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Ideen handler om at et 
medlemsland skal sørge 
for at landets militære 
styrker er i en sådan 
forfatning, at det reelt kan 
afskrække en fjende fra at 
angribe. Kravet har 
samtidig været et af de 
tilbagevendende problemer 
for alliancen, fordi mange 
medlemslande ikke har 
levet op til det. Dette 
skyldes ikke mindst at 
procentkravet besværliggør 
mange politikeres liv, fordi 
det er svært at overbevise 
befolkningerne om, at man 
skal betale til masser af 
militær, mens man måske 
skal spare på eller 
undvære omsorg, 
sundhed, infrastruktur eller 
andre populære ting.

Da Mogens Glistrup stillede 
op til Folketinget i 1973 
med sit nystiftede parti, 
Fremskridtspartiet, mente 
han at forsvaret af 
Danmark kunne løses ved 
en besked om at vi overgav 
os. Dermed indforstået at 
vi ikke havde en chance for 
at forsvare os selv mod den 
røde hær, hvorfor det 
overhovedet ikke gav 
mening at bruge penge på 
militær isenkram. Kravet 
om at Danmark skulle yde 
et aktivt bidrag til sit eget 
(og de andre 
medlemslandes) forsvar 
faldt for døve øre i de 
kredse. NATO var sat i 
verden for at forhindre 
Sovjetunionen i at 
indlemme flere stater i det 
kommunistiske imperium. 

Østeuropa var allerede 
faldet, og den 
kommunistiske 
verdensrevolution 
dikterede at man ikke 
kunne stoppe før hele 
verden var kommunistisk. 
Derfor var der en meget 
klar forståelse af hvilken 
ideologi, man stod overfor.

Det var en fanatisk 
ideologi, hvor 
nedkæmpelsen af 
regeringer var et centralt 
element. Stater skulle 
styres af de kommunistiske 
magthavere, og der skulle 
indføres planøkonomi så 
den socialistiske 
verdensorden kunne redde 
folket fra sig selv. For de 
fleste mennesker i de 
kapitalistiske lande var det 
ikke svært at se, hvorfor 
man skulle undgå at ende 
som en kommunistisk 
satellitstat til Moskva. Det 
var langt bedre at være en 
kapitalistisk satellitstat til 
Washington.

Selvom det under den 
kolde krig var meget lettere 
at se, hvem fjenden var og 
hvad man skulle beskyttes 
imod, var der alligevel 
uvilje i befolkningerne til at 
ofre deres hårdt 
oparbejdede skatter på 
kampfly, tanks og soldater. 
Bedre blev det ikke af at 
man i perioder kunne 
brillere med fejlslagne 
våbenindkøb af isenkram, 
der ikke virkede. Sådan 
noget kunne man bruge 
milliarder på. Folk i 
almindelighed ville hellere 
bruge pengene på 
folkepension, sportshaller, 
motorveje og bedre boliger. 
De kroniske fløjkrige 
mellem ”duer” og ”høge” 
rasede trofast, år efter år, 
årti efter årti.

Så skete der jo noget. For i 
midten af 1980’erne var 
Sovjetunionen og 
østblokken ramt af 
økonomisk krise. 
Planøkonomien var ikke så 
fantastisk, som man lod 
som om. Tværtimod levede 

befolkningerne på 
brødkrummer, mens 
køerne til butikkerne var 
lige så lange, som der var 
gader. I øst kæmpede man 
for at få selv basale 
fornødenheder. Ganske vist 
kunne de kommunistiske 
ledere på 
partikongresserne 
modtage stående bifald for 
at planerne var blevet 
overholdt. Men realiteterne 
var noget andet, og det 
vidste partibosserne også, 
for de havde adgang til 
eksklusive butikker med 
varer fra vesten. Og til sidst 
knækkede filmen endeligt. 
De enorme omkostninger 
til at holde gang i den røde 
hær, rumprogrammer og 
andre kommunistiske 
prestigeprojekter voksede 
dem over hovedet. Da 
Polens Lech Wałęsa 
trodsede de 
kommunistiske 
magthavere i Moskva og 
åbenlyst provokerede dem 
med den polske befolkning 
i ryggen, rullede man for en 
gang skyld ikke tanks ind 
over grænsen, sådan som 
man gjorde i Ukraine den 
24. februar 2022 efter god, 
russisk tradition. Den 
kommunistiske ideologi og 
Ruslands geopolitiske 
ambitioner slog revner, 
fordi befolkningerne i 
østblokken havde et 
udbredt had til begge dele. 
Virkeligheden havde 
indhentet 
gammelkommunisterne i 
Moskva.

Vesten så forfjamsket til 
mens Sovjetunionen 
kollapsede. Man anede 
ikke, hvad man skulle gøre. 
Den vestlige krigsmaskine 
var ikke gearet til andet 
end bekæmpelsen af den 
røde hær og 
satellitstaterne i Østeuropa. 
Hvordan man skulle 
håndtere oprøret fra 
befolkningerne, havde 
ingen nogen ide om. Men 
man så til i spænding om 
der ville komme tanks i 
gaderne. Og det gjorde der 
som bekendt ikke. I stedet 

for blev Østeuropa befriet 
fra de kommunistiske 
diktatorer i Moskva, og i 
1991 faldt også den 
kommunistiske hovedstad. 
Uden dette fjendebillede 
vaklede NATO. En 
organisation der 
udelukkende var opbygget 
for at bekæmpe en fjende, 
der nu var væk? Hvad 
skulle man så med den? 
Og hvad med de 2%? Hvad 
med det evigt 
tilbagevendende dilemma 
om procentkravet? Kunne 
man overhovedet 
overbevise befolkningerne 
om at fastholde denne 
regide margen for 
forsvarsudgifter, uanset 
hvor stort eller lille BNP 
havde været det ene eller 
andet år?

Det kunne man ikke. USA 
fastholdte stædigt deres 
ekstreme omkostninger til 
det amerikanske militær, 
men NATO led generelt 
under at det gjorde de 
andre lande ikke. Donald 
Trump gjorde et stort 
nummer ud af det, da han 
blev valgt som præsident i 
USA i 2016. Efter at 
Vladimir Putins regime 
havde vist sit sande ansigt 
i Krim-krigen i 2014, var 
det indlysende, at han 
havde ambitioner om at 
genskabe den sovjettiske 
storhedstid han kendte fra 
sin barndom i Leningrad og 

den senere karriere i KGB. 
Denne gang dog uden 
kommunistiske paroler der 
blev smidt på porten i 
1991. Til gengæld med 
tilpas meget retorik om den 
russiske storhed, ære og 
naturlige ret til at dominere 
sine naboer som det 
passede Moskva.

Tilbage står lille Danmark 
efter 24. februar 2022 i 
den situation, at Europa 
har forenet sig mod Putin. 
Selvom der er absurd stor 
forskel på hvilken trussel 
Rusland udgør i forhold til 
hvad Sovjetunionen og 
østblokken udgjorde under 
den kolde krig, så har den 
vestlige verden besluttet, at 
der skal satses på 
militæret. Også selvom 
man samlet set er helt 
overlegne i forhold til 
Rusland. Både hvad angår 
krigsmateriel, såvel som 
antallet af soldater man 
kan stille med. Svaret på 
Ruslands invasion af 
Ukraine skal være 
oprustning. Altså indkøb af 
mere materiel og en klar 
prioritering af landenes 
militær. Og her griber man 
fat i det forsvarspolitiske 
mareridt: Procentkravet. 
Landene vil op på de 2%.

For Danmarks 
vedkommende er det en 
dyr affære. Statsminister 
Mette Frederiksen varslede 

også indirekte, hvem der 
ville komme til at betale for 
det. Det hun kaldte for 
”svære prioriteringer”. Ja, 
det betyder naturligvis 
posterne i 
velfærdssamfundet. Her 
kommer slagsmålet de 
næste 10 år til at stå. For 
de penge man skal bruge 
til tanks, kampfly og 
soldater, skal findes her. 
Allerede i de første uger 
efter invasionen er 
inflationen landet på det 
højeste niveau i årtier. En 
ulmende energikrise ser 
ud til at være i gang. 
Priserne vil stige. Ikke kun 
på benzin. Dem der får 
sværest ved at betale for 
denne udvikling, er de 
svageste. Prisreguleringen 
af overførselsindkomster 
har i forvejen ikke fulgt 
med prisudviklingen, 
hvorfor købekraften for 
disse mennesker allerede 
er blevet udhulet hen over 
årerne. Med de nye og 
drakoniske prisstigninger 
vil dette problem bliver 
endnu værre. Og i 
kommentatorernes 
argumentation kan man 
allerede se dem, der 
mener, at vi må fjerne 
velfærdsydelser helt. Fordi 
det er vigtigere at have et 
stærkt forsvar.

Procentkravets virkelighed 
kan blive resten af årtiets 
største politiske kartoffel.

Det forsvarspolitiske mareridt
NATO’s krav om at 
medlemslandene 
skal bruge 2 
procent af deres 
BNP på forsvaret 
om året, har lige 
siden denne ide 
blev lanceret, 
været NATO’s onde 
ånd.

Af Janus Bang
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Børne- og Skoleudvalget 
godkendte den 31. januar 
2022 dels et forslag til 
midlertidig løsning på 
kapacitetsudfordringerne 
for afd. A på Frederiksodde 
Skole , dels en procesplan 
for yderligere dialog om 
løsningsforslag for afd. B, 

herunder præcisering af, at 
dialogerne skal fokusere på 
to mulige scenarier; flytning 
til pavilloner i Bøgeskov 
eller ved 
Kommunikationsvej/
Lumbyesvej. Sidstnævnte 
scenarie åbner op for, at 
talentklasserne på afd. 
Nørre Allé kan blive berørt. 
Med afsæt i de 
supplerende dialoger skulle 
udvalget diskutere og 
godkende en midlertidig 
løsning for afd. B, C og D – 
enten med eller uden 
involvering af 
talentklasserne på afd. 
Nørre Allé.

Palle Dahl (DF), der sidder i 
udvalget, oplyser, at det var 
et enigt udvalg, der 
besluttede at placere 
pavilloner på 
Kommunikationsvej. 
Løsningen indebærer 
følgende:

• Frederiksodde Skolens 
afd. B’s basisafdeling 

(forventet 40-45 elever) 
eller talentklasserne (3 
årgange a 2 klasser) på 
afd. Nørre Allé fra 
skoleåret 2022/2023 
flytter til plads ved 
Kommunikationsvej/
Lumbyesvej.

• Løsningen gør det 
muligt for alle elever og 
undervisere at forblive 
relativt tæt på deres 
nuværende 
fællesskaber, men det 
vurderes i praksis 
stadig at blive en 
selvstændig ”satellit”.

• Faglokalerne på afd. 
Nørre Allé vil skulle 
bruges, som derved 
ikke aflastes for presset 
herpå.

• Frederiksodde Skolen 
bevarer alle deres 
undervisningslokaler på 
Ullerupdalvej eller 
overtager de 
undervisningslokaler, 
som talentklasserne 
bruger – til gavn for 
bl.a. afd. C og D.

-  Vi tænker på de sårbare 
børn, og dem vil vi gerne 
det bedste for, da de er 
uskyldige og ikke selv har 
valgt det. Vi kan se en 
udfordring i, at de skulle 
flyttes ud til Bøgeskov og 
så fremskynder vi den 
nuværende proces, siger 
Palle Dahl. 

En af forældrene, der har 
råbt vagt i gevær, op til 
beslutningen er Sune 
Nørgaard Jakobsen.

- Som udgangspunkt er jeg 
glad. Jeg er glad for, at man 
har valgt at lytte til skolens 
ledelse, til de ansatte og 
ikke mindst børnene selv, i 
stedet for, at der blev lyttet 
til forvaltningen, siger Sune 
Nørgaard Jakobsen.

Op til beslutningen har der 
været dialogmøder, hvor 
Sune har deltaget i det 
ene.

- Jeg var lunken omkring 
dem, da man på 

invitationen havde inviteret 
ti fra hver skole. Jeg tænkte 
derfor, hvor meget dialog 
der var over det. Det, der 
gjorde størst indtryk på 
mig, var elevrådet fra 
Frederiksodde Skolen, der 
fortalte om, hvad de 
ønskede, og hvor svært det 
ville være at komme til 
Bøgeskov. Der fik jeg en 
klump i halsen, og det tror 
jeg også, at nogle 
udvalgsmedlemmer fik, 
siger Sune Nørgaard 
Jakobsen.

Udvalg besluttede midlertidig løsning til Frederiksodde Skolen
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Børne- og 
Skoleudvalget i 
Fredericia 
Kommune, mødtes 
torsdag morgen. 
Her skulle de 
blandt andet drøfte 
en løsning på 
pladsmanglen på 
Frederiksodde 
Skolen. Den 
løsning er nu 
fundet, den bliver 
dog midlertidig.

Af Patrick Viborg Andersen
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Forkerte takster til private 
dagtilbud startede en 
lavine, der nu kan koste et 
eller flere hoveder på 
Fredericia Rådhus. To af de 
mest centrale 
medarbejdere, heriblandt 
leder af dagtilbud og 
medlem af Fredericia 

Byråd, John Nyborg, er ikke 
umiddelbart at finde på 
arbejde i forvaltningen 
mere. Den ene, der 
gennem hele forløbet har 
været meget åben omkring 
de udfordringer der var, har 
søgt nye græsgange. Hans 
leder, John Nyborg, vil ikke 
kommentere på rygterne 
om, at han skulle være 
blevet afskediget – hvilket i 
sig selv er et klart svar på, 
at der er noget at komme 
efter.

Så sagen er altså kommet 
så vidt, at to centrale 
medarbejdere i 
forvaltningen ikke længere 
bestrider deres stillinger, til 
trods for, at en aktindsigt 
givet til Danske Digitale 
Medier viser, at de har 
videregivet alle 
informationer, herunder 
også advarsler om politiske 
beslutninger, til deres 
ledere – der i løbet af 
efteråret var 
kommunaldirektør Camilla 

Nowak Kirkedal. 
Kommunaldirektøren 
ønsker ikke at kommentere 
på spørgsmålene om John 
Nyborgs afskedigelse, men 
i stedet henviser hun til 
Mette Heidemann, direktør 
for Børn, Unge og Kultur. 
Mette Heidemann ønsker 
ikke at kommentere på 
personalesager, men 
afkræfter, at John Nyborg 
skulle være blevet opsagt 
af Fredericia Kommune.

Der er tale om en højest 
besynderlig sag, der skulle 
forventes at være tale om 
en ren ekspeditionssag. 
Ganske vist var der store 
udfordringer med det 
matematiske grundlag bag 
taksterne, de udfordringer 
har kommunaldirektøren 
tidligere meldt ud, at man 
ville få konsulenter til at 
hjælpe med. Men når 
sagen fortsat kan rulle, så 
er det fordi der er tale om 
et hårdt angreb på Nyborg 
fra især Venstres Pernelle 

Jensen. Den gentagende 
kritik fik John Nyborg til at 
stille op til interview hos 
Danske Digitale Medier, 
hvor han på det kraftigste 
tog afstand fra de 
påstande der var rettet 
imod hans faglighed. Med 
den aktindsigt Danske 
Digitale Medier har fået 
står det også klart, at John 
Nyborg gennem hele 

processen har orienteret 
kommunaldirektøren, og 
har altså ikke fortiet 
informationer, som han 
ellers beskyldes for.

At Nyborg stillede op til 
interview gav øjensynligt 
grund til ballade i 
forvaltningen. Han udtalte 
sig meget eksplicit som 
byrådsmedlem omkring 

den kritik der var af hans 
person. I artiklen udtaler 
Nyborg sig også som 
embedsmand, men her er 
tale om rent faglige 
spørgsmål, som ingen 
andre i forvaltningen har 
ønsket at besvare. Men 
den artikel ser ud til at 
have kostet Nyborg hans 
arbejde, selvom det ikke 
kan endelig bekræftes.

Takstsagen ruller endnu
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Man kunne tro, at 
en sag om takster 
blot var en 
ekspeditionssag, 
hvor konsulenter 
kunne hjælpe med 
at regne tingene 
rigtigt. Men så let 
skulle det ikke gå i 
Fredericia 
Kommune. Nu 
koster sagen 
måske John 
Nyborg jobbet.

Af Matthias Runge Madsen
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Især Europa har gjort sig 
afhængig af gas og olie fra 
Rusland, hvilket dermed 
finansierer Vladimir Putins 
styre i Moskva og hans krig 
mod ukrainerne. Det er et 
dilemma som Tyskland, der 
er den største aftager af 
energi fra Rusland, har 
meget svært ved at løse. 
For hvis forsyningen 
stopper. er hele den tyske 
økonomi i fare.

Det er ikke usædvanligt at 
krige fører til stigende 
priser og efterspørgsel. 
Energiforsyningerne er 
essentielle for 
produktionen af varer, og 
dermed kommer de 
stigende priser i den sidste 
ende også til at betyde 
prisstigninger i 
dagligvarehandlen. 
Transport er en væsentlig 
del af det globale 
handelssystem. Verden er i 
forvejen ramt af 2 års 
coronakrise. Ruslands 

invasion er på den 
baggrund ekstra ubelejligt, 
og der er risiko for en 
økonomisk krise og ikke 
kun en energikrise.

Energikrisen i 1970’erne 
startede med udbruddet af 
krig i mellemøsten. 
Egyptiske tropper krydsede 
Nilen og gik ind i det af 
Israel besatte Sinai. 
Samtidig stormede Syrien 
Golan-højderne. Det hele 
skete på den jødiske 
helligdag Yom Kippur, 
hvoraf krigen fik sit navn. 
De arabiske lande gik 
sammen om at bruge 
deres olieforsyninger til at 
presse vesten. Iran, Irak, 
Libyen, Algeriet, Kuwait og 
Saudi-Arabien havde i 
forskelligt omfang sympati 
og solidaritetsfølelser med 
Egypten og Syrien, men 
man kunne også bruge 
krigen til at presse priserne 
i vejret. Samtidig 
undervurderede vesten de 
arabiske lande, der mødtes 
til et hastemøde i Wien i de 
olieeksporterende landes 
organisation, OPEC. 
Bagefter mødtes de 
arabiske lande for sig selv i 
Kuwait, og her vedtog man 
en forhøjelse på olieprisen. 
Det blev til en prisstigning 
på intet mindre end 70%. 
Dagen efter vedtog de 
tilmed at stoppe 
olieleverancerne helt.

En energikrise var blevet 

udløst. I de danske lagre 
var der olie til et par 
måneder. Man befandt sig 
i oktober måned og 
vinteren stod for døren. Det 
industrielle samfund stod 
til en afklapsning på første 
klasse. Stort set alt var 
afhængig af 
energiforsyningerne. Man 
ville ikke alene komme til 
at fryse, men kunne også 
risikere at mangle et par 
nye bukser til at holde 
varmen i. Anker Jørgensen, 
den danske statsminister 
fra Socialdemokratiet, 
måtte se sig i en alvorlig 
situation. Selvsagt blev det 
nødvendigt at spare. For 
alvor. Gadebelysningen 
blev halveret. 
Neonreklamer blev slukket. 
Danmark blev mørk. Der 
blev skruet ned for varmen. 
Til omkring de 18 grader i 
stuerne. Aviserne kørte 
talstærke artikler om, hvor 
meget olie der gik til dit og 
dat i hverdagens liv. Selv 
energiforbruget på 
nationalalteret, TV’et, blev 
der regnet på. Nogen fandt 
en dag ud af at hvis man 
skar tv-programmerne ned 
6 timer om ugen, kunne 
man spare 300.000 liter 
olie hver uge, men det var 
der ikke nogen stemning 
for.

Opfindsomheden var stor. 
Men det mange virkelig fik 
ind på hukommelsen var 
de bilfrie søndage. For 
ingenting sluger olie som 

biler. Der var 1.203.243 
personbiler i Danmark. Så 
den 25. november 1973 fik 
de bilfrie søndage premiere 
i luksuslandet, der i 
1960’erne havde skummet 
fløden og sat 
velfærdsstaten på 
plakaten. Med pisk blev 
der sat ind fra 
statsmagtens side. 1.500,- 
kroner i bøde, hvis man 
trodsede sparekniven og 
satte sig ind i sin bil 
alligevel på en højhellig 
søndag. Og det var endda i 
1970’er priser. I dag ville 
bøden være et meget 
større beløb.

Til gengæld fik man lov til 
at køre på knallert, hvis 
den ikke kunne køre over 
40 km i timen. De sindrige 
embedsfolk hyggede sig 
gevaldigt i 
departementerne. Som 
under coronakrisen 
arbejdede man intenst på 
statens formynderi, og det 
gav ikke altid lige god 
mening for alle. Man 
sænkede hastigheden på 
motorvejene fra 110 km i 
timen ned til 80 km i 
timen, så der kunne spares 
på benzinforbruget. Alt 
imens fortsatte oliepriserne 
med at stige. Så 
raffinerede tyveknægte 
begyndte at stjæle det 
sorte guld fra parkerede 
biler ved at sutte benzin op 
fra tankene. Eder og 
forbandelser over anarkiet 

og oliens ondskab spredte 
sig i landet.

Lige lidt hjalp det. For at 
gøre en svær situation 
endnu mere svær, blev der 
varslet en hård vinter 
forude. Folk forsøgte at 
hamstre og prøvede at 
bestille olie forud. 
Hamstringsbølgen var af 
ren epidemisk karakter. 
Danskerne ville ikke fryse 
en lang vinter, fordi naboen 
havde fået olie først. På 
trods af politikeres forsøg 
på at samle befolkningen i 
en fælles sag, var alle sig 
selv nærmest. Svindlerier, 
sortbørs og tyveknægte 
arbejdede hårdt på at få 
det største udbytte ud af 
denne situation. Og dem 
der i den sidste ende fik 
den hårdeste konsekvens 
at mærke var som altid de 
allersvageste. Enlige, syge, 
ældre, folk uden penge.

Ja, det var de fattigste, der 
måtte fryse mest.

De gode tider man havde 
vænnet sig til i 1960’ernes 
boomertid var endegyldigt 
slut. En krig langt borte 
gjorde op med illusionen 
om at det danske samfund 
kun blev rigere og rigere, 
uanset hvad man gjorde. 
Så det blev også en ganske 
kold jul under tæpperne. 
Temaet energi var sat på 
dagsordenen, og det har 
det været lige siden. I 
begyndelsen af 1980’erne 

var ”Nej tak til atomkraft” 
bedyrelsen om, at der ikke 
var nogle nemme løsninger 
lige om hjørnet. Og i 
2020’erne har Vladimir 
Putins invasion af Ukraine 
afsløret, at der ikke er sket 
meget siden 1970’erne.

Det er svært at spå om, 
hvordan den nye 
energikrise vi står i 
begyndelsen af, vil udvikle 
sig. Men sikkert er det dog 
at de omfattende 
sanktioner mod Rusland, 
giver bevægelser på de 
internationale markeder. 
Vesten arbejder intensivt 
på at finde løsninger, og 
den danske regering 
meddelte forleden, at man 
vil udfase enhver 
anvendelse af russisk 
energi. I fremtiden. USA 
meddelte i går, at de 
allerede udfaser nu, men 
de har også en langt 
mindre afhængighed af 
den russiske energi.

I en tid hvor der ofte står to 
biler i indkørsel til en 
gennemsnitlig dansk 
familie, og hvor bilen er en 
central del af samfundet, 
fordi vi har indrettet vores 
infrastruktur, arbejdsliv og 
hverdag efter 
biltransporten, er vi 
fuldstændig afhængige af 
prisen på olie. Det skal 
blive spændende at se, 
hvordan det går de 
kommende måneder.

Efter at Rusland i 
februar 2022 
invaderede 
nabolandet Ukraine 
er energipriserne i 
hele verden steget 
voldsomt. Det er en 
stigning, der ser ud 
til at fortsætte.

Energikrisen fra 1970’erne
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Af Janus Bang
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Med krigens udbrud 
betyder det, at der kommer 
flygtninge til Danmark. Et 
hav af frivillige har 
henvendt sig til kommunen 
og spurgt, hvad de kan 
gøre, men det er ikke bare 
lige til at pege på. 
Fredericia Kommune 
afventer oppe fra centralt 

hold, hvad kommunen skal 
bidrage med, men for at få 
et overblik over alle 
kræfterne, var alle de 
frivillige samlet.

- Der kommer mange, der 
rækker ud til kommunen 
og spørger, hvordan man 
kan hjælpe. Det er alt fra 
Rotary til 
flygtningeorganisationer. 
Det er vildt at opleve den 
måde folk vil hjælpe på, og 
så har vi indkaldt til møde 
for at fortælle, hvor vi er og 
det setup vi er ved at 
udvikle. Det kommer i 
kølvandet af centrale 
udmeldinger og for at lave 
en tidlig bro, så vil vi have 
den størst mulige effekt, 
siger borgmester Steen 
Wrist, som glæder sig over 
opbakningen:

- Når der kommer 
flygtninge er vores opgave 
at gøre så de får det bedst 
mulige ud af det. Børnene 
får undervisning og mor får 

måske et arbejde. Sprog 
kan også være en 
udfordring, men det er ikke 
det første. Udgangspunktet 
er, at de, der kommer her, 
skal hjem igen, men ser 
man på krigen, kan den 
have lange udsigter, og vi 
skal derfor skabe den 
bedst mulige velkomst, 
heriblandt 
sprogundervisning. Alt det 
skal vi nok få styr på, men 
nu handler det om at 
samle de frivillige 
organisationer, som kan 
gøre en forskel.

I Tøjhuset var der mange 
forskellige organisationer til 
stede. En af dem var Røde 
Kors, som Klaus Dam Tofte 
repræsenterer. Røde Kors 
har stor erfaring med 
lignende situationer som 
denne.

- Det er en frygtelig 
situation vi står i, men vi 
prøver at forholde os som 
beredskabsorganisation, 

og være der hvor der er 
behov, selvom det er en 
ulykkelig situation, siger 
Klaus Dam Tofte og 
fortsætter:

- I forhold til ukrainerne der 
kommer til landet og lander 
lidt i et vakuum til særloven 
er behandlet kan vi trække 
på lokalt netværk af 
frivillige, hvor vi har et 
parathjælpenetværk, hvor 
frivillige er skrevet op. 
Derudover har vi vores 
lokale frivillige, siger han.

Hvad Røde Kors præcis 
kommer til at bidrage med, 
er endnu ikke afklaret.

- Det er der vi skal i dialog 
med kommunen om. Indtil 
situationen er afklaret kan 
vi høre på, at man afventer 
buskaber fra centralt hold 
om hvad vi skal gøre her. Vi 
vil gerne høre, hvad de skal 
have og så vil vi gerne 
samarbejde om det, siger 
Klaus Dam Tofte.
Røde Kors har et 
modtagercenter i Padborg, 

hvor der er en masse 
logistisk arbejde med at 
registrere flygtningen og få 
dem fordelt, og i den 
forbindelse kan meget gå 
galt.

- Det kan ligne Fredericia 
Banegård i myldretiden, og 
man mangler overblikket. 
Rent logistisk er det en 
kæmpe opgave, og det vil vi 
også gerne hjælpe med, 
forklarer Klaus Dam Tofte.

Frivillige i Fredericia samles om Ukraine
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I forbindelse med, 
at frivillige 
organisationer har 
kontaktet 
Fredericia 
Kommune for at 
ville hjælpe i 
forbindelse med 
situationen i 
Ukraine, har 
kommunen afholdt 
et møde med de 
forskellige parter.

Af Patrick Viborg Andersen
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  SAMFUNDAVISEN

Med tiden og specielt de 
seneste hundrede års 
teknologiske udvikling er vi 
som mennesker kommet 
under et stadigt stigende 
pres fra den omverden, vi 
befinder os i. Vi er selv 
medskabere af den 
omverden, og vi har 
dermed et medansvar for 
den udvikling på godt og 
ondt.

Udviklingshastigheden er 
og føles forøget, 
kompleksiteten i dag 
enorm og 
teknologiudviklingen har 
skabt mange nye 
udfordringer for os som 
mennesker. En udvikling 
som på mange måder 
overgår vores mentale 
formåen.

Debatten om Det Ønskede 
Samfund har også vist, at 
de nødvendige forandringer 
må komme nedefra eller 
udefra, startende med os 
selv, som individer i det 
samfund der er. Og vi bliver 
nødt til at gøre noget for at 
få den enkelte borger til at 
forstå, og gøre noget for at 
få den enkelte borger til at 
engagere sig i rollen som 
den medskabende og 
kritiske samfundsborger.

Der findes ingen letkøbte 
løsninger, og det er en 
proces, som kan skrues 
sammen på mange måder. 
Danmarkshistorien har vist, 
at vi har været i stand til 
det før, og vi kan gøre det 
igen. Så vi kan som 
samfundsborgere følge 
med tiden og måske endda 
være lidt foran udviklingen 
af samfundet, så det er os 
der styrer den og ikke 
omvendt.

Senest har den brutale 
russiske invasion og den 
forfærdige krig i Ukraine 
vist, at der ligger et 
fantastisk, men normalt 

uforløst, potentiale ude ved 
de enkelte 
samfundsborgere. Når 
dette potentiale udløses i 
den rigtige retning, er vi 
som menneskehed i stand 
til at skabe mirakler, som vi 
i den grad har brug for, i 
den verden vi lever med i 
dag.

Den fremtidige 
borger i det 
ønskede samfund

Tidligere debatter om det 
ønskede samfund peger 
på, at vi ønsker at skabe et 
mindset hos den enkelte 
samfundsborger, der 
rækker frem og ikke 
tilbage. Et mindset der 
engagerer den enkelte 
medborger ud fra sit 
ståsted og sine personlige 
ønsker om fremtiden i en 
naturlig sammenhæng 
med de lokale, de 
regionale og de globale 
fællesskaber. Arven fra 
højskolebevægelsen, 
andelstanken, 
arbejderbevægelsen, 
folkeskolens udvikling og 
udviklingen af det danske 
demokrati og de danske 
værdier og udviklingen af 
de internationale relationer 
er der måske god grund til 
at genbesøge og 
revitalisere. Indførelsen af 

faget ”Samfundsborger” i 
alle 
uddannelsesinstitutioner, i 
lederuddannelser kan 
være med til at støtte 
borgere i at varetage den 
fremtidige rolle som vigtige 
medspillere i Det Ønskede 
Samfund. Indholdet af 
faget bliver et helt centralt 
debatemne.

For hvad er det for en 
fremtidig rolle den enkelte 
borger bliver nødt til at 
træde ind i? Hvad består 
den af? Og hvordan lever 
den enkelte borger sig ind i 
den rolle og udlever rollen 
ud fra sit ståsted og sine 
ønsker som 
samfundsborger og 
individ? 

Karakteren af 
samfundsborgernes roller, 
formen og indholdet bliver 
også vigtige emner at 
debattere. Hvad er det den 
enkelte samfundsborger 
skal være i stand til? Hvad 
er det den enkelte 
samfundsborger skal 
bidrage med til 
fællesskabet? Og hvad får 
samfundsborgerne ud af at 
være medskabende og 
engagerede medborgere i 
fællesskabet? Det er også 
vigtige spørgsmål, som vi 
håber giver grobund for en 
inspirerende og givende 
debat.

Den medskabende 
borger

Den medskabende 
samfundsborger i dag er 
mere ord end det er 
virkelighed. Det har indtil 
nu været ret spæde forsøg, 
der har været gjort, og det 
er det offentlige, der tager 
initiativet til at inddrage 
borgerne eller 
samskabelsen med 
borgerne, og sjældnere 
omvendt. Men tænk hvis 
nu borgerne selv går i 
gang. Annemette Digmann, 
som i 2021 gav oplæg til 
en af vore debataftener, er 
i sin aktionsforskning stødt 
på mange forhold, der 
hæmmer en reel 
borgerinddragelse: Mange 
kommuner er optaget af 
egne interne 
organisatoriske processer 
og mister det borgerfokus, 
som egentligt er deres 
officielle strategi. 
Fagligheden og 
vanetænkning står også 
ofte i vejen. 
Kulturændringer synes 
vanskelige, og det er jo en 
hel kulturrevolution, der 
skal til for at få borgerne til 
at træde mere frem. Vi skal 
lytte endnu bedre til 
borgerne. Den manglende 
vilje til at opgive styring og 
kontrol, samt behovet for at 
se samskabelse og 

inddragelse af borgerne 
som en investering skal der 
arbejdes reelt videre med.

Den kritiske borger

Den kritiske borger er 
måske et helt forkert 
begreb og udtryk at 
anvende her. Det er måske 
bedre med ”den 
udforskende” eller ”den 
undersøgende” 
samfundsborger. For det 
drejer sig om, at vores 
samfund skal kunne 
rumme, at borgerne stiller 
spørgsmålstegn ved alle 
samfundsbeslutninger, og 
måden vi gør tingene på. 
Og ikke mindst skal 
samfundets institutioner 
give konkrete og 
konstruktive svar herpå. 
Derved sikres 
gennemsigtigheden i 
beslutninger og handlinger. 
Derved skabes den tillid til 
samfundets institutioner, vi 
ønsker.

Medierne får her en helt 
særlig rolle som formidler 
af denne vekselvirkning 
mellem spørgsmål og svar, 
uden spin, tvists og skjulte 
dagsordener, men meget 
gerne dybdeborende, 
kvalitetssikrende og 
vedholdende.

Balancen og 
spørgsmålet

Vi har brug for, at begge 
elementer karakteriserer 
den fremtidige 
samfundsborger, både ”det 
medskabende” og ”det 
kritiske eller udforskende/
undersøgende” i en sund 
og frugtbar balance.

Men hvordan skaber vi 
grobund for den 
medskabende, kritiske og 
undersøgende 
samfundsborgere, som er 
forudsætningen for 
udvikling og fornyelse af 
det samfund vi ønsker os?

Afrunding

Se tidligere artikler om 
emnet på: https://www.es-
leadership.dk/det-
oenskede-samfund/

Næste Morgenpolitik – 
Fredericia foregår på Zoom 
den 21. marts 2022, kl. 
0830-1000.

Næste debataften foregår 
på Zoom den 28. april 
2022, kl. 19-21. Du er 
velkommen til at tilmelde 
dig allerede nu ved Erik 
Schwensen (es@es-
leadership.dk)

De to debattører 
kigger nærmere på 
de medsskaende 
og kritiske 
samfundsborger.

Den medskabende og kritiske samfundsborger
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Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Der findes et væld af 
mindesmærker i Fredericia 
Kommune, og mange af 
dem er et besøg værd. Hvis 
man skal en tur til Taulov 
eller Skærbæk, er der her 
et par, som kan anbefales 
at lægge vejen forbi.

Skærbæk har altid haft en 
nær tilknytning til sin havn, 
hvor der stadig er lidt 
fiskeri. Tidligere var der 
mange flere fiskere i 
Skærbæk, og det var et 
noget farligere erhverv, end 
det er nu. På Nyvej ved 
Ernst Carlsens Vej og 
Skærbæk Havnegade 
finder man en sten, der er 
sat over nogle lokale 
fiskere. De blev ofre for to 
episoder med søminer i 
Lillebælt. Mindestenen er 
placeret i et lille anlæg, og 
den består af en granitsten 
med denne inskription:

V. Dan Pedersen
*1907 +25.9.1940

Aage Ravn

*1901 +12.3.1948
Villy E. Christensen
*1925 +12.3.1948

Strenge kaar blev eder 
givet
Danske mænd af 
fiskerstand
Kampens indsats det var 
livet
Naar I stævnede fra land

Disse tre lokale fiskere blev 
alle ofre for britiske 
søminer, der under Anden 
Verdenskrig blev lagt i 
danske farvande for at 
ramme tyske skibe. Det 
hændte dog desværre, at 

danske fiskere ramte 
minerne eller fik dem i 
deres net, også længe efter 
krigen. I september 1940 
var Dan Pedersen sejlet ud 
sammen med fiskeren Ole 
Strandby. Deres båd 
sprang i luften pga. en 
mine. Ole overlevede, men 
Dans lig blev først fundet et 
par måneder efter. Aage 
Ravn og Villy E. Christensen 
var i marts 1948, tre år 
efter krigens afslutning, 
også ude og fiske i 
Lillebælt. Her fik de en 
mine i deres garn, der 
sprang. De blev begge 
dræbt. Det var voldsomme 

oplevelser for det lille 
fiskerleje Skærbæk, og den 
28. maj 1955 lod man 
denne sten sætte til minde 
om de tre fiskere.

Hvis man så tager en tur til 
Taulov kirke, kan man 
blandt andet se en anden 
mindesten. Den blev 
opstillet i 1852 og 
markerer en fællesgrav for 
otte gardehusarer, der 
deltog som soldater under 
Treårskrigen 1848-1851 
mellem kongeriget 
Danmark og 
hertugdømmerne Slesvig-
Holsten. Disse otte 
gardehusarer var med i 
Slaget ved Kolding, der 
fandt sted den 23. april 
1849. Det var således et 
slag, der fandt sted kort 
inden det berømte slag ved 
Fredericia den 6. juli 1849. 
Slaget ved Kolding den 23. 
april 1849 var et stort slag, 
hvor der var flere tusinde 
soldater på begge sider, og 
flere hundrede døde under 
slaget. Danskerne led 
nederlag, og trak sig 
efterfølgende tilbage mod 
Vejle og Fredericia. På 
Taulov kirkegård blev otte 
af de faldne gardehusarer 
gravlagt, og i 1852 blev de 
mindet med en gravsten. 
På gravstenen er der øverst 
placeret en metalkopi af en 
husarchakot (hat) og et 
marmorkors. Stenen er 
dekorereret med 

bladornamentering samt 
på siderne en rytterpistol 
og en rytterkarabin. Der er 
inskription på alle fire 
sider.
Over for gravstenen findes 
et mindesmærke over syv 
andre soldater fra samme 
slag.

Inskriptionen på stenen 
lyder:

FRA SAMTLIGE 
ESCADRONKAMMERADER 
OFFICERER 
UNDEROFFICERER OG 
MANDSKAB (Forsiden)

DEN 23. APRIL 1849 
(Venstre side ved 
rytterpistolen)

AF 2DEN GARDEHUSAR 
ESCADRON (Højre side ved 
rytterkarabinen)

På bagsiden står der 
FALDNE VED KOLDING 
samt navne og rang på de 
otte begravede.

Endnu en mindesten i 
Taulov findes i svinget ved 
Taulov Station. Stenen blev 
rejst den 19. april 1946, og 
er et minde over de tre 
Taulovborgere, der var med 
i en modstandsgruppe, der 
i 1945 blev henrettet af 
den nazistiske 
besættelsesmagt den 19. 
april, blot 15 dage inden 
Befrielsen, som de sidste 

danske modstandsfolk, der 
blev henrettet i Ryvangen i 
København.

Mindesmærket er opstillet i 
et lille anlæg nær 
jernbanestationen i Taulov. 
Det består af en natursten 
med inskription på begge 
sider, og på bagsiden er 
der indhugget et kors samt 
en opstigende sol. Teksten 
på bagsiden er et citat fra 
Kaj Munks digt ”De 
faldne”.

Inskription
Stenens forside:

Henry Jacobsen
Carl Gustav Kolding
Eluf Preben Månson

19. april 1945

Stenens bagside:
Drenge, I drenge som 
døde,
I tændte for Danmark i 
dybeste mulm
En lysende morgenrøde.

Rejst af beboere i Taulov 
sogn.

Der findes som sagt et 
væld af mindesmærker 
forskellige steder i 
Fredericia Kommune. De 
er sat over mennesker og 
begivenheder, og de 
fortjener stadig at blive set.

Mindesmærker i Taulov og Skærbæk

Museumslederen 
kigger på 
minderesmærker.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Mindestenen ved Taulov Station over de tre lokale jernbanefolk, der blev henrettet som modstandsmænd den 

19. april 1945. Foto: Museerne i Fredericia

Husargravens sten på Taulov Kirkegård. Foto: Museerne i Fredericia





Hvordan skal vi forstå 
situationen i historisk 
kontekst, nu hvor vi ser 
frem mod en 
folkeafstemning om 
forsvarsforbeholdet den 1. 
juni 2022? For ganske vist 
er der en slående enighed 
blandt mange danske 
politikere om at øge 
forsvarsudgifterne 
betydeligt, styrke 
tilhørsforholdet til NATO og 
ikke mindst deltage i et 
europæisk 
forsvarssamarbejde. Der 
er til gengæld ikke nogen 
tydelig, historisk 
bevidsthed om, hvem 
fjenden var – og er.

I den generelle formidling 
omtales Putin ofte alene, 
og som enehersker i 
Rusland. Dette kan være 
en naiv fremstilling, der 
dybest set bunder i en 
tendens til at søge de 
simple forklaringsmodeller. 
For først og fremmest er 
Rusland også det tidligere 
sovjetiske 
verdensimperium. 

En supermagt, der 
udøvede indflydelse på 
alle kontinenter gennem 
flere generationer, og hvor 
truslen om en 
altødelæggende atomkrig 
hang over alles hoveder 
dagligt siden begyndelsen 
af 1950’erne. 

Det var et regime, hvis 
selvudslettende ondskab 
var ligeglad med at 
kommunismen ikke kunne 
sikre økonomisk velstand 
til sin befolkning, men 
hellere brugte 

ressourcerne på at skjule 
manglerne fra alt og alle.

Danske politikere 
rejste til Moskva

Samtidig med, at der var 
hungersnød rejste danske 
og andre vestlige politikere 
til Rusland, hvorfra de 
hjemsendte rosenrøde 
ferierapporter om et 
velfungerende samfund 
uden nød og elendighed. 

Man bortforklarede også 
overgreb på andre 
nationer, der var blevet 
tvangsindlemmet i det 
kommunistiske imperium, 
og hvor man undertrykte 
befolkningerne med våben 
og tanks eller hemmeligt 
politi. Der var en sovjetisk 
aggressionspolitik med 
totalitær magtanvendelse 
og diktatur overfor andre 
nationer og folkeslag, og 
der fandtes en decideret 
dagsorden om at få 
verdensherredømmet i et 
kommunistisk paradis. Det 
ideologiske udgangspunkt 
var højt hævet over alle 
andre interesser og 
hensyn. 

Arven fra Stallin

Arven fra Stalin var enorm. 
Selv efter hans død i 1953 
blev han hyldet af folk 
rundt omkring i de vestlige 
lande som en helt, en 
gudeskikkelse, større end 
livet. På trods af at den 
sovetiske partikongres og 
topledelsen i Moskva 
senere indrømmede at 
Stalinstyret havde været 
fejlbehæftet, fortsatte han 
med at spille en rolle i den 
sovjetiske myteologi og 
selvforståelse. Han havde 
reddet nationen fra 
nazisterne, skulle man 
forstå.

Det er den historiske 
scene. Efter, at den festlige 
og løsslupne Boris Yeltsin 
efterlod den politiske 
arena i 1999 og Vladimir 
Putin overtog magten, er 
Rusland blevet 
transformeret gevaldigt. 

En række terrorangreb 
som nogle kilder beskylder 
efterretningstjenesten for 
at stå bag med henblik på 
at fremme Putins 

popularitet i den russiske 
befolkning, gjorde ham til 
den nye stærke mand, der 
redder Rusland. Den 
tidligere KGB-medarbejder 
fra Stalingrad, Vladimir 
Putin. For man kan ikke 
sige Rusland uden at sige 
KGB. Den russiske 
efterretningstjeneste, som 
Putin således arbejdede 
for under Sovjetunionens 
dominans af Østeuropa, 
spillede en altafgørende 
rolle for det kommunistiske 
samfund. 

Skulle skabe 
splittelse i NATO

I slutningen af 1950’erne 
traf man i Moskva en 
beslutning om at udvide 
KGB’s indsats fra regelret 
spionage til også at 
omfatte koncentrerede 
operationer i NATO-
landene, hvis formål var at 
skabe splittelse i NATO og 
svække det enkelte land. 
På en konference i 1959 
samledes 2000 KGB-folk i 
den sovjetiske hovedstad 
for at få præsenteret 
konceptet, der senere 
skulle blive en af de 
vigtigste elementer i den 
sovjetiske udenrigspolitik. 
Ikke at det for Rusland var 
noget nyt. Tværtimod var 
der tale om en russisk 
tradition for at vildlede 
modstandere indenfor 
militær og politik. Det 
handlede dybest set om at 
forvolde skade på fjenden i 
deres eget land, ved at 
man infiltrerede, 
manipulerede og løj for 
eksempelvis politikere og 
andre betydningsfulde 
personer. Der kunne være 
tale om medløbere, 
sympatisører eller andre 
påvirkelige personer, hvis 
indsats i det politiske felt 
kunne skabe ravage og så 
tvivl og mistillid til NATO 
eller skabe støtte til 
Sovjetunionen.

Det foregik helt frem til 
Sovjetunionens kollaps i 
1991. En KGB-afhopper 
der arbejdede i Danmark, 
Oleg Gordievskij forklarede 
i Information den 10. april 
1992:

”Sagen er, at KGB var, og 
fremdeles forbliver, et 
enormt og alsidigt væsen 
og i større eller mindre 

målestok dublerede andre 
sovjetiske instansers 
funktioner. KGB 
indsamlede politisk, 
militær, økonomisk, 
videnskabelig og 
teknologisk information. 
Den optog mange 
kontakter til forskellige 
kredse, dyrkede dem 
intensivt og søgte at 
hverve de mest 
eftergivende som 
hemmelige agenter. Den 
beskæftigede sig med 
propaganda om 
kommunismen og den 
sovjetiske udenrigspolitik, 
og de midler og metoder, 
den anvendte, var mere 
forfinede end de officielle 
propagandaorganers. Den 
beskæftigede sig med 
indsamling af information 
om ’agent-operativ 
situationen i Danmark’, 
d.v.s. oplysninger, som vil 
lette vilkårerne for 
sovjetisk propaganda her 
og som ville kunne skade 
den danske 
sikkerhedstjeneste”.

Den danske statsminister 
Mette Frederiksen, der 
også er formand for 
Socialdemokratiet, var ikke 
ligefrem beskeden i sin 
retorik på det pressemøde, 
hvor man lancerede det 
nye forsvarsforlig og den 
kommende 
folkeafstemning om 
Danmarks forbehold på 
forsvarsområdet. Her blev 
det slået stort op at 
Danmark tilhørte NATO og 
Europa, og man skulle 
forstå alvorsgraden for det 
danske samfunds bidrag til 
den sikkerhedspolitiske 
situation med 
udgangspunkt i krigen i 
Ukraine. Men sådan har 
det ikke altid været. For i 
1980’erne blev 
Socialdemokratiet i 
Danmark et yndet mål for 
KGB. De 
socialdemokratiske 
politikere Lasse Budtz, 
Kjeld Olesen og Poul 
Nielson besøgte flere 
gange Moskva. Og Moskva 
var flittige til også at rose 
socialdemokrater som Ritt 
Bjerregaard, Jimmy Stahr, 
Birthe Weiss, Helle Degn 
og Hardy Hansen. KGB 
konstaterede nemlig, at 
der med denne generation 
af socialdemokrater og 
deres politik var tale om en 

direkte undsigelse af 
Danmarks forpligtigelser i 
forhold til NATO.

Knap 40 år senere, der er 
vi nu klar med nye vinde i 
Socialdemokratiet, hvor 
NATO og Europa nu skal 
ses i en fælles, historisk 
sammenhæng med 
Danmark. Men fakta i den 
socialdemokratiske 
historiebog er noget andet. 
For det har 
Socialdemokratiet ikke 
altid støttet helhjertet:

Det havde ellers været et 
erklæret mål for 
socialdemokraterne af 
bekæmpe kommunisterne, 
der udgjorde en trussel for 
den socialdemokratiske 
topstyring og dominans af 
fagbevægelsen.

Den amerikanske 
præsident blev et 
fjendebillede

I 1945 begyndte man i 
Socialdemokratiet at lave 
decideret 
efterretningsarbejde, hvor 
man holdt øje med 
kommunisternes agiteren 
og indflydelse rundt om i 
landet. Og de kommende 
socialdemokratiske 
regeringer støttede aktivt 
en kritisk linje mod 
Moskva og de hjemlige 
kommunister. Indtil 
1980’erne. Her blev det 
tværtimod den 
republikanske præsident 
Ronald Regan, der nu blev 
et yndet fjendebillede for 
denne gruppe af 
socialdemokrater. Men 
hvad handlede det 
egentlig om?

Mikhail Ljubimov, den 
forhenværende KGB-chef i 
Danmark, sagde i 
Jyllandsposten den 19. 
september 1999:

”Vi ønskede at gøre dem til 
vores allierede i kampen 
mod NATO og USA. Deres 
politik var til vores fordel. 
Den svækkede NATOs 
nordflanke. Det var 
indlysende. Vores mål var 
at styrke modsætningerne 
mellem Danmark og NATO, 
forhindre oprettelsen af 
amerikanske baser og 
stationering af 
atomvåben”.

Reelt blev den sovjetiske 
efterretningstjeneste 
interesseret i at påvirke og 
manipulere kokrete 
politikere til at så tvivl om 
NATO. Man ønskede at 
fremme synspunktet om 
en atomvåbenfri zone i 
Skandinavien, og Danmark 
var et vitalt mål for 
Sovjetunionen og 
Østblokken, blandt andet 
fordi landet kontrollerede 
søvejene med sine 
stræder. 

Atombomber 
skulle sprænges i 
Danmark

NATO var under den kolde 
krig talmæssigt 
underlegen i forhold til 
Østblokkens massive 
invasionsstyrker. 50-60 
atombomber skulle 
sprænges i Danmark, før 
disse styrker skulle 
ankomme til landet. Det 
var med andre ord virkelige 
planer, hvis formål var at 
smadre Danmark og få 
kontrol over søvejene.

Splittelsen var udtalt i 
denne periode, og den 
sovjetiske kampagne var 
en succes. 

Det sovjetiske 
imperiums fald 

Ved udgangen af 
1980’erne var det 
sovjetiske imperium dog i 
sine dødsdage. Og 
pludselig en dag forsvandt 
den store fjende i øst. 

NATO mistede sit egentlige 
formål og resterne af det 
sovjetiske imperium og 
geopolitiske sfære? En 
pæn del er blevet optaget i 
EU og NATO.

Det er det, der piner 
Vladimir Putin, den 
forhenværende KGB-mand 
og nuværende præsident 
for Rusland. For 
Ukrainerne er minderne 
om Stalins selvskabte 
hungersnødskatastrofe i 
1932-1933, Holodomor, 
hvor man sultede millioner 
af mennesker ihjel ved at 
fjerne deres fødevarer, en 
evig påmindelse om, hvad 
de kæmper imod.

Invasionen af 
Ukraine den 24. 
februar 2022 har 
genetableret den 
sikkerhedspolitisk
e debat i Europa, 
der ellers har haft 
en næsten 30 årig 
Tornerose-søvn 
blandt den brede 
offentlighed. Atter 
er Moskva på alles 
læber, og også 
danskerne har 
taget krigens 
rædsler til sig. 

Agenter fra Moskva udnyttede danske politikere
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Den kendte og historiske 
restaurant, Holms, i 
Middelfart lukker. Det 
meddeler indehaveren 
Iben Bjørholm på 
restaurantens 
Facebookside.

– Det er med stor 

beklagelse, at jeg må 
meddele, at jeg har 
besluttet at lukke Holms 
Restaurant. Jeg overtog 
Holms i december 2019 og 
i marts 2020 blev vi lukket 
ned første gang pga. Covid-
19. Efterfølgende har flere 
nedlukninger betydet lange 
perioder uden indtægter, 
skriver Iben Bjørholm.

Kassen er tom
– Sommeren og 
julefrokostsæsonen, hvor vi 
som branche opbygger en 
økonomisk buffer til de 
mindre travle måneder, var 
igen i 2021 præget af 
nedlukninger og 
restriktioner. Det har været 
stærkt svækkende for os 
økonomisk og kassen er nu 
tom, fortæller Bjørholm og 
tilføjer:

– Vi er i en branche, der 
lever af at yde god service 
og velsmagende 
madoplevelser. Vores mål 
er at levere den bedst 

mulige oplevelse for vores 
kunder. Hver eneste dag. 
Men den brutalt hårde 
konkurrence om 
kvalificeret arbejdskraft 
samt stigende lønninger 
har presset mig til at indse, 
at vi ikke pt. vil være i 
stand til at levere den 
standard vi ønsker. 
Sommeren står for døren 
og efterspørgslen på 
personale vil ikke forsvinde 
foreløbig. På baggrund af 
dette, ser jeg det derfor 
ikke længere muligt at 
drive Holms Restaurant 
videre.

Stor opbakning
– Vi har, siden vi startede, 
oplevet en stor opbakning 
og støtte fra både lokale 
virksomheder og gæster. 
Det er derfor også med stor 
ærgrelse og et trist sind, at 
jeg må tage afsked med en 
virksomhed, som jeg og 
mine fantastiske ansatte, 
sammen har brugt enorme 
ressourcer og energi på, 

skriver hun og slutter:

– Samfundet er nu åbnet 

op igen og der var ikke 
noget vi hellere ville, end at 
bare brage der ude af. Men 

når vi ikke kan skaffe 
personale, så nytter det 
desværre ingenting.

Kendt restaurant lukker
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Coronakrisen har 
været hård for 
mange danske 
virksomheder, nu 
er det den fynske 
restaurant i 
Middelfart, Holms, 
der må dreje 
nøglen. Samtidig 
har den 
manglende 
arbejdskraft også 
haft en stor 
betydning. 

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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– Vi har vundet en stor 
europæisk pris for at være 
den mest bæredygtige 
destination i Europa. Det 
er alligevel noget. Det er vi 
meget stolte af. Det er en 
pris som EU-
Kommissionen uddeler én 
gang om året. Udover 
prisen, så følger der også 
ting med. Eksempelvis har 
vi vundet et års gratis 
markedsføring af 
Middelfart som Europas 
mest bæredygtige 
destination. EU-
Kommissionen flytter ind 
med udviklingsmidler og 
andet, så vi kan bygge 
ovenpå det, vi allerede har 
opnået, siger Johannes 
Lundsfryd

– Det her er en 

anerkendelse af, for det 
første, det arbejde der er 
blevet gjort gennem 
mange år og som mange 
har gjort. Det er ikke kun 
Middelfart Kommune, det 
er også hotellerne, der 
arbejder med 
certificeringer af deres 
ophold, det er aktører, der 
lever af at vise naturen 
frem for turister. Og det er 
restauranter, der laver 
økologisk mad. Det er hele 
vejen rundt. Det er hele 
værdikæden, der er i 
aktion her, forklarer 
Johannes Lundsfryd.

Giver kæmpe 

brandingfordel – og plads 

til videreudvikling

Johannes Lundsfryd 
glæder sig meget over 
prisen, der kommer til at 
være en stor fordel for 
Middelfart Kommune. Der 
er store 
brandingpotentialer – og 
så understreger prisen det 
store arbejde, der i 
Middelfart er blevet lagt 
med en grøn profil for øje.

– Vi vil gerne bruge den 
her pris til at finde ud af, 
hvordan vi kan bringe os til 
næste skridt i den her 
rejse. Lidt for sjov har jeg 
brugt sammenligningen, at 
vi ved, at Nørre Aaby har 
Danmarks bedste 
romkugler. Det er 
fantastisk og de smager 
himmelsk. Man kan ikke 
gå i en by i Danmark uden 

skilte for Nørre Aabys 
romkugler. Når man kan få 
den succes omkring 
romkugler, så forestil dig 
den succes man kan få 
med branding for at være 
den mest bæredygtige 
destination i Europa. Der 
ligger enorme potentialer 
og muligheder der, siger 
Johannes Lundsfryd.

Det grønne har i mange år 
været en central del af den 
politiske strategi for 
Middelfart Kommune, en 
strategi som borgere, 
foreninger og erhvervsliv 
har bakket op omkring. Det 
er det samspil der, ifølge 
Johannes Lundsfryd, har 
sikret, at Middelfart 
Kommune nu kan kalde 
sig for Europas mest 
bæredygtige destination.

Det handler for 
borgmesteren om, at være 
bevidst om 
klimaforandringernes 
konsekvenser – og at være 
bevidst om hvordan vi som 
mennesker og som 
forbrugere på bedste vis 
kan hjælpe den klode vi 
bor på.

– Jeg tror, at det er en 
dagsorden, der er vigtig. 
Det at forholde os til det 
klima vi er en del af og 
som vi alle influerer. Vi har 
brug for at tænke over, 
hvordan vi lever. Vi har 
brug for at indrette os på 
en måde, hvor der også er 

plads til naturen. Sådan er 
det. Vi bruger flere 
kvadratmeter til at bygge 
boliger og virksomheder. 
Hvad betyder det for 
klimaregnskabet? For 
naturen? Og for pladsen til 
naturen?, lyder det 
spørgende fra Johannes 
Lundsfryd.

– Naturen er presset. Vi 
ved, at hvert år har verden 
brugt, hvad der svarer til 
alle producerede 
ressourcer allerede til 
sommer. Det vil sige, at vi 
tærer hele tiden på 
verdens ressourcer. Så på 
et tidspunkt løber vi jo tør. 
Derfor har vi brug for at 
øge 
genanvendelsesprocenten, 
vi har brug for at producere 
nye tebakker ud af gamle 
trærester, hvad end man 
kan finde på, forklarer 
Johannes Lundsfryd og 
fortsætter:

– Det liv vi fører som 
moderne mennesker har 
enorme konsekvenser, 
både for os som 
mennesker, men også for 
naturen og klimaet. Det er 
her vi er nødt til at forholde 
os til det.

Verden er større 
end Middelfart

Selvom Middelfart er en 
helt fantastisk kommune 
med mange skønne 

naturperler, virksomheder, 
hoteller og restauranter, ja 
så er Middelfart en del af 
noget større. Det er 
borgmesteren meget 
bevidst om, og derfor har 
man i Middelfart ved 
mange lejligheder søgt et 
samarbejde, ikke blot på 
tværs af kommuner, men 
også på tværs af lande.

Middelfart Kommune 
arbejder strategisk med 
EU-projekter, både inden 
for det bæredygtige, men 
også på skoleområdet 
søger Middelfart 
Kommune EU-
akkrediteringer og 
projekter. Det følger godt i 
tråd med den strategi, der 
er lagt for kommunens 
børn og unge, fortæller 
borgmester Johannes 
Lundsfryd.

Danske Digitale Medier 
har tidligere skrevet om 
Middelfart Kommunes 
tætte samarbejde med det 
syddanske EU-kontor 
(SDEO), der bidrager til at 
finde partnerskaber og 
puljer som kan søges af de 
syddanske kommuner, 
regionen og 
virksomhederne. For 
Johannes Lundsfryd 
betyder det meget, at 
Middelfart Kommune dels 
kan bidrage med deres 
store viden på det grønne 
område, men også at 
Middelfart Kommune kan 
få inspiration fra andre 

kommuner rundt om i 
Europa.

– For det første ligger der 
noget vidensmæssigt i det. 
Vi kan lære af hinanden. Vi 
synes jo selv, at Middelfart 
Kommune gør det 
fremragende på det 
grønne, men det er der 
også mange andre der gør. 
Vi skal jo have øjne og øre 
åbne og lade os inspirere 
af, hvad der sker for andre 
på området, siger 
Johannes Lundsfryd.

– Og så har vi en helt 
grundlæggende ambition, 
primært for vores børne- og 
ungeområde, hvor vi skal 
gå fra at være 
Middelfartbarn til at være 
verdensborger. Vi skal 
dybest set være en del af 
noget større. Det er en 
meget vigtig del af 
dannelsen hos vores børn 
og unge mennesker, 
måske den vigtigste del af 
dannelsen, at det ikke kun 
handler om os selv. Det er 
vi nødt til at understrege 
gennem konkrete tiltag på 
tværs af skoler, byer og 
andre samarbejder, lyder 
det afslutningsvist fra 
borgmester i Middelfart 
Kommune, Johannes 
Lundsfryd.

Middelfart vandt som én 
ud af tre særligt udvalgte 
kommuner, hvor 
konkurrenterne var Thisted 
og Gürsu i Tyrkiet.

Johannes Lundsfryd 
har, i et tæt 
samarbejde med 
byrådet og tidligere 
byråd, arbejdet 
hårdt på en 
bæredygtig 
dagsorden for 
Middelfart 
Kommune. Det har 
nu medført en 
særdeles eksklusiv 
pris, nemlig prisen 
som EU’s mest 
bæredygtige 
destination.

Middelfart Kommune er den mest bæredygtige destination i EU
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I foråret 2021 svarede 
borgerne i Fredericia 
Kommune på, hvordan de 
havde det. 1.664 
fredericianere deltog i den 
omfattende undersøgelse 
af trivsel, sundhed og 
sygdom i Danmark. I dag 
bliver de lokale resultater 
af undersøgelsen 
offentliggjort, og der er igen 
positive tendenser at 
spore.

– Undersøgelsen viser, at 
81% af fredericianerne 
vurderer, at de har et godt 
helbred. Det er en lille 
stigning i forhold til 

resultaterne fra 2017, og 
det positivt, da andelen af 
borgere med godt 
selvvurderet helbred 
generelt set har været 
faldende siden 2010, siger 

formanden for 
Beskæftigelses- og 
Sundhedsudvalget, Connie 
M. Jørgensen.

Undersøgelsen viser også, 
at Fredericia ikke har haft 
det samme fald i andelen 
af borgere med god 
livskvalitet fra 2017-2021 
som regionen.

– Selvom der er positive 
takter at spore, så viser 
resultaterne af 
undersøgelsen også, at der 
stadig er meget at gøre for 
at forbedre 
fredericianernes sundhed 
– især i forhold til fysisk 
aktivitet, kost og mental 
sundhed. Det er vigtigt at 
huske på, når vi skal 
prioriterer vores ressourcer 
på sundhedsområdet, at vi 
ser det som en langsigtet 
investering i 
fredericianernes sundhed 
og ikke som en udgift, siger 
Turan Savas, næstformand 
for Beskæftigelses- og 
Sundhedsudvalget.

Fredericianerne 
ryger og drikker 
mindre

Et andet meget positivt 
resultat af undersøgelsen 
er, at andelen af 
dagligrygere også er faldet 
markant. Fra 2017 til 2021 
er der sket det største fald 
af dagligrygere i 
sundhedsprofilens historie, 

og det gælder begge køn 
og alle aldersgrupper. På 
trods af det store fald, er 
andelen af fredericianere, 
der ryger dagligt, stadig 
væsentlig større end 
regionsgennemsnittet

Samtidigt er der også sket 
en positiv udvikling i 
forhold til fredericianernes 
indtagelse af alkohol. 
Andelen af borgere, der 
drikker mere end 10 
genstande på en uge, er i 
Fredericia faldet fra 22,1% i 
2010 til 13,7% i 2021. Det 
betyder, at andelen i 
Fredericia Kommune ligger 
under 
regionsgennemsnittet. 
Undersøgelsen viser, at 
langt flere mænd end 
kvinder drikker mere end 
10 genstande ugentligt, og 
det gælder alle 
aldersgrupper.

Usunde kostvaner, 
for lidt fysisk 
aktivitet og et 
dårligt mentalt 
helbred

Resultaterne af 
undersøgelsen viser også, 
at 22,1% af fredericianerne 
har et usundt kostmønster. 
Det vil sige, at de følger 
kun få eller ingen af 
Fødevarestyrelsens 
kostråd. De har med andre 
ord et lavt indtag af frugt, 
grønt og fisk og et højt 

indtag af fedt. Det er dog 
en tendens der ses både i 
regionen og Fredericia, 
hvor andelen af borgere 
med et usundt 
kostmønster har været 
jævnt stigende siden 2010.

Samtidigt viser 
undersøgelsen, at kun 
18,2% af fredericianerne 
dyrker moderat til hård 
fysisk aktivitet i fritiden i 
mindst 4 timer om ugen. 
Det er et markant fald på 
9,5 procentpoint siden 
2010, hvor andelen lå på 
27,7%.

– Det er særligt blandt de 
unge, at der er sket et fald, 
og dermed ligger vi under 
regionsgennemsnittet. Det 
er en kedelig tendens, da 
vi ved, at fysisk aktivitet 
forebygger en række 
sygdomme som f.eks. 
overvægt, 
hjertekarsygdom, type 2-
diabetes og visse 
kræftformer, siger Connie 
M Jørgensen.

Resultaterne viser 
desuden, at 18,6% af 
fredericianerne har et 
dårligt mentalt helbred, og 
det er en fordobling på 
bare 11 år. Undersøgelsen 
viser, at flere kvinder end 
mænd har et dårligt 
mentalt helbred, og at der 
især er sket en markant 
stigning blandt de yngre 
aldersgruppe
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Sådan har fredericianerne det
Der er positive 
tendenser at spore 
i den netop 
offentliggjorte 
sundhedsundersøg
else, men der er 
stadig meget at 
gøre især, når det 
drejer sig om 
fysisk aktivitet, 
kost og mental 
sundhed

Af Mille Dyhrberg
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Udover at levere hit på hit 
til andre kunstnere, viste 
Odbjerg på scenen i 
Tøjhuset, hvorfor han selv 
er slået igennem, trods 
branchekritikers råd om at 
stoppe som solist for at 
koncentrere sig om at 
skrive sange til andre. Lad 

det være sagt med det 
samme. Tak fordi, du ikke 
gjorde det, Andreas 
Odbjerg.

Udsolgte koncerter, 
hitparader og Danmarks 
mest spillede nummer. 
Andreas Odbjerg har for 
alvor sat sig stålfast på den 
danske musikscene. Med 
de ord inviterede Tøjhuset 
til koncert i en tid, hvor må 
man må samles igen, og 
jeg skal da lige love for, at 
mange var samlet. Totalt 
udsolgt og et publikum som 
var klar til at lade sig 
forføre af Odbjergs musik, 
sang og hans ekstremt 
nærværende 
liveperformance spækket 
med ironi, humor og kække 
på bemærkninger på 
kanten af det lovlige.

Men når man er Andreas 
Odbjerg i 2022, så må man 
alt.

Med hits som “I morgen er 

der også en dag”, “Føler 
mig selv 100, “Velkommen 
tilbage” og ikke mindst den 
folkelige “Stor mand” var 
der lagt op til en fest, og 
det blev en fest, hvor 
bandet også levede op til 
Odbjergs egen ros af dem. 
Samspillet mellem dem og 
Odbjerg var helt magisk, og 
det var derfor med god 
grund, at Odbjerg og band 
kunne få publikum til 
næsten alt – endda at 
spille med, da Odbjerg 
gjorde sig selv til Pastor 
Odbjerg. En næsten hellig 
soulpastorsession, hvor 
mange rystede på hovedet, 
trak på smilebåndet, men 
alligevel var med hele 
vejen og dansede til 
musikken.

Det var 1,5 times musik, 
der spillede på alle følelser 
med en kunstner, der 
beviste overfor alle 
koncertgængere, hvorfor 
han lige nu er Danmarks 
absolut største kunstner 

uden sammenligning. 
Andreas Odbjergs lyd- og 
sprogunivers rammer 
nerven i det perfekte 
popunivers med 
koncertgængere i alle 
aldre, det var også tilfældet 
lørdag aften i Tøjhuset. Han 
blev også selv en smule 
imponeret gang på gang, 
når der blev sunget med på 
helt nye sange, og heraf 

fulgte også nye fortællinger 
om Odbjergs liv.

Odbjerg var også i kontakt 
med sit publikum, som han 
i en løbende dialog, med 
undtagelse af en række lidt 
for fulde koncertgængere, 
der som traditionen byder i 
Tøjhuset, bruger 
koncerterne på at drikke og 
ævle, alligevel lukkede 

munden på alle, når han 
sang fra sit inderste 
univers om kærligheden, 
livet, karrieren, modgangen 
og fighten.

Derfor giver vi Andreas 
Odbjerg og band ****** 
stjerner.

Hør hele anmeldelsen på 
AVISENS app

Andreas Odbjerg er en musikalsk popåbenbaring
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Den fynske 
popmusiker og 
hitmager, Andreas 
Odbjerg gæstede 
lørdag Tøjhuset i 
Fredericia. Her 
leverede han og 
bandet en 
magtpræstation, 
der cementerede 
hans position som 
Danmarks største 
sangskriver i disse 
tider.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Krigen i Ukraine er blevet 
udgangspunktet for en 
politisk debat, der nu har 
fået et flertal i Folketinget 
til at udskrive 
folkeafstemning. Dansk 
Folkepartis formand, 
Morten Messerschmidt, er 
yderst kritisk.

- Vi skal stemme nej, fordi 
vi skal holde fast i NATO. Vi 
kan se det der foregår i EU, 
hvor man ønsker at bygge 
en selvstændig 
forsvarsenhed, en 
selvstændig hær. Det vil 
blive en udfordring og en 
deling i NATO. Det kan jeg 
ikke se er i dansk interesse 
at bidrage til, siger Morten 
Messerschmidt og 
fortsætter:

- Jeg tror, at vores frihed, 
sikkerhed og 
selvstændighed, faktisk 
siden Anden Verdenskrig, 
er blevet garanteret 
gennem alliancen med 
amerikanerne, og nu også 
briterne, der ikke længere 
er med i EU. Derfor ønsker 
jeg ikke, at Danmark skal 
bidrage til at opbygge 

alternative konstruktioner.

En EU-hær vil kun tage til
Morten Messerschmidt 
kommer med en stor 
erfaring fra det EU-politiske 
system. I et årti har han 
været en fast del af 
systemet, et system der, 
ifølge Messerschmidt selv, 
ikke fungerer og som 
danskerne skal være 
meget kritiske omkring. 
Det gør sig også gældende, 
når det kommer til 
forsvarsforbeholdet. Et ”ja” 
kan få store konsekvenser 
i fremtiden.

- Det man taler om i 
Bruxelles, og som jeg 
oplevede i mine ti år 
dernede er, at det handler 
meget om EU’s autonomi – 
altså selvstændighed – 
hvor man vil gøre alt for at 
gøre ting uden 
amerikanerne. Der er 
mange vilde drømme i 
Europa-Parlamentet og 
medlemslandene om, hvad 
man vil bruge en EU-hær 
til, siger Morten 
Messerschmidt og 
fortsætter:

- Man vil blandt andet 
bruge den til alle mulige 
afrikanske konflikter. 
Særligt franskmændene er 
meget optagede af det, 
således de slipper for at 
sende deres egen tropper 
afsted. Derfor er der ingen 
tvivl om, at hvis den her 
EU-hær får luft under 
vingerne, på grund af 
Ukraine-krigen, så vil det 

føre til en distancering i 
forhold til amerikanerne og 
NATO.

Stikker ”Ja”-partierne 
danskerne blår i øjnene?

- Jeg vil i hvert fald sige det 
sådan, at det ikke er første 
gang, at de partier har 
taget fejl af, hvad EU-
samarbejdet skulle udvikle 
sig til. Prøv at tænk, hvis 
ikke vi havde holdt fast i 
kronen og havde sagt ja til 
at gå ind i Euroen ud fra 
hvad vi dengang fik lovning 
på, og sammenlign det 
med, hvad Euroen har 
udviklet sig til 
efterfølgende. Det er 
simpelthen EU-systemets 
DNA: At man starter et sted 
og æder sig længere og 
længere ind i 
integrationsmøllen. Det vil 
selvfølgelig også ske med 
forsvarsområdet, svarer 
Morten Messerschmidt.

”Timingen er 
fuldstændig 
forkert”

De første meningsmålinger 
viser, at der er et flertal af 
danskerne der er klar til at 
stemme ”ja” til 
afskaffelsen af 
forsvarsforbeholdet. De to 
tidligere EU-afstemninger 
viste også i deres tidlige 
stadier, at danskerne var 
klar til en afskaffelse, men 
som bekendt endte 
resultatet med at være et 
andet. Morten 

Messerschmidt frygter, at 
Ukraine-krigen bruges som 
redskab til at afskaffe 
forbeholdet.

- Jeg tør slet ikke gætte på 
resultatet. Der er ingen 
tvivl om, at ligesom vi 
oplevede det i 2015, hvor 
man ville bruge situationen 
omkring Europol til at 
skræmme danskerne til at 
stemme retsforbeholdet 
væk, ja så vil EU-partierne 
benytte sig af Ukraine-
krigen, hvor trist det end er, 
og prøve at få danskerne 
skræmt til at afvikle 
forsvarsforbeholdet. Det 
tror jeg kan være meget 
virkningsfyldt. Så jeg 
mener bestemt, at det kan 
blive op ad bakke at 
fastholde 
forsvarsforbeholdet, men 
det skal ikke gøre, at jeg 
ikke vil bruge alle mine 
kræfter på det, siger 
Morten Messerschmidt.

- Jeg må indrømme, at jeg 
synes timingen er 
fuldstændig forkert. For det 
første er der jo ikke nogen, 
der er ved deres fulde fem, 
der kan tro, at den EU-hær 
eller det EU-forsvar man 
kan bygge op, den skulle 
kunne løse den ulykkelige 
konflikt mellem Rusland og 
Ukraine. Det er kun NATO 
og NATO’s bolværk som 
gør, at Putin ikke tør 
angribe os. Uanset hvad 
man gør i Bruxelles, så er 
det ikke det der kommer til 
at bidrage til at løse den 
her konflikt, forklarer 

Morten Messerschmidt og 
fortsætter:

- Ydermere er det, synes 
jeg, et dårligt tidspunkt at 
holde en afstemning nu, 
fordi vi ikke ved hvad det er 
for et EU-forsvar man vil 
opbygge. Bliver det som 
Frankrig og Tyskland 
ønsker sig det; en stående 
europæisk armé på mange 
tusinde tropper, eller bliver 
det et løsere samarbejde. 
Det ved vi ikke. Derfor er 
det kloge selvfølgelig, at 
holde fast i forbeholdet, 
indtil vi ved mere om den 
sag.

Forbeholdene har 
været gode for 
Danmark

Morten Messerschmidt er 
ikke i tvivl om, at de 
danske forbehold har vist 
sig at være en rigtig god 
idé for Danmark og 
danskerne. 
”Skræmmebillederne”, 
som Messerschmidt kalder 
dem, har ikke virket. 
Tværtimod mener 
Messerschmidt, at 
virkeligheden er en anden 
end den ”ja”-partierne har 
fortalt danskerne.

- Jeg synes, man må sige, 
at de danske forbehold har 
vist sig at være meget 
mere guld værd, end man 
oprindeligt havde troet. 
Hvis ikke vi havde fået 
forbeholdet over for 
Euroen, så havde vi i dag 

været enormt gældsat i 
forhold til Sydeuropa. Vi 
havde været meget mere 
integreret i EU-samarbejdet 
end, vi er. Jeg tror, at de 
fleste danskere priser sig 
lykkelige for, at vi har Euro-
forbeholdet og dermed har 
den danske krone. Det 
samme i forhold til 
retsforbeholdet. Der fik vi 
at vide tilbage i 2015, at 
Danmark ville blive et rent 
slaraffenland for pædofile, 
terrorister, 
menneskesmuglere, og 
hvad ved jeg. Det er jo 
heldigvis ikke sket. De 
skræmmebilleder vi 
oplevede der tilbage for syv 
år siden, ja de er ikke 
blevet en del af 
virkeligheden – heldigvis, 
siger Morten 
Messerschmidt.

- Det samme tror jeg også 
vil gøre sig gældende her. 
Det er ikke mange 
måneder siden, at både 
udenrigsministeren og 
statsministeren var ude og 
sige, at det danske 
forsvarsforbehold 
overhovedet ingen 
betydning har. Det er jo det 
bedste af alle verdener, at 
det ikke betyder noget om, 
vi har det eller ej. Jeg kan 
godt frygte, at hvis vi først 
afskaffer det, og at der så 
sker en masse i EU-
samarbejdet i retningen af 
EU-forsvar, ja så sidder vi 
først i saksen, lyder det 
afslutningsvist fra formand 
for Dansk Folkeparti, 
Morten Messerschmidt.

Danskerne skal d. 1. 
juni til 
stemmeurnerne 
igen, denne gang 
handler det om EU 
og det danske 
forsvarsforbehold. 

Messerschmidt: Forsvarsforbeholdet er en garanti mod en EU-hær
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Af Matthias Runge Madsen
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Mikkelsen er spiller lige nu 
med stor succes i Frankrig, 
men nu skal drager han 
længere vestpå.

Til den kommende sæson 
skal Jakob Mikkelsen spille 
for FC Porto. Han kommer 
blandt andet i selskab med 

Sebastian Frandsen, 
Nikolaj Læsø og Jack 
Thurin. Jakob Mikkelsen 
flytter fra Istres Provence til 
Dragão Arena på en tre-årig 
kontrakt.

Jakob Mikkelsen er først i 
Horsens, men fik for alvor 
sit helt store 
seniorgennembrud i 
Fredericia HK. Med sine 
1,98 satte han mål ind på 
mål i Fredericia, men 
besluttede sidste år, at 
karrieren skulle fortsætte i 
udlandet. Her fik han 
kontrakt med det franske 
tophold, Istres.

Med 87 præcise skud i 18 
kampe spillet i 2021/22 
kan Mikkelsen prale af et 
gennemsnit på 4,83 mål 
per kamp og han har 
etableret sig som den 
største offensive trussel for 
det franske hold.

– Jeg er meget spændt og 
ivrig for at starte et nyt 

eventyr, hvor vi sigter på at 
vinde mesterskabet, og nå 
så langt som muligt i 
Champions League. Jeg 
ved også, at der er en 
fantastisk skandinavisk 
kultur i FC Porto, som jeg 
har hørt en masse gode 
ting om, siger Jakob 
Mikkelsen.

FC Porto trænes af den 
tidligere storspiller og 
stortræner, svenske 
Magnus Andersson, og 
netop ham glæder 
Mikkelsen sig til at blive 
trænet af.

– Jeg glæder mig til at blive 
trænet af Magnus, der er 
en håndboldlegende. Både 
ham og den skandinaviske 
kultur var blandt årsagerne 
til, at jeg er havnet i FC 
Porto – en klub, der 
udstråler professionalisme. 
Jeg ser frem til at spille her, 
og jeg er klar til det. At 
spille i Portugal bliver også 
lettere efter, jeg allerede 

har tilbragt et år i en af de 
bedste ligaer i verden. Jeg 
tager en masse erfaringer 
med mig, og den agter jeg 
at bruge i Champions 
League, der en vigtigt 
turnering for mig og 
klubben. Det helt store mål 
bliver at vinde 

mesterskabet, siger 
Mikkelsen og slutter:

– Jeg vidste ikke meget om 
Porto, men jeg har hørt 
gode ting fra nogle venner, 
der allerede havde været 
her. Jeg har aldrig besøgt 
byen, men jeg ved meget 

om klubben. Jeg er klar 
over, at det er en fantastisk 
organisation med flere 
sportsgrene på højeste 
niveau, og det er meget 
attraktivt for atleter som 
mig. Jeg kan ikke vente 
med at starte min rejse her 
og gå på banen for FC 

Tidligere FHK skriver kontrakt med portugisisk storklub
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Den tidligere 
højreback i 
Fredericia HK, 
Jakob Mikkelsen 
har skrevet 
kontrakt med FC 
Porto frem til 
2025. Det er 
holdets tredje 
signing til den 
kommende sæson. 
Målet er at vinde 
den portugiske 
liga. 

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

(Foto: Istres Provence 
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Mens omkring 14 
engagerede spillere 
inklusive træner Ole Bruun 
Andersen løb rundt og 
varmede op med en gang 
fodbold, forud for 3. 
divisionsholdets egentlige 
håndboldtræning, så 
klubbens formand Jacob 
Sandberg til på sidelinjen i 
hal C, der dannede 
rammen omkring 
træningen mandag aften.

Imens fodboldkampen var i 
gang, blev det til en snak 
om Middelfart 
Håndboldklubs nutid, og 
hvad fremtidsambitionerne 

er på både ungdomssiden 
og på seniorsiden.

- Lige nu har vi omkring 
300 medlemmer, coronaen 
viste sig at være lidt hård 
ved os til sidst. 
Medlemstallet er stagneret 
lidt, og vi er fint tilfredse, 
men vi vil gerne have lidt 
flere med i nogle af 
årgangene. Vores ønske er, 
a vi har to hold i alle 
årgange, og der er vi ikke 
helt endnu, siger 
Sandberg.

Det er fra de helt små, at 
man kan starte op med 
håndbold i Middelfart.

- Vi har vores trille-trolle 
hold om lørdagen, og der 
skal man nærmest bare 
kunne gå for at være med. 
De sættes i mere faste 
rammer rammer fra U6 og 
U8, hvor vi er rigtig mange. 
Der er de omkring 40 til 
træning hver gang, og det 
er vi rigtig glade for. De 
kommer lidt af sig selv i de 
årgange, konstaterer Jacob 
Sandberg.

Foruden ambitionen om, at 
få flere hold på 
ungdomssiden, har 
Middelfart Håndboldklub 
søsat et projekt for at 

uddanne fremtidens 
trænere og leder.

- Vi har projekt Next Gen, 
der er unge mennesker, 
hvor voksne er tovholdere, 
men vi har mange unge 
som hjælpetrænere. 
Projektes betydning ligger 
lidt i navnet næste 
generation. Det er et 
projekt i KFUM-regi. Det 
handler om at uddanne 
næste generation af 
trænere og ledere. Vi 
sender en gruppe drenge 
og piger til Hellebjerg i uge 
26 på trænerkursus. Der 
kører de et forløb og så er 
de med i syv faser, og det 
har vi stor held med. Vi 
sender ti afsted i år, og vi 
har flere, der spørger om 
de må komme med, men vi 
skal selv kunne følge med, 
siger Jacob Sandberg.

Ambitionerne

Jacob Sandberg har løftet 
sløret for ambitionerne på 
ungdomssiden, hvor 
klubben vil have to hold i 
hver årgang.

– Et andet fokus er på 
vores Next Gen, og så er 
der dem herinde, siger 
Sandberg og peger ud på 
den 40×20 meter store 

håndboldbane, hvor 3. 
divisionsherrerne render 
rundt.

- Med dem kan vi tale 
sportslige ambitioner. Der 
har vi lavet et nøgleord, der 
hedder det gode 
træningsmiljø, og vores 
miljø skal svare til 2. 
division træningsmæssigt 
uden, at vi er i den række 
endnu. Vi kommer der nok 
heller ikke til næste sæson, 
siger Jacob Sandberg.

Et miljø svarende til 2. 
division er et vidt begreb, 
men skåret ud i pap mener 
formanden, at 
træningsmiljøet skal være 
godt med mange til 
træning, have rammerne 
og et setup, hvor spillerne 
føler sig værdsat.

- Og som du (AVISENs 
udsendte, red.) kan se, så 
er de ikke gamle og ude af 
form, siger Sandberg 
inden, at det med et smil 
blev konstateret, at 
Christian Lynggaard er med 
på holdet, og at hans 
dåbsattest siger 42 år:

- Lynggaard får stadig ros, 
så ham må vi ikke kalde 
gammel og færdig, siger 
Sandberg.

Pt. spiller Middelfart med i 
den øverste halvdel af 3. 
division, men der er ingen 
tvivl om, hvad der 
drømmes om.

- Vi drømmer om at spille i 
2. division, men det er ikke 
sådan, at det er noget vi 
bare skal. Det er 
marginaler der afgører det. 
Vi er eksempelvis i pulje 
med KIF Kolding og 
SønderjyskEs andethold, 
og de skal rykke op. De har 
ikke råd til kun at være i 3. 
division. I år er rækken 
derfor svær, og alt efter 
hvad der sker, kan det 
være nemmere at rykke op 
til næste sæson. Det 
primære er dog det gode 
træningsmiljø, som vi er 
begyndt at lykkedes med, 
siger Jacob Sandberg.

Inden den nuværende 
træner, Ole Bruun 
Andersen, blev ansat, 
havde Middelfart Torben 
Sørensen som træner. Nu 
er Sørensen ansat i KIF 
Kolding som 
assistenttræner, og 
tidligere har han blandt 
andet med succes været 
træner for TM Tønders 
førstehold. Og kigger man 
på Ole Bruun Andersens 
cv, der blandt andet tæller 

flere sæsoner som 
cheftræner i Fredericia 
Håndboldklub, er det en 
bevidst strategi.

- Det har alt at sige. Det er 
igen det gode 
træningsmiljø. Havde vi en 
tilfældig signalerede man 
heller ikke, at vi vil det, 
udtaler Jacob Sandberg.

På trods af, at Middelfart 
har ambitioner om mere 
end 3. division er det ikke 
sådan, at de går ud og 
prikker potentielle spillere 
på ryggen. Størstedelen af 
spillerne på holdet er 
nogen, der kender 
hinanden fra tidligere 
klubber, og derfor er startet 
med at spille sammen med 
deres tidligere 
holdkammerater.

- Vi går ikke ud og er aktive 
for at hente folk, men folk 
skal komme her af lyst og 
for at få det gode 
træningsmiljø. Man skal 
komme her for at have det 
sjovt 2-3 aftener i ugen, 
fordi man vil det, slutter 
Jacob Sandberg.

Middelfart 
Håndboldklub har et 
seniorhold i 3. 
division, og 
målsætningen er, at 
de på sigt skal spille 
i 2. division. Fokus 
er dog først og 
fremmest på det 
gode træningsmiljø, 
og at få to hold i 
hver årgang på 
ungdomssiden.

Det gode træningsmiljø er i fokus i Middelfart
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Af Patrick Viborg Anderseen
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