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Den næstvigtigste grund er 
at censur ikke beskytter 
nogen mod noget som 
helst men tværtimod 
fremmer dumhed og 
uvidenhed.

Ikke desto mindre er 
censuren atter begyndt at 
trænge igennem efter 
knap 30 års ytringsfrihed, 
der hovedsageligt skyldes 
internettet. Under 
parolerne ”regulering af 
amerikanske techgiganter” 
vil mange politiske 
bevægelser have de gamle 
dage tilbage. En tid, hvor 
informationer blev 
kontrolleret og domineret 
af netop politik. Men 
denne strategi er meget 
lidt gennemtænkt. For den 
censur man sætter ind i 

dag, bliver brugt af dine 
modstandere i morgen.

Mange af 68’erne var 
inspireret af Marxismen, 
Maoismen og blev 
forankret i en 
venstrefløjsideologi, der 
ønskede et opgør med 
kapitalismen. En del af 
dem kom også ind på 
journalistuddannelsen. Her 
ændrede man på mange 
grundprincipper i det 
metodiske grundlag. Blandt 
andet blev begrebet 
objektivitet udsat for en 
transformation, hvor det 
ikke længere var så slemt 
at vælge sit stof efter egne, 
politiske overbevisninger. 
Tværtimod måtte man godt 
pifte lidt til kapitalismens 
mange negative 
konsekvenser, som det 
blev sagt. Det var 
naturligvis en tid, hvor man 
havde ”borgerlige” og 
”røde” aviser. Så kunne 
man købe en avis efter 
partibogen eller 
pengepungen. I dag er det 
ikke så slemt længere. 
Internettet har 
udkonkurreret avisernes 
betydning for den 
almindelige 
samfundsborger, og langt 
de fleste køber ikke 
længere aviser, hverken på 
papir eller online.
Mens alle så skraber 

resterne op fra gulvet er 
piberiet fra de 
hedengangne aviser til at 
høre. De vil have 
bistandshjælp. Men hvor 
mange aviser skal vi betale 
for over skatten? I dag 
betaler vi for hundredvis af 
medier via vores løncheck, 
selvom vi ikke har adgang 
til at læse indholdet, hvor 
meget er lagt ind bag 
betalingsmure. Det kræver 
en vis frækhed at forlange 
skatteborgernes betaling 
for indhold, de ikke må få 
andel i. Men sådan er det.

Internettet har sat 
informationerne fri. Vi kan 
udveksle informationer på 
sekunder, og der er ingen 
gatekeepers længere. 
Teknologivirksomhederne 
konkurrerer med hinanden 
om vores interesse og 
opmærksomhed, og som 
de flygtige forbrugere vi er, 
er ingen sikret mod 
pludselig 
markedsdominans fra en 
ny konkurrent. Alligevel 
mener mange politikere at 
der skal reguleres. Ikke på 
baggrund af saglige 
argumenter. Men primært 
på baggrund af 
informationer de ikke kan 
lide. Altså synspunkter de 
ikke deler. Og her kan 
mange være enige om, at 
der er uendeligt mange 

synspunkter, man gerne vil 
være foruden. Desværre 
for de pibede politikere er 
det ikke en løsning af 
forbyde de meninger, man 
ikke er enige med. 
Tværtimod bør man have 
meget vide rammer for 
ytringsfrihed, selv overfor 
personer som Donald 
Trump.

Desværre er der for, der er 
villige til at argumentere 
mod den nye trend med 
tilnærmelserne til 
censuren. Det er for nemt 
og bekvemt at gemme sig 
bag ved det traditionelle 
”nazist”-kort. I dag 
belemres vi alle sammen 
med en komplet ligegyldig 
”cookiebanner”, der 
hverken beskytter mod 
misbrug af data eller anden 
ondskab på internettet. 
Cookieloven er et 
fantastisk eksempel på 
hvor vidt man vil gå for at 
genere folk, alene på grund 
af symbolpolitisk makværk. 
Samtidig med at man 
håndhæver en håbløst 
forældet anvendelse af 
CPR, der nærmest 
betragtes som sikkerheden 
selv, selvom den sikkerhed 
intet er værd.

Der argumenteres for at 
internettet er farligt og skal 
styres. At den normale 

lovgivning er bagud. Dette 
er såre sandt. Men 
udviklingen kommer ikke 
fra politikerne, og 
barnepige-staten har 
allerede taget overhånd på 
rigtig mange andre 
områder. Man må som 
folkevalgt gå ud fra at der 
er tale om at rigtig mange 
voksne mennesker, der 
anvender internettet, og 
hvis man vil bruge børn 
som undskyldning for ens 
politik, så er der altså 
fortsat forældre derude, 
der både har og skal have 
ansvaret for børnene.

Den censur vi taler om er 
indgreb mod sociale 
medier. Man vil både 
beskatte dem, med henblik 
på at overføre indtægterne 
til det man mener er 
”rigtigt” eller ”værdigt” 
indhold. Såvel som kræve 
drakoniske bøder hvis de 
ikke straks fjerner indhold, 
nogen føler sig krænket 
over. Vi taler i denne 
forbindelse kun om 
ytringer. Selvom det for 
nogle kan virke tiltalende, 
når en politiker vil 
begrænse den frie 
meningsdannelse overfor 
holdninger man ikke kan 
lide, så kan udviklingen 
hurtigt vende. Den kan 
ende med at man også 
kommer til at begrænse sig 

selv, når magten en dag 
skifter til nogle andre. 
Ytringsfriheden er en 
forsikring mod diktatur. Det 
bør man tage alvorligt.

Det man også skal huske 
på er, at når informationer 
ændres eller tilbageholdes, 
så opstår der 
misinformation. Samtidig 
bliver man ude af stand til 
at forstå ens modstandere 
og deres rationale. Kort 
sagt bliver man kun 
dummere af censur. Det er 
svært for mange 
kriseramte medier ikke at 
falde for ideen om at 
straffe konkurrenterne på 
annoncemarkedet. Hvem 
ville ikke gerne have bare 
nogle af deres mange 
penge. Men det er 
hyklerisk, når man selv har 
siddet som gatekeepers i 
hundrede år. Internettet er 
en af det 21. århundredes 
allerstørste teknologiske 
nyskabelser, der har 
forbundet verden på en 
førhen utænkelig måde. 
Det har svækket og 
stækket magthavere over 
hele verden. Der skal være 
spilleregler, love og 
almindelig regulering. Men 
der skal ikke være censur. 
Heller ikke hvis der 
kommer gæster fra Kina, 
som vi har set i Tibet-
sagen.

Censur gør folk dummere
Den vigtigste 
grund til ikke at 
indføre nogen 
former for censur i 
et demokrati er, at 
det vil give lande 
uden demokrati en 
legitim 
undskyldning for 
selv at have 
censur.

Af Janus Bang
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Regeringen nedsatte i 
oktober 2020 
Reformkommissionen, der 
med professor Nina Smith i 
spidsen har fået til opgave 
at foreslå løsninger på en 
række komplekse 
udfordringer, som årtiers 
reformpolitik ikke i 
tilstrækkelig grad har løst.

Rapporten ‘Nye Reformveje 
1’ er den første rapport 
med anbefalinger og ligger 
i forlængelse af 
Reformkommissionens 
første publikation ‘Erkendt, 
forsøgt løst, uløst’ fra maj 
2021.

Uddannelses- og 
Forskningsminister, Jesper 
Petersen, var kort efter 
reformkommissionens 
anbefalinger blev offentlige 
ude og tage afstand fra 
flere elementer.

– Gode uddannelser for 
alle er måske det vigtigste 
fundament under vores 
velstand og et afgørende 
bidrag til den 
samfundsmodel, vi har i 
Danmark. Og når vi kigger 
10 år frem, bliver det kun 
vigtigere. I dag har vi fået 
kommissionens rapport og 
anbefalinger. Der er altså 
ikke tale om et udspil fra 
regeringen, og et forslag 
som omlægning af SU til 
lån gror ikke i regeringens 
baghave, siger Jesper 
Petersen og fortsætter:

– Men der er mange 
anbefalinger, relevante 

problemstillinger bliver 
belyst, og der ligger et 
omfattende arbejde bag. 
Jeg ser frem til at dykke 
ned i det, og til at tage del i 
den debat, der forhåbentlig 
kommer i forlængelse af 
kommissionens arbejde.

Skal løse 
udfordringer

”Nye Reformveje 1” er 
Reformkommissionens 
anden publikation, men 
den første i rækken af 
udgivelser, hvori der 
præsenteres anbefalinger 
til at løse de komplekse 
udfordringer, som 
kommissionen tog op i 
deres første publikation 
”Erkendt, forsøgt løst, 
uløst” fra maj 2021.

Kommissionens i alt 35 
anbefalinger falder i tre 
dele og omhandler:

• Nye veje til de længste 
uddannelser

• Livslang læring til dem 
med mindst 
uddannelse

• Lettere at drive 
virksomhed

De mest centrale 
elementer i aftalen er 
disse:

• Anbefaler at droppe 
SU’en på 
kandidatuddannelsen 
og i stedet give de 
studerende mulighed 
for at finansiere 
uddannelsen med et 
lån på op til 12.500 

kroner om måneden.
• Anbefaler at forkorte en 

række 
kandidatuddannelser 
fra to til et år. De korte 
skal særligt være 
målrettet erhvervslivet.

• Anbefaler at ændre 
optagelseskrav til 
videregående 
uddannelser, så et 
karaktergennemsnit på 
9 giver adgang til alle 
uddannelser. Det skal 
mindske det 
karakterræs, der ifølge 
kommissionen fylder på 
ungdomsuddannelser.

• Der skal være mulighed 
for gratis 
efteruddannelse hele 
livet.

• Der skal laves 
målrettede indsatser 
for de faglærte og 
ufaglærte, som ifølge 
kommissionen halter 
efter og mangler basale 
kompetencer.

• Der skal etableres en 
fast track-ordning, der 
gør det muligt for de 
udenlandske 
medarbejdere at starte 
hurtigere.

• Internationale 
dimittender skal 
automatisk have 
ophold i tre år i 
Danmark, så de let kan 
tilgå arbejdsmarkedet 
efter endt uddannelse.

Særligt forslaget om 
fjernelse af SU for 
kandidatstuderende har 
fået meget medietid og har 
vakt opsigt på de sociale 
medier.

Fagbevægelsen 
mener det er skridt 
på vejen

Formand for 
Fagbevægelsens 
Hovedorganisation, Lizette 
Risgaard, glæder sig over 
den vej 
reformkommissionen har 
valgt at gå, men 
understreger samtidig, at 
der er behov for yderligere 
tiltag, hvis det skal løse 
udfordringerne.

– Anbefalingerne fra 
Reformkommissionen går i 
den rigtige retning, men jeg 
havde gerne set, at de var 
endnu mere ambitiøse i 
forhold til at løfte 
lønmodtagernes 
kompetencer gennem 
arbejdslivet, siger Lizette 
Risgaard blandt andet.

– Kommissionen kommer 
med en række 
anbefalinger, som rammer 
plet. De har både gode 
forslag til, hvordan man 
lettere kan gå fra ufaglært 
til faglært, og hvordan vi får 
løftet de 600.000 
danskere, som har svært 
ved at læse, skrive og 
regne, lyder det videre fra 
Lizette Risgaard, formand 
for Fagbevægelsens 
Hovedorganisation.

– Danmarks vigtigste råstof 
er veluddannede 
medarbejdere. Derfor skal 
vi selvfølgelig investere 
massivt i uddannelse, men 
vi er åbne overfor at 
diskutere, om vi bruger 

pengene på uddannelse på 
den rigtige måde. Vi står 
bl.a. overfor en kæmpe 
udfordring med mangel på 
faglærte og lærere, 
pædagoger, sygeplejersker 
og socialrådgivere, siger 
Lizette Risgaard 
afslutningsvist.

Arbejdsgiver-
organisation er 
glade for 
initiativerne

TEKNIQ, der er 
arbejdsgiver- og 
erhvervsorganisation for el, 
vvs og metal, modtager 
reformens udmeldinger 
med glæde. Ifølge dem kan 
det give et ”tiltrængt” løft 
af uddannelsessystemet.

Det nuværende 
uddannelsessystem er fra 
en anden tid, hvor mange 
arbejdede inden for 
samme område og sågar i 
samme stilling hele livet. 
Sådan er det jo ikke i dag, 
hvor digitalisering og 
teknologiske spring stiller 
store krav til livslang 
uddannelse. Derfor er vi 
nødt til at give 
uddannelserne en 
opdatering, siger adm. 
direktør Troels Blicher 
Danielsen, TEKNIQ 
Arbejdsgiverne.

– I øjeblikket er det alle 
mand på dæk, og vi er 
nødt til at være helt skarpe 
på, hvordan vi hjælper 
ledige i uddannelse og 
videre i job. Netop dette 

har vi gode erfaringer med, 
bl.a. i 
installationsbranchen, hvor 
vi har kortere 
opkvalificeringsforløb, som 
er meget succesfulde: Alle 
ledige kommer i arbejde 
eller påbegynder en 
erhvervsuddannelse. Det 
er bestemt et koncept, vi 
med fordel kan udbrede, 
siger den adm. direktør.

– Mange små og 
mellemstore virksomheder 
bruger dagligt unødigt 
meget tid og mange 
ressourcer på 
administrative opgaver og 
på ventetid ved rekruttering 
af udenlandske 
medarbejdere. Det er i 
mange tilfælde bøvl og 
byrder, som kunne og 
burde være undgået ved at 
luge ud i love og regler. Her 
er vi nødt til at grave 
dybere og skabe bedre 
vilkår for virksomhederne, 
siger adm. direktør Troels 
Blicher Danielsen, TEKNIQ 
Arbejdsgiverne 
afslutningsvist.

Reformkommissionen blev 
nedsat af regeringen for at 
foreslå reformer, der tager 
hånd om komplekse 
udfordringer. 
Kommissionens arbejde vil 
løbe til og med 2022. 
Undervejs vil en række 
temaudspil blive 
præsenteret. Der er ikke 
tale om udspil fra 
regeringen, men i stedet 
udspil fra den uafhængige 
kommission.
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Reformkommission i politisk modvind

Da forhenværende 
overvismand for 
De Økonomiske 
Råd, Nina Smith, 
trådte frem og 
præsenterede 
reformkommission
ens forslag til 
fremtidens 
reformer, var det 
med et smil på 
læben. Men hos 
regeringen og flere 
interesseorganisati
oner var der ingen 
grund til smil.

Af Matthias Runge Madsen
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Villads Bang-Kristensen 
står pludselig i lidt af en 
drøm. Han startede til kor i 
0. klasse, og tog 
efterfølgende springet og 
startede til musical i 
sommeren 2021. Nu har 
han spillet drengen Mick i 
blandt andet Tivoli i 
København foran 1.400 
mennesker. Inden da 
havde han kun optrådt til 

arrangementer på Den 
Kreative Skole, hvor det 
kun er familiemedlemmer, 
der kommer.

Historien omkring Villads 
og det at optræde på den 
ene eller anden måde 
stammer dog langt tilbage.

– Det har været lige siden 
jeg var helt lille. Jeg har 
altid interesseret mig for at 
synge, danse og skuespil, 
siger Villads, der sammen 
med sin mor, Lise, var forbi 
redaktionen til dette 
interview.

Noget interesse opstår 
grundet ens forældres eller 
søskendes interesse, men 
det er ikke tilfældet for 
Villads.

– Jeg er den eneste i 
familien, der er gået den 
vej. Min storesøster er til 
atletik og min far er 
håndværker, og min mor er 
pædagog, siger han.

Det hele startede i 
vuggestuen, hvor familien 
har billeder af, at Villads og 
en kammerat klædte sig 
ud. Det samme fortsatte i 
børnehaven, hvor Villads 
gik i Eventyrhuset.

– Vi havde et sted, hvor 
man kunne klæde sig ud i 
børnehaven og der var jeg 
altid inde og så oppe på 
scenen, siger Villads.

I børnehaven er man 
tilknyttet en stue, men 
Eventyrhuset er indrettet 
således, at stuerne er åbne 
og han gik derfor ind til 
teaterscenen, hvor man 
kunne klæde sig ud. Det fik 
nogle af de andre drenge til 
at spørge, hvorfor han 
klædte sig ud, og svaret 
var:

– Fordi jeg havde lyst.

Da Villads gik i 0. klasse, 
blev han meldt ind på Den 
Kreative Skole, hvor han 
begyndte at gå til kor, og 
det blev startskuddet til 
den rolle, som Villads nu 
har fået. Der havde været 
audition til Shu-Bi-Dua – 
the musical, men en af 
dem, der havde fået rollen 
som Mick, fik overgang i 
stemmen

– Da det skete, sagde min 
lærer på Den Kreative 
Skole, Sanne, at jeg godt 
kunne tage rollen og havde 
talentet til det, siger Villads.

Hvordan reagerede du på 
det?

– Jeg var så glad og 
spændt, og håbede, at jeg 
kom med, da jeg virkelig 
interesserer mig for det, 

forklarer Villads.

Efterfølgende skulle Villads 
optage en video og sende 
ind, og han kom til 
audition.

– Det skete nede i byen på 
kassernen, fortæller 
Villads, som havde nerver 
på.

Villads fik rollen, og det 
betyder, at han nu har 
optrådt på scenen i blandt 
andet i Tivoli, hvor han fik 
debut.

– Jeg havde nerver og 
rystede, men da jeg kom 
ind i det, var jeg ikke så 
bange. Det var det fedeste, 
jeg nogensinde havde 
prøvet, sagde jeg bagefter, 
siger Villads.

For at en musical går op i 
en højere enhed kræver 
det, at der præsteres hele 
vejen rundt. Derfor har 
Villads også kunnet mærke 
stor støtte fra det øvrige 
cast og folkene bag 
musicalen.

– De har været søde og 
støttet mig så jeg ikke faldt 
ned og var bange. Det har 
virkelig hjulpet, forklarer 
Villads.

Nu har Villads optrådt en 
del gange og føler sig 
sikker, og det at have 
været på scenen er også 
noget familien og vennerne 
har bemærket.

– De synes virkelig, at det 
er sejt deres ven er med. 
De har virkelig støttet mig 
igennem det, når jeg har 
været bange, forklarer 
Villads, der også i skolen 
ville fortælle alle 
kammeraterne om det:

 – Jeg ville så gerne 
fortælle, at jeg stod på 
scenen og optrådte for 
1.200 mennesker, siger 
han.

Men i skolen er det ikke 
sådan lige til at forholde sig 
til det setup, der er bag en 
musical af den karakter. 
Det samme har været 
tilfældet, når Villads har 
talt med familien, hvor han 
blandt andet har haft sin 
oldemor og søster med 
inde at se det.

– Min søster endte med at 
sige wow, forklarer Villads.

Hvad det bliver til i 
fremtiden er ikke til at spå 
om, men sikkert er det, at 
Villads vil blive ved med at 
ville opføre musicals så 
længe det er sjovt. Om det 
bliver til en karriere 
indenfor det, hvor det bliver 
en levevej, ved ingen 
endnu.

– Jeg drømmer om at blive 
ved med det, og føler det er 
fedt at blive bedre og 
bedre, slutter Villads.
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Tilfældighed sendte Villads i stor musicalrolle

Ti-årig Villads 
Bang-Kristensen 
fra Fredericia 
spiller for tiden 
rollen ”Mick” i Shu-
Bi-Dua – The 
Musical, men at 
han fik rollen, lå 
ikke i kortene, da 
han startede til 
musical på Den 
Kreative Skole i 
sommeren 2021.

Af Patrick Viborg Andersen
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Anniliva Høyer har indrettet 
egen klinik på 
Ingemannvejs 3 i 
Fredericia. 

Her forkæler hun sine 
klienter med et stort 
nærvær, the og samtale. 
Men det er noget af en 
rejse, som hun har været 
på.

– Jeg kunne ikke lade 
være. For mig handler det 
om at få lov til selv at 
kunne bestemme; at være 
til rådighed for mine børn, 

min mand og livet generelt, 
så det at kaste sig ud i 
noget er meget nyt. Det er 
lidt som en rutschetur. Det 
kilder i maven, men der er 
meget ild på det. Det er det 
her, jeg brænder for, 
fortæller Anniliva.

Hendes forretning er 
opstået i en tid, hvor 
mange mennesker 
efterspørger svar på livet 
og kroppens sprog, og det 
kan hun hjælpe med.

– Jeg er nyuddannet 
holistisk energiterapeut og 
mentor, og mentor har 
måske en dårlig klang, men 
det handler om, at når en 
klient kommer til mig har 
de svært ved at mærke 
deres indre. Nogle går til en 
psykolog for at få hjælp til 
deres indre, andre går til 
en kiropraktor for at få 
hjælp med noget fysisk. 
Hos mig kommer klienterne 
som eksperter i sig selv. De 
får ro på deres 
nervesystem, og de føler, at 
de kan svare ærligt på 
spørgsmålet om, hvordan 
de har det. Men når de får 
slukket for hjernen, kan de 

komme til at mærke et 
andet sted i kroppen, der 
måske giver nogle andre 
svar, siger hun og tilføjer:

– Jeg oplever nogle gange, 
at når en klient ligger på 
briksen, mærker de, at de 
har ondt i skulderen 
pludseligt, og heraf opstår 
en samtale, hvor klienten 
svarer, at han eller hun 
føler sig fastlåst, derfra 
kommer vi en hel del 
dybere. Det er så 
skidespændende. Jeg tror 
virkelig på, at kroppen 
fortæller mere end, hvad vi 
er vant til. Vi er vant til at 
løse det hele fra hjernen. 
Når vi træffer beslutninger, 
forsøger vi at regne det 
hele ud. Derfor er det 
spændende, når jeg har 
klienter, at der opstår de 
transformationer, der 
fortæller et andet sprog. 
Det er mega spændende.

Mange var i første omgang 
nysgerrige på, hvad 
holistisk energiterapi er, 
men klienterne kommer 
også med gode referencer 
fra klienter og instagram.

– Mine klienter er 
nysgerrige på, hvad 
holistisk energiterapi er, 
men typisk er der også 
klienter, der kommer fordi, 
de har hørt godt om det fra 
andre. Det er ofte folk med 
stress, der har svært ved at 
mærke deres indre side. 
Det kan være, at de har 
ondt. Det kan være et miks 
af forskellige 
behandlingsmetoder, jeg så 
tilbyder. Jeg kan en række 
tekniker fra andre 
videnskaber. Jeg behandler 
energi med energi. En 
klient får en unik 
behandling. Den er aldrig 
ens. Jeg tager 
udgangspunkt i personen, 
og hvordan denne har haft 
det siden sidst. Nogen har 
haft det skidt, andre godt. 
Den sidste type skal 
forkæles måske. Men 
begge går herfra med ro og 
og mere energi, fortæller 
Anniliva Høyer.

Anniliva Høyer gik fra et liv 
på scenen som 
musicalperformer, og det 
liv var godt, spændende og 
noget hun ville, men hun 
var kørt træt i det hele.

– Da jeg startede for et år 
siden, kom jeg selv fra en 
baggrund med stress og 
depression. Jeg manglede 
nogen, der kunne fikse 
mig. Jeg var også til 
psykolog og fik hjælp til min 
krop. At jeg nu er gået 
denne vej, har set på nogle 
skyggesider fra min egen 
fortid, og har fundet min 
egen kerne, får mig til at 
tænke; at der var “du”. Når 
man er stresset, er det tit 
fordi, man er blevet sat i en 
kasse. Man skal ud at 
arbejde 37 timer for at 
have succes, men hvordan 
har man det egentligt. 
Hvordan har jeg det, altså 
at sætte ord på, hvordan 
man har det. Nu kan jeg 
eksempelvis være der for 
andre, fordi jeg selv har det 
godt. Det har været sådan 
en livstransformation, siger 
hun.

Slut med 
hamsterhjulet

I dag drømmer Anniliva 
Høyer om at kunne leve af 
sin forretning, fordi hun 
nyder at kunne hjælpe 

klienterne til et bedre og 
mindre stressfyldt liv 
gennem samtale. Her kan 
vi tilføje, at Anniliva Høyer 
altid servere lækker the 
med urter, giver et fodbad 
med lavendel og god tid til 
samtale, visualiseringer og 
nærvær.

– Jeg håber på at kunne 
leve af min forretning på 
sigt. Jeg nyder at være 
hernede og nusse. At være 
der for mine klienter, og ja 
det er tit kvinder, men her 
kommer også mænd. De 
bliver hørt, spejlet i det de 
tænker, de føler. Det er 
sjældent, at folk har 
sådanne relationer, hvor 
man føler sig tryg og kan 
være helt åbent. Jeg skal 
leve af det og selv 
bestemme, fordi livet er for 
kort. Jeg kan ikke 
hamsterhjulet, det gør mig 
ikke noget godt, så at få lov 
at være hernede, være i 
min egen boble og dele ud 
herfra, det er simpelthen 
så lækkert.

Se hele indslaget på 
avisen.nu.

Anniliva Høyer er 
nyuddannet holistisk 
energiterapeut. Et liv 
på scenen som 
musicalperformer til 
et liv, hvor hun 
hjælper andre med 
at finde roen i livet, 
var hvad der skulle 
til for, at hun selv 
fandt ind til sit eget 
indre.

Vil hjælpe andre med at finde roen i livet
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På Museerne i Fredericia er 
det meget spændende 
nyheder, der i disse dage 
kommer ud fra byrådet i 
Fredericia. Beslutningen 
om at der skal satses på et 
nyt museum i byen, har 
vakt glæde og optimisme 
hos Karsten Merrald 
Sørensen og hans 
medarbejdere, der i dag er 
ansat under Fredericia 
Kommune og dagligt 
varetager opgaven med at 
holde styr på den store 
kulturarven, der rummes i 
byen.

– Jeg tror i almindelighed, 
at mange danskere ikke er 
klar over, hvor vigtig 
Fredericias historie er for 
Danmark. Og det siger jeg 
altså ikke på grund af en 
eller anden lokal 
patriotisme. Slaget ved 
Fredericia var ikke bare en 
lokal begivenhed. Det var 
et afgørende punkt i en 
storkonflikt ved midten af 
1800-tallet. Det danske 
rige var i borgerkrig!, 
fortæller Sørensen med 
stor energi.

Selvom mange 
fredericianere kender til 
festlighederne omkring 5-
6. juli, så er det mest 
lokalt, det er kendt. For den 
fortid som Karsten Merrald 
Sørensen og hans 
kollegaer er klar til at 
fortælle resten af landet 
om, handler om en tid hvor 
Danmark var helt 
anderledes end i dag. Riget 
bestod den gang ikke kun 
af Danmark, men også af 
hertugdømmerne Slesvig, 
Holsten og Lauenborg, men 
ikke alle var dansksindede. 
Mange var tysksindede, og 
de ønskede deres egen 
stat med egen regering, og 
indledte derfor et oprør 
mod den danske konge i 
1848. Det er denne 
konflikt, der udspandt sig 

ved Fredericia den 6. juli 
1849 – kort tid efter, at 
Danmark fik sin grundlov 
5. juni 1849.

– Slaget involverede hele 
Danmark. Der var soldater 
fra alle dele af riget, og på 
slesvig-holstensk side var 
billedet det samme. Hvis 
man rejser rundt i det 
nuværende nordtyske 
område, er der mindetavler 
og mindesten på alle 
kirkegårde over sognets 
sønner, der faldt ved 
Fredericia. Foruden disse 
var der en del soldater fra 
Sverige og Norge, der 
deltog som frivillige på 
dansk side og kæmpede 
for skandinavismen. På 
mange områder er Slaget 
ved Fredericia i centrum for 
opbygningen af den 
moderne danske stat, og i 
særdeleshed for 
grundlæggelsen af den 
danske selvforståelse. 
Sejren ved Fredericia satte 
en hel bevægelse i gang i 
Danmark, og internationalt, 
hvor der kom en kolossal 
stor tiltro til den danske 
styrke. Det fik en uheldig 
konsekvens ved nederlaget 
i 1864, men allerede i 
dagene efter sejren ved 
Fredericia i 1849 stod den 
danske befolkning bag en 
landsindsamling for at 
markerer sejren – det blev 
i 1858 fejret med 
præsentationen af statuen 
Den Tapre Landsoldat, som 
mere end noget andet er 
både et nationalt symbol 
og symbolet på Fredericia 
sammen med Fredericia 
Vold, forklarer Karsten 
Merrald Sørensen.

Det er sådan Fredericias 
centrale placering i 
Danmarkshistorien er 
kendt i det historiefaglige 
miljø. Guldgruben af 
fascinerende og dybt 
interessante historier fra 
datiden er så stor, at der 
efter Sørensens mening 
slet ikke er tvivl om 
mulighederne for at 
opskalerer fortællingen 
markant. Med de rammer 
som Museerne i Fredericia 
har på nuværende 
tidspunkt vil en sådan 
ambition ikke være en 
mulighed, mener han. Og 
netop derfor er han en 
varm fortaler for en ny plan 

for museet, som han selv 
står i spidsen for:

– Vi får løbende 
henvendelser fra 
potentielle gæster, der 
spørger til vores faciliteter. 
Det gælder alt fra 
parkering, cafeterie og 
toilet. Den ærlige snak er, 
at de rammer har vi faktisk 
ikke. Så hver gang vi 
spørger os selv, hvordan vi 
kan skabe rammerne til 
mange flere gæster, ender 
vi med det samme svar. 
Det kan vi ved at få bygget 
et nyt museum, for de 
nuværende bygninger er 
ganske enkelt ikke egnede 
til mange besøgende, og 
slet ikke moderne turister. 
Vi kan naturligvis altid 
tilbyde en frisk gåtur på 
volden, men vi formidler 
slet ikke historien på den 
bedste måde. Det handler 
eksempelvis om at give en 
hel familieoplevelse og 
have de rigtige kulisser.

Det er den 
nationalhistoriske arv, der 
går igen, når man hører om 
visionerne for et nyt 
museum. På spørgsmålet 
om hvor vidt det er 
realistisk med en 
topattraktion, er Sørensen 
ikke i tvivl. Han har rejst 
rundt i den danske og 
internationale 
museumsverden, hvor han 
med misundelse ser på 
hvor langt man kan komme 
med et professionelt 
grundlag. Altså at drive en 
professionel 
museumsvirksomhed der 
også tjener sine penge 
selv, især fordi gæsterne 
synes det er så godt, at de 

gerne vil betale for at 
komme ind.

– Når vi rejser ud i verden 
på ferie, så betaler vi gerne 
for at komme ind og se et 
museum eller en udstilling. 
De penge der lander i 
kassen for entre kan gå 
direkte til at finansiere 
formidlingen af historien, 
og derfor kan vi med 
denne mulighed opnå 
langt mere, end hvis vi er 
overladt til den offentlige 
finansiering. Så skal man 
opbygge en spændende 
udstilling, er det logisk at 
investeringen i at gøre 
dette skal tjene sig hjem 
via publikum.

Karsten Merrald Sørensen 
har med stor interesse 
fulgt med i den politiske 
debat om et 
fæstningscenter, og er 
meget glad for den energi, 
der nu er blevet lagt for 
dagen i Turisme- og 
Bosætningsudvalget. For 
det betyder meget at der er 
vilje og politisk indsats, 
hvis man skal satse på et 
nyt museum. I de ti år han 
har været en del af 
Museerne i Fredericia, har 
der været snakket om nye 
tiltag. Samtidig med at han 
som daglig leder står med 
det store ansvar for 
historien i Fredericia, har 
han altid været bevidst om, 
hvor meget det fylder i den 
fredericianske befolkning. 
For det mener han også er 
unikt:

– Vi snakker om hvem der 
er født indenfor eller 
udenfor voldene. Borgerne 
mener virkelig noget med 

deres byhistorie. Det tager 
jeg meget alvorligt. Når vi 
har skoleklasserne nede 
for at høre om Fredericia og 
de gamle dage, så kan vi 
også se børnene er helt 
med på, at det her kan 
noget. For historie er vigtig. 
At vi kender vores fortid. At 
vi kan sætte den ind i en 
forståelsesramme, så vi 
også får en identitet. Nu er 
der eksempelvis krig i 
Ukraine, og det fylder rigtig 
meget i hverdagen. Her 
kan vi med vores museum 
fortælle om en tid, hvor der 
også var krig i Danmark og 
Fredericia. En tid hvor man 
ikke vidste om man 
overlevede eller havde et 
hjem næste dag. Det er 
skæbnefortællinger, og det 
er med til at gøre os 
menneskelige, når vi får 
viden om historien. En ting 
vi gør meget ud af, det er 
at sætte navne på nogle af 
de mennesker, der levede 
dengang. At fortælle deres 
personlige historie. Det 
giver gæsterne mulighed 
for at kunne leve sig ind i 
deres virkelighed.

I den kommende tid har 
forvaltningen i Fredericia 
Kommune besluttet, at der 
skal laves undersøgelser 
og forarbejde med henblik 
på at konkretisere en 
nyudvikling. Også 
erhvervslivet har markant 
givet udtryk for, at der er 
behov for at komme i gang. 
Flere erhvervsdrivende i 
den indre by ser et nyt 
museum som en 
afgørende del af 
fremtidens Fredericia. For 
Karsten Merrald Sørensen 
er der heller ingen tvivl om, 

at der er et stort 
vækstpotentiale for 
Fredericia på baggrund af 
den unikke historie, der 
omgiver byen.

– Jeg bor her jo selv. Og 
Fredericia er en dybt 
inspirerende by. Jeg vil ikke 
gentage alle de klassiske 
fraser, som vi alle kender. 
Men jeg vil godt minde om, 
at det jo ikke er alle 
udenfor Fredericia, der 
kender de argumenter. 
Som museum vil vi kunne 
fortælle om det på en helt 
anden måde. Kort sagt vil 
Fredericia komme langt 
omkring, hvis vi har en 
topattraktion i byen. Så det 
er ikke kun historien og 
museet, der vil profiterer af 
projektet. Som historiker er 
jeg koncentreret om at få 
fortællingen bredt ud, men 
som borger i byen er jeg 
også interesseret i at 
fortælle om byen til andre. 
Nu skal der udarbejdes 
nogle analyser, og den 
kommende tid vil kunne 
skabe mere klarhed og 
fremdrift. Men det jeg 
ihvertald kan love er, at vi 
allesammen arbejder hårdt 
nede på Museerne i 
Fredericia for at lave den 
bedst mulige fortælling, 
hver eneste dag. Det koster 
penge hvis vi skal gøre det 
stort, men det håber jeg, 
for jeg tror personligt på, at 
de vil komme hjem mange 
gange igen. Og så er det jo 
heller ikke nogen skam, at 
Fredericias betydning for 
den nationale historie 
bliver fortalt vidt og bredt, 
slutter Sørensen.

Den politiske 
beslutning om at 
satse massivt på 
historien i Fredericia 
glæder 
museumsleder 
Karsten Merrald 
Sørensen.

Museumsleder glæder sig til nye muligheder
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  SAMFUNDAVISEN

Når et samfunds, en 
forenings eller en 
virksomheds vision er på 
plads kommer turen til 
strategien og 
handleplanerne. For 
hvordan når vi vores vision 
eller i det mindste kommer 
tættere på vores vision? 
Det handler denne 7. 
artikel om i miniserien om 
”Derfor er visioner vigtige”. 
Det er strategien og de 
tilhørende handleplaner, 
der forbinder visionen med 
det sted, hvor vi står i dag, 
det er strategien, som viser 
vejen frem mod visionen, 
og det er strategierne, som 
trækker os mod den 
uimodståelige vision, som 
vi i fællesskab har 
formuleret og forbundet os 
til.

Strategiens og 
visionens samspil

Visionen er den 
ledestjerne, der både viser 
og fortæller om en ønsket 
fremtidig tilstand for den 
organisation, det 
menneske, den kommune, 
den nation eller det 
samfund, vi taler om. 
Visionen som ledestjerne 
viser os dermed også 
retningen mod den 
ønskede tilstand, men 
visionen viser os ikke 
detaljerne om vejen dertil, 
delmålene, omvejene, 
elementerne, farerne og 
risikoen osv. Visionen 
handler alene om den 
fremtidige ønskede tilstand 
i form af et billede eller en 
beskrivelse, som vi skrev 
om i sidste artikel. Nej, 
detaljerne om vejen til 
visionen finder vi i vores 
strategi og de tilhørende 
handleplaner. Det vil sige, 
at vores vision realiseres 
via strategien med 
tilhørende handleplaner, 
hvis gennemførelse leder 
os i retning af den ønskede 
tilstand (visionen).

Det rette samspil mellem 
vision og strategien er 
afgørende. Det er et 
dynamisk samspil, der er i 
evig forandring, fordi 
verden omkring os 
konstant forandrer sig. 
Nogle tror dog stadig på, at 
visioner skal være statiske 
i den periode de rækker 
ind i, og at der er et lineært 
forhold mellem vision og 
strategier. Men dette er en 
forældet tankegang fra 
industrisamfundets 
tidsalder, hvor Scientific 
Management-tankegangen 
florerede, og arven herfra 
ser vi fortsat mange steder 
i samfundet i dag.

I dag er det ikke nok at 
beslutte sig for en vision 
med tilhørende strategi og 
gennemfører dem ud fra 
en given og fastlåst plan. I 
dag er det nødvendigt 
rettidigt at genbesøge 
visionen med tilhørende 
strategi i forhold til de 
forandringer vi oplever i 
verden omkring os. 
Forandringer som ofte 
kommer overraskende for 
os, fordi vi hverken er gode 
nok til at se hvad der sker 
omkring os eller gode nok 
til at tage ved lære af vor 
historie. Murens fald i 
1989, Corona-krisen og nu 

Ukraine-krisen er tydelige 
eksempler herpå.

Visionen og strategien skal 
derfor indtænkes i 
hverdagslivets gøremål, så 
vores daglige adfærd 
afspejler dem, ligesom 
vores oplevelser i 
hverdagen skal reflekteres 
ind i vores vision og 
strategi, så de rettidigt 
tilpasses og ikke står 
tilbage som slukkede 
fyrtårne. Dette bør vi alle 
gøre, uanset vores roller i 
samfundet, og med 
passende, rettidige 
intervaller bør vi foretage 
mere grundlæggende 
revisioner af vores vision 
og tilhørende strategier.

Den overordnede 
strategi

Den overordnede strategi, 
som vi taler om, er 
strategien for skabelsen og 
udlevelsen af vores vision 
med tilhørende 
handleplaner. Vi omtalte 
den overordnede strategi i 
vores første artikel om 
”Derfor er visioner vigtige”, 
hvor vi talte om den 
overordnede handleplan for 
artikelserien, og vi har fulgt 
den gennem alle artikler, 

ligesom vi har anvendt 
samme metode i arbejdet 
omkring udviklingen af Det 
Ønskede Samfund.

Den overordnede strategi 
handler om at knytte 
nutiden (vores mission) til 
fortiden (vores historie) og 
til fremtiden (vores vision) i 
en helt særlig proces og på 
en helt særlig måde. Kort 
fortalt består processen i 
fem elementer: 

1. Vores overvejelser om, 
hvor vi står netop nu 
(nutiden) 
2. Et tilbageblik på det vi 
ønsker at fastholde og på 
vores hidtidige succeser 
(fortiden) 
3. Et udsyn mod vores 
fremtidige tilstand (vision)
4. Strategien
5. Handleplanerne og de 
første skridt mod visionen.

Processen er iterativ, det vil 
sige tilbagevendende til 
tidligere elementer. Fordi vi 
bliver klogere undervejs, 
verden forandrer sig, nye 
aktører kommer på banen 
og nye strategier dukker op 
og præger processen på 
nye måder. Alt dette 
betyder også, at visionen 
skal genbesøges undervejs 
med passende 

mellemrum, som tidligere 
beskrevet. Ellers bliver 
vores vision forældet, 
visner bort og bliver et 
fængsel frem for et fyrtårn. 
Men visionen skal kun 
ændres, når der sker 
markante og pludselige, 
uforudsete omvæltninger i 
verden omkring os.

Den overordnede strategi 
er et spændende og 
komplekst kapitel, som vi i 
detaljer må vende en 
anden god gang.

Handleplanerne

Handleplanerne medvirker 
til at realisere visionen og 
strategien i forhold til den 
organisation, det 
menneske, den kommune, 
den nation eller det 
samfund, som vi taler om. 
Det kan være knyttet 
specifikt til opgaven 
(missionen), 
ledelsesprocesserne eller 
de 
forudsætningsdannende 
rammefaktorer for 
virksomheden. Det kan 
være handleplaner om 
kommunikation, 
kompetenceudvikling, 
kapacitet, økonomi, 
personale, fysiske rammer, 
arbejdsmiljø, 

virksomhedskultur, 
relationer til 
samarbejdspartnere og 
listen kan fortsættes. 
Pointen er, at hver enkelt 
handleplan, skal spille 
sammen med hinanden, 
den overordnede strategi 
og selve visionen. Kun 
derved når vi i mål med 
visionen.

Afrunding

Vi runder miniserien om 
”Derfor er visioner vigtige” 
af med næste gang at se 
på forudsætningerne for 
visioners succes. Artiklen 
udkommer den 27. april 
2022 i AVISEN.

Debatten om Det ønskede 
Samfund fortsætter også. 
Oplægsartikel til næste 
debat udgives i AVISEN den 
20. april 2022, for den 28. 
april 2022, kl. 19-21 holder 
vi næste debataften, hvor 
vi fortsætter debatten om 
”Fremtidens grænseløse 
uddannelsesmiljø”. Læs 
mere om debatten i AVISEN 
(uge 09 og 12 i 2022) og 
på hjemmesiden: www.det-
ønskede-samfund.dk/.

De to debattører 
kigger nærmere på 
strategien og 
handleplanerne.

Strategien og handleplanerne
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Fredericia Vold er et meget 
flot og velbevaret 
fæstningsanlæg. Det 
består nu af otte hele 
bastioner, en halv bastion 
samt volden langs 
Østerstrand, der munder 
ud i Kastellet. Der er et 
væld af historier og 
kulturarv i dette store 
anlæg, og man kan både 
se og mærke det, hvis man 
kigger efter. Fæstningen 
har haft sin udformning 
siden 1650, men der er 
foretaget mange forskellige 
ændringer forskellige 
steder. Det gør at 
bastionerne fortæller 
forskellige historier. 
Eksempelvis vil man på 
Slesvigs Bastion ved 
Sjællandsgade og Vester 
Voldgade kunne se, 
hvordan en bastion så ud, 
dengang 
fæstningsanlægget blev 

grundlagt og opbygget i 
1650’erne. Slesvigs 
Bastion er nærmest hul 
med en plads inde bag 
bastionen. Det var omtrent 
således, at fæstningens 
bastioner oprindeligt så ud, 
da fæstningen stod færdig i 
1657, og hvor 
Frederiksodde, som 
fæstningsbyen oprindeligt 
hed, første gang blev udsat 
for krig.
Den danske konge, 
Frederik 3. erklærede 
nemlig krig mod den 
svenske konge, Karl 10. 
Gustav. Håbet var at tage 
hævn over svenskerne for 
den seneste tabte krig. 
Desværre var både den 
svenske konge og den 
svenske hær meget 
krigsvante, og de trak 
krigen over i Danmark. I 
august måned 1657 kom 
svenskerne til 
Frederiksodde, hvor de 
mødte en ny og meget 
stærk fæstning. 
Svenskerne iværksatte 
derfor en belejring af 
fæstningsbyen fra en 
befæstet lejr ved 
Bredstrup. Efter to 
måneders planlægning var 
svenskerne klar til at 
angribe Frederiksodde den 
24. oktober 1657. Som 
signal til angreb satte man 

ild til et bondehus i Erritsø 
kl. 6.00 om morgenen, og 
dermed var angrebet i 
gang. 
Svenskerne angreb de tre 
portåbninger på samme 
tid. Det var Søbjerg Port, 
Prinsens Port og Kongens 
Port. Herudover angreb 
man ud i Møllebugten, hvor 
fæstningen kun var 
beskyttet af nogle 
forsvarspalisader. Da 
svenskerne kom forbi dem, 
kunne de både angribe 
mod volden udefra og falde 
danskerne i ryggen indefra. 
Det tog kun ca. halvanden 

time for den krigsvante 
svenske hær at erobre 
fæstningsbyen 
Frederiksodde. Selvom det 
var en ny og stærk 
fæstning, var der slet ikke 
nok soldater til at forsvare 
den meget store fæstning. 
Den danske hær i 
Frederiksodde var slet ikke 
forberedt på angrebet. I 
spidsen for danskerne var 
rigsmarsk Anders Bille, og 
han måtte i hast sende 
danske soldater frem til 
volden og bastionerne for 
at beskyde de 
fremadstormende 

svenskere. Ved Kongens 
Port blev angrebet i første 
omgang standset. Der var 
hårde kampe, men 
svenskerne blev holdt ude. 
Ved den midterste port i 
fæstningen udnyttede 
svenskerne, at der på dette 
tidspunkt ikke var vand i 
voldgraven. Derfor kom 
svenskerne op på volden 
og gik i nærkamp med de 
danske forsvarer. Anders 
Bille blev her ramt i 
hovedet af en 
musketkugle, og blev 
derfor båret tilbage til 
kastellet. Da danskerne 
overgav sig, gav den 
svenske general Wrangel 
tilladelse til, at de svenske 
soldater måtte plyndre 
byen så meget de kunne i 
to timer.
Herefter blev den svenske 
hær i Frederiksodde. 
Fæstningsbyen led 
imidlertid endnu større 
overlast, da polske, 
brandenburgske og 
østrigske hjælpetropper 
knapt et år senere nåede 
frem til Frederiksodde, 
hvorefter det nu var dem, 
der besatte fæstningsbyen 
og dens svenske soldater. I 
maj 1659 var svenskerne 
rømmet fra Kastellet, og 
således kunne 
hjælpetropperne indtage 
fæstningsbyen uden kamp. 
Under indeslutningen 
vidste svenskerne, at de 
levede på lånt tid i 
fæstningen, og netop 
derfor fandt de værste 
plyndringer og 

ødelæggelser af 
fæstningsbyen sted i dette 
tidsrum, og da krigen 
endeligt var forbi i 1660, 
skulle man genopføre både 
fæstningen og byen fra 
grunden.  
Efter svenskekrigen 
påbegyndte man i midten 
af 1660’erne 
genopbygningen af 
fæstningsvolden og byen. 
Nu blev fæstningsvoldens 
bastioner, på nær Slesvigs- 
og Dronningens Bastion, 
fyldt op med jord. På denne 
måde opbyggede man de 
andre steder en såkaldt 
kavaler, der var en høj 
skydestilling, til 
bastionernes 
fæstningskanoner, som 
man jo eksempelvis nu kan 
se det på Prinsessens 
Bastion. 
Slesvigs Bastion blev ikke 
fyldt med jord. Den står 
stadig i dag med et hul. 
Grunden til, at den ikke 
blev fyldt op, er 
sandsynligvis, at pladsen 
inde i bastionen skulle 
kunne bruges som 
våbenplads til materiel og 
mandskab. Derfor kan vi 
stadig i dag gå forbi og se 
denne bastion, der mere 
end noget andet viser, 
hvordan fæstningen så ud 
første gang Fredericia Vold 
blev brugt i krig. 

Slesvigs Bastion

Museumslederen 
kigger på Slesvigs 
Bastion, der er den 
ene af ud af otte 
bastioner.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Stormen på Frederiksodde tegnet af Erik Dahlberg, der selv deltog på svensk side den 24. oktober 1657. Foto: Museerne i Fredericia

Slesvigs Bastion set ude fra. Foto: Museerne i Fredericia





Der var lagt op til det første 
finalebrag mellem de to 
hold, der har skilt sig ud 
hele sæsonen igennem, 
men Gentofte har, 
imodsætning til de seneste 
sæsoner, vist sig ikke at 
være uovervindelige, og 
derfor har man i Middelfart 
troen på, at man kan 
stikke en kæp i hjulet på 
mesterholdet fra Gentofte.

De to hold har mødtes tre 
gange tidligere i sæsonen. 

To gange i grundspillet, og 
en gang i pokalfinalen. I 
grundspillet vandt begge 
mandskaber på udebane, 
og i pokalfinalen vandt 
Gentofte efter en tæt kamp 
3-2, så der var lagt op til en 
ny tæt kamp mellem dem.

Fra start var der nervøsitet 
at spore. Begge hold havde 
serveproblemer, og det var 
derfor ikke en særlig 
velspillet kamp i starten. 
Det var Gentofte, der først 
smed nerverne, og kom 
foran med 13-8, hvilket fik 
hjemmeholdet til at 
forlange timeout. Det 
vendte sættet fuldstændig 
på hovedet og Middelfart 
fik udlignet til 17-17. 
Efterfølgende lavede 
Christopher Jay Gavlas to 
serves i træk og bragte 
Middelfart i ekstase. 
Vinden fortsatte med at 
blæse Middelfarts vej, og 
ved stillingen 24-20 kunne 
de lukke sættet, men i 
stedet spillede nerverne 
dem et puds. Gentofte 
hentede det ene point efter 
det andet, og med seks 
point i træk endte de med 
at vinde sættet 26-24.

I andet sæt var der aldrig 
den store tvivl om udfaldet. 
Gentofte kom foran 11-5, 
og det fik hjemmeholdet til 

at forlange timeout, men 
det fik ikke sat en prop i. I 
stedet kom Gentofte på 14-
9, men som sættet skred 
frem, fik Middelfart mere 
og mere styr på spillet. 
Tættere på end 24-22 kom 
de dog ikke, og i stedet 
vandt Gentofte sættet 25-
22.

Med sejre i de to første sæt 
kunne Gentofte afgøre det 
hele i en kort proces i 
tredje sæt, men ikke på et 
eneste tidspunkt var 
gæsterne foran i sættet. 
Middelfart var foran 7-4, 
men så fik Gentofte et par 
tvivlskendelser på deres 
side og det gjorde, at de 
udlignede til 12-12. Særligt 
en episode, hvor Middelfart 
appellerede for, at bolden 
havde været ude over 
sidelinjen, fik Mindaugas 
Navickas i det røde felt, og 
samtidig kom Nick 
Mickelberry til skade og 
måtte ud at sætte en 
forbinding under 
knæbindet, som han havde 
på. Bedst som man skulle 
tro, at Gentofte ville drage 
fordel af det, trak 
Middelfart igen fra, da 
rutinerede Leon Vester 
kortvarigt var på banen for 
at aflaste Mickelberry. Med 
tre point i træk fik 
Middelfart igen ro på, og da 

særligt Irvan Brar fandt 
storspillet frem, endte 
Middelfart med at vinde 
sættet 25-20.

Tendensen med, at 
Middelfart var i teten 
fortsatte i fjerde sæt. 
Middelfart kom foran 11-7, 
hvilket fik Gentofte til at 
forlange timeout. De fik 
reduceret til 12-11, men 
igen bevarede 
middelfarterne 
koldblodigheden og endte 
med at vinde sættet 25-
20.

Dermed skulle det hele 
afgøres i femte sæt. Det 
var til at starte med en tæt 
affære, hvor holdene 
skiftedes til at tage point. 
Ved sidebyttet midtvejs i 
sættet førte Middelfart 8-7, 
og efter sidebyttet trak de 
fra og kom foran 11-8. Det 
kom Gentofte sig ikke over, 
og endte med at tabe 
sættet 15-11. Det betød, at 
Middelfart vandt med 3-2 i 
den første finale, og 
dermed kunne tilskuerne 
og MVK bryde ud i jubel 
efter et storstilet comeback 
af hjemmeholdet.

Endnu et opgør i 
fem sæt

Alle Middelfarts tre opgør i 
semifinaleserien mod 
Marienlyst kom ud i fem 
sæt, og den tendens 
fortsatte i den første 
finalekamp, og igen var det 
Middelfart, der var det 
jagtende hold, men 
spørgsmålet er, hvorfor det 
skal være så tæt hver 
gang.

– Det er et godt spørgsmål. 
Jeg kunne tjene en højere 
løn, hvis jeg kunne svare 
på det. I det her tilfælde 
har vi ikke spillet i 14 dage 
og første sæt fik vi ikke 
gjort færdigt, og så kom vi 
bagud 2-0. Vi spillede en 
smule bedre, og det var 
nok til, at de lavede lidt 
flere fejl ovre på den anden 
side, siger Jacob Petersen.

Som vinder af har 
grundspillet havde 
Middelfart hjemmebane i 
kamp et, og de har også 
hjemmebane i kamp tre og 
i en eventuelt femte og 
afgørende kamp. Derfor var 
det vigtigt ikke at tabe den 
første kamp for, at fordelen 
i at kunne afgøre det på 
hjemmebane blev fjernet.

– Det betyder meget med 
hjemmebanerækkefølgen. 
Ved at vinde den første kan 
vi afgøre det på 

hjemmebane. Det betyder 
flere chancer i sidste ende. 
Vi er meget hook på at 
levere endnu mere på 
torsdag, når vi spiller 
derovre. Der har vi to 
spillere mere med. I dag 
(lørdag, red.) havde vi en 
ude af familiære årsager 
og en var ude med 
sygdom. Det giver flere 
muligheder for os, siger 
Jacob Petersen.

Gentofte kom med 12 
spillere på holdkortet, og 
havde derfor en større 
bredde at spille med end 
Middelfart. Alligevel holdt 
middelfarterne kadencen 
til sidst.

– Det er, fordi vi har et godt 
sammenspil og de ved, 
hvad der skal til. når det 
gælder. Vi har været gode i 
den slags situationer, og 
det viste vi mod Marienlyst 
og det viste vi også i dag 
(lørdag, red.). Derfor skal vi 
ikke klage over, at vi kom 
ud i femte sæt, slutter 
sportschefen med et smil.

Næste kamp i finaleserien, 
hvor der spilles først til tre 
sejre, er på torsdag i 
Gentofte. Den tredje finale 
spilles anden påskedag i 
Lillebæltshallen.

Middelfart 
Volleyballklub 
spillede lørdag den 
første finale mod 
Gentofte Volley. 
Middelfarterne 
misbrugte fire 
sætbolde i første 
sæt og endte med 
at tabe det. 
Middelfart tabte 
også andet sæt, 
men efter et 
storstilet comeback 
i de tre sidste sæt 
sejrede MVK 3-2 i 
sæt.

Gulddrømmen lever i Middelfart
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Af Patrick Viborg Andersen
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FHK går ind i slutspillet 
som underdog i forhold til 
at kvalificere sig til 
semifinalene.

Dels har Aalborg to point 
med i slutspillet, og dels 
har Skjern et point med 
over. Foruden det er det de 
to eneste mandskaber, 

som FHK ikke har slået 
siden oprykningen til ligaen 
i 2019. Det gør vilkårerne 
svære på forhånd, men 
fredericianerne er ikke 

bare lige til at slå ud af 
kurs. Med bastionen 
hjemme i thansen ARENA 
er håbet, at man kan sætte 
fut i det hele, selvom man 

er med på, at det bliver 
svært.

– Det er klart, hvis vi skal 
gå videre, kræver det point 
i en af de første to kampe. 
Vi har ikke slået Skjern 
siden oprykningen, men på 
et tidspunkt skal vi slå dem 
– og det kan ligeså godt 
blive nu. Vi har to kampe 
mod Mors også, og der er 
muligheder for at vinde 
mod dem og Skjern. Mod 
Aalborg skal vi lave en 
overraskelse i “hulen”, og 
på udebane bliver det 
svært, selvom vi var tæt på 
at vinde deroppe i 
grundspillet. Havde det 
ikke været for dommerfejl, 
havde vi fået noget med 
derfra, siger Thomas 
Renneberg-Larsen og 
fortsætter:

– Vi går ind til slutspillet 
med krumhals, og den 
energi, der skal i det. Vi 
spillede ikke i den sidste 
spillereunde i grundspillet, 
og vi har derfor haft fuld 
fokus på at være klar til 
den 21. april siden vi 
spillede på Mors. Vi har 
kunnet tilrettelægge den 
fysiske træning ud fra det, 
og få spillere tilbage fra 
småskader. Vi er toptunet 
og klar til kamp, når det 
går løs mod Skjern, siger 
han.

Det er første gang siden 
1980, at FHK for alvor 

spiller med om medaljer, 
og det kan også ses på 
interessen, at det er noget 
man vil ud at opleve live.

– Vi oplever stor interesse 
for kampene, selvom vi 
ikke kender alle 
tidspunkterne endnu. Vi 
kommer til at få fuld knald 
på vores hjemmebane, og 
kommer til at lave events, 
der vil lægge op til en fest 
til alle tre hjemmekampe. 
Vi må se, når vi spiller 
sidste kamp den 22. maj, 
om det bliver en øl eller 
sodavand som 
sæsonafslutning vi giver, 
eller om det er en 
semifinaleplads vi skal 
fejre, siger Thomas 
Renneberg-Larsen med et 
smil.

Siden oprykningen til 
ligaen i 2019 har FHK 
etableret sig som ligahold, 
og i denne sæson har 
holdet taget skridtet videre, 
og er en del af slutspillet. 
Det er kulminationen på 
det hårde arbejde, der har 
været lavet i en årrække.

– Ikke mange af vores 
spillere har været i 
slutspillet før. Det er læring 
til de kommende sæsoner, 
hvor vi også skal i 
slutspillet, og derfor får vi 
vigtig erfaring. I 
grundspillet kan man sige, 
at man altid kan vinde den 
næste kamp, hvis man 

taber, men i slutspillet er 
der ikke ekstra chancer – 
der er kontant afregning. 
De spillere, som vi har 
hentet til klubben, har haft 
som mål at komme med i 
slutspillet, og de er ikke 
mætte “bare”, fordi vi nu er 
med, og dem, der har 
været i her længere tid, vil 
kæmpe med næb og klør 
for, at vi kommer så langt 
som muligt. Vi kommer til 
at se et fightende hold og 
en fæstning på 
hjemmebane med masser 
af mennesker, hvor vi går 
efter tre sejre, slutter 
Thomas Renneberg-Larsen.

FHK’s program for 
slutspillet ser således ud:

Den 21. april: FHK – 
SkjernDen 24. april: 
Aalborg – FHK

Den 30. april / 1. maj: 
Mors-Thy – FHK
Den 7. / 8. maj: FHK – 
Aalborg
Den 15. / 16. maj: Skjern – 
FHK
Den 22. maj: FHK – Mors-
Thy
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FHK oplever stor interesse til historisk slutspil

Fredericia 
Håndboldklub 
spiller for første 
gang i nyere tid 
med om medaljer. 
Direktør Thomas 
Renneberg-Larsen 
håber, at 
fredericianerne 
kan sætte fut i 
slutspilspuljen 
med at hente point 
i en af de første 
kampe mod Skjern 
og Aalborg.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: AVISEN 
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Til dagligt går Magnus på 
Gymnasiet HTX Lillebælt, 
men da han er tilknyttet 
Fredericia Eliteidræt, er 
skolen tilpasset således, at 
han kan dyrke sin sport og 
samtidig gennemføre en 
gymnasial uddannelse, 
hvor han til sommer bliver 
student. Med en høj 
disciplin kan det lade sig 
gøre fortæller Magnus, der 
hev to uger ud af 
kalenderen for at være på 
træningslejren med det 

danske landshold, hvor 
kulminationen var at stå 
øverst på podiet til det ene 
løb.

– Det er første gang, at jeg 
kom på podiet i et 
udenlandsk løb, så det var 
mega fedt, siger Magnus 
og kommer ind på 
træningslejren:

– Vi kom til at have en lille 
fordel, da vi havde trænet 
en masse på banen inden i 
forbindelse med, at vi var 
samlet.

Det danske landshold 
havde fire BMX-kørere 
afsted, og selvom det er en 
individuel sportsgren, var 
der glæde at spore over 
Magnus Dyhres 
præstation.

– Vi føler det som et hold. 
En af mine kammerater 
sagde, at hun følte hun 
havde vundet, fordi vi 
vandt som danskere, siger 
han.

Europa Cup-løbene var i 
U23-klassen, og det er 
noget nyt, at man er 
begyndt at have et i BMX.

– Der er U23 i alle løb nu, 
men det har ikke været 

sådan tidligere. Der var 
man juniorkører som 17 og 
18-årig, og ellers var det 
elite fra 19 år og opefter. 
Derfor har der været god 
opbakning til det, da det er 
en form for mellemtrin 
inden, at man bliver elite, 
siger Magnus Dyhre.

Guldet vindes i 
hverdagen

Når Magnus Dyhre og de 
øvrige atleter til Fredericia 
Eliteidræts OL-projekt har 
været samlet med Eskild 
Ebbesen, har et af 
nedslagspunkterne været: 
Guldet vindes i hverdagen, 
og det har Magnus taget til 
sig.

- Jeg har forsøgt at 
optimere på tingene i min 
hverdag, da Eskild er 
kommet med guldkorn, 
som jeg kan bruge. Med de 
præstationer han har 
leveret, er der bevis for, at 
det virker. Det har blandt 
andet hjulpet mig til det 
her (at vinde en Europa 
Cup, red.), siger han og 
peger på, at det blandt 
andet er det med at spise 
på de rigtige tidspunkter, 
som han bruger.

For Magnus Dyhres venner 
og familie viser det nu, at 
han er på rette vej efter 
han har vundet løbet i 
Italien.

– De synes det er fedt, og 
vi har tidligere talt om, at 
OL måske virkede 
urealistisk, men det virker 
mere realistisk nu, når jeg 
har vundet et løb i 
udlandet, siger han.

Det har dog også sine 
omkostninger at være 
både på træningslejr og 
deltage i løb i udlandet, når 
man som Magnus Dyhre 
går på HTX.

– Jeg var lige to uger væk, 
og der var jeg med online 
lidt af tiden via Teams, og 
jeg prøver at få det til at 
hænge sammen, og være 
på forkant inden jeg tager 
afsted, siger han.

Til sommer bliver Magnus 
som nævnt student, og det 
indebærer de sidste 
eksaminer på skolen, hvor 
det giver mening, at man er 
ekstra koncentreret på 
skolen i tiden op til.

– Men der kommer flere 
løb frem mod 
studentertiden, så der er 

uger, hvor jeg ikke kommer 
til at være på skolen. Der 
handler det om at prioritere 
de rigtige ting for mig, 
fortæller Magnus Dyhre.

Lige for tiden træner 
Magnus Dyhre seks gange 
ugentligt, tre gange 
styrketræning og tre gange 
på cyklen. Til dagligt er han 
tilknyttet Taulov BMX, men 
for at få det mest optimale 
ud af træningen, tager han 
også til andre byer.

– Vi har miljøer i Randers 
og Skanderborg, hvor vi 
mødes og træner. Som det 
er lige nu kører jeg til 
Randers 1-2 gange i ugen, 
siger Magnus Dyhre.

Tidligere på året var 
Magnus Dyhre en af de 
atleter, der er tilknyttet 
Fredericia Eliteidræt, der 
fik midler af Fredericia 
Idrætsfond. Ved den 
lejlighed fik Magnus Dyhre 
20.000 kroner, der skal 
bruges på blandt andet 
træningslejre.

Taler ikke så 
meget resultater

I alt er der tilknyttet syv 
atleter til Fredericia 

Eliteidræts OL-projekt. 
Foruden Magnus Dyhre er 
det Malthe Lindeblad 
(svømning), Alberte Kjær 
(triathlon), Anna Skade 
Nielsen (skydning), Nicklas 
Kildehøj (skydning), Clara 
Westergaard (cykling) og 
Ida Krum (cykling). Målet 
er, at fire af atleterne 
kvalificerer sig til OL 2024, 
og om det har Eskild 
Ebbesen tidligere sagt, at 
det er realistisk.

– Det synes jeg, men et af 
fokuspunkterne er også, at 
vi taler meget lidt om 
resultater og 
succeskriterier. Vi taler om 
at lave det og hvad der skal 
til for det, og hvilket 
mindset man skal have. Alt 
det taler vi meget om, men 
det med resultater med, at 
man skal have et eller 
andet, eller om man er en 
succes eller fiasko, taler vi 
ikke om. Vi taler specifikke 
mål, hvor vi siger til 
eksempelvis Malthe, at 
han skal gå efter nogle 
bestemte tider, sagde 
Eskild Ebbesen tilbage i 
januar 2022.

Den 19-årig BMX-
rytter, Magnus 
Dyhre, er en del af 
Fredericia 
Eliteidræts OL 2024-
projekt, hvor Eskild 
Ebbesen er 
tilknyttet. Dyhre har 
senest været på 
træningslejr i Italien, 
hvor der i samme 
forbindelse var to 
Europa Cup-løb, som 
han deltog i, og der 
blev det til en 
andenplads og en 
sejr.

Fredericiansk OL-håb vandt første løb i udlandet
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Af Patrick Viborg Andersen

Magnus Dyhre da han fik overrakt midler af Fredericia Idrætsfon. Bagerst står formanden for fonden, Søren Andersen, og ved siden af er det Crossbridge Energys direktør, Finn Schousbye. Foto: AVISEN
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Venstres Kenny Bruun 
Olsen fortæller nu, at 
Venstre vil stemme for en 
kommende 

havneudvidelse i 
Fredericia, dog ønsker 
partiet, at ADP A/S betaler 
for en række løsninger, så 
borgerne i Fredericia, 
mindst muligt, mærker en 
kommende 
havneudvidelse.

I onsdags meldte Karsten 
Byrgesen (D), at han 
stemmer for en 
havneudvidelse i 
Fredericia. Han ville dog 
være sikker på, at miljøet 
ikke lider stor overlast, og 

man vælger de rigtige 
løsninger i forhold til 
miljøet.

Denne søndag morgen 
melder Venstres Kenny 
Bruun Olsen, at han og 
Venstre også stemmer for 
en kommende 
havneudvidelse i Fredericia 
Kommune.

– Først og fremmest er 
erhvervslivet en del af 
Venstres DNA. Vi ønsker et 
stærkt erhvervsliv i 

Fredericia med alt, hvad 
det bringer, fordi det skaber 
vækst, arbejdspladser, 
bosætning og fremgang i 
vores by, siger Kenny Bruun 
Olsen indledningsvist.

– Som lokalpolitiker skal vi 
også tage os af de borgere, 
der kan blive berørt af en 
kommende 
havneudvidelse, og her 
spiller det havneselskab, 
som Fredericia Kommune 
er storaktionær og ejer i, en 
større rolle. De mange 

penge, der er kommet i 
selskabet over de senere år 
skal ud at arbejde.

Hvordan?

– Det var eksempelvis en 
god løsning, da havnen var 
med, dengang vi udvidede 
og ændrede afkørsel 59. Vi 
er interesseret i at bruge 
samme løsning. En 
havneudvidelse er 
havnerelateret, så det er 
klart, at vi skal have 
havnen til at betale for en 
række løsninger, der 
modsvarer, de ting, 
borgerne kan blive generet 
af, siger Kenny Bruun 
Olsen og uddyber:

– Fredericia Kommune 
havde ikke alle pengene i 
kassen, da vi skulle udvide 
afkørsel 59, men det blev 
tilgodeset af havnen, netop 
fordi det var en 
havnerelateret udvidelse.

Husk borgerne

Imens Kenny Bruun Olsen 
igen og igen slår fast, at 
Venstre stemmer for, så vil 
han have, at man husker 
borgerne i Fredericia 
Kommune.

– Det er borgerne, der lider, 
hvis det støjer. Der kører i 
alt 360.000 lastbiler på 
Fredericias veje, så det er 
klart, at vi forventer, at det 
er noget, havnen vil være 
med til at betale for, når 
asfalten skal lappes og når 
det støjer. Der er skabt en 
milliardforretning med ADP 
A/S, som netop har 
præsenteret endnu et 
overskud på over 100 
millioner, selvfølgelig skal 
de penge ud at arbejde for 
ejerne, mener Kenny Bruun 
Olsen.

Erhvervslivet skal og 
havnen skal blomstre
– Selvfølgelig skal havnen 
udvides, selvfølgelig skal 
den blomstre, men den 
skal også give tilbage her, 
også er det klart, at 
erhvervslivet skal hænge 
sammen og have det godt i 
Fredericia. Vi er for 
erhvervslivet i Fredericia. 
Erhvervslivet skal have 
gode rammevilkår, så 
naturligvis skal der være 
gode forhold her og vi skal 
gribe de muligheder, der 
opstår, inklusiv en 
havneudvidelse, slår Kenny 
Bruun Olsen afslutningsvist 
fast.
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Venstre stemmer for havneudvidelse

Venstre stemmer 
for en kommende 
havneudvidelse i 
Fredericia - men 
havnen skal betale 
for gener.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: AVISEN 
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Ole Haugaard Jensen bor 
privat i Vejle, og er gift, og 
har et barn på 19 år, der til 
sommer bliver student på 
handelsgymnasiet.

Senest har Ole Haugaard 
Jensen haft en stilling hos 
Fredericia Kommune som 
virksomhedskonsulent, 
men den 1. marts startede 
han i denne nye stilling hos 

Middelfart Erhvervscenter.

– På god gammeldags 
manér var der et 
stillingsopslag, der var 
attraktivt. Det passede 
med hvad jeg har lavet 
tidligere. Middelfart 
Erhvervscenter har lavet en 
ny plan 2025 med seks 
punkter og dem kunne jeg 
byde ind med erfaring fra 
tidligere jobs. Det ene sted 
med markedsføring og det 
andet med uddannelse, 
siger Ole Haugaard Jensen.

Strategien Ole hentyder til 
er, at der sættes en ny 
retning for Middelfart 
Erhvervscenter, der skal 
være en forening, hvor 
man kan mærke, at man er 
en del af det. Strategien 
skal være med til at 
understøtte og udvikle 
erhvervslivet i hele 
Middelfart Kommune. De 
har lavet seks punkter, 
som der arbejdes med i de 
kommende år:

• Netværk
Middelfart Erhvervscenter 
ser store muligheder i et 
stærkt fællesskab blandt 
vores medlemmer. 

Medlemmerne skal mødes 
i flere forskellige 
sammenhænge – både 
socialt og fagligt. 
Medlemmerne 
efterspørger flere netværk 
hvor de kan dele viden og 
erfaringer. Organisationen 
vil derfor opprioritere 
antallet af netværk og 
sociale arrangementer 
under Middelfart 
Erhvervscenter.

• Iværksættere
Middelfart Erhvervscenter 
ønsker et aktivt og 
spirende iværksættermiljø i 
Middelfart Kommune, og 
med etableringen af 
iværksætterhuset ”The 
Platform” styrker de i 
fællesskab indsatserne 
over for iværksætterne. 
Middelfart Erhvervscenter 
vil i samarbejde med The 
Platform øge udbuddet af 
tilbud til iværksættere. De 
vil bl.a. starte 
iværksættercaféer, lette 
adgangen til investorer, 
etablere en mentorordning 
samt facilitere faglige 
møder. Middelfart 
Erhvervscenter ønsker at 
samarbejde med øvrige 
aktører, herunder 
Brobygning Middelfart, om 
indsatser, der styrker 
iværksætterkulturen i hele 
kommunen, herunder 
tiltag, der styrker 
entreprenørskab i alle 
deres skoler.

• Vidensdeling
Middelfart Erhvervscenter 
vil arbejde for størst mulig 
vidensdeling blandt deres 
medlemmer og holde 
events, der understøtter 
det.

• Arbejdskraft
Middelfart Erhvervscenter 
vil arbejde for et optimeret 
og fleksibelt lokalt 
arbejdsmarked.

• Kommunikation
Middelfart Erhvervscenter 
vil styrke deres 
kommunikation med 
lokalsamfundet og deres 
medlemmer.

• Dialog
Middelfart Erhvervscenter 
har ambitioner om, at 
Middelfart skal være 
Danmarks bedste 
kommune at drive 
virksomhed i. Middelfart 
Erhvervsråd vil varetage 
medlemmernes ønsker til 
de lokale 
rammebetingelser.

Opgaven er klar 
nyansat

Og opgaven er klar for Ole. 
Han skal hjælpe med at 
skubbe erhvervslivet i den 
rigtige retning.

– Der er to ben i det. Jeg 
skal servicere de 
medlemmer der er, og 

hjælpe iværksætterne med 
at komme i gang. Jeg skal 
være med til at få gang i 
erhvervslivet, siger han.

Ole Haugaard Jensens CV 
er bredt, og han ser den 
nye stilling som en 
sammensætning af det, 
han har lavet tidligere.

– Det mest gennemgående 
har været salg i min 
omkring 30-årig 
erhvervskarriere. Jeg har 
været i konsulenthuse, 
lavet rekruttering, 
medarbejderudvikling og 
solgt personlig udvikling, 
fortæller Ole Haugaard 
Jensen.

Til dagligt bor Ole Haugaard 
Jensen i Vejle, men han har 
tidligere arbejdet i blandt 
andet Odense og Aarhus. 
Selvom Middelfart ikke er 
af samme størrelse, har 
Ole fået et godt 
førstehåndsindtryk af byen.

– Jeg er meget positiv 
overfor det, og nu skal jeg i 
gang med at opbygge et 
netværk i byen. Jeg har 
ikke haft min gang der 
tidligere, men indtrykket er 
godt med alt det, der sker i 
Middelfart, slutter Ole 
Haugaard Jensen.

24 ONSDAG 13. APRIL 2022

Ny konsulent hos Middelfart Erhvervscenter

50-årig Ole 
Haugaard Jensen 
startede pr. 1. 
marts som 
erhvervskonsulent 
hos Middelfart 
Erhvervscenter. 
Hans baggrund er 
inden for blandt 
andet salg, 
rekruttering, HR, 
uddannelse og 
rådgivning.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: PR 
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Rekorder står måske for 
fald, når Nordens største 
kreative messe til efteråret 
åbner dørene i Fredericia

Den sidste weekend i 
oktober byder MESSE C 
atter tusindvis af hobby- og 
håndarbejds-entusiaster 
velkommen til Kreative 
Dage i Fredericia. Og selv 
om messen er nummer 13 
i rækken, så tyder intet på, 
at det bliver et uheldigt tal 
for Nordens største 
kreative begivenhed – 
tværtimod.

– Vi har allerede nu 245 
udstillere på listen, og det 

matcher næsten præcist 
det samlede tal i 2021. Så 
med mere end seks 
måneder til start tør vi godt 
spå om, at vi kommer til at 
lave den største messe til 
dato, siger messechef Lars 
Søndergaard fra MESSE C.

Han glæder sig over, at 
pilen nærmest kun har 
peget opad for Kreative 
Dage siden undfangelsen.
– De seneste fire gange 
har messen etableret sig 

med et besøgstal på over 
20.000 gæster. Også 
sidste år, hvor corona 
stadig var ret langt fremme 
i manges bevidsthed, lagde 
en snes tusinde kreative 
ildsjæle vejen forbi. Så det 
bliver enormt spændende 
at opleve tilstrømningen til 
2022-udgaven, konstaterer 
messechefen.

Imponerende 
program på hele 

fem  scener

På ét punkt er Kreative 
Dage 2022 sikker på at 
markere en “rekord”. 
Messen vil nemlig for første 
gang kunne præsentere 
fem sceneområder mod 
tidligere fire. Det skyldes, 
at der allerede nu er 94 
programpunkter på plads 
og lidt flere på vej, således 
at de besøgende kan 
glæde sig til cirka 100 
foredrag, demonstrationer, 

workshops og 
inspirationsindlæg på 
scenerne.

Man kan blandt andet 
møde Søren Vester, kendt 
fra DR’s “I hus til halsen”, 
som fortæller om at være 
“Kreativ på kommando”. 
Heidi fra Krea Deluxe 
nørder garn på scenen alle 
tre messedage, og 
Handywoman.dk lærer 
medsøstre at klare mindre 
gør-det-selv-projekter i 
hjemmet.

– Man kan blandt andet 
også høre om 
flødebollefremstilling, 
vikingetidens rytterdragter 
og komme i “Kreativt 
fitnesscenter”. Så der er 
virkelig noget for enhver 
smag, og jeg véd, at 
sceneprogrammet er en 
populær og uundværlig 
faktor for mange 
besøgende, påpeger Lars 
Søndergaard.

Se mere på 
www.kreativedage.dk
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Pilen peger opad for Kreative Dage

Kreative Dage 
finder sted den 
28.-30. oktober 
2022 i MESSE C 
Fredericia.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: PR
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De tre gymnasier har 
gennem Ungdommens 

Klimafolkemøde etableret 
et samarbejde og opnået 
erfaringer med 
klimaundervisning på STX. 
Gennem projektet vil de  
udvide samarbejdet med 
konkret udvikling af forløb 
til fagundervisningen i 
fagene biologi, 
naturgeografi, fysik, 
samfundsfag og dansk. 
Projektet afvikles både 
internt på det enkelte 
gymnasium og med 
kompetenceudvikling og 
videndeling på tværs af 
gymnasierne.

Elevrepræsentanterne er 
med i projektets udvikling 
fra idéfasen for at sikre, at 
projektets leverancer er 
vedkommende og bidrager 
til, at eleverne gennem 
undervisningen bliver 
aktive i skabelsen af en 
bæredygtig fremtid. 
Projektet udbredes til 
gymnasiets øvrige 
faggrupper gennem 
projektgruppens deltagere. 

Projektets resultater i form 
af undervisningsforløb, 
materialer og skitse til 
progressionsplan bliver 
formidlet bredt til alle 
gymnasier i Danmark via 
netværket 
Gymnasieskolernes 
Klimaalliance og 
Materialeplatformen.

Projektet kører fra august 
2022 til juli 2024.

39 millioner kroner 
i alt

I alt giver VILLUM FONDEN 
g39 mio. kr. til 
klimaundervisning i 
grundskoler, gymnasier og 
på erhvervsuddannelser. 
21 projekter skal udvikle og 
afprøve 
handlingsorienterede 
undervisningsforløb til børn 
og unge i hele landet.

Grønne smede, 
klimadiplomater og 

journalistiske klimaopture. 
Det er 
omdrejningspunkterne i tre 
af de 21 projekter, der nu 
får bevillinger under 
VILLUM FONDENs pulje til 
klimaundervisning. Puljen 
blev oprettet sidste år som 
led i VELUX Fondenes store 
fælles klimaprojekt ’70i30′.

Projekterne skal skabe 
undervisningsforløb, der 
styrker lærernes 
kompetencer og øger vores 
børn og unges viden, 

engagement og 
handlekompetence på 
klimaområdet:

– Det gør et stort indtryk at 
opleve, hvordan både  
elever, studerende og 
undervisere selv efterlyser 
mere klimaundervisning, 
der fremmer håb og 
handlekraft og modvirker 
apati, polariseringer og 
klimaangst. I de 21 
projekter er der et fælles 
fokus på at fremme 
undervisning, der arbejder 

med konkrete og 
virkelighedsnære løsninger 
på de mange udfordringer, 
klimaforandringerne 
præsenterer os for. Det 
gælder både 
naturvidenskabelige og 
teknologiske løsninger, og 
løsninger der fx handler om 
demokrati, lovgivning og 
adfærdsændringer i vores 
hverdag, siger 
fondsrådgiver Ole Laursen 
fra VILLUM FONDENs 
uddelingsområde for børn, 
unge og science.

Middelfart Gymnasium & HF modtager 1,1 millioner kroner til projekt
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Middelfart 
Gymnasium & HF, 
Aurehøj 
Gymnasium og 
Alssundgymnasiet 
Sønderborg vil 
udvikle 
undervisningsforlø
b og materiale for 
fem udvalgte fag 
til en motiverende, 
inddragende og 
handlingsorientere
t klima- og 
bæredygtighedsun
dervisning.  Til det 
formål har de fået  
1.139.407 kroner 
fra VILLUM 
FONDEN.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

AVISEN UDDANNELSE
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Henning Overgaard er en 
mand, der søger at favne 
både den traditionelle 
fagbevægelse, og de nye 
strømninger, der er på et 
mere og mere agilt 
arbejdsmarked. Han 
meldte sig hurtigt på banen 
som kandidat til 
formandsposten – og ingen 
andre havde før fredagens 
kongres i Odense Congress 
Center meldt sig på banen. 
Den konstituerede 
formand, Tina Christensen, 

ønskede ikke at stille op – 
ej heller ville nogle af de 
andre i den politiske 
ledelse stille op.

Det gjorde valget let, for 
selvom kandidater kunne 
stille op helt ind til 
kongressens start, så var 
der ikke nogen, der 
ønskede at udfordre den 
50-årige vestjyde. Derfor 
kunne Henning Overgaard 
med et stående bifald 
modtage valg til posten 
som formand.

Men alt skulle gå 
retmæssigt til, så der blev 
både nedsat 
stemmeudvalg og 
godkendt forretningsorden. 
Som det hører sig til i 
fagbevægelsen skulle 
arbejdssangbogen findes 
frem, og selvfølgelig skulle 
den ekstraordinære 
kongres åbnes med: ”Når 
jeg ser et rødt flag 
smælde”.

Den ekstraordinære 
kongres i Odense havde 
alene ét reelt punkt på 
dagsordenen: Valg af 
formand. Der var derfor 
ikke lagt op til den 
sædvanlige lange kongres 
over flere dage, men i 
stedet var der kun sat en 
god time af.

Fra talerstolen var Henning 
Overgaard meget klar i sine 
meldinger. I et direkte svar 
til Venstres formand, Jakob 
Ellemann-Jensen og 
Konservatives formand, 
Søren Pape Poulsen, lød 
det således fra talerstolen:

– Hvis I vil afskaffe Arne-
pensionen, så skal I 
igennem mig. I skal 
igennem 3F. Og vi er klar til 
kamp!, sagde Henning 
Overgaard, til store 
klapsalver fra de mange 
delegerede i Odense 
Congress Center.

Det var en meget skarp 
Henning Overgaard, der 
virkelig formåede at få sit 
publikum, sine 
medlemmer, med sig i 
hans ord. Han markerede 
sig meget på Arne-
pensionen. ”Den må de 
ikke tage fra os”, lød det 
flere gange fra den 
nyvalgte formand.

Den ekstraordinære 
kongres blev også 
afslutningen på Tina 
Christensens 
formandskab. Hun trådte 
ind i Odense Congress 
Center som konstitueret 
formand, men gik derfra 
med den titel hun i 
virkeligheden var valgt til: 
Næstformand.

Efter formandsvalget 
modtog også Tina 
Christensen stående 
klapsalver fra de mange 
delegerede. Hun blev 
takket for hendes indsats i 
en svær tid for 3F. Selv er 
hun glad for, at kunne give 
stafetten videre til Henning 
Overgaard.

– Det er en følelse af, at nu 
har vi en organisation, der 
bakker op om det nye hold, 
der er sat. Det er jeg rigtig 
glad for, og rigtig stolt af. 
Det har været nogle hårde 
måneder med meget 
turbulens. Jeg blev 
konstitueret på en noget 
trist baggrund, og det var 
selvfølgelig et skidt afsæt 
for perioden, siger Tina 
Christensen.

– Det jeg har haft fokus på 
er at holde ploven i fugen i 
forhold til at rykke 3F 
fremad som organisation, 
så vi har kunnet fastholde 
vores position som 
Danmarks stærkeste 
fagforening. Det har til tider 
været svært, fordi det har 
været meget turbulent, 
fortsætter hun.

Formand med 
ambitioner

I et interview med Danske 
Digitale Medier har 

Henning Overgaard 
tidligere peget på de tre 
største opgaver for ham 
som formand for 3F.

– Først og fremmest skal vi 
tættere på medlemmerne 
og tættere på 
arbejdspladserne, samtidig 
med at vi også får 
arbejdspladserne og 
medlemmerne til at rykke 
tættere på deres 
fagforening, lød det fra 
Henning Overgaard.

Den danske model kan 
ikke kun løftes af den ene 
part, lyder det fra Henning 
Overgaard, der savner at 
arbejdsgiverorganisationer
ne tager et større ansvar.

– Dernæst har vi en 
kæmpe opgave i, at 
arbejdsgiverne skal tage et 
større ansvar for vores 
danske model. Det er stort 
set lønmodtagernes 
kontingentkroner, der i dag 
finansierer kampen og 
indsatsen for den danske 
model. F.eks. når 3F er ude 
for at overbevise en 
arbejdsgiver om, at de skal 
tegne overenskomst og 
melde sig ind i 
arbejdsgiverforeningerne. 
Og i kampen mod social 
dumping, siger Henning 
Overgaard og fortsætter– 
Når vi så fanger 

arbejdsgiverforeningens 
medlemsvirksomheder i 
dumping af løn- og 
arbejdsvilkår, så vil DI 
pludselig ikke udtale sig. 
Det dur ikke! 
Arbejdsgiverne må ud af 
starthullerne og forsvare 
vores 
arbejdsmarkedsmodel. De 
må også mere til 
lommerne, ja de må helt 
enkelt tage et større 
ansvar.

Den sidste af de tre største 
kampe for Henning 
Overgaard handler om 
mere tryghed for 
medlemmerne.

 – For det tredje er mit mål, 
at medlemmerne skal 
mærke en større tryghed i 
deres arbejdsliv, end der 
har været de sidste 20-25 
år. Gennem et mere trygt 
sikkerhedsnet med et 
bedre dagpengesystem. 
Ved at en højere 
pensionsalder hænger 
sammen med en Arne-
ordning og en udbygget ret 
til tidlig pension. Det er de 
tre vigtigste dagsordener, 
siger Henning Overgaard.

Et dobbeltliv, flere 
kærester og fiktive 
rejser med ministre 
satte en stopper for 
den ellers meget 
vellidte Per 
Christensens 
fremtid i 3F. Han 
efterkommer blev 
fredag valgt på en 
ekstraordinær 
kongres i Odense, 
hvor et stående 
bifald bød Henning 
Overgaard 
velkommen som ny 
formand for 
Danmarks største 
fagforening.

Efter mediestorm: 3F har valgt ny formand
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Af Matthias Runge Madsen
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