvor 
indpas. Klubber skød op til 
de unge, og det blev et 
centralt element i 
hverdagen. Ikke kun i 
skolen men også i fritiden 
mødte man den nye kultur, 
hvor især unge og 
nyuddannede lærere og 
pædagoger transformerede 
børne- og ungdomslivet 
med et nyt menneskesyn 
og friske ideer fra 
seminarerne: Det handlede 
om at have det godt.

Ja, man udklækkede også 
en masse psykologer på 
universiteterne. 
Uddannelsen tog for alvor 
fat i samfundet, og 
psykologerne begyndte 
gradvist at kræve deres ret, 
fordi ikke så få mente de 
havde opskriften på livets 
rette gang på jord. Under 
alle omstændigheder 
begyndte det at fylde 
noget, hvordan det enkelte 
menneske havde det. Især 
børn, der fra starten af var 
psykologernes foretrukne 
arbejdsområde.

Mennesket, med alt dets 
naturgivne og arvelige sind, 
blev gjort til genstand for 
næranalyse, og jagten på 
afvigelser fra normerne 

blev forankret i samfundets 
selvforståelse. Men det var 
endnu en tid, hvor børn 
kunne drikke vand fra en 
haveslange, løbe i bare 
tæer, lave tømmerflåder 
eller spise æbler fra 
træerne, uden at det blev 
anset for at være et 
problem. Opdragelsen i den 
periode var præget af, at 
børnene klarede sig selv, 
for det meste. De aftalte 
selv med hinanden hvad 
de skulle, og de gik eller 
cyklede som regel frem og 
tilbage, uden at forældrene 
detailstyrede deres 
tilværelse.

Kosten var dog ikke så 
opfindsom. Sovs og 
kartofler var nationalretten, 
og så handlede det mest 
om hvilken slags kød der 
blev serveret til den brune 
sovs. Til gengæld havde 
man pølsevogne og 
grillbarer overalt. Her 
kunne man få grillkylling, 
ristede hotdogs eller røde 
pølser. Et sikkert hit. Der 
var ikke amerikanske 
fastfood kæder nogen 
steder at se. Man havde 
heller ikke mulighed for 
bare at kontakte nogen fra 
sekund til sekund. Enten 
måtte man være hjemme 
ved sin telefon, der 
fungerede via en 
stikkontakt i væggen, og 
det samme skulle den man 
havde brug for at tale til, 
eller også ringede man 
forgæves. Så alle andre 
steder var der ingen 
telefon, bortset fra 
telefonbokse. De kunne 
selvfølgelig også bruges, 

hvis man havde penge. 
Men man forventede at folk 
lavede noget andet, end at 
stå klar for at besvare et 
opkald.

Der var jo heller ikke 
computere i hvert et hjem. 
Til gengæld var der et 
fjernsyn. Men for det meste 
var der kun tv om aftenen, 
hvor man belejligt startede 
med børnetime. Alle så dog 
det samme. Så man kunne 
næste dag spørge andre, 
om de havde set det eller 
det i fjernsynet. For der var 
kun en dansk kanal. På 
den måde var alting mere 
overskueligt. Der var meget 
færre kendte, men dem der 
var, havde til gengæld 
kultstatus. Da Føtex i 
Fredericia åbnede i 1980, 
kom selveste Poul Kjøller til 
byen for at give et nummer 
med guitaren foran 
børnene. Det var 
kæmpestort. Ja, det var så 
stort, at man skal have 
levet dengang for at forstå 
det. Han var naturligvis 
uddannet pædagog og 
lærer, og som den store 
helt fra børnetime, var han 
virkelig glad for sin cykel.

Da 1970’erne ebbede ud 
var uskyldens tid dog forbi. 
Selv den røde front 
begyndte at pakke 
sammen. Det var slut med 
navlepilleriet for en 
periode, for nu skulle man 
til at tjene nogle penge for 
at få betalt for alle 
udskejelserne i 70’erne.
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Tilbage til 1970’erne

2021 blev et år 
hvor selveste 
ABBA efter 4 årtier 
kom tilbage med 
ny musik. Men 
man skal have 
levet i 1970’erne 
for at kunne forstå, 
hvor store ABBA 
rent faktisk var. 

Af Janus Bang
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Finn Holst ejer 
Kaffeselskabet, der leverer 
totalløsninger indenfor 
kaffe- og theverdenen. Han 
har blandt andet Kurt’s 
Kaffebar i Fredericia som 
kunde, og Finn fortæller, at 
kaffebaren hører til i 
Superligaen i branchen.

Jævnligt besøger Finn 
Holst sine kunder, og 
under et besøg på Kurt’s 
har vi talt med ham om 
hans baggrund, og 
hvordan han ser på 
udviklingen på den 
fredericianske kaffebar. 
Ved lejligheden fik han 
også lov til at lave en 
espresso, som faldt i god 
smag hos AVISENs 
udsendte.

Finn Holst har 35 års 
erfaring i branchen, men 
oprindeligt er han 
uddannet blikkenslager, og 
grunden til han kastede sig 
over det, var lidt en 
tilfældighed.

- Jeg byggede en 
espressomaskine fordi den 
kunne laves federe, siger 
han med et smil og 
fortsætter:

- Det var det med 
maskinerne, der startede 
det. Jeg nørdede også i at 
blive bedre. Hvis man skal 
lave et setup, skal man 
tage en vandprøve for at 
finde den perfekte 
blanding. Jeg er ikke til 
tilfældigheder, og 
undersøger det derfor, og 
ud fra det, laver vi husets 
blanding,

Hvordan kom samarbejdet 
med Kurt’s Kaffebar i 
stand?

- Dem, der havde 
kaffebaren oprindeligt, 
solgte vi varer til, hvor vi 
hjalp med at servicere det 
de havde fat i. Ismail har 
sidenhen købt kaffebaren, 
og vi er blevet venner. Han 
er kravlet ind under huden 
på butikken og gjort alt 
muligt. Min fornemmeste 
opgave er at hjælpe med at 
lave en kaffebutik. Vi gjorde 
hvad vi kunne. Vi laver alt 
selv. Sirup, kværner eller 
hvad det er laver vi så det 
optimeres. Det er gået 
stærkt her, og Ismail har 
været god til at finde på 
ideer. Under hele 
processen har han rådført 
sig, og har fået lavet det vi 

ser i dag, siger Finn.

Sejt med nørderi i 
Fredericia

Det er tydeligt at mærke på 
Finn, at Kurt’s Kaffebar 
ikke er en standard 
kaffebar i en jysk provinsby. 
Der er en speciel stemning 
og hygge over stedet, og 
frem for alt, så er kvaliteten 
noget, som teamet bag går 
op i, og det kan man 
mærke på Finns 
begejstring.

- Jeg kommer ikke selv fra 
en storby, men i det store 
hele er Fredericia ikke 
nogen storby, men den her 
kaffebar er sej. Der er 
mange typer 
kaffeforretninger. Vi deler 
dem ind i kategorier, og 
den her synes jeg er 
Superliga, hvis vi skal 
bruge en fodboldterm. Man 
nørder kaffen, rister den 
selv og har været med til at 
udvikle kaffetingene.  Man 
kan også købe grej til 
kuglepenne og sådan 
noget og sælge det i deres 
kop andre steder, men det 
er ikke en kaffebar, men 
det er et sted hvor jeg kan 
få deres kaffe eller noget 
der minder om det. Der er 
plads til det hele. Det her 
nørdede i Fredericia er sejt, 
siger Finn.Finn har selv 
ristet kaffe i 25 år, og 

Kaffeselskabet har kunder 
verden over. Blandt andet 
har de været med til at 
bygge Emirates’ 
kafferisteri, men kaffe er 
ikke bare kaffe verden 
over.

- Der er masser af 
handlingsmuligheder på 
det. Vi ser om vi kan 
komme direkte til kunden. 
Vi har selv adgang til 
plantager. Det eneste der 
er fælles for hele 
kaffeverden, er det her. 
Man deler det op i fire 
etager. Kaffe i 
almindelighed kommer fra 
low grown, crown, high 
crown og strictly high 
crown. Det er den tabel 
man burger mest, men 
kommer man ud I et 
supermarked kan man se 
på posten, at bønnerne er 
fra eksempelvis 
Mellemamerika, men ikke 
mere end det. Det er en 
slap varedeklaration, men i 
kaffebranchen må man alt, 
siger Finn.

At Kurt’s Kaffebar har 
deres helt egen blanding, 
som de selv rister, er unikt. 
Langt størsteparten af 
Kaffeselskabets kunder får 
dem ristet på forhånd, men 
det er ikke længere 
tilfældet med Kurt’s, der 
dog selv startede med den 
løsning.

- Vi lavede en husets kaffe, 
som var sammensat. Det 
er de bønner, som han får 
grønne nu og selv blander. 
Langt de fleste af vores 
kunder får dem 
færdigristet, og det er 
derfor, at det her sted er 
Superliga, da de selv rister, 
og selv har kontrollen over 
hele processen, forklarer 
Finn, som slutteligt sætter 
ord på hans oplevelse af at 
komme på kaffebaren:

- Det er fedt at komme her. 
Jeg bor i Aalborg, og hver 
eneste gang jeg skal til 
eksempelvis Sjælland, så 
kører jeg ind forbi her på 
vejen. Næsten hver gang er 
der sket noget nyt og 
spændende, slutter han.

Kundernes 
fortjeneste 

Indehaver af Kurt’s 
Kaffebar, Ismail Kurt 
Ulusoy, er stolt over rosen, 
som han mener er 
kundernes fortjeneste.

- Jeg er utrolig glad for, at 
en kapacitet i 
kaffebranchen, som Finn 
roser vores setup, udvikling 
og rejse så meget. Vi kan 
takke vores mange 
stamkunder for, at vi i dag 
kan tilbyde vores kunder et 
stort udvalg af 
kvalitetskaffe, som vi først 

rister og dernæst brygger 
selv. Det giver en særlig og 
unik smag, der er 
repræsenterer vores kaffe-
dna, fortæller han.

Igennem længere tid har 
gæster efterspurgt 
muligheden for at købe 
bønnerne med hjem, og 
det ønske har Ismail nu 
efterkommet.

- Flere af vores gæster har 
spurgt om muligheden for 
at købe bønner med hjem, 
og efter grundige 
overvejelser, forberedelser 
og tilblivelsen af vores eget 
risteri har vi fået skabt et 
kaffeunivers, der giver 
vores kaffegæster noget 
helt andet end, hvad man 
ellers ser på 
kaffemarkedet, forklarer 
Ismail og slutter med at 
komme ind på udvalget:

- Vi har sammensat et 
kaffeudvalg af gode bønner 
fra gode kaffebønner, der 
som os også kæler for 
detaljerne i kaffen. Derfor 
kan man nu købe flere 
forskellige bønner med 
hjem og selv begive sig i 
krig med kaffens 
spændende univers, og vi 
står naturligvis klar til at 
vejlede vores kunder også.
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Kurt’s Kaffebar er kommet i Superligaen

På Kurt’s Kaffebar 
har de i nogen tid 
selv ristet deres 
kaffebønner, og nu 
er det er muligt at 
købe kaffebønner 
med hjem.

Af Patrick Viborg Andersen
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Region Syddanmark har 
forsøgt at afhjælpe 
problemstillingen med et 
tættere samarbejde 
mellem den offentlige og 
private sektor. Således kan 
patienter, som har mere 
end en måneds ventetid 
på deres udredning i det 
offentlige regi, nu selv 
mulighed for at henvende 
sig til en privat klinik, som 
Danske Regioner har en 
aftale med.

I Middelfart har hjerte- og 
lungeklinikken, Medin, i 
løbet af 2021 hjulpet flere 
hundrede syddanske 
hjerte- og lungepatienter i 
deres udredning. Da 
Medin.dk blev grundlagt, 
var tanken bag klinikken 
først og fremmest at være 

et alternativ til det 
offentlige sygehusvæsen. 
Her har man fra starten 
haft fokus på, at 
arbejdsforholdene for 
medarbejderne skal være 
optimale. Samtlige 
speciallæger i Medin.dk er 
også ansat på offentlige 
sygehuse som overlæger 
indenfor de nævnte 
specialer.

- Netop kombinationen af 
et job både i det offentlige 
og den private sektor 
sikrer, at man altid har et 
højt faglige niveau. Som 
det danske 
sundhedsvæsen er bygget 
op, så præsenteres man 
for den nyeste viden på de 
offentlige sygehuse først. 
Fast tilknytning til et 
offentligt sygehus er derfor 
en forudsætning for at 
opretholde et fagligt højt 
niveau, siger klinikejer 
Ahmed Aziz, som er 
uddannelsesansvarlig 
overlæge på 
hjerteafdelingen i Esbjerg.

Endvidere fortæller han, at 
ventetiden for mange 
hjerte- og lungepatienter er 
så lang, at det er vigtigt at 
udnytte den 
sundhedsmæssige 
kapacitet, som man har til 
rådighed i den private 
sektor med højt 
kvalificerede speciallæger 

med mange års erfaring. 
En unødig lang ventetid 
kan medføre, at 
sygdommen først opdages, 
når den er mere 
fremskreden, hvilket kan 
have store konsekvenser 
ikke kun for den enkelte 
patient, men også for hele 
sundhedssystemet.

- Ved et samarbejde, kan 
privatklinikkerne hjælpe til 
med den basale udredning, 

som størstedelen af 
patienterne har brug for, 
mens de offentlige 
sygehuse dermed kan få 
bedre tid og luft til at tage 
sig af de lidt mere 
specialiserede opgaver, 
som ikke kan varetages i 
den private sektor, fortæller 
han.

Hos Medin har man aktuelt 
en ventetid på 
hjerteundersøgelse på 

under en uge, mens man 
som lungepatient kan få 
foretaget sin 
lungeundersøgelse 
indenfor 14 dage. Det 
betyder, at man kan fange 
eventuelle sygdomme på et 
tidligere tidspunkt. 
Mistanken om at have en 
hjertesygdom kan være 
invaliderende for 
patienterne, derfor er en 
hurtig udredning også 
vigtig for deres mentale 
sundhed.

- Vi har i Medin mulighed 
for at opjustere vores 
kapacitet til at se over 
tusind patienter årligt, 
hvilket betyder, at der er 
tusind patienter mindre på 
de offentlige ventelisterne. 
Personalet i den offentlige 
sektor er maksimal 
pressede og vores 
sundhedsvæsen står 
overfor store udfordringer i 
de kommende år. Det er 
derfor altafgørende, at man 
udnytter kapaciteten i det 
danske sundhedsvæsen 
optimalt for at kunne 
fastholde den høje faglige 
standard, lyder det fra 
Ahmed Aziz.

For at sikre den faglige 
kvalitet, har Medin lavet 
aftaler med anerkendte 
hjerte- og lungelæger fra 
lokalområdet til at varetage 

udredningen og 
behandlingen.

- For os er det vigtigt, at 
patienterne får en 
udredning på allerhøjeste 
niveau. Vi har kun 
speciallæger tilknyttet, 
derfor kan man også være 
sikker på, at man møder 
den højeste faglighed 
indenfor de forskellige 
specialer allerede fra første 
besøg.

For patienterne kan 
muligheden for at opsøge 
en kortere ventetid virke 
uoverskuelig, men i 
virkeligheden kræver det 
blot en henvendelse til 
patientkontoret i Region 
Syddanmark. Her har man 
mulighed for at få oplyst, 
hvilke muligheder man har 
for udredning, hvis 
ventetiden i det offentlige 
er længere end 30 dage.

I 2022 har Region 
Syddanmark derudover 
åbnet op for at man ved 
ventetiden over 30 dage, 
kan henvende sig direkte til 
en privatklinik. I Medin 
vejleder man dagligt flere 
patienter med de praktiske 
tiltag for at kunne få 
foretaget sin udredning her.
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Lokal klinik i kampen mod ventelister for hjerte- og lungepatienter

Coronaepidemien 
og 
sygeplejestrejken 
har medført 
længere 
ventelister for 
udredning af 
hjerte- og 
lungepatienter er 
vokset stødt 
gennem det 
seneste år.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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På en lille café i Nyhavn 
mødte vi Mikael til en snak 
om bogen og de mange 
dagsordener, den taler ind 
i.

Solen skinnede højt over 
København, temperaturen 
var for første gang i 
måneder på vej op – og 
gående langs vandet ved 
Christianshavns Kanal kom 
det genkendelige ansigt, 
som vi alle så mange 
gange har set i TV. Mikael 
Kamber er et kendt ansigt 
fra skærmen, hvor han i 
mange år har læst 
alverdens nyheder højt. 
Han har været topleder og 
direktør for 

JydskeVestkysten og 
mediedirektør hos DR. Når 
han ikke er på skærmen, 
elsker han at gå. For det at 
gå er menneskets natur – 
og gennem gåture er der 
også tid til refleksion, 
eftertanke og forberedelse.

. Inden jeg mødte dig her, 
har jeg også arbejdet. Men 
på de første minutter 
herned, fik jeg visket tavlen 
ren, inden jeg kunne 
begynde at forberede mig 
til at skulle mødes med dig 
og snakke om min bog. Det 
er en rigtig god proces, 
hvor jeg er skarp i de ting, 
jeg laver, forklarer Mikael 
Kamber.

Det hele kan gå for stærkt. 
Flere end nogensinde før 
lider af livstilssygdomme, 
stress og en følelse af 
utilstrækkelighed. Vi har 
aldrig været mere mobile 
end vi er nu, samtidig med 
at vi sidder mere ned end 
nogensinde før. Aldrig har 
vi haft så mange 
ressourcer, men alligevel er 
vi ikke tilfredse. Det er det 
paradoks, der har fået 
Mikael Kamber til at 
undersøge, hvorfor det 
hele går så stærkt.

Bæredygtighed handler om 
alt fra naturen til det 
personlige

I sin nye bog, ”Gå godt”, 
kredser Mikael Kamber om 
bæredygtighed i mere end 
én forstand. For ham er 
bæredygtighed mange ting, 
mange ting der hver især 
skal begrænses ved at 
sætte tempoet ned. At gå 
godt handler for Mikael 
Kamber både om 
menneskets biologiske 
design, men også den 
overførte betydning af, at 
noget kan gå godt.

- Alle mine bøger kredser 
om, hvad det vil sige at 
leve et godt liv, om det at 
være menneske og det at 
være i balance. Og det er 
ikke bare med sig selv, 
men også med verden 
omkring sig. I stigende 
grad er jeg også begyndt at 
tænke i større 
sammenhænge, herunder 
samspillet med naturen, 
fortæller Mikael Kamber.  

- Der er så mange 
ubalancer, det er noget af 
det, jeg skriver meget om. 
De store ubalancer er jo de 
dilemmaer, som vi oplever. 
Vi lever i en tid, hvor vi 
aldrig har haft så mange 
goder, som vi har – og 
samtidig er vi ikke 
nævneværdigt mere 
tilfredse end tidligere 
generationer. Vi har aldrig 
været så mobile, som vi er i 

dag, vi kan komme hvor 
som helst hen i verden – 
men aldrig har vi siddet så 
stille. Vi har aldrig haft så 
mange muligheder, så 
meget teknologi – og aldrig 
har vi været tættere på at 
kunne afvikle os selv, 
forklarer Mikael Kamber.

Det er ubalancerne, der er 
beviset på, at den måde vi 
lige nu lever vores liv på 
ikke er hensigtsmæssigt 
for, hverken os selv eller 
vores omverden.

- Der er så mange 
ubalancer til vores forbrug, 
hele vores økonomiske 
vækstparadigme. 
Biodiversiteten er under 
pres. Klimaet kender vi alle 
sammen. Der er nogle 
ubalancer, der skyldes det 
livstempo, vi alle sammen 
er i. Det er gået os 
ufatteligt godt i vores 
udvikling. Men på nogle 
punkter er det gået os så 
godt, at vi er ude i alvorlige 
ubalancer, der truer vores 
eksistens, siger Mikael 
Kamber.

Vækst er ikke altid 
godt

En af de diskussioner 
Mikael Kamber tager op i 
sin bog handler om det 

vækstparadigme, der 
præger den moderne 
verden, herunder i særlig 
høj grad dansk politik. I en 
senere artikel vil Danske 
Digitale Medier og Mikael 
Kamber udfolde denne 
debat yderligere. Men det 
er centralt for Mikael 
Kambers bog, at 
vækstparadigmet har ført 
meget godt med sig, men 
at vi også som samfund 
skal være bevidste om, at 
alt har sine grænser.

- I det øjeblik vores måde 
at leve på har accelereret 
sig i så høje omdrejninger, 
at der ikke længere er en 
bæredygtighed, 
eksempelvis, at vi tager 
mere fra Jorden, end den 
kan regenerere, så går det 
for stærkt, for så er det 
ikke bæredygtigt. Så slutter 
det, siger Mikael Kamber 
og fortsætter:

- Det samme gælder hele 
tanken om vækst. Vækst 
er rigtig fint og har gjort 
meget godt for os. Men der 
er grænser for vækst. Man 
kan ikke bare blive ved 
med at tage mere og mere 
ud af Jorden end, der er. Vi 
lever på en klode, der er 
skabt med det stof, der er. 
Der kommer ikke mere – 
og der er ikke noget, der 
forlader jorden. Vi har det, 

vi har – og derfor skal 
regnskabet gå op. Lever vi 
på en måde, hvor vi 
trækker mere ud end, vi 
har, så er det vejen til 
enden.

- Man kan ikke løse det 
teknologisk. Man er på et 
tidspunkt nødt til at leve i 
et tempo, hvor forbruget 
kan stå mål med det der 
regenereres. Det gælder 
forbrug og vækst, men det 
gælder også om det tempo, 
vi lever vores liv. Hvor travlt 
vi har, lyder det videre fra 
Mikael Kamber.

Vi er ikke bygget til 
faresignaler hele 
tiden

Med en smartphone til at 
optage samtalen, en 
computer liggende i tasken 
og en kalender der 
indeholdt flere aftaler 
samme dag. Det er blot 
nogle af tegnene på, at 
teknologi og hastighed i 
større og større grad vinder 
indpas i vores hverdag. 
Men det er ikke det, vi er 
skabt til.

Vi skal hele tiden nå mere 
og mere. Men det vi er 
bygget til biologisk er at 
være mennesker. Vores 
sanser er ikke bygget til 

Fredericia-drengen Mikael Kamber er klar med sin femte bog

Mikael Kamber er 
født i Fredericia, 
uddannet 
journalist – og så 
er han endnu 
engang aktuel 
med en bog. ”Gå 
godt” er titlen på 
den nyeste bog, 
der ifølge Mikael 
Kamber selv 
handler om trivsel, 
eksistens og 
gangarter.
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hele tiden at få 
stresssignaler. Hele vores 
biologi er designet til 
gangtempo. Vi er designet 
til at leve uden hurtig 
teknologi, men i stedet i et 
gangtempo, forklarer 
Mikael Kamber og 
fortsætter:

- Det er noget af det, jeg 
udfolder i bogen. Det er 
nødvendigt for os på flere 
planer at finde 
gangtempoet. Jeg synes, 
det er så interessant, fordi 
jeg selv er en del af det. 
Jeg er en del af en 
generation, der bruger 
mere end, der er 
bæredygtigt. Jeg har selv 
levet mange, mange år af 
mit liv i et tempo, hvor det 
ikke har været 
bæredygtigt. Jeg har både 
personligt følt mig stresset 
og uforløst. Og hvad værre 
er, så har jeg til tider opført 
mig uhensigtsmæssigt 
overfor andre mennesker.

- Når man bevæger så 
hurtigt, kommer man 
hurtigere til at trampe ned. 
Jo mere fart man har på i 
retning mod målet, jo 
mindre ser man sig til 
siderne og man glemmer, 
hvordan man påvirker folk 
omkring sig. Vil man ind og 
gøre sin relation til 
omverdenen bæredygtigt, 
så er en simpel måde at 
gøre det på at sætte 
tempoet ned, supplerer 
han.

Det handler ikke om, at vi 
alle fra den ene dag til den 
anden skal gøre helt op 
med den hverdag, vi lever. 
Men for Mikael Kamber er 
målet med bogen, at der 
bliver sat fokus på og 
refleksioner i gang om den 
måde, vi lever på. Det 
handler om bevidsthed.

- Jeg siger ikke, at det er 
på alle planer. Men min 
pointe er, at man skal 
være bevidst om det. Man 
skal være bevidst om, 
hvilket tempo man 
bevæger sig i. Om det er 
hensigtsmæssigt. Man 
skal selv være i stand til at 
regulere sit tempo. Kører 
man hele tiden i overdrive, 
er man hele tiden i det 
røde felt, så brænder man 
ud – og man brænder af, 
siger Mikael Kamber.

Mediebranchen er 
et bevis på 
temposkiftet

Det er i nærmest alle dele 
af samfundet, at den her 
udvikling har fundet sted. 
Men med Mikaels 
Kambers CV i den 
journalistiske verden er det 
oplagt at tage 
udgangspunktet her. For 
der er sket store 
forandringer siden han 
tilbage i 90’erne var ung 
journalist på TV-Avisen- 

Mediebranchen er et godt 
eksempel. I den tid jeg har 
været journalist, har jeg 
oplevet det. Jeg startede i 
1988 og jeg kom ud og 
arbejdede på et medie for 
første gang i 1989. 
Dengang var vi lige gået 
over til elektriske 
skrivemaskiner, men det 
var stadig på papir, vi 
skrev. Så kom de første 
tekstbehandlingsanlæg, 
hvor man kunne lave sine 
rettelser hurtigere. Så kom 
internettet, hvor man i 
starten ikke vidste, hvad 
det skulle bruges til, men 
det fandt vi ud af, fortæller 
Mikael Kamber og 
fortsætter:

- Skal jeg give et eksempel 

på det, så er det dengang, 
jeg var ung journalist på TV 
Avisen i 90’erne. Der var 
én af mine fede 
egenskaber, at jeg kunne 
skaffe stort set, hvilken 
som helst rapport i løbet af 
en formiddag. Det 
handlede om at finde ud 
af, hvad der findes, ringe 
rundt til fuldmægtige i 
styrelser og ministerier og 
spørge efter ting. Når man 
så finder frem til den 
rapport, man skal bruge, 
så skulle man sweet-talke 
den anden til lige art 

kopiere den og sende den i 
telefaxen, så jeg kunne 
have det i TV-byen inden, 
dagen var omme. Det var 
en rigtig vigtig egenskab 
dengang. Det var virkelig 
efterspurgt. I dag kan 
enhver finde den rapport 
på få minutter blot ved at 
google det. Det fortæller 
lidt om, hvordan tempoet 
har ændret sig.

Én ting er tempoet for 
journalisterne, noget andet 
er det, der kommer ud i 
den anden ende. Der er 
mange muligheder, men 
også til tider et for hektisk 
tempo.

- Så er der det 
journalistiske output. 

Dengang jeg var ung 
journalist, arbejdede jeg 
meget på ugemagasiner. 
Dengang havde vi ugens 
historie, der udkom om 
onsdagen. Så skete noget 
om fredagen, så ventede vi 
med at bringe den i dybden 
til om onsdagen. Det er 
helt vanvittigt at tænke på i 
dag. Sker der et eller 
andet, der trænger til 
baggrund er det på nettet 
inden for én time og i 
nyhedsudsendelsen 
samme aften bliver det 
hele endevendt – og 

næste dag er man videre 
til noget nyt, forklarer 
Mikael Kamber.

- Spørgsmålet er om, det er 
blevet bedre. Det er det jo 
på nogle måder. Vi laver 
bare mere og mere. Det 
har sine gode sider, for 
man kan belyse flere ting 
og lave ting mere 
kvalificeret. Men det der 
samtidig sker er, at 
teknologien tager over. Det 
er teknologien, der tager 
taktstokken. Når den gør 
det muligt at gøre tingene 
hurtigere, så skal du som 
menneske følge med. Det 
bliver et hamsterhjul, hvor 
det hele accelererer. Der 
kan vi spørge os om, 
hvorvidt den demokratiske 

samtale er blevet bedre? 
Der er svaret ikke entydigt 
ja, fortsætter han.

En bog med 
ekspertinputs

Som journalist er Mikael 
Kamber uddannet og 
erfaren udi research, 
kildekritik og formidling. 
Han har brugt lang tid på at 
finde frem til de rigtige 
kilder, de rigtige vinkler – 
og de rigtige mennesker. I 
bogen ”Gå godt” har 

Mikael Kamber fire 
interviews med, der hver 
især giver deres vinkel på 
det konkrete stadie han 
beskriver. Det er Rane 
Willerslev, Bente Klarlund 
Pedersen, Tor 
Nørretranders og Rikke la 
Cour.

– Det kommer mig til 
fordel, at jeg har en 
baggrund som journalist. 
Research er et håndværk. 
Men jeg kan også rigtig 
godt lide interview-genren. 
I alle mine passager er der 
interviews. For jeg kan godt 
lide det, der sker i en 
samtale, hvor det hele ikke 
kører som en foregivelse. 
Det uventede kan ske, der 
er en spænding i en 
samtale. Samtalen tillader 

også, at man kan tage på 
interessante udflugter. Så 
bogen er planlagte vinkler 
og fortælling kombineret 
med interviews. Det har jeg 
benyttet mig meget af, 
fortæller Mikael Kamber og 
fortsætter:

- Der er fire kapitler, der er 
skudt ind mellem de andre. 
Det er gående interviews, 
hvor jeg simpelthen går 
med de her personer, der 
har en dyb indsigt i det 
emne, jeg gerne vil have 
perspektiveret.

Dette er den første af flere 
artikler, der udfolder og 
udforsker de forskellige 
ubalancer, der bliver 
præsenteret af Mikael 
Kamber i hans nye bog ”Gå 
godt”. Det er artikler, der 
handler om 
vækstparadigmet som en 
rettesnor for danske 
politikere, det handler om 
jæger/samlere, biologi og 
livstempo. For at citere 
Mikael Kamber endnu 
engang, så er samtalen 
”en måde at give plads til 
spændende udflugter”.
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Torsdagens nervepirrende 
besøg i Løvens Hule 
kastede en investering af 
sig, der giver stifteren håb 
om efter tre år endelig at 
kunne udbetale den første 
reelle løn til sig selv.

Der er er tapet en lap papir 
med et håndskrevet 
”James Ay” på postkassen 
i Erritsø. Indenfor er det 
tidligere børneværelse og 
kontor erstattet af 
stakkevis af papkasser, 
reolsystemer og 
pudseklude.

Stifteren bag James Ay, 38-
årige Torben Holt, er født 
og opvokset i Fredericia, 
men bor nu med sin 
kæreste og søn i Aarhus, 
hvor han til daglig driver 
sin 
iværksættervirksomhed 
fra. Forældrene Kate og 
Palle agerer henholdsvis 
lagerchef- og assistent på 
tredje år fra 
barndomshjemmet i 
Erritsø.

Med håndlavede stilrene 
solbriller i plantebaseret 
materiale og tidsløst 
design vil det 
aarhusianske 
solbrillebrand James Ay 
fylde et grønt hul i et ellers 
tætpakket og mættet 
marked. Få selskaber 
råder over næsten hele 
verdensmarkedet, men 
stifter Torben Holt mener, 
at det bæredygtige 
solbrilleunivers har sin 
berettigelse. 

- James Ay skal ikke 
konkurrere mod de store 
masseproducenter, 
tværtimod. Vi laver 

solbriller til dem, der tager 
bevidste valg med 
udgangspunkt i kvalitet 
med omtanke for miljø og 
design, siger Torben Holt, 
stifter af James Ay.

James Ay er ikke en del af 
den masseproduktion, hvor 
smid ud-kulturen 
dominerer

- Vi er ikke en del af fast 
fashion-industrien, hvor 

masseproduktion og brug 
og smid ud- kulturen stadig 
dominerer. Vi producerer 
solbriller af høj kvalitet i et 
tidsløst design med ideen 
om, at de kan værdsættes 
resten af din levetid – og 
gerne i flere generationer.

James Ay har hovedsæde i 
Aarhus, hvor de til dagligt 
deler kontor med 
designbureauet og 
forretningspartneren BWD i 
lokaler, der før har huset et 
gammelt snedkerfirma i 

baggården i Klostergade. 
Torben vil med sit univers 
og fortællinger om 
forskellige menneskers vej 
til det gode liv inspirere 
andre til at følge solen – 
deraf ”Follow the sun”.

Torben Holt bad sammen 
med sin forretningspartner, 
Daniel Uggerhøj, om 
250.000 kr. for 5 % af 
deres virksomhed i Løvens 
Hule. Iværksætterne kom 

derfra med en investering 
fra Christian Arnstedt på 
300.000 for 15 %.

- Det er en kæmpe 
anerkendelse, at Christian 
Arnstedt investerer i James 
Ay og tror på os, når han af 
erfaring ved, hvor 
konkurrencepræget og 
monopoliseret 
solbrillemarkedet er, siger 
Torben Holt.

Christian Arnstedt tror på, 
at James Ay rammer noget 

rigtigt med deres mission.

- James Ay har lavet et 
rigtig godt arbejde med at 
lave en unik identitet. De 
har lavet et 
gennemarbejdet produkt 
med bioacetat og gode 
materialevalg, og en klar 
brandhistorie. Derudover 
har de et rigtig godt 
samarbejde med butikker i 
flere lande og har vist, de 
kan sælge. Det er nogle 

rigtige gode
stiftere, som jeg glæder 
mig meget til rejsen med 
og til at udbrede deres 
mission i og udenfor 
Danmark, siger Christian 
Arnstedt, som altså var den 
af løverne, der endte med 
at bide på.

Foruden webshoppen på 
jamesay.dk, er der et sted i 
Fredericia og få fingrene i 
et par af de 
plantebaserede solbriller; 
hos Wiberg i Gothersgade.

Investeringen og 
opmærksomheden fra 
Løvernes Hule har øget 
iværksætternes mål om at 
nå flere butikker og nye 
internationale markeder, 
fortæller salgschef i James 
Ay, Daniel Uggerhøj.
 Vi mærker klart, at 

James Ay har ramt et hul i 
markedet med vores 
univers og identitet. Folk 
har manglet en solbrille, 

der er mere end ”bare” en 
solbrille, men hvor der er 
tænkt over alle aspekter 
som design, 
bæredygtighed og 
universet omkring dem – 
og så til en rimelig pris, 
siger Daniel Uggerhøj, der 
fortsætter:

- Inden årets udgang har vi 
et mål om at være i 150-
200 butikker, på fem nye 
markeder og at fem-seks 
doble vores omsætning. Vi 
går efter organisk vækst, 

men James Ay skal ikke 
kunne købes på hvert et 
gadehjørne. Vi vælger 
vores samarbejdspartnere 
med omhu, og de skal 
vægte brandværdi, kvalitet 
og design højt. Vi skal ikke 
være hos dem, der holder 
udsalg hver måned.

I løbet af James Ay’s 
levetid på knapt to år, er 
der kommet 80 
forhandlere til. Efter to år 

uden reel løn til stifteren og 
en turbulent start, er der 
mere ro i maven hos 
Torben Holt.

- Jeg havde en hård start, 
idet solbriller var nyt for 
mig, og jeg startede 
virksomheden på den 
anden side af jorden, mens 
jeg var på rejse i 
Australien. Når jeg ser 
tilbage, så må jeg erkende, 
at jeg ikke ligefrem havde 
gjort det nemt for mig selv, 
men jeg tror ikke, det er 

Fredericia-dreng satser alt på plantebaseret solbrille

Torben Holt fra 
Fredericia vil med 
sin 
solbrillevirksom-
hed, James Ay, 
være kendt som et 
grønt alternativ til 
internationale 
masseproducen-
ter.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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urealistisk, at vi indenfor få 
år er et anerkendt og reelt 
grønt alternativ til 
de store
verdensomspændende 
værker, siger Torben Holt.

Hvordan opstod ideen til 
James Ay? - Og hvor 
kommer navnet fra?

- Jeg har altid elsket 
solbriller, så jeg har en 
mangeårig interesse for 
dem som produkt. Jeg er 
meget inspireret af stærke 
koncepter som Daniel 

Wellington, Rapha og 
Rains, og jeg havde en ide 
om, at plantebaserede 
solbriller kunne blive til en 
god business case, da 
indtjeningen er fin, og det 
fysiske produkt ikke 
kræver store lagerhaller at 
opbevare, så det blev min 
passion, jeg kastede mig 
over. 

James Ay er en hyldest til 
den moderne opfinder af 
solbrillerne; James 
Ayschough (1720-

1759).En sand pioner i sin 
tid. Han eksperimenterede 
med alle typer glas for at 
forbedre, hvordan 
mennesker kan se i 
forskellige lysforhold. I 
modsætning til andre turde 
han at gå ned ad en 
utraditionel vej og var 
konsekvent i sin tro på, at 
briller ikke kun ville 
forbedre vores syn, men 
også kunne indebære 
farver. Det er derfor ikke 
kun hans arv, der har 
inspireret vores 
solbrillekollektion, det er 

også James’ meget 
stålfaste og utidige væsen. 

Solbriller – det er noget, vi 
alle har i skuffen, så 
hvorfor er I anderledes?
- James Ay adskiller sig fra 
andre brands på stort set 
alle parametre. Vi leverer 
den bedste kvalitet i 
bæredygtigt dansk design 
med stærk identitet til en 
fair pris.

Forretningsmæssigt har vi 
derudover en snorlige 

salgsstrategi og verdens 
bedste service, så James 
Ay kommer forhåbentligt til 
at sidde på mange 
næserygge den kommende 
sommer.

Hvordan var det at være 
med i Løvens Hule?

– Jeg har set alle afsnit, så 
det var lidt surrealistisk, at 
vi pludselig var en del af 
det. Jeg havde det som om, 
at jeg skulle spille en vigtig 
fodboldkamp. Jeg var 

spændt, men også klar. Da 
vi først kom ind og stod 
foran Løverne, var kampen 
i gang, og så tænkte jeg 
ikke meget mere over det. 
Vi havde forberedt os godt 
og kunne svare på det 
meste. Det var virkelig
spændende at være med. 
Og det er det nok vores 15 
minutes of fame, fortæller 
Torben Holt med et smil.

Hvordan er det, at hele 
familien er inddraget, når 
mor og far er på lageret – 

og din kæreste ”trækker” 
slæbet på hjemmefronten?

- Hele familien bliver 
inddraget, når man 
forfølger sin drøm som 
iværksætter. Det kan ikke 
undgås. Uden deres 
opbakning, så ville rejsen 
ikke lykkes. De er en stor 
del af James Ay’s succes. 
Jeg tror, at alle 
iværksættere, der ikke har 
en pengetank i baghaven, 
ville kunne skrive under på, 
at familiens opbakning er 
essentiel, så det sætter jeg 
enormt stor pris på, siger 
Torben Holt, der også er 
blevet far.

- Jeg er også blevet far, og 
jeg må ærligt indrømme, at 
det er en hård 
kombination. Det kan ikke 
anbefales at få sin 
førstefødte samtidig med, 
at man starter virksomhed.

Hvordan er dit iværksætter-
gen opstået – du er jo 
gammel fodboldspiller?

- Min far har været 
selvstændig, og derudover 
har jeg en del venner, der 
er selvstændige. Det tror 
jeg, har smittet af på mig. 
Jeg har også tidligere været 
selvstændig i 6 år med et 
lille webbureau, og jeg har 
et stort vindergen, så hvis 
jeg sætter mig noget for, er 
det meget sjældent, jeg 
giver op. Det kommer nok 
fra min tid i 
fodboldverdenen, som har 
været en stor del af min 
opvækst, fortæller han.

Hvordan finder man modet 
til at kaste sig ud i sin 
drøm?

- For mig handler det om 
den rigtige plan og om at 
kunne skære udgifter ned 
til et minimalt niveau, så 
det ikke presser 
unødvendigt i processen. 
Derudover brænder jeg 
rigtig meget for at skabe 
noget på egen hånd, men 
det skal være noget, jeg 
kan se mig selv i, siger 
Holt, der også fortæller, at 

det dragende er at lykkes, 
mens det svære er 
økonomien.

Hvad er next level og 
fremtidsplanen for James 
Ay nu?

- Next level er at skalere 
James Ay ved at åbne nye 
markeder og lande. Vi har 
et rigtig stærkt fundament 
til at kunne gøre det. 
Derudover skal vi hele 
tiden gøre vores processer 
mere effektive og gøre 
produktet endnu bedre. Vi 
kigger også på, om vi skal 
udvide vores 
produktsortiment. Vi håber, 
at vores deltagelse i 
Løvens Hule kan få solen 
til at skinne lidt mere, 
slutter Torben Holt med et 
stort smil.

I dag forhandles James Ay i 
Wiberg i Gothersgade i 
Fredericia og på 
jamesay.dk.

Torben Holt (tv) og Daniel Uggerhøj (th). Foto: MUMILAB, Peter Ravnsborg
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En beskæftigelsesanalyse 
udarbejdet af Incentive     
A/S i 2021 for 
havneselskabet ADP A/S 
har kortlagt effekten af 
ADP’s virke i forhold til den 
direkte og indirekte 
jobskabelse samt 
værditilvæksten for 

samarbejdspartnere og 
underleverandører til ADP-
havnene og Taulov Dry 
Port. Havnene er centrale 
knudepunkter for dansk 
import og eksport og 
dermed også vigtige for 
dansk beskæftigelse og 
værditilvækst.

Havneselskabet ADP A/S er 
i disse år på en vækstrejse, 
hvor især udviklingen af 
Fredericia Havn og Taulov 
Dry Port som ét af 
Danmarks største 
knudepunkter for transport 
og logistik har givet en øget 
konsolidering af 
virksomheder i 
havneselskabets 
nærområder – en 
udvikling, som ikke alene 
påvirker den lokale og 
regionale jobskabelse, 
bosætning og 
værditilvækst positivt, men 
som også indirekte påvirker 
jobskabelsen i hele 
Danmark.

Forventninger til en fortsat 

stor vækst i volumener af 
gods og containere til 
Fredericia Havn og Taulov 
Dry Port betyder, at ADP 
har igangsat 
milliardinvesteringer i 
udvikling af 
havneinfrastrukturen og i 
udvidelser af 
lagerkapaciteten i Taulov 
Dry Port. Disse 
investeringer vil ikke alene 
sikre kapaciteten til 
fremtidens vækst, men vil 
også skabe endnu flere 
arbejdspladser frem mod 
2030.

Milliardinvest-
eringer vil skabe 
yderligere 3.082 
arbejdspladser

Milliardinvesteringer i en 
kommende udvidelse af 
Fredericia Havn og i 
udvidelser af Taulov Dry 
Port er en investering i den 
lokale og regionale 
jobskabelse og vil dermed 

være en gevinst for både 
ejerkommuner og 
samfundet generelt.

Analysen dokumenterer, at 
havneudvidelsen i 
Fredericia og den fortsatte 
udbygning af Taulov Dry 
Port frem mod 2030 vil øge 
antallet af 
fuldtidsbeskæftigede med 
3.082, oveni den 
nuværende jobskabelse. 
ADP vil med sine samlede 
aktiviteter dermed skabe 
11.094 jobs direkte og 
indirekte i Danmark i 
2030. Fredericia Havn er 
en strategisk vigtig havn for 
hele Danmark, og havnen 
har stor kommerciel 
betydning for 
produktionsdanmarks 
import og eksport.

- Som ét af Danmarks 
største havneselskaber har 
vi er stort ansvar for, at 
vores igangsatte udvikling 
af Fredericia Havn og 
Taulov Dry Port bidrager til 
jobskabelse og vækst i 
vores ejerkommuner og i 
samfundet generelt. Det er 
derfor glædeligt at 
beskæftigelsesanalysen 
dokumenterer, at den 
kommende 
havneudvidelse i Fredericia 
samt den fortsatte 
udvikling af Taulov Dry Port 
samlet set vil bidrage med 
yderligere mere end 3.082 
fuldtidsstillinger i hele 
Danmark, heraf mere end 
1.420 alene i Fredericia 
Kommune, siger Rune D. 
Rasmussen, CEO i ADPA/S.

Om 
beskæftigelses-
analysen

Incentive har i juni 2021 
udarbejdet en analyse med 
det formål at belyse, 
hvordan aktiviteterne i ADP 
A/S og Taulov Dry Port A/S 
påvirker beskæftigelse og 
værditilvækst lokalt og 
regionalt.

ADPs havne i Nyborg og 
Fredericia er vigtige havne 
for hele Danmark. Som 
centrale knudepunkter for 
erhvervslivet i Region 
Syddanmark forbinder 
havene virksomheder med 
resten af verden. 
Virksomhedernes import 
og eksport er afhængige af 
en effektiv 
havneinfrastruktur.
Analysen har opgjort de 
direkte og afledte effekter 
på de kommunale 
skatteindtægter, 
bruttoværditilvæksten i de 
virksomheder, som de 
ansatte er beskæftigede i.

Hovedkonklusionerne for 
den direkte effekt i 
Fredericia og Nyborg i 
2021 er bl.a.:

• ADP’s aktiviteter skaber 
3.733 fuldtidsjobs i 
Fredericia og Nyborg 
kommuner

• ADP’s aktiviteter 
genererer årligt 
skatteindtægter for 200 
millioner kr. til 
Fredericia og Nyborg 
kommuner

• ADP’s aktiviteter skaber 
en bruttoværditilvækst i 

virksomhederne i 
Fredericia og Nyborg på 
årligt tre milliarder kr.

Hovedkonklusionerne for 
ADPs afledte effekt i 2021 
for hele Danmark er bl.a.:

• ADPs aktiviteter skaber 
direkte og indirekte 
8.012 fuldtidsjobs på 
landsplan.

• ADPs aktiviteter 
generer årligt 
skatteindtægter for 1,6 
milliarder kr. på 
landsplan

• ADPs aktiviteter skaber 
en bruttoværditilvækst i 
virksomhederne på 
landsplan på årligt 6,2 
milliarder kr.

Effekten af 
havneudvidelsen i 
Fredericia og udviklingen 
af Taulov Dry Port er i 2030 
bl.a.:

• Beskæftigelsen vil øges 
med 1.420 fuldtidsjobs 
i Fredericia Kommune

• Beskæftigelsen vil øges 
med 3.082 fuldtidsjobs 
på landsplan, således 
at ADP samlet vil 
generere lidt mere en 
11.094 fuldtidsjobs

• Skatteindtægterne til 
Fredericia kommune vil 
øges med 100 mio. kr. 
til samlet 300 mio.kr 
årligt. På landsplan 
øges skatteindtægterne 
med 520 mio. kr., 
således at ADP samlet 
genererer 
skatteindtægter for 
2,12 milliarder kr.
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Havnen skaber mere end 11.000 arbejdspladser

ADP A/S skaber i 
2021 mere end 
8.000 
arbejdspladser 
direkte og 
indirekte i hele 
Danmark – i 2030 
vil ADP med 
igangsatte 
investeringer og 
udvidelser af 
havne og Taulov 
Dry Port skabe 
11.094 
arbejdspladser.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: PR
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Fra 2016 og frem til 2021 
spillede Jakob Mikkelsen i 
Fredericia. Han var lige 
blevet seniorspiller, da han 
skiftede til det dengang 
nyoprykkede 1. 
divisionshold Fredericia. 
Dengang var Jesper 
Houmark lige blevet ansat i 
FHK, og forinden havde de 
haft en fælles fortid på 
Århus Håndbolds U18-hold.

I det første års tid boede 
Mikkelsen i Aarhus, men 
siden flyttede han til 
Fredericia, hvor han slog 
sig ned i byens centrum. 
Der boede flere af de andre 
unge spillere i samme 
lejlighedskompleks, og det 
gav trygge rammer til Jakob 
Mikkelsen, men i 
sommeren 2021 blev 
Gothersgade i Fredericia 
skiftet ud med nogle noget 
mere sydlige breddegrader.

Den dag i dag følger Jakob 
Mikkelsen stadig med i, 
hvordan det går FHK og 
han har holdt kontakten 
ved lige med sine tidligere 
holdkammerater, men i 
hans egen karriere følte 
han, at han skulle prøve 
noget nyt.

- Så jeg skiftede agentfirma 
for at komme op i køen af 
højre backs. Jeg ville til den 
bedst mulige klub, og jeg 
kom til People In Sport, 
hvor jeg fik kontakt med 
Cyril Viudes, der har spillet i 
KIF, og Nikolaj Broström, og 
de havde kontakter i 
Frankrig. I Istres spiller 
Rasmus Nielsen, så de har 
en god kontakt i Danmark 
af den grund, og så så de 
nogle kampe med mig, og 
de kunne lide hvad de så, 

siger Jakob Mikkelsen om 
processen, der var op til 
skiftet.

Omvæltningen fra at kende 
alt og alle i Fredericia til at 
stå på helt egne ben i et 
nyt land var stor for 
Mikkelsen.

- Jeg kendte byen, sproget, 
kulturen og alt det der i 
Fredericia. Det er meget 
anderledes hernede. 
Specielt sproget har været 
en omvæltning, men jeg 
taler det okay nu, selvom 
det ikke er helt flydende. 
Jeg kan godt have en 
samtale kørende på 
fransk, og jeg vidste det 
også et halvt år inden, at 
jeg skulle herned, så jeg 
tog lidt kurser for at lære 
det, forklarer Mikkelsen.

Starten i Frankrig er gået 
over al forventning. Den 
hårdtskydende højre back 
har fået en stor rolle, og er 
aktuelt Istres’ topscorer.

- Min makker på højre 
back, Oussama Hosni, var 
skadet i den første tid, så 
jeg blev første valg og 
spillede uanset hvad, og så 
greb jeg chancen. Jeg har 
kvaliteter mand mod 
mand, og har også skuddet 
ude bagfra, og det er 
lykkedes at få sat det i 

scene, siger Mikkelsen.

Efter at have spillet lidt 
over halvdelen af sæsonen 
kampmæssigt, har 
Mikkelsen fået dannet sig 
et billede af en fransk liga, 
der ikke kan 
sammenlignes med den 
danske, da der er store 
håndboldfaglige forskelle.

- I Danmark er det meget 
fint poleret. Man ved hvad 
man skal, og har en ramme 
man gør det indenfor. I 
Frankrig er det flyvsk og 
kontant. Der er ikke så 
klare rammer i forhold til 
angrebet. Det har været 
sundt at prøve. Jeg har haft 
meget struktur, men det 
har jeg ikke mere og kan 
bare spille frit. Ser man en 
mulighed, så tager man 
den. Man kan godt føle sig 
lidt låst i det danske, men 
her kan man lægge det 
pæne fra sig og bare gør 
tingene, og det passer 
meget godt til mig, 
fortæller Jakob Mikkelsen.

Det nye liv

Fra start har Mikkelsen, 
der er 25 år, følt sig 
hjemme i Istres.

- Jeg er faldet godt til. De 
har taget hånd om mig, og 
det er styr og 

organisationen.  Det er 
noget andet at være i et 
fransk omklædningsrum, 
hvor man skal gøre sig 
umage for at være med i 
snakken.  Det franske liv er 
lidt mere roligt, og 
ustruktureret. Man spiser 
senere, og får lidt mere 
kaffe. Det er lidt 
”manjana”, siger han.

Mens dette interview fandt 
sted, dalede sneen ned, og 
det var tæt på frysepunktet 
i Fredericia. Det står i stor 
kontrast til hverdagen i 
Istres, hvor temperaturen 
for tiden er omkring 15 
grader.

- Når man har fri, er der sol 
hver dag. Det er en bonus 
og det har været rigtig fedt 
her til vinter. Alt i alt har det 
været en positiv oplevelse 
at være her, men jeg taler 
stadig meget med dem 
derhjemme. Jeg taler 
stadig med Ole Damgaard 
og Jesper Houmark, 
forklarer Jakob Mikkelsen.

En af de helt store forskelle 
på Danmark og Frankrig er 
afstanden, når man skal til 
kamp. I Fredericia er den 
udekamp, der er længst 
væk, Nordsjælland, som er 
omkring tre timers kørsel 
væk i bus. Sådan er det 
ikke i Frankrig.

- Man får brugt tid på 
hoteller. Det kan tage tre 
dage at spille en 
udebanekamp, men man 
hygger sig med holdet. Det 
har været sjovt at prøve, 
siger Jakob Mikkelsen, som 
også har oplevet andre nye 
ting i den henseende:

- Vi træner også på 
kampdag. Det har jeg 
aldrig prøvet før, 
konstaterer han.

En af de andre forskelle er, 
at alle hold i den franske 
liga er professionelle, og 
det er der en del hold i den 
danske liga, som ikke er. 
Mikkelsen fortæller, at han 
selv studerer ved siden af, 
men det er et valgt han 
selv har truffet.

- Jeg begyndte på 
fysioterapeutuddannelsen i 
Danmark, og den læser jeg 
videre på online. Der er en 
kultur her med fuldtid, og 
det er derfor mig selv, der 
skal have styr på det andet, 
fortæller danskeren.

Toppen er bedre

Jakob Mikkelsen er ikke 
meget for at sammenligne 
niveauforskellen på 
Danmark og Frankrig, da 
det er svært med to vidt 
forskellige spillestile. Det er 

dog hans opfattelse, at 
toppen af ligaen er bedre 
med Paris i spisen.

- Det er svært at 
sammenligne grundet 
fysikken. Der er store 
stregspillere og der er altid 
nogle store 3’ere i forsvaret 
hos holdene, og meget 
eksplosive spillere, der kan 
spille mand mod mand. Det 
er et issue forsvarsmæssigt 
for mig, men godt 
angrebsmæssigt.

Ser man bort fra den 
absolutte top, er det 
niveauforskellen på 
holdene ikke særlig stor

- Der er dygtige hold, men 
midterfeltet er eksempelvis 
ikke så bredt som i 
Danmark, fortæller Jakob 
Mikkelsen.

Mikkelsens nuværende 
kontrakt med Istres løber 
frem til sommeren 2023, 
men hvad der kommer til at 
ske i fremtiden, er ikke 
noget han spekulerer over.

- Lige nu nyder jeg livet i 
Istres, og den spilletid jeg 
får. Det er det vigtigste for 
mig, slutter Jakob 
Mikkelsen.
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Fra trygge Fredericia til topscorer i fransk klub
Jakob Mikkelsen 
skiftede op til 
denne sæson 
Fredericia 
Håndboldklub ud 
med franske Istres. 
Danskeren har 
taget den 
sydfranske klub 
med storm, og er 
topscorer i 
klubben.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Istres Provence Handball
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