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For bagefter kunne man 
høre kommentatorerne 
køre løs uden at bemærke 
denne komplette 
historieforfalskning om 
Europa. Igen og igen 
trækker man historiekortet 
frem. Det er historisk. 
Historisk. Man tager ordet i 
munden indtil det bliver 
udvandet. Men allerværst 
så fordrejer man historien 
og bruger den konstant i 
en aktuel kontekst, men 
uden den nødvendige 
ydmyghed som 
historieskrivning ellers 
kræver.

Den fælles historie for 
Europa som 
statsministeren gerne vil 
bruge som argument for at 
ophæve det danske 
forbehold omkring 
forsvarssamarbejdet på 
kontinentet, er helt 
anderledes end det, hun 
enten tror det er, fordi hun 
ikke ved bedre, eller endnu 
værre, det hun lader som 
om det er:

Europa var det 20. 
århundredes brændpunkt. 
To verdenskrige slog 
millioner og atter millioner 
af mennesker ihjel, byer 
blev jævnet med jorden i 
barbariske angreb på 
civilbefolkningerne, også 
gennemført af de vestlige 
magter som USA og 
England. Millioner var på 
flugt. Europas historie var 

modbydelighedens 
centrum. Krige der 
startede uden at nogen 
anede, hvad de reelt 
handlede om. Bortset fra 
at den nationale pest drev 
Europas nationer til alvorlig 
splid og territoriale krav 
mod hinanden. Udrensning 
af etniske mindretal på 
grund af nogle grænser 
eller et forkert 
tilhørsforhold til den ene 
eller anden side. Ja, det 
nationale var ondskabens 
drivkraft i hele Europa.

Med dannelsen af det 
europæiske samarbejde 
forsøgte man at ændre 
denne historie 
fremadrettet. Er det den 
historie, Mette Frederiksen 
hentyder til, når hun taler 
om den fælles europæiske 
historie? Hvis det er, så har 
den også været dybt 
præget af nationalistiske 
problemer. Senest med 
Polen, men ikke mindst 
med Brexit. Det er 
udpræget modstand mod 
et europæisk samarbejde i 
de fleste lande på 
kontinentet. Faktisk går 

Danmark i spidsen med 
modstanden, hvis man ser 
på vores tidligere 
folkeafstemninger og de 
forbehold, vi i øvrigt har.

Ude godt, hjemme bedst. 
Det er den melodi, de 
fleste europæere bekender 
sig til. At EU har medført 
øget levestandard, bedre 
økonomiske rammer, stor 
samhandel og vækst, er en 
lille historie for den menige 
europæer. Det er kun dem 
udenfor, der ser med 
misundelse på EU. Bortset 
fra Storbritannien, der ikke 
kan komme sig over at 
have været en stor 
kolonimagt. Ukraine ser 
med misundelse på 
samarbejdet, og ville 
kæmpe mod Rusland for at 
være en del af den 
europæiske familie. Nu 
med døden til følge.

Vladimir Putin har ikke 
meget at tilbyde Europa. 
Hans ide om et nyt 
imperium for russisk 
storhed og stolthed, har 
ingen indhold. Også 
Rusland lever af det 
europæiske fællesskab. 

Hvilket de økonomiske 
sanktioner mod landet, der 
nu er indført efter 
invasionen af Ukraine, 
kommer til at dokumentere 
i fuld skala. Ganske vist 
kan Rusland fortsat handle 
med Serbien eller Kina. Og 
Kina er en økonomisk 
sværvægter. Men. I Beijing 
må de se med rædsel og 
skræk på vestens 
overraskende reaktion på 
krigen i Ukraine. For Kina 
kommer ingen vegne uden 
den vestlige økonomi. De 
er dybt afhængige af de 
vestlige eksportmarkeder. 
Langt mere end Rusland. 
Nu kan kineserne se, at de 
vestlige forbrugere giver en 
stor fuck finger til Putin og 
Rusland. For de grådige 
kapitalist-kommunister i 
Kina vil der næppe være 
nogen stor interesse for at 
ramt på samme måde som 
Rusland nu bliver.

Men Europa er atter 
arnestedet for krig. Og atter 
er det nationalismens 
uhyggelige ansigt, der står 
bag. Putins ideologi er 
dybest set baseret på 
Ruslands geopolitiske 

stolthed. I en nylig tv-tale 
sagde han, at Ukraine reelt 
ikke eksisterede, men var 
en del af Rusland. Atter. 
Atter. Atter. Det hele 
handler om nationalitet. 
Grænser. Folkeslag.

Så er det i øvrigt ligegyldigt, 
hvem der er Konge hvor.

For det rammer 
konsekvent den civile 
befolkning. Børn, der 
sendes over grænsen til 
Polen, mens 
bedsteforældre og typisk 
en far, der går en uvis 
skæbne i møde. For 
krigens onde ansigt er 
tilbage i Europa. Og som vi 
så under den sidste 
verdenskrig, støtter vi 
gerne op i tale, men ikke i 
handling. Vi vil nemlig ikke 
selv opleve krigen. Den må 
foregå et andet sted. 
Imens kan danskerne 
beklage sig over stigende 
energipriser, fødevarepriser 
og andre trælse 
konsekvenser af den 
nationalistiske krigsførelse 
i Europa.

Og som Mette Frederiksen 
sagde: Vores vigtigste 
allierede er USA. Det er 
iøvrigt også stærkt 
nationalistisk, på grænsen 
til det ekstreme.

Det er i denne 
spændingstid, at vi end 
ikke er nået ud af 
coronapandemien, før 
verden atter står i flammer. 
Og atter skal vi høre de 
folkevalgte bruge ordet 
”historisk”. Men reelt er 
det jo samme historie, som 
altid:

Den nationale interesse 
hæves over den almene, 
menneskelige interesse. 
Konflikter skabes på 
baggrund af disse 
nationale interesser, mens 
samarbejdet på tværs af 
de nationale interesser 
begrænses eller fjernes. 
Det vil kræve meget mere 
end blot 2% af BNP at 
overvinde den europæiske 
mentalitet, der gang på 
gang fører til konflikter og 
krige.

Den store historiefortælling om Europa
På et pressemøde 
den 6. marts 2022 
forklarede 
statsminister Mette 
Frederiksen at 
Europa jo havde en 
fælles historie, og 
derfor må Danmark 
gå med i det 
europæiske 
forsvarssamarbejde. 
Det hun mente med 
en fælles historie 
var, at. Ja, hvad?

Af Janus Bang
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Guldmedaljen var 
kulminationen på en lang 
og udfordrende rejse for de 
tre gymnasieelever Andreas 
Find Hauge Jensen, Mikkel 
Korshøj Jensen og 
Valdemar Skjødt Sarup, der 
i løbet af vinteren både på 

skolen og sammen med 
deres lærer Henrik Seir 
Thoke har trænet 
opgaveløsning på højt 
niveau, så de har følt sig 
klar til at klare de 
udfordrende opgaver ved 
først de indledende 
mesterskaber, hvor 
gruppen var blandt 
Danmarks 8 bedste, og 
siden det danske 
mesterskab, der foregik på 
Mærsk McKinney Møller 
Videncenter i Sorø.

DM i Science udbydes af 
organisationen Den 
Europæiske Science 
Olympiade, hvor elever 
konkurrerer på 
kompetencer og 
eksperimentelle 
færdigheder inden for 
fagene biologi, fysik og 
kemi samt den relevante 
matematik. Konkurrencen 
har været på dansk jord de 
sidste ti år, men har på 
europæisk niveau en langt 
længere historie.

– Jeg er utrolig glad for 
elevernes indsats, siger 
rektor Lars Hansen og 

uddyber:

– Vores gymnasie er utrolig 
stolte over den fornemme 
præstation og ser det som 
en anerkendelse af den 
undervisning, som vi til 
dagligt giver eleverne. Og at 
vores gymnasie skal være 
repræsenteret på den 
europæiske scene, er helt 
overvældende.

– Men det har ikke været 
helt nemt, fortæller 
Andreas og fortsætter: – 
Det er virkelig nogle 
udfordrende og svære 
opgaver, vi får udleveret, og 
som vi skal løse på 3 timer 
under et stort pres. Og til 
finalen mod de 7 andre 
hold, havde de lige steppet 
op på sværhedsgraden.

En særlig udfordring var, at 
finalen løb over 2 dage 
med nyt opgavesæt hver 
dag. ”Og vi var bare så 
udmattede den sidste dag, 
fordi man bruger så meget 
energi på at koncentrere 
sig og samtidig løse 
opgaverne så hurtigt som 
muligt for at nå dem alle 

sammen,” lyder det næsten 
træt fra Mikkel.

Det var derfor en kæmpe 
forløsning, da de tre elever 
fik at vide, at de havde 
vundet guldmedalje og 
noget uventet: – Vi blev 
simpelthen så overraskede, 
da de råbte vores navne op. 
Det havde vi på ingen 
måde regnet med, fortæller 
Valdemar og peger på, at 
det ikke altid var lige så 
gennemskueligt, om de 
havde løst opgaverne 
tilfredsstillende nok.

Men guldmedaljen viser, at 
det var mere end bare godt, 
og til maj går turen til 
Tjekkiet, hvor de skal 
konkurrere mod elever fra 
hele Europa. Før det står 
den dog på hele to 
træningslejre på hhv. DTU 
og Aarhus Universitet, men 
ifølge gymnasielærer 
Henrik Seir Thoke gør det 
ikke så meget: – For de her 
tre elever, de hygger sig 
sammen, og hvis jeg skal 
med dem til Tjekkiet, så 
bliver det helt sikkert en 
fest!”

Lokale HTX-elever 
sikrer sig 
guldmedalje til DM 
Flere måneders 
hård træning og 
deltagelse i 
regionale 
mesterskaber 
resulterede i sidste 
uge i, at tre elever 
fra Gymnasiet HTX 
Lillebælt med 
stolthed kunne 
sende en sms-
besked til rektor 
Lars Hansen: ”Vi 
har vundet en 
guldmedalje til DM 
i Science og skal 
til den europæiske 
finale i Tjekkiet!”
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PLO Syddanmark har ikke 
ønsket at fortsætte med 
den gældende aftale om 
lægevagtsdækningen i 
Region Syddanmark. 
Derfor har de valgt at 
opsige aftalen fra 1. april 
med en opsigelsesperiode 
på seks måneder. Ifølge 
PLO giver det ”en naturlig 
bagkant”, men det er 
politikerne ikke 
nødvendigvis enige i.

Pernelle Jensen: 
Nærhed i sundhed 
er afgørende

Venstres Pernelle Jensen 
ærgrer sig fortsat over, at 

der har været problemer 
med at bemande de 22 
konsulationssteder, der er 
en del af den eksisterende 
aftale. Hun fortæller, at det 
er vigtigt med en bred 
lægevagtsdækning.

– Vi vil jo gerne, at der er 
nære sundhedstilbud til 
borgerne. Det vi har, alle 
de konsultationssteder der 
er, ligger i tråd med nære 
sundhedstilbud og tryghed 
for borgerne. Det synes jeg 
er meget vigtigt. Så kan 
det godt være, at der 
andre steder sker 
centralisering, men i 
Region Syddanmark skal vi 
være stolte af den brede 
dækning, siger Pernelle 
Jensen og fortsætter:

– Vi skal være stolte af de 
borgernære tilbud. Men 
det er klart, at det gør ikke 
situationen nemmere, at 
PLO nu opsiger aftalen og 
står så stejlt.

I forhold til den opsagte 
aftale lægger Pernelle 
Jensen ikke den store 
symbolik i timingen. Der 
var i forvejen kaldt til 
forhandlinger.

– Der havde været en 
bagkant uanset. Vi har en 
aftale, der under alle 
omstændigheder skulle 
moderniseres og 
genforhandles. Der er jo 
lægevagt selvom aftalen er 

opsagt, for der er en 
gældende overenskomst. 
Uanset hvad er der 
lægedækning også uden 
for åbningstiden. Så man 
skal ikke som borger 
tænke, at man ikke kan 
komme til lægevagten i 
Region Syddanmark, for 
det kan man, siger 
Pernelle Jensen.

– Så er der alle de her 
konsultationssteder, som 
vi ikke har besluttet skulle 
lukke. Det er ikke en 
politisk beslutning. Og det 
synes jeg er den forkerte 
vej at gå. Det er det vi taler 
om i alle andre tilfælde. 
Færre konsultationssteder 
er bare ikke særligt 
borgernært, fortsætter 
hun.

Hvad forventer du dig af 
forhandlingerne?

– Jeg synes, det er for 
tidligt at sige, hvad 
forhandlingerne kommer til 
at indebære. Det skal vi 
tage i forhandlingslokalet 
med dem, der skal 
forhandle, svarer Pernelle 
Jensen og fortsætter:

– Det er jo vigtigt for 
borgerne. For det kan godt 
være, at der er et sygehus i 
ens nærområde, man kan 
komme til, hvis man kører i 
bil. Det er langt for rigtig 
mange mennesker. Det er 
slet ikke alle, der har den 

mulighed. Det betyder bare 
noget, at man har det i sit 
nærområde.

Bente Gertz: Det 
er ikke godt nok

Det socialdemokratiske 
medlem af regionsrådet, 
Bente Gertz, er ikke 
tilfreds med den opsigelse 
PLO har meddelt regionen.

– Det undrede mig, at de 
gjorde det på nuværende 
tidspunkt, hvor vi var enige 
om, at forhandlingerne 
skulle starte om kort tid. Vi 
havde allerede nedsat en 
forhandlingsdelegation. Så 
jeg synes ikke, det er godt 
nok, siger Bente Gertz og 
fortsætter:

– Jeg synes ikke deres 
argument er holdbart. Vi er 
interesserede i at få en 
aftale. PLO har ikke 
overholdt de aftaler, vi 
tidligere har indgået, så 
PLO har haft en intention 
om at få hurtige 
forhandlinger med et 
hurtigt resultat.

Bente Gertz er skuffet over 
det forløb, der har ledt op 
til, at PLO nu har valgt at 
opsige den gældende 
aftale.

– Jeg kan snart ikke finde 
ord for det. Jeg er dybt 
rystet over, at man kan 

indgå aftaler og bryde det. 
I det her tilfælde har man 
været ligeglad med de 
aftaler, der var indgået. 
Man har ikke engang på 
hjemmesiden informeret 
om, at der var lukket, siger 
Bente Gertz.

Hvad forventer du dig af 
forhandlingerne?

– Jeg tænker, at vi er nødt 
til at finde en løsning. Det 
er uholdbart, at vi har et 
område i Trekantområdet, 
hvor der bor 100.000 
mennesker uden en 
lægevagt. Det er 
simpelthen uholdbart. Jeg 
kan ikke forestille mig i 
min vildeste fantasi, at 
man ikke har en lægevagt i 
Fredericia. Det kan godt 
være, at man er nødt til at 
dele med Middelfart, men 
jeg synes ikke man kan 
være bekendt at have så 
stort et område uden en 
lægevagt, svarer Bente 
Gertz og fortsætter:

– Det er ikke os med bil, 
det er dem uden bil. Det 
her er ikke lighed i 
sundhed. Fire lægevagter 
er ikke lighedsskabende.

I den eksisterende aftale 
er der en række 
servicemål, men det er 
afgørende for Bente Gertz, 
at den fysiske placering er 
spredt godt ud i regionen.

– Jeg mener ikke, vi kan gå 
på kompromis med den 
fysiske lægevagts 
placering. Jeg ringede selv 
til lægevagten for en 
måned siden. Jeg fik et 
chok, for den blev taget 
med det samme. Det var 
atypisk. Men den fysiske 
placering er vigtig for mig, 
siger Bente Gertz og 
fortsætter:

– For mig at se er det 
vigtigt, at vi får en løsning 
der tilgodeser så mange 
mennesker som muligt. 
Kan vi ikke få den optimale 
løsning må vi finde ud af, 
hvad vi så kan. Der må vi 
tage borgerne med og 
finde ud af, hvad de gerne 
vil. Det er ikke tryghed nok, 
hvis det ikke er læger, der 
sidder. Der er ingen tvivl 
om, at PLO er de bedste til 
at løse opgaven.

– Men når man som læge 
får et ydernummer, så har 
man en forpligtelse. Og det 
indebærer lægevagter. Jeg 
tror, man er nødsaget til at 
tænke området om. Det er 
noget med, at 
lægevagterne er mere 
lukrative end andre. Det 
kan godt være, at det ikke 
er lukrativt i Fredericia og 
Rudkøbing, men så må vi 
tænke det om, så det ikke 
er økonomien, der er 
styrende for, hvor 
lægevagten sidder, lyder 
det fra Bente Gertz.

Praktiserende 
Lægers Organisation 
(PLO) har valgt at 
opsige den 
gældende aftale 
med Region 
Syddanmark. Det 
kommer bag på 
Bente Gertz (A), der 
ikke forstår 
beslutningen. 
Pernelle Jensen (V) 
slår fast, at en bred 
lægevagtsdækning 
fortsat er højt 
prioriteret.

Politikere vil fastholde bred lægevagtsdækning
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– Udfordringen med den 
lægevagtsaftale, som vi nu 
har opsagt er, at den er 
blevet for gammel. Den er 
indgået for mange år siden 
og er blevet indhentet af 
virkeligheden. Vi er i et helt 
andet sundhedsvæsen nu 
end, vi var dengang aftalen 
blev indgået, forklarer 
Morten Svenning Nielsen, 
formand for vagtudvalget i 
PLO Syddanmark og 
politisk ansvarlig for 
lægevagtsaftalen.

– Den proces der starter 
nu er de egentlige 
forhandlinger. Men 

processen har faktisk 
været i gang i lang tid, fordi 
vi over det sidste halve år 
har haft en ganske frugtbar 
og konstruktiv dialog med 
Region Syddanmark, hvor 
vi har forberedt os frem til 
de her forhandlinger, der 
nu starter, fortsætter han.

Hvilken betydning får jeres 
opsigelse for borgerne?

– Det får formentlig ingen 
betydning for borgerne, for 
lægedækningen på 
lægevagten vil fortsætte 
fuldstændig uændret, som 
den er nu, og vi har en 
meget stor forhåbning om, 
at vi naturligvis indgår en 
ny aftale inden for den 
tidsramme som opsigelsen 
her ligger inden for, svarer 
Morten Svenning Nielsen.

Begge sider ønsker en 
forhandling
Morten Svenning Nielsen 
fortæller, at han er sikker 
på, at begge sider ønsker 
en forhandling og en god 
aftale. Med opsigelsen 
sætter man en naturlig 
bagkant for 
forhandlingerne.

– Behovet for at opsige 
den nuværende aftale, 
udspringer fra det faktum, 
at hvis vi har en enighed 
om, at vi gerne vil 
forhandle en ny aftale, og 
det er fra vores side den 
tilgang, og vi hører det 
samme tilkendegivet fra 

regionen, så for os at se 
skaber vi os her en 
tidsramme, hvor vi arbejder 
hurtigt og konstruktivt, fordi 
vi selvfølgelig begge parter 
har et ønske om at indgå 
en ny aftale, der så kan 
træde i kraft allerede 
1.oktober 2022, siger 
Morten Svenning Nielsen 
og fortsætter:

– Jeg har det håb, at vi får 
indgået en aftale, der 
tilgodeser de behov vi som 
praktiserende læger har for 
at have ordentlige 
arbejdsvilkår, når vi skal 
dække lægevagten. Vi er 
under større pres nu som 
praktiserende læger end, vi 
var da den nuværende 
aftale blev indgået. Det 
betyder, at det overskud, 
der er til også at dække 
lægevagten, det er under 
pres. Det gælder overalt i 
sundhedssystemet, at der 
er et større og større pres 
på den enkelte 
medarbejder – og det 
gælder også for os.

Vil sikre ordentlige 
arbejdsforhold
Lægerne er for pressede 
med den eksisterende 
aftale, fortæller Morten 
Svenning Nielsen.

– Det vi selvfølgelig har et 
ønske om som 
brancheorganisation for de 
praktiserende læger, det er 
jo at sikre, at 
arbejdsforholdene er gode 

for lægerne. Det skal være 
ordentlige forhold, vi 
arbejder under, når vi 
varetager den opgave det 
er at løfte lægevagten, 
siger Morten Svenning 
Nielsen og fortsætter:

– Det vi ønsker for, at det 
kan være ordentlige 
arbejdsvilkår handler om, 
at vi har en 
arbejdsmængde, der står 
mål med det antal hænder, 
vi har til rådighed. Som 
aftalen ser ud nu i forhold 
til det antal hænder, vi har 
til rådighed til at løfte 
opgaven, så kan vi 
simpelthen ikke løse 
opgaven. Det kan vi også 
se. Der har været lange 
ventetider og vi har været 
udfordret på mange 
punkter.

”Vi ønsker ikke at presse 
nogen”

Med en opsagt aftale er 
der en udløbsdato for den 
overenskomst, der er 
mellem Region 
Syddanmark og PLO. Hvad 
der skal ske, hvis ikke 
forhandlingerne går som 
Morten Svenning Nielsen 
forventer er ikke afklaret, 
for troen på en ny aftale er 
meget stor.

– Hvordan detaljerne i den 
næste aftale skal være, det 
er alt for tidligt at sige 
noget om nu, det er netop 
det, vi skal til at forhandle 

om. Vi har nogle ønsker, 
regionen har nogle ønsker 
– og jeg føler mig meget 
optimistisk i forhold til om, 
vi når hinanden, for det er 
det, jeg hører fra politisk 
hold, at man har et ønske 
om at lave en aftale. Det 
ønsker vi også, siger 
Morten Svenning Nielsen.

– Hvis ikke man når en ny 
aftale, vil der fortsat være 
en lægedækning på 
lægevagten efterfølgende, 
den vil bare se anerledes 
ud. Hvordan den vil komme 
til at se ud, det har vi 
overhovedet ikke noget 
overblik over på 
nuværende tidspunkt, for 
jeg kan ikke forestille mig, 
at vi ender der, forklarer 
han.

– Begge parter går ind i de 
her forhandlinger med et 
ønske om, at nå en aftale. 
Det kan vi jo gøre gennem 
reelle forhandlinger. Med 
den her opsigelse har vi jo 
sat et ambitiøst mål for, at 
det skal vi have på plads 
inden 1.oktober 2022, så 
vi forhåbentlig kan glide 
over i en ny aftale, hvor vi 
sikrer en god og højt 
kvalificeret lægedækning til 
borgerne i Region 
Syddanmark, ganske som 
vi har det nu. Samtidig skal 
vi sikre, at der er ordentlige 
arbejdsvilkår for de 
praktiserende læger, siger 
Morten Svenning Nielsen.

Det kan opleves som et 
pres på politikerne, at der 
nu er en håndfast bagkant, 
for på den måde kan 
forhandlingerne ikke 
trække ud. Men det er ikke 
målet for PLO.

– Vi har ikke noget ønske 
om at presse nogen i 
forhold til det her. Men det 
vi har hørt tilkendegivet fra 
den anden side af bordet i 
de forhandlingssnakke, vi 
har haft er, at man har et 
ønske om at nå en aftale. 
Selvfølgelig har vi et ønske 
om at afklare den her 
forhandling hurtigt. Det ser 
jeg egentlig ikke noget som 
helst problem i. For er der 
er reelt ønske om 
forhandling, så mener jeg 
sagtens, at man kan nå det 
inden for de næsten syv 
måneder vi går ind i 
forhandlingerne med, siger 
han.

– Vi har et meget stort 
ønske om at få en aftale. Vi 
mener som praktiserende 
læger, at lægevagten hører 
til på vores hænder, for det 
er os der er speciallæger i 
det her felt. Det er de 
praktiserende læger, der 
sikrer de absolut bedste 
kompetencer som 
borgerne kan møde i den 
primære visitation, når de 
bliver syge, lyder det fra 
Morten Svenning Nielsen.

Det er de 
praktiserende 
læger, organiseret 
af Praktiserende 
Lægers 
Organisation, der 
står for lægevagten i 
Region 
Syddanmark. Den 
eksisterende aftale 
har været til stor 
debat efter en 
række afsløringer i 
Danske Digitale 
Medier, og nu har 
PLO Syddanmark 
valgt at opsige 
aftalen.

PLO Syddanmark glæder sig til forhandlinger om ny lægevagtsaftale
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Af Matthias Runge Madsen
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Fredericia Kommune har 
fundet projektlederen for 
Kulturkasernen i egne 
rækker og ansætter efter et 
åbent ansættelsesforløb 
kulturkonsulent Kristian 
Lykkebo i stillingen.

Kristian starter 1. april 
2022 og vil som en af sine 
første opgaver understøtte 
formandskabet i at sætte 
gang i arbejdet i det politisk 
nedsatte § 17.4-udvalg om 

Kulturkasernen. Udvalget 
skal sammen med øvrige 
interesserede parter tegne 
visionerne og sætte 
rammerne for 
Kulturkaserne i det 
kommende år.

Formand for udvalget 
Kulturkasernen Turan 
Savas er glad for, at den 
nye projektleder er kendt i 
Fredericia.

– Med Kristian får vi en 
projektleder, som kender 
baggrunden og kulturlivet i 
Fredericia. Det betyder, at 
vi kan komme hurtigere i 
gang med arbejdet, og det 
ser jeg frem til, siger Turan 
Savas.

Med Kristian Lykkebo får 
Fredericia Kommune en 
projektleder, som har et 
indgående kendskab til 
tankerne bag 
Kulturkasernen og som 
derfor kan gå direkte ind i 
arbejdet med at få sat form 
og retning på ideerne 
sammen med det politiske 
udvalg. Kristian kender 
kulturlivet i Fredericia rigtig 

godt gennem sine seks års 
ansættelse som 
kulturkonsulent. Det 
kendskab vil være en stor 
fordel i funktionen som 
projektleder, skriver 
Fredericia Kommune i 
pressemeddelelsen.

Kristian har et stort 
netværk på kulturområdet i 
Fredericia, i 
Trekantområdet og 
nationalt og har også 
tidligere erfaring med 
tilsvarende opgaven, om 
end i noget mindre skala – 
nemlig som leder af 
kulturkomplekset Nicolai i 
Kolding.

– Jeg ser sammen med 
Turan frem til en åben 
involverende proces 
sammen med det øvrige 
udvalg. I den forbindelse 
ser vi det som en gevinst at 
have en projektleder med 
lokalkendskab som en 
dygtig sparringspartner”, 
siger næstformand for 
udvalget Kulturkasernen, 
Niels Martin Vind.  

Forvaltningskonsu
lent bliver leder af 
Kulturkasernen

Kristian Lykkebo, 
der har arbejdet 
internt i Fredericia 
Kommune med 
events og kultur, 
bliver projektleder 
på projektet 
Kulturkasernen, 
der ligger på den 
gamle Bülows 
Kaserne i 
Fredericia.
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  SAMFUNDAVISEN

I denne artikel i miniserien 
om ”Derfor er visioner 
vigtige” skriver vi om 
menneskers 
grundlæggende syn på 
verden. Menneskers 
opfattelser af verden, altså 
hvordan vi ser verden, lytter 
til verden og mærker den, 
præger i høj grad vores 
måde at tænke, skrive og 
virkeliggøre vores vision. I 
denne artikel går vi derfor 
tæt på fem mulige 
opfattelser af verden, der 
vil kunne være med til at 
forme og give brændstof 
ikke bare til visionen for 
Det Ønskede Samfund, 
men også til andre 
virksomheders, 
organisationers og 
foreningers visionsarbejde.

Formuleringen af vores 
opfattelser af verden, 
hjælper os til at begribe og 
forstå den forunderlige 
verden vi lever i og er en 
del af. De fem opfattelser 
af verden er ikke altid 
sande, men giver en god 
forklaringskraft, de giver 
retning og mening for vores 
vision for det liv, vi ønsker 
os. De er en vigtig del af 
visionsarbejdet. De er med 
til at forme den måde, vi 
opfatter verden på, den 
måde vi ønsker at lede os 
selv og andre. De fem 
opfattelser af verden, som 
vi her skriver om, er helt 
centrale, både i forhold til 
vore daglige tanker, 
overvejelser og 
beslutninger i 
hverdagslivet, men også i 
forhold til vores adfærd og 
kommunikation og ikke 
mindst rækkevidden af 
vores vision.

”Vi oplever ikke 
verden som den er 
– Vi oplever en 
model af verden”

Vi oplever verden gennem 

vores sanseapparater. Vi 
ser gennem øjnene, vi 
hører gennem ørerne, vi 
føler, vi lugter og smager. Vi 
bearbejder og filtrerer 
sanseindtrykkene gennem 
vores hjerne, som er 
påvirket af arv, miljø, 
erfaring og meget mere. Alt 
dette betyder, at hvert 
enkelt menneske får en 
unik og subjektiv oplevelse 
og opfattelse af verden – 
én unik model af verden. 
Derfor ser vi de mange 
kulturelle forskelligheder, 
forskelle mellem nationer, 
organisationer og 
sammenslutninger. 
Forskelligheder, som er 
naturlige, fordi vi er 
mennesker på godt og 
ondt. Hvordan verden 
virkelig er, ved vi kun et 
stykke ad vejen, og derfor 
må vi også tage næste 
opfattelse af verden i brug.

”Vi skal have 
respekt for andre 
menneskers 
opfattelse af 
verden”

Ønsker vi en fælles vision 
for en virksomhed, en 
nation, et fællesskab, for 
NATO, for FN eller lignende 
sammenslutninger, bliver vi 
nødt til at respektere andre 
menneskers, nationers og 
sammenslutningers 

opfattelser af verden. 
Deres modeller af verden. 
Hvis vi for eksempel ønsker 
at trække USA, Rusland og 
Kina med i retning af vores 
klimadagsorden, bliver vi 
nødt til i udgangspunktet at 
forstå og respektere deres 
opfattelse af verden. Det 
betyder ikke, at vi 
nødvendigvis skal 
acceptere deres model, 
men i udgangspunktet 
respektere den, ligesom de 
skal respektere vores 
opfattelser. En ægte følelse 
af gensidig ligeværdighed 
er forudsætningen for 
gensidig tillid og forenet 
udvikling.

”Det er mig, der 
styrer mit sind og 
dermed mine 
resultater”

Vi har hver især ansvaret 
for egen adfærd og 
kommunikation, som også 
udtrykker vores 
sindstilstand. Andre 
mennesker kan påvirke 
vores sind, men de har 
grundlæggende intet 
ansvar for styringen heraf. 
Det har vi kun selv. Så ved 
bevidst at styre vores sind, 
kan vi gennem vores 
adfærd og kommunikation 
skabe de resultater, vi 
ønsker ud fra vores vision, 
vi har besluttet os for. 
Eksterne og interne 

provokationer og 
forstyrrelser får ikke 
magten over dig, når du 
styrer dit sind.

Som leder bliver denne 
opfattelse af verden særlig 
vigtig. For evnen til at styre 
vores sind er 
adgangsnøglen til vores 
ubevidste og bedste 
ressourcer. Ressourcer 
som vi har brug for, for at 
skabe vores resultater, nå 
vores mål og vision. Ikke 
mindst vores politiske 
ledere har derfor en særlig 
pligt til at besidde denne 
evne, både overfor sig selv 
og overfor de mennesker, 
som de er politiske ledere 
for. Er vore politiske ledere 
ikke i stand til at træde ind 
i denne særlige rolle og 
sindstilstand med disse tre 
opfattelser af verden in 
mente, er vi som 
befolkning ilde stedt.

Mange kriser og krige 
kunne være undgået eller 
minimeret, hvis vore 
politiske ledere havde den 
evne. Den nuværende krig i 
Ukraine er desværre endnu 
et eksempel på, at verdens 
politiske ledere stadig har 
brug for et par 
træningstimer i de tre 
første verdensopfattelser.

”Betydningen af 
din 

kommun
ikation viser sig i 
den respons du 
får”

Resultatet og betydningen 
af vores kommunikation 
ligger ikke i, hvad vi ønsker 
og tror, vi kommunikerer. Vi 
mennesker reagerer på 
det, vi oplever. Ikke på det, 
der rent faktisk sker. 
Resultatet og betydningen 
af vores kommunikation 
ligger derfor i de svar 
(sprogligt og 
kropssprogligt), som vi får 
tilbage. Vores evne til at 
sanse den feedback, og 
vores evne til at bearbejde 
disse sanseindtryk er 
afgørende for vores 
kommunikationsevne og 
evnen til at få vores 
budskaber igennem.

”Enhver situation 
indeholder flere 
valgmuligheder – 
Så hvis noget ikke 
virker, så gør noget 
andet”

Denne opfattelse af verden 
er måske den sværeste 
opfattelse at blive 
overbevist om. Men 
benytter vi den, vil der altid 
være en alternativ 
løsningsmulighed for os. 

Mange opfindere og 
forskere er mestrer i 
anvendelsen af denne 
opfattelse af verden. En 
form for vedholdenhed og 
stædighed kan vi kalde 
det. Men det er også en 
bevidst handling ud fra 
idéen om, at vores valg og 
beslutninger blot er 
midlertidige fastlåsninger 
af vores forventninger til 
udviklingen af en given 
fremtidig situation. Ethvert 
valg åbner op for nye valg 
og muligheder. Så 
forekommer et valg 
umuligt, så træf et nyt, gør 
noget andet.

Afrunding

Vores opfattelser af verden 
er ligesom vores identitet 
rammesættende for vores 
visions succes. Men der er 
flere afgørende faktorer 
herfor, som vi sætter fokus 
på i de kommende artikler.

Næste artikel i miniserien 
”Derfor er visioner vigtige” 
handler om ”Hverdagslivets 
ledetråde”. Den udkommer 
blandt øvrige artikler 
knyttet til vores debatter 
om Det Ønskede Samfund.

Næste debataften er i 
morgen torsdag den 10. 
marts 2022, kl. 19-21.

De to debattører 
kigger nærmere på 
menneskers syn 
på verden

Menneskers syn på verden
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Af Uffe Steiner Jensen og
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For to år siden måtte man 
under en coronanedlukning 
markerer en af de 
væsentligste begivenheder 
i Danmarks historie, som 
også er synlig i Fredericia. I 
1920 blev Sønderjylland 
igen en del af Danmark og 
de dansksindede 
sønderjyder blev 
genforenet med resten af 
landet. Det skete efter 
Tysklands nederlag i Første 
Verdenskrig i 1918, hvor 
sejrherrerne besluttede, at 
befolkningerne i de 
områder, som Tyskland 
havde erobret gennem det 
seneste halve århundrede, 
selv skulle have mulighed 
for at bestemme deres 
nationale tilhørsforhold. For 
danskernes vedkommende 
drejede dette område sig 
om Slesvig, dvs. hele det 
område syd for grænsen 
ved Kongeåen, som 
Danmark tabte i 1864.

Denne markante historiske 

begivenhed satte sig også 
spor i Fredericia. Nogle 
fredericianere blev direkte 
berørt af Genforeningen, 
hvis de var født i Slesvig. 
Det gav dem nemlig lov til 
at deltage i afstemningerne 
i den første zone den 10. 
februar og i den anden zone 
den 14. marts 1920. Andre 
blev indirekte berørt af 
Genforeningen på grund af 
Fredericias centrale 
placering på 
jernbanenettet. Den gav 
travlhed på banegården og i 

banegårdsrestauranten i 
dagene op til 
afstemningerne, hvor de 
mange stemmeberettigede 
bosat i hele Kongeriget 
skulle rejse til 
afstemningszonerne. 
Særtog på særtog skulle til 
Sønderjylland, og de 
stoppede i Fredericia.

Fredericianerne fulgte 
nysgerrigt nyhederne fra 
afstemningerne, og glæden 
var stor ved den markante 
overvægt af danske 

stemmer optalt efter 
afstemningen i den første 
zone den 10. februar 1920. 
Fredericianerne fulgte også 
spændte med, da kong 
Christian den 10. red over 
den nye grænse ved 
Christiansfeld den 10. juli 
efterfulgt af folkefesten på 
Dybbøl dagen efter.

For de, der ikke kunne være 
med til festligholdelserne i 
Sønderjylland, blev den 9. 
juli udråbt som en national 
festdag. Også i Fredericia 
blev der holdt fest, og den 
9. juli 1920 blev borgerne 
vækket med musik gennem 
gaderne. Flagene blev hejst 
overalt i byen, og byens 
mange monumenter blev 
smykket på det festligste. 
Militærparader gik gennem 
byen, og kirkeklokkerne 
ringede til festgudstjenester 
i byens og omegnens kirker, 
der i dagens anledning var 
pyntet med faner, flag, 
blomster og bøgegrene. Om 
aftenen blev der afholdt 
fællessang og koncert ved 
Landsoldaten.

I Fredericia by og opland 
ses der i dag stadig spor 
efter Genforeningen. Syv 
forskellige steder er der 
minder eller monumenter 
efter Genforeningen. Den 
mest markante står ved 
Østerstrand. Allerede i 
slutningen af 1919 blev der 
nedsat en komité med det 

formål at rejse et 
monument – det vil jo så 
faktisk sige inden det lå 
klart, at der ville komme en 
Genforening!

Komitéen indrykkede store 
annoncer i de lokale aviser 
med opfordringer til deres 
medborgere om at yde en 
skærv efter den enkeltes 
formåen for at støtte 
mindesmærket: 
”Genforeningsdagen 
nærmer sig, den Dag, vi alle 
med saa stor Glæde 
imødeser, og hvis historiske 
Betydning ikke kan sættes 
for højt. En Lettelsens og 
Befrielsens Stemning bølger 
gennem hele Folket ved 
Tanken om det 
Danmarkskort, hvor alt 
dansk igen er vort. Det 
danske Folk har skænket 
vor By en Række 
Mindesmærker at værne 
om og bevare. 
Mindesmærker, der i Sten 
og Malm taler deres tavse, 
manende Sprog om, hvilken 
Indsats Danmark har gjort 
for at bevare det 
Sønderjylland, der fra Arilds 
Tid har været et Led af 
Danmarks Rige. 
Genforeningsdagen bør 
derfor, efter vor Mening, 
netop her i Mindernes og 
Mindesmærkernes By have 
sit synlige Tegn, til Vidne for 
kommende Slægter, og 
undertegnede Komité er i 
den Anledning traadt 

sammen for at skaffe 
Midler til Rejsning af en 
Mindesten paa Fredericia 
Vold.”

Komitéen havde allerede 
indgået en aftale med 
arkitekten Gundlach-
Petersen, der vederlagsfrit 
leverede tegninger til 
monumentet, ligesom 
komitéen havde fået 
tilladelse til opstilling af 
monumentet på den 
fredede Fredericia Vold af 
Nationalmuseet.

Placeringen af monumentet 
blev bestemt til Prinsessens 
Bastion. Den 3. december 
1920 deltog ca. 500 
mennesker i afsløringen af 
den tre meter høje 
granitsten med to 
fremspringende mørke 
felter med en lys sten 
imellem. Granitstenen blev 
stillet på en sokkel på lidt 
højere og rundede 
hjørnesten.

Her stod monumentet frem 
til 1996, hvor det på grund 
af retableringen af 
Prinsessens Bastion med 
den oprindelige bestykning 
af kanoner fra 1849 blev 
flyttet til dets nuværende 
placering på Øster Vold.

Genforeningen set fra Fredericia

Museumslederen 
ser tilbage på 
genforeningen.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

I 1996 blev monumentet for Genforeningen flyttet til Øster Vold. Foto: Museerne i Fredericia

Banegårdsrestauranten i Fredericia har dækket op til kaffebord. Foto: Lokalhistorisk Arkiv





Da der blev afholdt 
generalforsamling i EGIF 
var det ikke en helt 
almindelige 
generalforsamling. 
Pludselig trådte en DBU-
repræsentant ind ad 
døren, og med sig havde 
han blomster og diplomer. 

Finn var kommet i sidste 
øjeblik til 
generaforsamlingen, der 
skulle afholdes klokken 
19:00. Lidt inden var 
Morten Pedersen, der 
sidder i bestyrelsen i DBU 
Jyllands Region 3, kommet 
ind ad døren efter at have 
fået vist vej af EGIF-
formand Mads Hansen. 
Det var planlagt, at den 
lille seance med sølvnålen 
skulle ske inden 
generalforsamlingen 
begyndte officielt, og der 
tog Morten fra DBU ordet 
og fortalte først om Finns 
historik i EGIF, og 
efterfølgende Karsten. 

Begge startede som 
frivillige i EGIF Fodbold i 
1996, men 
udgangspunktet var vidt 
forskelligt. Mens Finn var 
far til en spiller, var Karsten 
stadig aktiv spiller i 
ungdomsrækkerne.

– Jeg stod på sidelinje med 
den yngste af mine drenge, 
og jeg blev spurgt, om jeg 
ville give en hånd med. 
Sådan startede det, siger 
Finn Pedersen. 

Da det hele startede for 
Finn var det, da den yngste 
af sønnerne spillede, men 
efterfølgende har han også 
trænet hold, hvor det ikke 
har været med familiære 
relationer.

– Det gør ikke så meget. 
For mig er det stadig, at jeg 
har kunnet hjælpe 
fodboldklubben. Det har 
ikke betydet meget, hvem 
børnene er, siger han.

At det lige blev EGIF var lidt 
en tilfældig. Oprindeligt 
kommer Finn fra det 
nordjyske, og på den måde 
havde man ikke 
tilhørsforhold til Erritsø-
klubben fra barnsben.

– Vi bor i Erritsø, og det er 
derfor jeg er her. Jeg 
flyttede til Fredericia i sin 
tid og synes, at mine børn 
også skulle prøve at spille 
fodbold. Min kone var 
gymnastikpige, så de skulle 

prøve at komme på 
græsset i stedet for at være 
indenfor til gymnastik, siger 
Finn med et grin.

Igennem tiden har Finn 
haft mange forskellige 
kasketter på. Alt lige fra 
arrangør af Fætter BR Cup 
til at have taget initiativ til 
børne- og voksenfodbold i 
2000, men uanset hvad, 
har Finn altid følt sig tilpas i 
EGIF.

– Jeg har fundet mig 
veltilpas og været glad for 
det. Jeg har i mange år 
været bestyrelsesmedlem, 
ungdomsformand og jeg 
var træner lige fra da jeg 
startede, siger han.

Lige nu suger Finn dog luft 
ind i EGIF-regi. Han har 
ikke nogen poster som 
sådan i klubben.

 Egentlig laver jeg ikke så 
meget lige nu andet, end 
hvis der mangler en 
dommer eller lignende. 
Ellers er jeg aktiv i DBU 
Region 3 i børne- og 
vinterudvalget, forklarer 
Finn.

Hvor længe vil du 
fortsætte?

– Så længe de har behov 
for at trække på mig, og jeg 
kan gøre en forskel, lyder 
det kontante svar fra Finn.

Men det er ikke lige sådan 

at tage EGIF Fodbold fra 
Finn.

– Det har været en del af 
min identitet. Jeg har brugt 
en stor del af min fritid på 
fodboldafdelingen, siger 
han.

Startede som ung 
træner

Karsten Pedersen startede 
som træner i 15 års 
alderen i EGIF, hvor han 
selv spillede. Han fortæller, 
at der manglede en træner 
på et tidspunkt.

– De manglede en. Det 
hold, der manglede, var 2-
3 år yngre end mig, men 
jeg synes, at det lød 
interessant, og jeg endte 
med at være træner i 
omkring 20 år, hvor je har 
trænet alt fra drenge b til 
vores førstehold i 
seniorafdelingen, siger 
Karsten.

Trænergerningen stoppede 
Karsten med i 2016, men 
siden 2009 har han siddet 
i bestyrelsen, hvor han i 
dag er seniorformand.

– Jeg stoppede i 
forbindelse med, at jeg fik 
børn og jeg derfor skulle 
prioritere min tid. Nu er jeg 
begyndt at hjælpe lidt på 
min søns U9-hold, hvor jeg 
hjælper, når de spiller 
kamp, og der ville jeg 

alligevel være til stede som 
forælder, siger Karsten.

Karsten fortæller, at han 
har fået meget ved at være 
frivillig, og derfor endte han 
med at lægge støvlerne på 
hylden som spiller.

– Til at starte med spillede 
jeg sideløbende med, at jeg 
trænede, men over tid trak 
det udenfor banen mere, 
siger Karsten.

Som årene er gået, kom 
Karsten ind i bestyrelsen.

– I 2009 manglede der et 
bestyrelsesmedlem, og så 
blev jeg spurgt, om jeg ville. 
Siden har jeg siddet i 
bestyrelsen, hvor jeg 
primært har været inde 
omkring seniorafdelingen, 
fortæller han.

I trænergerningen har 
Karsten prøvet meget, men 
han fortrækker ikke det 
ene frem for det andet.

– Jeg har haft mange 
forskellige hold, og jeg har 
derfor prøvet mange 
aldersgrupper. Jeg kan ikke 
pege direkte på, at det er 
bedre at træne Serie 2 end 
at træne fx U19-hold, 
slutter Karsten.

Om DBU’s sølvnål:

Kriterier, der skal opfyldes, 
for at DBU’s sølvnål kan 
tildeles.

• DBU’s sølvnål kan 
tildeles ledere og 
trænere, der har gjort 
sig særligt fortjent ved 
deres arbejde for 
fodbolden i en klub 
under DBU, DBU’s 
lokalunioner, 
Divisionsforeningen og 
Kvindedivisionsforening
en i samlet minimum 
25 år; eksempelvis 
bestyrelsesmedlemmer, 
udvalgsmedlemmer i 
ungdoms-, senior og 
sportsudvalg, 
holdledere, ulønnede 
trænere, kampfordelere 
mv.

• Hvis der er tale om 
under 25 år – men over 
20 års – arbejde i stk. 
1. omtalte 
organisationer, kan 
disse suppleres med 
lederarbejde indenfor 
DBU’s organisation som 
medlem af en unions-/
regions-/
divisionsforeningsbesty
relse. Der kan i 
særtilfælde 
dispenseres herfra.

• Indstilling af personer 
til DBU’s Sølvnål skal 
ske senest fem år efter 
personens udtrædelse 
af de i § 3, pkt. 1-2, 
nævnte organer og/
eller hverv.

• Udover sølvnålen 
modtager indehavere af 
DBU’s sølvnål et diplom 
og et DBU-partoutkort 
(enkelt).
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Passionerede frivillige fik DBU’s sølvnål

Både Finn og 
Karsten Pedersen 
fra EGIF Fodbold 
har fået DBU’s 
sølvnål. Den har de 
fået med baggrund 
i, at de begge har 
været frivillige i 25 
år.

Af Patrick Viborg Andersen

 Fra venstre: Morten Pedersen, Finn Pedersen og Karsten Pedersen. Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Mandag den 29. februar 
var første dag, hvor der for 
alvor blev taget hul på 
processen frem mod 
premieren til Murder 
Ballad, og instruktør Mads 
M. Nielsen kan lide, hvad 
han har set indtil videre.

– Castet har været i gang i 
nogen tid. Det er en 
gennemkomponeret 
musical. Der bliver en 
masse rock n’ roll .Det er 
nogle af de bedste 
stemmer i Danmark og det 
har de allerede vist, siger 
instruktøren og fortsætter:

– Stykket handler om 
kærlighed, bedrag og 
utroskab svigt og løgn. Det 
handler også om mord som 
det foregår af titlen. vi har 
valgt at gøre det i en ny 
udgave af lille sal, hvor 
scenografi er lavet helt om. 
Hvis man har været der før, 

kan man ikke genkende 
det.  Jeg håber ikke, at det 
er en alt for sukkersød 
kage vi skal have, da 
forestillingen også er bitter 
med mørke passager, og 
den har en genkendelighed 
for os med et parforhold , 
der halter og vi alle har 
gjort noget, som vi ikke 
skulle have gjort. Ellers er 
det en musikalsk 
lækkerbisken. I dag hørte 
jeg det i en fremragende 
dansk oversættelse lavet af 
Mads Æbeløe.

Castet til Murder Ballad 
består af Anne Fuglsig, 
Anders Gjesing, Mads 
Æbeløe og Line Staun 
Jensen, og det bliver ikke 
som til en normal musical, 
da der kun er meget få 
replikker. I stedet synges 
det meste.

- Vi er på hele tiden med 
den opsætning, der er, og 
det er fedt. Nu skal vi rigtig 
ind under huden med 
bevægelser på, siger 
Anders Gjessing, der 
sammen med resten af 
teamet nu skal igennem et 
intenst forløb på fem uger.

Hvad tænker du om titlen 
Murder Ballad?

– Livet er råt. Den er meget 
lige på og hårdt, men det er 
bare historien om det 
inderste og koncenteret om 
det inderste vi mennesker 
går igennem i løbet af et liv. 
Det er voldsomt, forklarer 
Anders.
Instruktør Mads M. Nielsen 

og Ernestine Ruiz, der laver 
koreografien, lavede senest 
De Tre Små Grise. Det her 
er en noget anden 
boldgade, og selvom ingen 
fra castet var med til den 
forestilling, har de også 
været med til at lave andre 
blødere musicals

– Sådan er det at lave 
teater og musical. Det er 
også det, der er fedt ved 
det. Den er ikke så mørk og 
hård som titlen . Det er ikke 
sådan man ikke tør gå 
hjem om aftenen efter 
foretillingen ,da det er en 
hverdagsforestilling, siger 
Mads Æbeløe.

Ikke henvendt til 
børn

Instruktør Mads M. Nielsen 
slår fast, at Murder Ballad 
ikke er lavet til børn, men 
han ser det ikke som en 
forestilling, hvor der ellers 
vil komme et begrænset 
segment.

Det er ikke en 
familieforestilling – den er 
til voksne, og sådan skal 
det også være nogen 
gange. Der er både 
skyggesider og de smukke 
sider. Det her er mere i den 
mørke side af den 
menneskelige adfærd. Det 
er hårdere, end hvad vi har 
været vant til at se på 
Fredericia Musicalteater. 
Det er også nogen tid 
siden, at der har været en 
rockmusical i Fredericia, så 
det glæder vi os til, siger 

Mads M. Nielsen. 
Ernestine Ruiz laver 
koreografien, og hendes 
opgave er at få det til at gå 
op i en højere enhed.

- Min rolle er at komme ud 
til publikum så alt ikke er 
sang eller der kun er sang. 
Man skal få det hele til at 
spille sammen i 
fortællingen. Det skal ligne 
noget, der er dejligt at se 
på  Der kommer meget 
bevægelse, men det er 
ikke almindelige dansetrin. 
Det er mere at fortælle 
med kroppen og at få det 
ud med kroppen og 
fornemme følelse end det 
andet, forklarer hende.

Om Murder Ballad:

Murder Ballad handler om 
den unge kunstner 
Hannah, der dater den 
karismatiske bartender 
Tom. Men da hun møder 
den fornuftige poesi-
studerende Alex, forlader 
hun Tom og gifter sig med 
Alex. De to får et barn og 
lever det gode familieliv, 
men som tiden går, 
begynder Hannah at 
længes efter lidenskaben 
med Tom. Hun starter en 
affære med ham, men 
efterhånden som den 
begynder at køre af sporet 
og Tom bliver mere og 
mere besat af hende, går 
det op for Hannah, at hun 
vil tilbage til Alex. Men 
alting har en pris, og 
spørgsmålet er hvem der 
skal betale?
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Livets rå side kommer frem på Fredericia Musicalteater

Den 25. marts er 
der premiere på 
Murder Ballad på 
Fredericia 
Musicalteater, og 
det er en anden 
genre, end der 
normalt spilles på 
teatret. 
Forberedelserne er 
i fuld gang i 
øvelokalet på 
Bülows Kaserne, 
hvor castet er i fuld 
gang med at øve.

Af Patrick Viborg Andersen Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Det er en grundig og 
ganske omfattende 
efterforskning, der har 
strakt sig over ca. ét år, der 
nu skal gennemgås og 
vurderes.

– Det er tre forskellige 
anmeldelser med hver sit 
indhold, der har været 
under efterforskning. 
Derfor har det være 
nødvendigt at gennemgå 
en stor mængde skriftligt 
materiale for ud for 

gennemførelse af en række 
afhøringer og 
genafhøringer, fortæller 
politiinspektør Carit 
Andersen, leder af 
Efterforskningscentret. 

Sagen drejer sig som 
nævnt om tre forskellige 
forhold. Den første 
omhandler en tidligere 
borgmester i Fredericia og 
hans hustrus køb af en 
byggegrund af Fredericia i 
2016. Den tidligere 
borgmester er i den 
forbindelse anmeldt for 
muligt misbrug af offentlig 
hverv. Der er også 
anmeldelse rettet mod 
nævnte tidligere 
borgmester og en nu 
tidligere kommunaldirektør 
for mulig overtrædelse af 
kommunalstyrelsesloven 
§61 og straffelovens § 
157, der begge omhandler 
grov pligtforsømmelse. 
Endelig er der indgivet 
anmeldelse, der vedrører 
’læk’ af en 
advokatundersøgelse af 
forholdene, der angiveligt 
skulle være fortrolig. 
Politiet modtog i januar 

2021 anmeldelse fra en 
borger og den 12. marts 
2021 modtog politiet 
ligeledes anmeldelse fra 
Fredericia Kommune. 
Sidstnævnte anmeldelse 
var ledsaget af 
advokatundersøgelsen, 
udarbejdet af 
advokatfirmaet Horten efter 
anmodning fra Fredericia 
Kommune. 

Det er ikke muligt på 
nuværende tidspunkt at 
estimere, hvornår 
anklagemyndighedens 
gennemgang og vurdering 
af sagsmaterialet kan være 
afsluttet. Når 
tiltalespørgsmålet afgjort, 
så vil sagens parter skulle 
underrettes før 
offentligheden eventuelt 
kan orienteres.

Politiet kan af hensyn til 
tavshedspligten i en 
verserende straffesag ikke 
oplyse yderligere nu. Det er 
forventningen, at 
afgørelsen af 
tiltalespørgsmålet vil blive 
omtalt i en 
pressemeddelelse.

Borgmestersagen: 
Efterforskningsma
teriale afleveret
Resultatet af 
efterforskningen af 
anmeldelser om i 
alt tre forskellige 
mulige strafbare 
forhold er nu 
afleveret til 
Anklagemyndig-
heden til juridisk 
vurdering og 
afgørelse af, om der 
skal rejses tiltale.
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Middelfart har indstillet sig 
på, at der skal kæmpes for 
overlevelse i landets tredje 
bedste fodboldrække. Til 
det formål har man ansat 
Anders Jensen som 
cheftræner, og han har nu 
haft en opstart med 
holdet, og han fortæller, at 
det ser fornuftigt ud. 
Senest vandt holdet 3-1 
over SfB Oure i holdets 

sidste træningskamp.

– Men der er altid det, når 
man er ny træner, at man 
er lidt spændt før det går 
løs. Når det er sagt har vi 
gjort, hvad vi kunne i 
opstarten. Vi har fundet det 
udtryk, der skal bære os 
igennem, siger Anders 
Jensen.

Missionen er klar. 
Middelfart skal ende på 
minimum tiendepladsen for 
at undgå nedrykning, og 
der er pt. syv point op til 
Kolding på den placering, 
men Middelfart-træneren 
er fortrøstningsfuld.

– Jeg tvivler ikke på det. 
Hvis jeg tvivlede på det 
havde jeg heller ikke sagt 
ja til jobbet. Holdet vi har 
samlet, er stærkt. Det er 
med ryggen mod muren og 
spillerne skal kæmpe en 
kamp. Mange af dem har 
spillet på andre adresser, 
hvor det har været hold 
med medvind. Nu skal man 
vise karakter. Det glæder 
jeg mig til. Vi har brugt 
opstarten på at italesætte, 
at man ikke løfter det en 
for en, siger Anders Jensen.

Jensen har tidligere fortalt, 
at foråret primært drejer 

sig om overlevelse, og det 
fodboldmæssige udtryk må 
lade vente på sig, men der 
er dog tegninger til, 
hvordan Middelfart 
kommer til at spille.

– Vi har et udtryk vi gerne 
vil sætte i scene. Det 
handler ikke kun om at 
slås for hver enkelt bold. Vi 
har en grundstamme, og 
en kerne for hvordan vi vil 
gøre tingene. Det handler 
om krig. Det er der ingen 
tvivl om. Vi skal kæmpe for 
livet, og der er jeg sikker på 
vi kan finde procenter 
frem, fortæller Anders 
Jensen.

Skal ikke længere 
bagud

Forude venter fem kampe i 
grundspillet, hvor Middelfar 
møder Aarhus Fremad 
(udebane), B93 
(hjemmebane), Thisted 
(udebane), Kolding 
(hjemmebane) og Hillerød 
(udebane). Udover Kolding 
er der tale om hold, der 
ligger i den øverste del af 
tabellen, og det gør 
betingelserne svære i 
bestræbelserne på at 
hente ind på de øvrige 
bundhold.

– Vi skal ikke længere 
bagud inden 
nedrykningsspillet. Når 
man møder hinanden to 
gange i nedrykningsspillet, 
så er det ikke fordi man er 
så langt væk. Man kan 
hurtigt hente dem. Det 
havde været sværere med 
en ligeud turnering.  Når vi 
kommer i 
nedrykningsspillet, så har 
vi chancen, men vi skal 
lægge lidt point til, selvom 
vi har et svært program 
med top-6 hold. Får vi point 
på, og kan vi komme lidt 
tættere på de andre hold, 
så er alt muligt, fortæller 
Anders Jensen.

I efteråret var Middelfart 
ikke et sejrsvant 
mandskab. Holdet 
noterede sig blot for en 
enkelt sejr i 
turneringssammenhæng, 
og den var mod FA 2000, 
der ligger på 11. pladsen. 
Til gengæld kan Middelfart 
hæfte sig ved at have 
vundet flere af holdets 
træningskampe.

– Det har vi faktisk talt 
meget om. Det har været 
vigtigt at vinde kampe. Vi 
har vundet de sidste tre 
kampe og kun lukket et 

mål ind, og det skete med 
få minutter tilbage af 
opgøret mod SfB Oure. 
Langt hen ad vejen skal vi 
være et svært hold at spille 
imod, og vi skal være 
kyniske når vi får chancen. 
Vi er blevet sværere at 
spille imod, synes jeg, 
forklarer Anders Jensen.

Kigger man ned over 
Middelfarts hold er 
gennemsnitsalderen ikke 
høj. Der er dog spillere som 
eksempelvis målmand 
Casper Radza og Mathias 
Høgsholt, der begge er 28 
år, men med deres alder er 
de også 
alderspræsidenterne.

– Det er et ungt hold. Så 
mange har vi ikke sidst i 
20’erne og start 30’erne. 
Det er en ny ting for 
Middelfart, der ofte har 
haft nogle spillere, der er 
ved at afslutte karrieren. 
Det er en ny stil man har 
indført, og det har man 
skullet vænne sig til, siger 
Anders Jensen med 
henvisning til, at man 
blandt andet i sommeren 
2021 tog afsked med Emil 
Lyng, Niclas Vemmelund og 
Casper Johansen, der i 
flere år har været en del af 

grundstammen på 
Middelfart-holdet.

Sammenligner man 
Middelfart med de øvrige 
hold i 2. division, har det 
helt store problem været 
antallet af indkassererede 
mål, der er oppe på 32 for 
17 kampe. FA 2000 på 11. 
pladsen har eksempelvis 
lukket 26 mål ind, men 
deres problem har været, 
at de kun har scoret 14 
mål, hvilket er et færre end 
Middelfart. Opstarten for 
Middelfart vidner om, at 
der er blevet sat en prop i 
det defensivt, og om 
proppen holder, kommer 
en del af svaret på, når 
fynboerne på lørdag løber 
på banen mod Aarhus 
Fremad til den første 
turneringskamp i 2022.

Middelfarts 
træningskamps-
resultater

Silkeborg - Middelfart 3-0
Middelfart - Næsby 2-2
Middelfart - Marienlyst 5-2
Young Boys - Middelfart 2-1
Middelfart - VSK 1-0
Hillerød - Middelfart 0-1
Middelfart - SfB Oure 3-1
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Middelfart skal ikke længere bagud

Middelfart 
Boldklub indleder 
forårsturneringen 
på lørdag på 
udebane mod 
Aarhus Fremad. 
Middelfart-træner 
Anders Jensen 
fortæller forud for 
kampen, at 
målsætningen for 
de sidste fem 
grundspilskampe, 
at holdet ikke skal 
slåes længere 
tilbage 
pointmæssigt i 
forhold til 
overlevelse.

Af Patrick Viborg Andersen
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Steen Møller ville på den 
anden side af skrivebordet, 
og at det blev i Middelfart 
Kommune er ikke 
tilfældigt. For nyligt har han 
fået udvidet sit 
ansvarsområde, så det 
også tæller kultur og fritid 
– og det giver god mening 
at samtænke det med 
hans eksisterende opgaver, 
fortæller han.

– Det var den tid, jeg havde 
i politik og måske i særlig 
høj grad mine seks år som 
rådmand i Odense 
Kommune, der gjorde mig 
interesseret i at komme på 
den anden side af 
skrivebordet, fortæller 
Steen Møller.

Fra 1997 til 2005 var 

Steen Møller en del af Fyns 
Amtsråd, inden han i 2005 
første gang blev valgt til 
Odense Byråd, en plads 
han genvandt ved de to 
næstkommende valg, 
inden han valgte at forlade 
politik i 2017. Dette kom på 
bagkant af seks år som 
rådmand, der gav Steen 
Møller et andet syn på den 
maskine en offentlig 
forvaltning er.

– Jeg fik en indsigt i, 
hvordan hele det 
kommunale maskineri 
fungerer, og hvad der 
skulle til for at visioner, 
tanker og strategier fra 
politikerne kunne føres ud i 
livet. Det blev jeg tændt af. 
I første omgang gjorde jeg 
det, at jeg valgte at stoppe 
i politik og kastede mig ud i 
konsulentverdenen, hvor 
jeg arbejdede med at koble 
det private og det 
offentlige, siger Steen 
Møller.

Fra politiker til 
embedsmand

Efter en tid i 
konsulentbranchen ville 
Steen Møller prøve noget 
nyt, derfor søgte han til 
Middelfart Kommune.

– I 2020 valgte jeg at søge 

til Middelfart Kommune og 
var heldig at blive ansat. 
Jeg søgte ikke i alle 98 
kommuner, men jeg valgte 
Middelfart, fordi jeg 
tidligere var stødt på 
kommunen i flere 
forskellige sammenhænge. 
Jeg har mødt en ambitiøs 
kommune, der meget 
synligt har opnået 
resultater. Det handler 
blandt andet om Kulturøen, 
Hindsgavl Dyrehave, de 
mange klimaresultater, 
fortæller Steen Møller og 
fortsætter:

– Ved siden af det tiltaler 
det politiske klima i 
Middelfart Kommune mig. 
Der er et godt 
samarbejdsklima og har 
været det i mange år. Når 
man selv har været 
politiker, lægger man 
mærke til det både, 
hvordan de taler til 
hinanden, men også om de 
har fokus på opgaven. Og 
det har de i Middelfart. De 
vil flytte kommunen til gavn 
for borgerne. De har 
ambitioner, mange endda, 
på kommunens vegne. Det 
tiltaler mig meget. Det er 
en kombination af det, der 
gør, at jeg synes, det er 
fedt at være i Middelfart.

Hvilken forskel gør det, at 
politikerne samarbejder?

– Det gør hele forskellen, at 
de arbejder for løsninger. 
Det er meget enkelt. Jeg 
måtte konstatere i min tid i 
politik, at det der gav mig 
energi, var når vi kunne 
samles om at lave politik. 
Når vi kunne lave strategier 
og tiltag, der flytter noget i 
kommunen. Noget af det 
sidste jeg var med til var en 
beskæftigelsespolitik, som 
vi fik vedtaget i enighed. Og 
der går jeg hjem efter en 
arbejdsdag og er glad og 
med smil på læben. Men 
den type møder som man 
tit ser i Folketinget, det 
dræner mig for energi, 
svarer Steen Møller.

”Det handler om 
alt det, vi laver, når 
vi har fri”

Steen Møller blev ansat 
som stabschef, men for 
nyligt blev også kultur- og 
fritidsområdet lagt ind 
under hans ledelse. Det 
giver gode synergier, og 
flere møder med lokale 
ildsjæle, fortæller Steen 
Møller.

– Jeg synes faktisk, det er 
ekstremt spændende. De 
her områder forener det, 
der fylder i vores alle 
sammens liv, når ikke vi er 

på arbejde eller sover. Det 
handler om gode 
kulturtilbud og gode 
fritidsmuligheder. Både for 
os selv, men også for vores 
børn, forklarer Steen Møller 
og fortsætter:

– Det at kunne være med 
til at udvikle de områder, 
det synes jeg er ekstremt 
spændende. Jeg synes, at 
byrådet har set rigtigt, når 
de samtænker de opgaver, 
jeg havde som stabschef 
med kultur- og 
fritidsområdet.

– Det handler eksempelvis 
om attraktive 
lokalsamfund. Det har jeg 
haft ansvaret for indtil nu, 
og det hænger sammen. 
Samarbejdet med de 
lokale events og 
tiltrækningen af nye events 
er også oplagt. Hele 
ansvaret for at tiltrække 
nye beboere, det handler jo 
også om, at vi har en 
attraktiv kommune med 
attraktive lokalsamfund. 
Hele turismeindsatsen. For 
mig at se, hænger det hele 
rigtig godt sammen, 
supplerer Steen Møller.

De frivillige er 
afgørende

Middelfart Byråd har 

udstukket en retning, og 
det arbejde glæder Steen 
Møller sig til at føre ud i 
virkeligheden.

– Byrådet har givet en 
retning. Der er sidste år 
lavet en ny kultur- og 
fritidsstrategi, som vi skal 
have til at folde sig ud. Den 
handler om at bygge videre 
på det der allerede virker. 
Der er et kæmpe 
engagement og mange 
ildsjæle rundt om i 
foreningerne. Det er både 
idræt, spejdere, kultur og 
meget andet. Det skal vi 
bygge videre på. Vi skal 
ikke viske tavlen ren, det er 
der slet ikke behov for. Vi 
skal arbejde for, at de 
vilkår, der er for 
foreningerne, bliver endnu 
bedre. En vigtig del er at 
understøtte de frivillige, 
siger Steen Møller og 
fortsætter:

– Det frivillige foreningsliv 
er helt afgørende for os. 
Jeg har haft lejlighed til 
allerede at mødes med en 
vifte af dem, både tidligere 
som stabschef, men også i 
den sidste måneds tid. Jeg 
har mødtes med 
repræsentanter fra både 
foreninger, haller, museer 
og andet. Det er en bred 
vifte af mange forskellige 
aktører. Jeg kendte mange 

De frivillige i Middelfart danner grobunden for et stærkt kulturliv

Steen Møller kom 
til Middelfart i 
2020 efter en 
politisk karriere i 
Odense. Han ville 
på den anden side 
af skrivebordet, og 
at det blev i 
Middelfart 
Kommune er ikke 
tilfældigt.
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af dem i forvejen, men nu 
skal vi til at samarbejde på 
en ny måde.

De private virksomheder 
og de frivillige er 
altafgørende for en succes 
på kultur- og 
fritidsområdet, forklarer 
Steen Møller.

– Bare til et eksempel, så 
var jeg sidste år sammen 
med andre gode folk i 
kommunen og CLAY med 
til at bygge en keramikrute 
op i Middelfart. Så kan 
man få sig en 
oplevelsestur gennem 
byen, se kunst og historie 
og mærke, hvad vi ellers 
kan i Middelfart. Det er 
sådan nogle samarbejder, 
jeg også tænker, at vi skal 
have endnu mere af 
fremadrettet. I Middelfart 
er man gode til de her 
samarbejder på tværs. Det 
gælder også for 
virksomhederne, fortæller 
Steen Møller.

– Kulturøen blev til i sin tid 
fordi kommunen og private 
virksomheder kunne finde 
en løsning. Det at vores 

klubber og foreninger kan 
få de tilskud og bidrag fra 
virksomhederne, det er 
også super fedt. Der er 
faktisk også en 
sammenhæng til, at man 
er gode til at lægge sin 
handel lokalt, bruge de 
lokale restauranter. Man 
bakker op om de ting, der 
sker i kommunen. Det er et 
kæmpe plus og en stor 
gave, og man skal være 
bevidst om at sådan er det 
ikke alle steder, fortsætter 
han.

Hvad glæder du dig mest til 
i dit nye ansvarsområde?

– Jeg tror egentlig, jeg 
glæder mig allermest til 
samarbejdet med alle de 
mange ildsjæle, der er. Jeg 
bliver motiveret helt 
ekstremt meget af folk der 
selv er drevet af 
engagement. Det er det jeg 
oplever, at dem har man 
rigtig mange af rundt om i 
kommunen. Jeg har mødt 
nogle af dem, men jeg 
glæder mig til at møde 
mange flere, svarer Steen 
Møller.
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Monjasa leverer på tværs 
af olie- og 
shippingindustrien årligt 
omkring fem millioner tons 
skibsbrændstof i 700 
havne verden over. Disse 
handler involverer også 
Ruslands geografiske 
område og russiske 
modparter, hvilket gav 
anledning til, at Monjasa 
kom med en udmelding i 
forgårs. 

Monjasa er dybt bekymret 
over den fortsatte udvikling 
i konflikten mellem Rusland 
og Ukraine og følger 
situationen tæt i forhold til 

de internationale 
sanktioner, som er indført 
over for Rusland af diverse 
regeringer og 
landesammenslutninger, 
skriver virksomheden i en 
udmelding og fortsætter: 

For at sikre fuld 
transparens omkring vores 
aktiviteter i 
bunkerindustrien, 
meddeler vi derfor følgende 
markedstiltag.

Suspendering af handler i 
Rusland og indkøb af 
olieprodukter

Nedenstående 
beslutninger blev indført pr. 
25. februar 2022 og 
gælder indtil andet bliver 
udmeldt:

• Monjasa har 
suspenderet alle leveringer 
af bunkers i russiske 
havne.

• Monjasa har 
suspenderet alle leveringer 
og samarbejde med 
russiskflagede skibe,

russiskregistrerede 
selskaber og selskaber og 
enkeltpersoner associeret 
til russisk ejerskab.

• Monjasa har 
implementeret restriktive 
foranstaltninger for skibe 
som har kaldt en russisk 
havn eller vil kalde en 
russisk havn inden for 30 
dage. Skibe anvendt til 
humanitære formål er 
undtaget.

• Monjasa har 
suspenderet alt indkøb af 
russiske olieprodukter til 
videresalg via vores egen 
flåde som består af 25 
skibe.

Det er helt afgørende for 
Monjasa at imødekomme 
og efterleve internationale 
sanktioner og vi vil 
fortsætte med at følge 
udviklingen tæt og løbende 
tilpasse vores forretning.

For nu er vores tanker og 
medfølelse hos de 
uskyldige mennesker som 
rammes af krigen, slutter 
Monjasa i udmeldingen.

Monjasa 
suspender handel 
med russisk olie
Den globale 
bunkerleverandør og 
rederi, Monjasa 
med hovedsæde i 
Fredericia har  
blandt andet 
suspenderet handel 
og indkøb af russisk 
olie. 
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Men der er stor forskel på, 
hvordan situationen 
præsenteres. Stort set alle 
de gamle medier i vesten 
har sluttet ring omkring en 
fremstilling, der 
sammenligner Vladimir 
Putin med Hitler, 
Ukrainerne som helte og 
frihedskæmpere, russere 
som onde eller afsporede 
eller vesten som det store 
demokratiske forbillede 
som garanten for 
sikkerhed og demokrati.

Samtidig med de 
følelsesladede indslag 
spekuleres der over 
motiver og mulige udfald af 
krigen i Ukraine. 
Spekulationerne er 
generelt ikke 
dokumenterede, men 
bygger på opfattelser hos 
et stort antal eksperter. 
Mønsteret i denne 
fremstilling kender man fra 
andre krige, ikke mindst 
Golf-krigene, der åbnede 
den moderne krigsførelse i 
medierne for alvor. Det var 
under den første Golf-krig, 
man fik et spetakulært 
show på CNN, hvor man 
løbende så dækningens 
entydige fokus på dramaet. 
Dækningen af krige er dog 
ikke noget nyt. Også under 

anden verdenskrig var der 
udførlige beretninger i 
aviser og biografer, der dog 
i Danmark var præget af 
besættelsesmagten. 
Alligevel var man ikke i tvivl 
om, hvem der var helte og 
hvem der var skurke.

Sådan er det også med 
den nuværende dækning 
af udviklingen i Rusland, 
Ukraine og vesten. I 
Rusland er det de 
statsbetalte og godkendte 
medier, der sørger for at 
nedtone krigen til en 
“operationel manøvre”. 
Samtidig fremstilles vesten 
som arrogant, 
bedrevidende og anti-
russisk. Putin er den store 
landsfader, der forsvarer 
landets storhed, ære og 
territorie. Det er svært at 
bedømme hvor effektiv 
denne udlægning trænger 
igennem hos den russiske 
befolkning. Men i sær for 
den ældre del af 
befolkningen, der er vokset 
op med de kommunistiske 
paroler under det 
sovjettiske styre, falder det 
sandsynligvis i god jord. 
Også her vil man se 
ukrainerne som en 
brodernation, der hører 
naturligt hjemme i 
Ruslands interessesfære 
og fællesskab.

På internettet florerer der 
et klip med Putin, der 
fortæller om en episode 
han har oplevet dengang 
Bill Clinton var præsident. 
Om det er sandt, vides 
ikke. Men Putin forklarer at 
han dengang skulle have 
spurgt amerikanerne, om 
Rusland kunne blive 
medlem af NATO, hvilket de 

kom med en kølig 
indstilling til. Underforstået 
at det så man ikke som en 
realistisk mulighed. Uanset 
om denne fortælling er 
løgn eller sandfærdig, så 
giver den et væsentligt 
indblik i den russiske 
præsidents argumentation, 
og dermed også det 
rationale som russerne 
bliver præsenteret for. Det 
er netop ikke et billede af 
Rusland som den store 
agressor, med en Hitler-
type i spidsen, men 
derimod en stærk mand 
der redder den russiske 
nation og selvforståelse.

Vestens bedste argument 
for at være ligeglad med 
Putins, og dermed den 
russiske regerings 
indstilling til de 
sikkerhedspolitiske 
problemer med 
udvidelserne af NATO, er at 
Rusland er et diktatur. Men 
selvom dette er korrekt, 
ændrer det ikke ved den 
realpolitiske konsekvens 
ved at udfordre dette 
diktatur på diktaturets 
ultimative mindstekrav. 
Også i denne 
sammenhæng florerer der 
et klip med Vladimir Putin, 
hvor han simpelt slår fast, 
at USA aldrig ville have 
accepteret russiske 
missiler i Cuba, ved den 
mexicanske grænse eller 
ved den canadiske 
grænse. Og alle ved at 
dette er 100% korrekt. 
Amerikanerne har en 
nultolerance politik når det 
kommer til, hvad der sker 
på det amerikanske 
kontinent. Det er en politik, 
man også gerne går i krig 
for. Men hvorfor er det så 

anderledes, når det er 
russerne, der siger fra 
overfor at NATO vil stille 
missiler op i Ruslands 
“baghave”, som Putin 
kalder det?

Det er naturligvis præcis 
det samme krav, uanset 
om det er USA eller 
Rusland, der stiller det. 
Hvis det mexicanske folk 
gerne ville være allierede 
med Rusland og opstille 
russiske missiler, ville USA 
så invadere Mexico? Svaret 
er helt sikkert ja. På den 
måde er Putins 
argumentation omkring 
NATO-udvidelserne og USA 
ikke uden logik. Det 
ændrer dog ikke på at USA 
er et demokrati, mens 
Rusland er et diktatur. Det 
er den klassiske kamp 
mellem demokratiet og 
diktaturet, der appelleres 
til, når man vil forsvare den 
ukrainske befolkning mod 
at blive overrendt af en 
russisk despot. 
Spørgsmålet er om vesten 
er villig til at betale prisen 
for, hvad det koster at 
forsvare denne ret til 
demokrati. Her ved vi fra 
den kolde krig, at det er 
man ikke. Sovjetunionen 
kontrollerede mange lande 
og indsatte dukkeregimer i 
disse, uden at det 
nogensinde førte til at 
vesten angreb 
Sovjetunionen. Istedet for 
fokuserede man på at 
inddæmme udbredelsen af 
kommunismen og den 
kommunistiske 
verdensrevolution. En 
strategi der reelt betød 
alternativ krige, herunder 
krigene i Korea og Vietnam, 
samt støtte til forskellige 

regimer og kup rundt 
omkring i verden, de 
såkaldt lyssky krige. Denne 
taktik er en af årsagerne til 
at USA er upopulær mange 
steder i verden.

Men vi ser meget lidt til 
disse vinkler i den aktuelle 
dækning. Vi får et meget 
svagt indblik i Putins 
argumentation i de vestlige 
medier. Var det ikke for de 
alternative kilder på de 
sociale medier, ville den 
viden måske ikke være 
mulig at indskaffe. Reelt 
kan man høre mere til 
Putins og hans støtters 
argumentation på TikTok 
end på de hæderkronede 
og statsfinansierede 
kanaler i vesten. Men også 
her er der måske ved at 
være lukket af. 
Europæerne har forbudt 
den russiske 
statsfinasierede kanal RT 
med den begrundelse, at 
kanalen spreder 
propaganda. Man fjerner 
således disse kanaler fra 
sendefladen. Samtidig er 
de sociale medier begyndt 
at fjerne indhold på 
samme præmis. Omvendt 
er man også ved at 
afskære russerne fra den 
normale funktionalitet på 
internettet. Kort sagt 
bygges der nu mure op, så 
vi kan ende med to 
komplet ensidige blokke af 
informationsstrømme.

Som vi har set det under 
coronakrisen, håndtere det 
moderne 
kommunikationssamfund 
kriser meget dårligt. 
Befolkningsgrupper bliver 
sat op mod hinanden i et 
hadsk klima, hvor man 

enten er med eller mod. 
Samtidig med at man 
varsler politiske indgreb for 
at sikre “den demokratiske 
samtale”, indfører man i de 
vestlige demokratiet 
udbredt censur. Dette vil 
næppe hjælpe til nogen 
forståelse af konflikterne, 
der kommer til at rase i 
kølvandet på den russiske 
invasion af Ukraine. Det 
kan også betyde, at selvom 
man kommer med et 
fuldstændig sagligt og 
fagligt indlæg om den 
historiske kontekst, vil det 
automatisk blive dømt 
uønsket. Enten er Putin 
selveste Hitler, eller også 
en man selv Putin.

Verden har historisk stået i 
mange brændpunkter. En 
stor del af den nulevende 
generation har 
gennemlevet disse 
brændpunkter, herunder 
den kolde krig, hvor truslen 
om en tredje verdenskrig 
var almen hverdag. Ukraine 
er et nyt brændpunkt, der 
går hånd i hånd med de 
forrige. Og lige om lidt kan 
der komme endnu et 
brændpunkt i asien, både i 
forbindelse med Taiwan 
eller Nordkorea. Kina og 
Rusland er i fællesskab 
formiddable modstandere 
for vesten. Derfor er 
kinesernes håndslag på 
invasionen af Ukraine så 
afgørende for den 
verdenspolitiske 
dagsorden. Der er tale om 
en klar udfordring til det 
amerikanske hegemoni. 
Altså det amerikanske 
overherredømme over 
verden.

Der er nye vinde 
over Europa efter 
at Rusland har 
invaderet Ukraine. 
En stor del af 
slaget står i 
medierne, både de 
gamle og de nye. 

Alternativ fremstilling af Ukraine er svær at finde
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