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for millioner 
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Tv-indslag med journalister, 
der taler med journalister. 
Men bag den russiske 
facade gemmer der sig en 
kompliceret verden af 
intriger og brutal magt, der 
ikke tillader afvigelser eller 
kritik. Af samme grund ved 
man ikke ret meget om, 
hvad der foregår i Kreml.

Under Sovjetunionens 
storhedstid var det en 
særlig kunstart at kunne 
læse mellem linjerne i 
Pravda, kommunisternes 
statsautoritære 
nyhedsmedie. Her kunne 
man læse om alle de 
revolutionære glæder, der 
sikrede borgerne en 
perfekt tilværelse bag ved 
jerntæppet. 5-års planer, 
10-årsplaner og andre 
store planer forsynede 

befolkningen med lykkelig 
og veltilpas perfektion. Det 
som magthaverne gjorde 
var tilsvarende perfekt, 
hvis ikke ligefrem genialt. 
Lederne i dette Sovettiske 
imperium var ophøjet til 
guder. Ganske vist var der 
enorm afstand mellem 
denne lille elite og resten 
af befolkningen, men man 
måtte forstå at de 
arbejdede på fuld tid på at 
sikre arbejdernes ve og vel. 
Samtidig skulle man holde 
den onde, kapitalistiske 
fjende i vesten i skak.

Men når den menige 
russer læste Pravda, så 
måtte man holde øje med 
hvem der ikke længere 
blev nævnt. Mellem 
linjerne kunne man læse 
om nogen var faldet i 
unåde. Partisproget og 
jargonen var fuld af 
bombastiske ord og fraser, 
der meget klart definerede 
livets rette gang på jord. 
Forrædere, fjender og 
andre uønskede elementer 
blev omtalt som rotter. 
Josef Stalin forstod dette 
særlige kommunistiske 
sprog godt. Han mestrede 
det. Og han udnyttede det 
maksimalt til sin egen 
fordel, hvor han i 1920érne 
og 1930érne udryddede 
hele den kommunistiske 
elite fra revolutionen i 
1917. Stalin ønskede ingen 

konkurrenter. Derfor måtte 
populære skikkelser fra 
den russiske revolution 
forsvinde. Det vil sige 
personer, der selv var 
troende kommunister, og 
som havde gået forrest i de 
revolutionære kolonner 
under borgerkrigen.

Stalin var besat af kontrol. 
Alt hvad han ikke kunne 
kontrollere, bekymrede 
ham. På trods af at hans 
diktatur var topstyret og 
bygget på terror og 
brutalitet, så han fjender 
allevegne. Undervejs i hans 
styre endte magten på 
ganske få hænder. Reelt 
var Stalin enehersker. Han 
uddelegerede opgaver til 
en lille gruppe mennesker, 
der bedst kan betegnes 
som en bande forbrydere. 
Også denne 
forbryderbande 
kontrollerede og styrede 
han med hård hånd. Ingen 
kunne vide sig sikker. For 
man kunne falde i unåde 
og ende med en kugle i 
panden – eller endnu 
værre – ens famillie kunne 
blive udryddet. Denne 
djævelske ondskab holdt 
alle i skak. Stalinismen 
blev et modbydeligt 
eksempel på grusomhed, 
ondskab og elendighed for 
millioner og atter millioner 
af uskyldige mennesker.

Da Vladimir Putin trådte 
frem på tv-skærmen i 
februar 2022 og hånede 
sin efterretningschef foran 
kameraet, vakte det 
minderne frem om Stalins 
skueprocesser i 1930érne, 
hvor fremtrædende 
medlemmer af det 
kommunistiske parti tilstod 
bizarre forbrydelser. Det 
gjorde de for at redde 
deres familier. Selv måtte 
de acceptere at blive 
henrettet. Putins 
magtdemonstration og 
tydelige arrogance er et 
tegn på den styreform, der 
praktiseres i Kreml. Der er 
mange illusioner om, 
hvordan Rusland ledes. Og 
også mange danske 
politikere udtaler sig 
besynderligt naivt om 
forholdene. Eksempelvis 
når de taler om de russiske 
oligarker, som om de kan 
påvirke Putin.

Efter at Putin fik magten 
ved årtusindeskiftet har 
han på samme som Stalin 
arbejdet hårdt på at få 
kontrol med alt. Han tåler 
ingen konkurrence og 
heller ingen kritik. 
Oligarkerne er kun rige, 
fordi Putin tillader dem at 
have penge. Han kan med 
et fingerknips tage 
pengene fra enhver oligark. 
Og det ved disse russiske 
rigmænd udmærket. Derfor 

er de ikke nogen form for 
opposition eller trussel 
mod Putin. Tværtimod er 
de en del af hans røgslør, 
der dækker over den 
enorme rigdom han har 
anskaffet sig. Vladimir 
Putin har gjort både 
oligarkerne og 
teknokraterne i det 
russiske statsstyre til 
medskyldige. Hvis Putin 
falder, så gør det også. 
Derfor har alle på 
nøgleposterne kun en 
interesse:

At Vladimir Putin forbliver 
præsident og leder af 
Rusland.

Mange af de penge som 
Putin har hevet hjem til 
Rusland er blevet 
investeret i militær 
isenkram. Det er fordi 
Putins store ambition er at 
Rusland bliver en 
supermagt, sådan som 
man var det under det 
kommunistiske styre. Når 
man analyserer hans taler, 
hvad hans betroede 
rådgivere og nære 
forbindelser giver udtryk 
for, så er det at Rusland 
efter deres mening har en 
retmæssig plads i ledelsen 
af verden, ved siden af 
USA. Stort set alt hvad 
Rusland har gjort 
sikkerhedspolitisk siden 
midten af 00érne, har 

handlet om at få 
genetableret sig selv som 
supermagt. Investeringen i 
teknologi og systematisk 
manipulation af vestlige 
ledere har været en af 
Putins varetegn.

Putins problem er at han 
mangler noget 
fundamentalt. Det er den 
russiske befolkning. Det 
sovjettiske styre havde en 
statsreligion og et 
partiapparat der 
gennemsyrede alt. Det har 
det modern Rusland ikke. 
Der findes ikke partiskoler, 
der findes ikke lokale 
repræsentanter for en 
stærk ideologisk retning. 
Der findes kun 
nationalismen, der er 
centraliseret omkring Putin 
som den stærke leder. Den 
menige russer vil have 
McDonalds, Apple og H&M. 
Ruslands befolkning vil 
med andre ord være 
vestlige. Derfor er 
invasionen af Ukraine et 
problem for Putin. For 
efterhånden som 
sanktionerne slår igennem 
og Ruslands BNP falder, vil 
levestandarden falde. 
Spørgsmåler er hvor langt 
ned det skal falde, før den 
russiske befolkning får nok.

Putins stormagtsdrømme
I vesten er der 
blevet spekuleret 
meget over 
virkeligheden i 
Rusland. Ofte på 
baggrund af 
sparsomme 
oplysninger, 
gætterier og 
endeløse tv-indslag 
med journalister.

Af Janus Bang
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Der var store problemer 
med det matematiske 
grundlag bag taksterne til 
de private dagtilbud. Det 
kom frem, da byrådet i 
2021 skulle behandle en 
sag om netop taksterne, 
hvor flere private dagtilbud 
var meget undrende. 
Derfor startede en proces 
med at regne efter – og 
kommunen lagde sig fladt 
ned: Der var fejl i taksterne.

Det lyder som en historie, 
der kunne være sluttet her. 
Fejl sker – og der har været 
udskiftning i staben i 
forvaltningen, hvor de der 
har udarbejdet 
regnemodellen ikke 
længere var en del af 
forvaltningen. Det er i bund 
og grund fair nok. Ikke alt 

kan være fejlfrit.

Men når der fortsat er 
noget, der hedder 
”takstsagen”, så er det, 
fordi den tog en helt anden 
og noget mere voldsom 
drejning. Det tog en 
drejning, hvor vi et halvt år 
efter stadig ikke kender til 
alle detaljer. Det startede 
med fejl i regnemodeller til 
at handle om 
forældrebetaling. Og til 
sidst endte det med en 
personalesag.

Politisk 
opmærksomhed
Det har været en sag, der 
fra starten har haft politisk 
opmærksomhed. Venstres 
gruppeformand, Pernelle 
Jensen, har været meget 
engageret i sagen, en sag 
hvor hun bad om 
sagsindsigt – en særlig ret 
politikere har til indsigt i 
kommunale sager. 

Hun har fået op til flere 
redegørelser i sagen, og 
netop disse redegørelser 
har været genstand for 
yderligere forundring i 
sagen.

Af den første redegørelse, 
der siden skulle vise sig at 
være mangelfuld, fremgik 
det, at ledelsen i dagtilbud 
allerede tidligt i forløbet 
kendte til de voldsomme 
stigninger i 
forældrebetalingen. Det fik 

Pernelle Jensen til, i et 
interview med Danske 
Digitale Medier d. 21. 
december 2021, at sige 
følgende:

– Redegørelsen siger ikke 
noget om, hvorvidt John 
Nyborg har orienteret sin 
egen gruppe. Men 
taksterne er et vigtigt 
område for Venstre. Det 
har vi haft med til de sidste 
to budgetforhandlinger. Det 
lykkedes ikke med 
forældrebetalingen. Derfor 
er det påfaldende, at man 
konstaterer, at 
forældrebetalingen stiger, 
men ingen siger noget. 
Sagen bliver tilbageholdt 
og oplysningerne kommer 
ikke frem til de andre 
politiske partier, der har 
kæmpet for dette.

Dengang blev hun direkte 
adspurgt, om hun tror, at 
John Nyborg havde 
tilbageholdt oplysningerne. 
Til det var svaret følgende:

– Vi har jo kørt valgkamp 
på at forældrebetalingen 
skulle ned og 
normeringerne skulle op. 
Det har vi haft med til to 
budgetforhandlinger og i 
vores valgprogram. Det er 
meget mærkeligt, at man 
sidder på oplysningen om 
en stigning fra september 
til to dage efter valget, 
sagde Pernelle Jensen i 
december.

Den påstand, der 

fremføres af Pernelle 
Jensen, afviste 
gruppeformand for 
Socialdemokratiet, Søren 
Larsen, blankt.

– Det er vigtigt at skille de 
to ting ad. John har et 
arbejde på kommunen. De 
to ting skal man passe på 
med at blande sammen. Vi 
er meget opmærksomme 
på denne problemstilling. 
Vi har ikke kendt noget til 
den stigning, sagde Søren 
Larsen i et interview 
samme dag.

Næstformand for Børne- og 
Skoleudvalget, både i 
denne og den sidste 
periode, Cecilie Roed 
Schultz, sagde således, i et 
interview d. 26. december 
2021:

– Jeg oplever generelt, at 
han er god til at holde 
tingene adskilt. Men jeg 
skal ikke kunne sige, om 
han er gået videre med det 
eller ej. Men jeg tror det 
faktisk ikke, for han er god 
til at holde tingene adskilt, 
sagde Cecilie Roed 
Schultz.

Fortsat stor 
opmærksomhed 
fik Nyborg til at stå 
frem
I begyndelsen af denne 
sag forsøgte Danske 
Digitale Medier at få 

Fredericia Kommunes 
forvaltning i tale omkring 
sagen. Kommunaldirektør 
Camilla Nowak Kirkedal 
forholdt sig til nogle af 
spørgsmålene, men så 
snart det blev teknisk, 
havde hun ikke 
forudsætningerne for at 
svare – og henviste til 
Mette Heidemann, direktør 
for Børn, Unge og Kultur i 
Fredericia Kommune. 
Udfordringen er bare den, 
at Heidemann ikke var 
ansat på tidspunktet for 
behandlingen af taksterne 
– og derfor har hun heller 
ikke forudsætningerne for 
at udtale sig. Men når man 
spurgte til om ikke John 
Nyborg kunne udtale sig – 
for han kendte jo til 
teknikken, så var svaret, at 
det alene var Mette 
Heidemann, der ønskede 
at udtale sig.

Tre uger efter de første 
udfordringer kom frem, var 
Pernelle Jensen atter ude 
med kritik. Denne gang 
handler det om et 
opjusteret børnetal, der for 
udefrakommende ser 
noget spøjst ud. Hun 
forlangte derfor en 
redegørelse om netop 
dette.
I samme ombæring 
forsøgte Danske Digitale 
Medier atter at få 
Fredericia Kommune i tale, 
men ingen havde 
forudsætningerne for at 
forklare dette – udover 
John Nyborg. Selvom han 

gentagende gange har 
afvist at udtale sig, så 
stillede han d. 30. januar 
op til interview.

Han følte et behov for, at 
afkræfte nogle af de 
påstande, der har været 
imod ham fra politiske 
kollegaer. Selvom han ikke 
særligt mange gange har 
været nævnt ved navn, så 
er det svært at forstå som 
andet end en direkte 
påstand mod ham.

– Jeg har ikke blandet 
kasketterne. Det er jeg 
meget bevidst om. Af alt 
det der er fremsendt til jer, 
er der ikke noget, jeg kan 
ikke belastes af. Det er jeg 
sikker på, sagde John 
Nyborg i slutningen af 
januar.

– Jeg kan godt forstå 
nogen stiller 
spørgsmålstegn ved 
timingen og tidspunktet. 
Jeg ville som politiker også 
gerne have haft tallene 
frem noget før. Men 
desværre tror jeg også, at 
der er tale om politisk spin. 
Man vil gerne gøre en til 
mistænkt, der er både 
embedsmand og politiker. 
Det vil jeg gerne tage 
afstand fra. Det her er 
politisk spin, fordi Venstre 
har tabt et valg. Jeg synes, 
vi skal respektere 
hinanden og ikke 
mistænke andre for at gøre 
noget fordækt, sagde 
Nyborg og fortsatte:

Det, der startede 
som rod i 
regnemodeller, 
endte med at koste 
en ellers skattet 
medarbejder i 
Fredericia 
Kommune jobbet. 
John Nyborg var 
indtil 1. april leder af 
dagtilbud i 
Fredericia 
Kommune, men den 
stilling skulle han 
ikke fortsætte i, 
mente politikere i 
økonomiudvalget

Takstsagen: Politisk fyring af John Nyborg
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- Jeg synes, det her 
er at misbruge den 

magt, det er at 
være politiker, 

siger John Nyborg 
– og 

understregede, at 
det var i hans rolle 

som 
byrådsmedlem, 

han tog den 
afstand.

Af en aktindsigt givet til 
Danske Digitale Medier 
fremgår det tydeligt af den 
interne kommunikation i 
forvaltningen, at John 
Nyborg har orienteret 
lederne over ham omkring 
alle detaljer i sagen. Det er 
ikke normal praksis, at en 
leder på det niveau, John 
Nyborg var på, skulle 
orientere politikerne, men 
derimod er der lederne 
over ham – og de har altså 
fået de nødvendige 
informationer. John Nyborg 
har ikke undladt at 
orientere, som han skulle.

Økonomiudvalget 
diskuterede sagen

I denne artikel udtalte John 
Nyborg sig indledningsvist 
som byrådsmedlem – hvor 
han senere i samme artikel 
udtalte sig som 
embedsmand. Der var en 
meget klar forklaring af, 

hvornår han udtalte sig 
som det ene og som det 
andet. Som embedsmand 
udtalte han sig alene om 
tekniske detaljer – de 
tekniske detaljer som 
ingen andre i Fredericia 
Kommune havde ønsket at 
udtale sig omkring.

Men det skulle vise sig at 
være katastrofalt. Ikke fordi 
der juridisk er noget som 
helst forkert – og det 
afspejler han 
fratrædelsesaftale også. 
Men det endte med at 
koste ham jobbet som 
leder af dagtilbud.

Under en uge senere lød 
det således fra Pernelle 
Jensen, i et nyt interview:

– Jeg har læst artiklen med 
John Nyborg. Det er lidt 
svært at finde ud af, 
hvornår han udtaler sig 
som embedsmand og 
politiker, men det beviser 
bare, at det ikke er 
hensigtsmæssigt med 
dobbeltkasketter.

En uge efter artiklens 
udgivelse, d. 7. februar, var 
der møde i Økonomi- og 
Erhvervsudvalget. Det blev 
et skæbnesvangert møde 
for John Nyborg, der ikke 
selv har plads i det mest 
magtfulde udvalg under 
Fredericia Byråd. Her 
sidder Steen Wrist (A), 
Søren Larsen (A), Christian 
Bro (A), Ole Steen Hansen 

(A), Tommy Rachlitz Nielsen 
(C), Pernelle Jensen (V), 
Peder Tind (V), Susanne 
Eilersen (O) og Cecilie Roed 
Schultz (Ø).

Der var ikke et punkt på 
dagsordenen, der 
omhandlede John Nyborg 
eller takstsagen, hvorfor 
det kan forekomme 
undrende, at det af flere 
kilder er blevet bekræftet, 
at de diskuterede netop 
denne sag. Konklusionen 
på denne diskussion taler 
vist for sig selv, for John 
Nyborg har fratrådt sin 
stilling.

Det er ikke normal praksis, 
at et økonomiudvalg tager 
stilling til sager der 
vedrører en embedsmand 
på det niveau John Nyborg 
var. Deres ansvar ligger 
hos ledere på et højere 
niveau end dette. Men når 
de alligevel har diskuteret 
det, kan det være svært at 
tolke John Nyborgs 
pludselige stop i Fredericia 
Kommune som værende 
en politisk fyring. Det er 
blevet bekræftet, at 
økonomiudvalget har 
diskuteret sagen, ligesom 
det er bekræftet, at der her 
blev ytret en skarp kritik af 
John Nyborg.

Hjemsendt – og 
fyret
I starten af marts gik der 

rygter på, at John Nyborg 
var blevet hjemsendt. 
Denne information kunne 
ikke bekræftes, men 
hovedpersonen selv, John 
Nyborg, ønskede ikke at 
udtale sig. Det kræver ikke 
meget journalistisk erfaring 
at vide, at dette svar 
betyder, at der er noget om 
snakken. Direktør for Børn, 
Unge og Kultur, Mette 
Heidemann, ønskede ikke 
at kommentere på 
personalesager, men hun 
afviste, at John Nyborg var 
blevet afskediget.

Dette er også den 
skinbarlige sandhed, for 
der er ikke sket en formel 
fyring af John Nyborg. Men 
der er indgået en gensidig 
fratrædelsesaftale, en 
aftale som John Nyborg 
ikke selv havde troet, at 
han skulle ende med at 
indgå. Han har fået 
bekræftet af flere jurister, 
at han intet har gjort 
forkert.

Derfor kan den gensidige 
fratrædelsesaftale med 
fordel ses som en fyring, 
hvor John Nyborg ikke 
ønsker at trække den i 
langdrag. Fredericia 
Kommune har ikke 
tidligere haft problemer 
med at fyre medarbejdere 
– og slet ikke hvis der er 
begået fejl, men en 
gensidig fratrædelsesaftale 
kan uden problemer som 
forståes som en 

erkendelse af, at der er 
begået fejl i kommunens 
håndtering af den politisk 
bestilte fyring.

Nyborg på 
bagkant: Der gik 
politik i den

Fra d. 1. april 2022 var 
John Nyborg arbejdsløs og 
ikke længere end del af 
den arbejdsplads, som han 
ellers har nydt at være en 
del af i 15 år. Det ærgrer 
ham, fortæller han i et 
længere interview med 
Danske Digitale Medier. 
Især ærgrer det ham, fordi 
han intet har gjort forkert.

– Der er ikke noget at 
skjule, for der er ikke gjort 
noget forkert. 
Medarbejderne i 
forvaltningen har gjort som 
de skulle. De har lagt de 
ting frem de skulle på de 
rigtige tidspunkter. Der har 
ikke været noget 
hemmeligt, intet er glemt 
eller gemt, fortæller John 
Nyborg og fortsætter:

– Jeg blev en del af det, 
fordi jeg var leder af 
dagtilbud på det tidspunkt. 
Jeg har ikke haft en 
interesse i at gøre noget 
forkert. Det er som vi plejer 
at gøre det. Der sker så 
det, at der er nogen, der 
mener, at det bliver gemt. 
Der kan jeg sige, at det er 

ikke det, der er sket.

Aktindsigterne viser klart, 
at John Nyborg har 
orienteret som han skulle, 
så det på intet tidspunkt 
var ham der tilbageholdt 
oplysninger.

– Man kan se, at jeg har 
gjort det jeg skulle. Jeg har 
sagt det én gang i et 
interview, at det er blevet 
lagt frem for de chefer, der 
skulle vide det. Men det 
har ikke ændret noget. 
Tværtimod har man kørt 
videre og sagt, at noget 
bevidst er blevet gemt til 
efter valget. Til det kan jeg 
kun sige, at det ikke er det 
der er sket, forklarer 
Nyborg og fortsætter:

– Men det kan man selv 
læse sig frem til. Tingene 
var klar – og det er ikke en 
niveau 3 leder, der kan 
sige, at det ikke skal frem. 
Det er på et højere niveau. 
Andre var fortsat ikke enige 
i det, kunne vi forstå 
undervejs. Så kom der det 
med dobbeltkasketter, der 
nok gør, at jeg sidder her i 
dag.

John Nyborg er overbevist 
om, at det er en politisk 
beslutning at han skulle 
ende sine dage som ansat 
i Fredericia Kommune.

Takstsagen kostede Nyborg jobbet - men hvorfor?
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– Det er svært, når 
man selv er part, 
for så føler man 

måske sin ære for 
nær. Men jeg 

synes, at der har 
været meget 

direkte tale her. 
Det er klart, at jeg 
blev vidende om 
det, at det har 
været på ØK 

(økonomiudvalget, 
red.) et par dage 

efter. Når en 
niveau 3 leder får 

at vide, at det er på 
ØK – uden at man 

kan læse det 
nogen steder og 

uden at få at vide, 
hvad det drejer sig 
om, så bliver man 
en smule presset, 
siger John Nyborg 

– Det er klart, at hvis man 
får en opfattelse af, når 
man bliver orienteret 
omkring det, at her er 
mistillid til det arbejde man 
udfører, så bliver man 
presset.

Det politiske liv for John 
Nyborg fortsætter. Han er 
ikke blevet fjernet fra den 
stilling – for det er 
borgernes mandat. Men 
det er mærkeligt for 

Nyborg, at han nu fortsat 
skal arbejde tæt sammen 
med dem, der kostede 
ham jobbet.

– Det bedste ord er bizart. 
For det er det med at skille 
kasketterne ad. På den 
ene side var jeg leder af 
dagtilbud, velvidende at 
der kørte en masse 
omkring mig, som jeg ikke 
selv kunne styre. På den 
anden side skulle jeg være 
politiker med mange andre 
sager, siger John Nyborg.

Der er indgået en gensidig 
aftale, der betyder, at 
ingen formelt kan laste 
hinanden for noget, 
forklarer John Nyborg.

– Der er en gensidig aftale. 
Vi kan ikke laste hinanden 
for noget. Jeg har ikke gjort 
noget forkert. Vi har lavet 
en aftale på en gensidig 
fratrædelse. Det er klart, at 
jeg er sendt ud et sted, 
hvor jeg ikke helt kunne 
bunde, siger John Nyborg 
og fortsætter:

– Det er åbenbart en del af 
det game at være politiker, 
i Fredericia i hvert fald, at 
så må man sluge den. 
Mine kollegaer og 
samarbejdspartnere har 
fuldstændig bakket mig op 
og kan ikke forså logikken i 
det her. Der er måske 
heller ikke nogen logik. Når 
der går politik i den, så 
siges det, at så forsvinder 

logikken.

– Så det er en påstand fra 
min side, at der er gået 
politik i den. Det har i hvert 
fald influeret den 
beslutning. Jeg har været 
vidende om, at ØK har 
nævnt mig og min stilling. 
Så bliver man beklikket på 
ens ære. Der bliver man et 
eller andet sted nødt til at 
overveje fremtiden, siger 
John Nyborg.

Hvad sker der nu?
Nu står sagen det sted, at 
John Nyborg ikke længere 
er leder af dagtilbud. 
Danske Digitale Medier 
arbejder fortsat på at 
afdække sagen, for der er 
flere oplysninger, der 
endnu ikke er blevet 
udleveret, som kan fortælle 
mere om, hvilke 
embedsfolk der har truffet 
den beslutning om at 
tilbageholde oplysninger. 
Det er en beslutning som 
John Nyborg uretmæssigt 
blev skudt i skoene, men 
som aktindsigterne 
frikendte ham for.

Sagen er langt fra slut. 
Takstsagen, der startede 
som matematiske fejl, har 
taget fart.

Hele interviewet med John 
Nyborg kan ses på 
AVISEN.nu.

Fortsætter i politik 
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Da socialdemokraten og 
statsministeren Jens Otto 
Krag i 1966 ville 
genvælges, afviste han før 
valget, at 
Socialdemokratiet ville 
samarbejde med 
Socialistisk Folkeparti. 
Valget blev dog ikke, hvad 
han håbede. Det blev til et 
socialdemokratisk 
nederlag. Så straks efter 
valget var samarbejdet 
med Socialistisk Folkeparti 
alligevel en realitet. Denne 
kovending fik Ekstra 
Bladet til spørge Krag om, 
hvordan han så hurtigt 
kunne skifte mening, 
hvordan han svarede med 
de berømte ord:

Man har et standpunkt til, 
man tager et nyt.

Jens Otto Krags 
legendariske sætning er 
måske en af de mest 
ærlige formuleringer i 
dansk politiks historie. For 
han indrømmede uden at 
blinke sin egen og partiets 
dobbeltmoral. Den 
socialdemokratiske 
bevægelse og 

fagbevægelsen havde 
domineret Danmark i 
årtier. Nu stod man midt i 
en succesperiode, hvor 
frugterne af den fredelige 
reformrevolution kunne 
høstes. Danmark var i 
1960’erne i konstant 
opblomstring. Det 
moderne og innovative 
samfund man ønskede sig 
var et utopia, hvor staten 
regulerede og sørgede for 
sine borgeres ve og vel. 
Man kan med nogen 
rimelighed påstå at den 
danske barnepigestat blev 
født i dette årti. For mange 
af de penge, der kom 
mellem hænderne på 
danskerne blev kanaliseret 
over i offentligt forbrug, 
hvor embedsværket 
voksede dramatisk. 
Fundamentet for den 
altomfattende og 
indgribende stat blev skabt 
i denne periode, hvor en 
kombination af 
teknokratisk tankegang og 
socialistisk 
åndsfællesskab blev 
stemplet i panden på 
borgerne af den 
socialdemokratiske 
bevægelse.

Paradoksalt nok ønskede 
den socialdemokratiske 
regering en mindre 
udvikling af forbruget i den 
offentlige sektor, men på 
trods af dette voksede det 
offentlige forbrug og de 
offentlige investeringer. 
Bedre blev det ikke af at 

Socialistisk Folkeparti blev 
en nødvendig del af det 
parlamentariske flertal. For 
ønskelisterne var lange. 
Det røde flertal skulle 
bruges til at sikre 
kernevælgerne, og de 
havde en forventning om 
at samfundet skulle give 
mere lighed mellem 
befolkningsgrupperne. I en 
tid hvor det havde været 
vanskeligt at finde en helt 
almindelig bolig, ønskede 
man sig naturligvis bedre 
boliger og billige husleje. 
Sundhedsvæsenet skulle 
være topmoderne og helt 
gratis at benytte. 
Udligningen af forskelle på 
rig og fattig var et 
kardinalpunkt i den røde 
bevægelse. For det var en 
periode af historien, hvor 
mange havde oplevet 
fattigdom som børn, og 
hvor man også ønskede 
noget bedre for ens eget 
afkom. Der blev investeret 
massivt i uddannelse. 
Omkostningerne for alle 
disse markante 
velfærdsforbedringer måtte 
findes et eller andet sted, 
og ellers kunne man jo 
låne pengene i udlandet.

Antallet af 
offentlige ansatte 
sted med 200 
procent
Imens velfærdsstaten blev 
skabt og udbygget blev der 

behov for kontrol, styring 
og udførelse af al denne 
velfærd. I perioden fra 
1950 til 1973 steg antallet 
af offentlige ansatte med 
knap 200%. For hver gang 
der i 1950 var 1 offentlig 
ansat, var der med andre 
ord nu 3 i 1973. Og lidt 
flere til. Dermed steg 
lønomkostningerne til 
driften af den danske stat 
markant. Og da de mange 
nye sociale love slog 
igennem, steg 
omkostningerne til de 
sociale udgifter naturligvis 
også. I 1958 var 
procentandelen af 
bruttofaktorindkomsten 
knap 12%, mens den i 
1973 var næsten fordoblet 
til knap 21%. Udover at det 
betød stigende skatter og 
afgifter på virksomheder 
og borgere, så var der en 
langt mere fundamental 
problematik at spore i 
driften af den danske stat:

Når først man havde 
indført et velfærdsgode, 
var det næsten umuligt at 
fjerne det igen. Borgerne 
begyndte at betragte disse 
goder som rettigheder, 
godt hjulpet på vej af 
mange politikeres båltaler 
og belejlige påmindelser 
om gaverne, når der var 
valg. Så var det ellers 
ligegyldigt, at man fra 
1960 og frem til 1973 
havde øget de offentlige 
udgifter fra knap 25% af 
bruttonationalproduktet til 

knap 45%. I vores tid ville 
det være næsten 
utænkeligt, hvis man 
gennemførte så massive 
forøgelse af de offentlige 
udgifter. Det vidner om, 
hvor skelsætterne 
1960’erne var for 
udviklingen af Danmark. 
De kommissioner man 
nedsatte i perioden med 
henblik på at undersøge 
forskellige 
interessegruppers behov 
definerede det, man kan 
kalde for 
nødvendighedsideologi.

Denne ideologi har dannet 
grundlag for danskernes 
selvopfattelse, samt den 
måde hvorpå man 
betragter samfundet og 
fællesskabet. Ideologien 
består af den 
grundantagelse, at der er 
noget man skal gøre 
politisk, næsten uanset 
hvad, ud fra devisen om, 
at det er nødvendigt. 
Bagved logikken står der 
ofte et fagapparat. Dette 
apparat leverer ikke blot 
argumenterne for, at noget 
skal gøres, men også en 
selvforstærkende 
argumentation af 
nødvendigheden i at gøre 
det. At stille spørgsmål ved 
om man overhovedet skal 
det ene eller andet, bliver 
som udgangspunkt ikke en 
del af den politiske 
virkelighed. Sektor efter 
sektor, område efter 
område, er blevet skabt og 

udviklet på denne 
baggrund. Derfor 
diskuterer man ofte kun 
fordelingen af det 
overskydende fedt, når 
finanslovsforhandlingerne 
kører. Fordi det er politisk 
umuligt at nedbringe den 
offentlige sektor. For alle 
områder er jo nødvendige.

 samme årsag kører 
diskussionen om statens 
størrelse i perioder under 
valgkampene. Men det er 
et meget lille antal 
politikere, der er villige til 
at tage den debat. Den er 
ganske enkelt synderligt 
upopulær. For det første 
bliver modsvaret på 
reduktion af det offentlige 
ofte til et spørgsmål om 
mindre velfærd til 
bestemte grupper. Hvilket 
altid er dårligt for et politisk 
parti. For det andet er 
faggrupperne fast 
forankrede i partierne. 
Reelt er den definition af 
velfærdsstaten, der blev 
skabt i 1960’erne, stort 
set ikke til diskussion. 
Under skiftende borgerlige 
regeringer har man set 
besparelser, 
privatiseringsinitiativer og 
tilbageholdenhed med 
offentlige udgifter. Men det 
er en kurs, der også er 
blevet til de 
socialdemokratiske 
regeringers varemærke. 
For det gamle 
Socialdemokatriet er 
stendød. 

Etableringen af en 
stor offentlig sektor i 
1960érne og den 
vedvarende 
økonomiske 
problematik

Man har et standpunkt til man tager et nyt
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Nu er der 
Socialdemokratier version 
2.0. Her er de gamle 
kolonihavemanerer 
udskiftet med spindoktorer 
og selviscenesættelse, 
hvor der er lagt vægt på 
politikerne som 
mennesker, og ikke de 
vælgergrupper, de 
repræsenterer.

For det moderne 
menneske er anderledes 
end dengang, der fandtes 
en arbejderklasse. 

Der er i Danmark ikke 
længere et klassesamfund. 
Af samme grund leder de 
fleste partier efter deres 
stemmer i samme 
målgruppe. 

Det er den store gruppe af 
gennemsnitlige danskere, 
der vil beholde alle de 
goder, de har, men stort set 
ikke har ambitioner udover 
arbejdslivet, rejseaktiviteter 
og fritidsbeskæftigelser. 

Men det danske 
selvforståelse kan man 
ikke pille ved. Den handler 
om at staten står for det 
meste. Ganske vist kan 
man se mange 
journalistiske forsøg på at 
fremstille 
uhensigtsmæssigheder 
ved måden, hvorpå det 
offentlige arbejde er 
sammensat. 

Det sker ikke mindst i 
historier om at nogen ikke 
fik det, de havde krav på, 
eller historier om afstanden 
mellem den offentlige 
ledelse og den menige 
borgere. Men systemet 
består alligevel, valg efter 
valg, fordi borgerne stort 
set stemmer de samme 
partier og politikere ind 
hver gang.

Sociale operatører 
definerer 
livskvalitet
Endeligt er afstanden 
mellem embedsværket og 
politikerne blevet voldsomt 
forkortet. Den moderne 
ledelse af det offentlige er 
bygget op omkring 
fagligheden, og netop 
derfor er politikerne helt 
afhængige af 
faggrupperne. 

Kompleksiteten i at have 
en så stor en offentlig 

sektor er omfattende. Men 
den historiske baggrund 
skal findes i 
velfærdsreformerne, for 
den kraftigste vækst i det 
offentlige er sket på disse 
områder af 
velfærdsstatens 
opbygning. 

Alle velfærdssektorerne er 
skabt som en konsekvens 
af de politiske ambitioner 
om et Utopia, hvor staten 
forsørger og forsyner. 

Da Jens Otto Krag fik et nyt 
standpunkt i 1966, blev 
nogle af de vigtigste 
elementer af den sociale 
arv (og her taler vi om den 
som embedsværket har) 
etableret. Ideen om, at det 
vi kan kalde for ”sociale 
operatører” definerer 
livskvalitet, vurderer 
behovet for den enkelte 
eller ligefrem bestemmer 
over individets ret til egen 
fri vilje, kan ses som en 
konsekvens af den 
markante drejning i retning 
af skabe lighed i 
samfundet. Forklaringen 
er, at når velfærden skal 
administreres, ender det i 
den sidste ende med at 
være et spørgsmål om 
knappe ressourcer.

Anker Jørgensen 
kaster håndklædet 
i ringen grundet 
stor økonomisk 
krise
Derfor kom man i løbet af 
1970’erne ud i en alvor, 
økonomisk krise. 
Økonomien var løbet løbsk. 
I 1980’erne måtte 
statsminister Anker 
Jørgensen kaste 
håndklædet i ringen. 
Fattigfirserne kom til at 
handle om at spare penge 
og nedbringe gælden til 
udlandet. 

De mange utopiske 
drømme, der var blomstret 
i den kommunistiske og 
socialistiske have, havde 
svært ved at klare sig i en 
kapitalistisk verden, hvor 
en krone fortsat var en 
krone. 

Den venstre-
orienterede 
bølge 
Den venstreorienterede 

bølge i 1960’erne og 
1970’erne var dybt præget 
af kommunismen, der 
udøvende betydelige 
bestræbelser på at fremme 
verdensrevolutionen. Og så 
var det tilmed populært. 

Da den kinesiske partileder 
og heltekommunist, Mao, 
kastede Kina ud i 
Kulturrevolutionen 
fascinerede det utallige 
unge i vesten, der også 
rendte rundt med den lille, 
røde Mao-bog. 

Mange kunne tro, at det 
var løgn, men det er muligt 
at finde de mest utrolige 
skrivelser og ytringer fra 
denne periode, hvor 
udbredelsen af den 
socialistiske revolution blev 
dyrket intenst mange 
steder i samfundet. 

Og ganske mange 
elementer af 
velfærdssamfundets 
faglighed blev skabt som 
en del af denne 
bevægelse. 

Idealet var at de bredeste 
skuldre skulle være 
vægten. Med tiden skiftede 
denne filosofi dog over til at 
være mere orienteret mod 
effektivitet end omsorg.

De færreste danskere 
stiller i dag spørgsmål ved 
de ydelser, der findes i det 
offentlige system. 
Velfærdssamfundet har 
reduceret den enkeltes 
behov for familie, men 
samtidig øget samfundets 
behov for at have 
velfungerende 
skatteborgere, der kan 
betale regningen. 

Det har betydet et markant 
løft fra fortidens 
kummerlige fattigdom. 
Men samtidig er uregerlig 
superstat, ledet af 
embedsfolk, hvor de 
demokratiske grundpiller 
spiller en meget lille rolle i 
hverdagen.
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Op til flere lejligheder har 
skiftende statsministre 
brugt en stigende vækst i 
den danske økonomi som 
et symbol på, at de fører 
god politik – men det vil 
Mikael Kamber gerne stille 
spørgsmålstegn ved. For er 
vækst altid godt?

En bog der handler om, at 
det skal gå godt – på alle 
måder. Det er sådan en 
bog, som Mikael Kamber 
har udgivet. Det er hans 
femte i rækken, men 
denne giver anledning til 
mange større samtaler, 
blandt andet om noget så 
centralt for vores politiske 
forståelse: Vækst. For er 
vækst altid godt?, spørger 
Mikael Kamber. Svarene er 
måske mange, men Mikael 
Kamber tror, at 

vækstparadigmet har nået 
sit maksimum.

Er vækst altid 
godt?
Vækst kan være mange 
ting. Det kan være 
økonomisk vækst. Vækst i 
arbejdspladser. Vækst i 
den offentlige sektor. 
Vækst i den grønne 
omstilling. Men skal vi altid 
stræbe efter vækst?

– Noget af det der står 
endnu mere klart for mig, 
efter at have arbejdet med 
emnet er, at vækst ikke 
altid er godt. Vækst bør 
aldrig være et mål i sig 
selv. Men det er der en 
tendens til, at vi stræber 
efter. Så længe vi har 
vækst… så længe vi har 
økonomisk vækst, så er alt 
godt. Nej – det er det ikke. 
Vækst er et redskab og et 
middel til at nå hvad?, 
lyder det spørgende fra 
Mikal Kamber.

– Det er op til os at svare 
på det spørgsmål, for hvad 
er det, vi vil med den her 
vækst? Når man begynder 
at tænke i den retning, så 
finder man ud af, at ikke 
alt vækst er godt. Bare tag 
det her med, at vi bliver 
ved med at købe mere og 
mere lort, som vi ikke har 
brug for. Det er ikke god 
vækst. Det er destruktivt. 
Det gavner ikke os, det 
gavner ikke verden, 
fortsætter Mikael Kamber.

I bogen, ”Gå godt”, 
kommer Mikael Kamber 
omkring nogle af de mange 
ubalancer, der er i 
samfundet. Det er 
ubalancerne, der giver 
udfordringer på alle 
niveauer. Både 
menneskeligt, som land og 
som verdenssamfund.

– Den danske økonomi 
tordner derudaf. Der er 
gode nyheder, fordi det 
hele vokser. Men er det 
nødvendigvis gode 
nyheder? Jeg forsøger ikke 
at tale imod vækst, for 
vækst har gjort meget godt 
for os. Men det handler 
om, at vi ikke skal have 
vækst for en hver pris, men 
om hvad vi vil bruge den 
vækst til, siger Mikael 
Kamber og fortsætter:

– Jo mere det vokser, jo 
mere væksten accelererer, 
jo vildere bliver de 
ubalancer vi mærker 
omkring os – både inde i 
os selv og ude i naturen.

– Jeg synes, det er 
væsentligt at stille 
spørgsmålstegn ved, om nu 
også vækst altid er godt, 
lyder det i en opsamlende 
kommentar fra Mikael 
Kamber.

Politikerne skal 
træde i karakter
Diskussionen om, hvad vi 
skal bruge vækst til er ikke 
kun nødvendig blandt os 

som individer. Der er i høj 
grad brug for, at politikerne 
træder i karakter, fortæller 
Mikael Kamber.

– Der mangler refleksion 
over det, særligt politisk. 
Jeg tror mange af os ved, 
at de der ubalancer er der 
– og faktisk også ved hvad 
det handler om. Men man 
føler også en 
magtesløshed, for jeg er jo 
bare mig – én lille prik i det 
store univers, siger Mikael 
Kamber og fortsætter:

– Skal man for alvor rykke 
de her ubalancer, så er det 
jo ikke længere nok, at du 
og jeg ændrer vores liv. Det 
er også et politisk ansvar 
for, at vi får et mere 
nuanceret forhold til vækst. 
Og det er bare meget imod 
klassisk politisk tankegang. 
Man kan jo næsten ikke 
finde det parti, der ikke 
mener at mere og mere af 
noget er godt for vælgerne. 
Mere af det ene eller det 
andet for vælgerne – det er 
det politik handler om: 
Mere og mere og mere.

– Det fører direkte ud over 
afgrunden. Og der er vi 
nået til i dag. At vi alle 
sammen godt ved, at mere 
og mere og mere, det ikke 
er løsningen på alle vores 
problemer. Vi er nødt til at 
diskutere begrebet vækst 
og hvornår vækst er godt. 
Det er et politisk 
spørgsmål, slår Mikael 
Kamber fast.

Så sent som i februar 
måned i år kunne man 
læse denne på 
Socialdemokratiets 
facebookside med et foto 
fra Nyrupregeringens tid, 
hvor der står: 

"Endnu en gave fra dansk 
økonomi!

Vi skal helt tilbage til Nyrup 
og Lykketoft i 1994, før der 
var højere vækst, end der 
var sidste år. I dag hedder 
duoen Frederiksen og 
Wammen, og de sætter 
også gang i økonomien."

Det er bare ét af billederne 
på, at politikerne fokuserer 
meget på vækst. Helt 
ukritisk deler de et opslag, 
hvor vækst er godt. Og det 
er netop det, som Mikael 
Kamber gerne vil anfægte. 
Den ukritiske tilgang til 
vækst.

– I den politiske verden 
tænker man, at vækst 
naturligt er godt. Det er 
også godt til tider. Men der 
er behov for, at man gør op 
med begrebet vækst. For 
det kan ikke blive ved, 
siger Mikael Kamber.

Det grønne 
forgangsland?
Danmark er tit blevet 
beskrevet som et grønt 
forgangsland, men det er 
måske ikke helt så rigtigt, 

som det er påstået. For tal 
er taknemmelige – og 
bruger man de rigtige, så 
kan man hurtigt få det til at 
se godt ud. Men væksten 
har udfordret den grønne 
omstilling.

– Mange tænker, at 
Danmark er et af de lande 
der trækker op og er et 
grønt forgangsland. Det 
siger både den nuværende 
og tidligere regeringer. At vi 
er et grønt forgangsland, 
som andre skal kigge mod 
for at finde løsningerne. 
Men det er også en 
sandhed med voldsomme 
modifikation, siger Mikael 
Kamber og fortsætter:

– Vi har jo World Overshoot 
Day, altså hvornår på året 
vi har brugt alle de 
ressourcer der var til 
rådighed det år. Der ligger 
Danmark i top 10. Vi er 
blandt de ti mest svinende 
nationer i verden. Allerede 
en tredjedel inde i året har 
vi allerede brugt de 
ressourcer, som jorden var 
i stand til at regenerere.

– Så grønt forgangsland, 
naaah. Det er vist måske 
især os der er problemet, 
fordi vi har så stort et 
forbrug. Et forbrug der er 
resultatet af, at vi har haft 
så fantastisk vækst. Men 
på et tidspunkt når vi 
dertil, at vækstparadigmet 
når sin grænse, lyder det 
afslutningsvist fra Mikael 
Kamber.

Vækst bliver af 
mange, særligt 
politikere, 
beskrevet som den 
hellige gral. Men er 
vækst altid godt? 
Det spørgsmål 
stiller journalist og 
forfatter Mikael 
Kamber. Han ser 
ikke vækst som 
det bedste i 
verden. Prisen kan 
være for høj.

Mikael Kamber: Skal vi have vækst for enhver pris?
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  SAMFUNDAVISEN

Under den første debat om 
fremtidens 
uddannelsesmiljø nåede vi 
frem til flere konkrete 
løsninger, der handlede om 
det fysiske 
uddannelsesmiljø, 
individuel vejledning for 
alle, virkelighedsnær og 
varieret undervisning, samt 
et forslag om skabelse af et 
egentligt SSE-arbejde, 
mellem skole, socialvæsen 
og erhvervsliv. I denne 
artikel kommer et kort 
sammendrag, hvorefter vi 
sætter kursen mod 
løsningen af de mange 
andre udfordringer, som 
fremtidens 
uddannelsesmiljø står 
overfor.

De konkrete 
løsninger
Forbedring af det fysiske 
uddannelsesmiljø i 
uddannelsesinstitutionerne 
(bedre toiletforhold, 
indeklima, stole og borde 
m.v.) kan kun ske for 
langsomt, ligesom den 
mentale trivsel skal 
forbedres markant. Vi 
foreslår derfor, at der 
indvælges to 
elevrepræsentanter i de 
lokale arbejdsmiljøudvalg, 
og at der indføres egentlige 
Arbejdspladsvurderinger 
(APV). Dermed vil elevernes 
hverdag ligestilles med 
øvrige arbejdspladser. 
Genindførelse af 
obligatorisk individuel UU-
vejledning (Ungdommens 
Uddannelsesvejledning) for 
alle elever vil give et 
markant løft for den 
enkelte elev i forhold til 
valget af den rigtige 
uddannelse.

Der er brug for en mere 
virkelighedsnær og varieret 
undervisning for at styrke 
elevernes motivation og 
engagement. Inddragelse 
af eleverne og forældrene i 

dette arbejde, samt 
inddragelse af 
lokalsamfundets 
ressourcer kan i høj grad 
være med til at styrke 
dette. Individualisering af 
uddannelsen i form af en 
fælles grundpakke og øget 
tilvalgsmuligheder vil give 
børn og unge bedre 
mulighed for at udnytte 
deres potentiale.  
Erhvervspraktikken skal i 
denne sammenhæng 
nytænkes, så den tilpasses 
elevernes ønsker og 
drømme, og erhvervslivet 
skal i langt højere grad 
inddrages. Lærernes og 
pædagogernes 
undervisning kunne med 
stor fordel suppleres med 
undervisningskræfter ude 
fra det omkringliggende 
lokalsamfund. Hvorfor ikke 
sætte den enkelte 
kommune, den enkelte 
skole helt fri til at 
gennemføre lokale 
eksperimenter?

De gode erfaringer med 
SSP-arbejdet skal 
omsættes til et tilsvarende 
samarbejde mellem skolen, 
socialvæsenet og 
erhvervslivet: Et såkaldt 
SSE-arbejde (Skole – 
Socialvæsen – Erhvervsliv) 
hvor den enkelte elev 
prøver kræfter med det 
virkelige liv, før han eller 
hun beslutter sig for, 
hvilken 
uddannelsesretning, der 
skal vælges.

Udfordringerne
Ovenstående løsninger er 
kun begyndelsen på 
løsningen af de 
udfordringer vi står overfor. 
I de sidste 25 år har 
individet være i fokus 
bortset fra nogle enkelte 
perioder, hvor fællesskabet 
er trådt frem i lyset 
(Corona-krisen og nu 
Ukraine-krisen). Det har 
devalueret vores sociale 
kapital. Tilliden til og 
engagementet i demokrati 
og politik er stadigt 
vigende. De demokratiske 
systemer er i krise, og 
bevidst misinformation er 
stigende.

Hver 6. elev består ikke 
grundskolen og 45.000 

unge står uden for 
uddannelsessystemet og 
uden for arbejdsmarkedet. 
De unge er i krise, 
mistrivslen er stærkt 
bekymrende. Andelen af 
unge mellem 18 og 24 år 
med dårligt mentalt 
helbred er de sidste ti år 
fordoblet til mellem 21% 
(mænd) og 34% (kvinder), 
og scoren på højt stress 
næsten tredoblet til 
mellem 31% (mænd) og 
53% (kvinder).

Spørgsmål til 
debat
Der er stadig mange 
spørgsmål som må til 
offentlig debat og løses for 
at skabe det bedst mulige 
uddannelsesmiljø i 
fremtidens samfund.

Her bringer vi tre 
hovedspørgsmål, som Det 
Ønskede Samfund sætter 
til debat den 28. april 
2022, med hver deres 
inspirationstemaer:

Hvad er det 
folkeskolen og andre 
uddannelsesinstituti
oner skal uddanne 
børn og unge til?

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

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

• Hvordan lærer vi det at 
være menneske?

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

Hvordan organiserer 
vi fremtidens 
uddannelsesmiljøer 
og skaber den 
nødvendige 
sammenhæng?

• Fritiden ved siden af 
skolen – Det uformelle 
uddannelsessystem!

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

• Overgangssystemer 
mellem uddannelserne!

• Grænsekrydsende 
ledelse mellem de 
enkelte uddannelser!

• Ungdomsskolers og 
Byggelegepladsers 
betydning og roller

• Nyttiggørelse af 
efterskolernes 
principper og erfaringer.

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

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

• Klassekvotienters 
betydning for 
uddannelsesmiljøet.

• Sammenhængen 
mellem folkeskole, 
familie og forældre!

• De højtbegavede børn 
og unge! Hvad med 
dem?

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

Hvordan uddanner vi 
skolelederne og 
lærerne til fremtidens 
uddannelsesmiljøer?

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

ledernes mangfoldige 
roller.

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

• Styrkelse af 
studievejledernes rolle.

• De kommunale skoler 
som praktikplads.

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

Afrunding
Debatten om Det ønskede 
Samfund fortsætter for den 
28. april 2022, kl. 19-21, 
hvor vi fortsætter debatten 
om ”Fremtidens 
uddannelsesmiljø”. Læs 
mere om den hidtidige 
debat i AVISEN (uge 09 og 
12 i 2022) og på 
hjemmesiden: www.det-
ønskede-samfund.dk/.

PS! 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.

De to debattører 
kigger nærmere på 
fremtidens 
uddannelsesmiljø.

Fremtidens uddannelsesmiljø
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Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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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. Prins Georgs 
Bastion er en af dem, der 
er blevet ændret flere 
gange. Den er navngivet 
efter kong Frederik 3.s 
søn, prins Jørgen (1653-
1708), der blev gift med 
Anne af Storbritannien, 
dronning af England og 
Skotland. Derfor blev hans 
navn oversat til det 
latinske Georg.

Når man besøger 
bastionen i dag vil man 

kunne se, at den er meget 
ændret i forhold til dens 
oprindelige opbygning. Det 
skyldes, at Danmark fra 
1861 forberedte sig på en 
ny krig om det uafklarede 
spørgsmål om de slesvig-
holstenske hertugdømmers 
tilhørsforhold. Flere steder 
på Fredericia Vold ændrede 
man på bastionerne, så de 
passede til den moderne 
krigsførelse i 1860’erne. 
Prins Georgs Bastion fik 
derfor en større 
skydehøjde, den såkaldte 
kavaler, og den lave forvold, 

faussebraien, blev fjernet. 
Bastionen blev gjort mere 
stumpnæset og bredere, 
således at voldstykket 
mellem bastionerne, der 
kaldes for kurtinen, blev 
gjort kortere. 
Ombygningerne 
forstærkede hovedvolden 
og gjorde voldgraven 
bredere. Et tilsvarende 
arbejde blev udført på 
Prins Christians Bastion og 
Dronningens Bastion.

Det endte som bekendt 
med en krig i 1864. 

Allerede den 5. februar var 
den danske hær blevet 
tvunget til at rømme 
Dannevirkestillingen, og 
den 18. april erobrede den 
preussiske hær Dybbøl. 
Herefter fulgte frugtesløse 
forhandlinger i London og 
den 29. juni indtog 
preusserne Als. I 
mellemtiden var Fredericia 
Fæstning blevet belejret af 
preussiske, og siden af 
østrigske, styrker i 
begyndelsen af marts. Der 
blev indledt et stort 
bombardement af 

fæstningsbyen. Efter tabet 
af Dybbøl beordrede 
Krigsministeren den 26. 
april, at Fredericia 
Fæstning skulle rømmes. I 
løbet af tre dage blev alt 
militært materiel og 
mandskab ført over til Fyn. 
Det var først den 29. april, 
at det gik op for de 
østrigske 
besættelsestropper, at 
fæstningen var rømmet, og 
de kunne således indtage 
den tomme fæstningsby.

Den 30. oktober var en 
fredsforhandling endelig på 
plads, og den 16. 
november forlod østrigerne 
fæstningsbyen, som igen 
kom på danske hænder. 

Det Hvide 
Vandtårn
Når man besøger Prins 
Georgs Bastion i dag, ser 
man helt naturligt Det 
Hvide Vandtårn. Det har 
naturligvis ikke altid stået 
her. Så længe Fredericia 
Vold var en del af et 
egentligt fæstningsværk, 
måtte der ikke stå faste 
bygninger på volden, som 
fjenden ville kunne sigte 
efter med deres kanoner. 
Efter krigen i 1864 mistede 
Fredericia Fæstning 
efterhånden sin betydning. 
Danmark blev et markant 
mindre land med tabet af 
hertugdømmerne Slesvig, 
Holsten og Lauenborg. 

Regeringen fokuserede 
mere og mere på at 
koncentrere forsvaret af 
Danmark omkring 
København. Samtidig 
voksede Fredericia mere og 
mere som industriby, og 
der kom yderligere krav til 
eksempelvis byens 
vandforsyning. I 1890 
opførte man det første 
vandværk i Fredericia og 
samtidig byggede man et 
højde-vandreservoir på 
toppen af Kongens 
Bastion. I begyndelsen af 
1900-tallet var 
efterspørgslen på vand 
imidlertid så stor, at endnu 
et højde-vandreservoir var 
nødvendigt. Her valgte man 
at opføre det på Prins 
Georgs Bastion. Der var et 
ønske om, at vandtårnet 
skulle være et markant 
bygningsværk, der 
samtidig respekterede, at 
det blev opført på 
Fredericia Vold. Derfor 
inviterede man den 
berømte arkitekt Oscar 
Gundlach-Petersen. Han 
tegnede Det Hvide 
Vandtårn, nærmest som et 
fæstningstårn. Senere 
tegnede Gundlach-
Petersen også både 
Danmarks Port og 
Nørreport gennem 
Fredericia Vold. Vandtårnet 
stod færdig til indvielse 
den 2. januar 1909. 
Senere det år blev 
Fredericia Vold officielt 
nedlagt som en fæstning 
gennem Hærloven 1909.

Prins Georgs Bastion

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

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Prins Georgs Bastion. Foto: Museerne i Fredericia

Det Hvide Vandtårn på Prins Georgs Bastion omkring 1935. Foto: Lokalhistorisk Arkiv





I sidste sæson skilte to 
hold sig markant ud, da 
det hele spidsede til. 
Silkeborg og Viborg tog 
oprykningen i sikker stil, og 
med deres præstationer i 
Superligaen i denne 
sæson vidner om, at de 
var på et helt anden 
niveau end resten af 
landets næstbedste række 
i sidste sæson.

Svagere 1. division
Silkeborg ligger og 
duellerer med i 
mesterskabsspillet, og har 
i sæsonens løb blandt 
andet besejret FC 
København og Brøndby, 

hvilket vidner om, at de 
dels er kommet med et 
oprykkerholds gejst, men 
at de heller ikke er en 
sædvanlig oprykker. Det 
har Viborg heller ikke 
været, da de ikke på noget 
tidspunkt i sæsonen har 
været en spillemæssig 
nedrykningsbejler, selvom 
de endte udenfor 
mesterskabsspillet, og nu 
spiller med i 
nedrykningsspillet.

Sidste sæsons nedrykkere 
fra Superligaen, Lyngby og 
AC Horsens, har vist sig 
ikke at have samme 
niveau, og det har gjort, at 
NordicBet Ligaen i denne 
sæson er blevet meget 
mere jævnbyrdig i toppen, 
hvor det har vist sig, at alle 
kan slå alle. I nogen tid 
lignede det, at FC Helsingør 
ville skille sig ud, men i 
oprykningsspillet har de 
vist sig ikke at være 
usårlige, og det viste FC 
Fredericia senest, da de 
bankede dem med 4-0 på 
Monjasa Park.

– Det er pissefedt. Der var 
god stemning og vi havde 
en god oplevelse. Det er 
store smil efter en fed 

søndag, siger Kristian 
Kirkegaard.

FC Fredericia er kommet 
fra baghjul. De gik ind til 
sæsonen med en intention 
om at ville spille længe 
med om de sjove 
placeringer. Som sæsonen 
udartede sig, har FC 
Fredericia derfor lidt haft 
kniven for struben fra start. 
Det hele startede med, at 
de ikke skulle distanceres 
af Hvidovre, som de derfor 
helst skulle vinde over, og 
det skete. I den 
efterfølgende runde mod 
AC Horsens skulle man for 
alt i verden heller ikke 
tabe, og den mission 
lykkedes med at spille 0-0. 
Søndag gjalt det FC 
Helsingør, hvor en sejr 
skulle på bordet med 
rundens øvrige resultater 
taget i betragtning, og 
sejren kom. Det betyder, at 
FC Fredericia nu har tre 
point op til andenpladsen 
og syv point op til Helsingør 
på førstepladsen.

– Det er bare én kamp, 
men den vidner om noget. 
Jeg ser os stadig som 
underdogs, men vi har gjort 
spændingen en del større, 

siger Kristian Kirkegaard, 
som dermed bevarer 
benene plantet solidt på 
jorden.

Mere intenst i den 
her sæson

Kristian Kirkegaard har 
spillet i FC Fredericia siden 
sommeren 2019. I hans 
første sæson i klubben 
blev holdet nummer tre, 
men dengang var der syv 
point op til Viborg på 
andenpladsen og 16 point 
op til Vejle Boldklub på 
førstepladsen. I sidste 
sæson blev holdet hurtigt 
sat af i oprykningsspillet, 
og havde ikke det store at 
spille for.

– Vi har været der før. De 
distancerede os lidt sidste 
år til sidst, og det er 
tættere i år, men troen har 
altid været der. Det er 
mere intenst nu og det 
nyder vi godt af, konstater 
Kristian Kirkegaard.

Det var dog langt fra givet, 
at FC Fredericia ville vinde 
4-0. Ved stillingen 0-0 
havde FC Helsingør flere 
muligheder for at bringe sig 

i front, da FC Fredericias 
forsvar blev bragt ud af 
fatning. Blandt andet fik 
Kristoffer Munksgaard en 
friløber, men den reddede 
Oscar Hedvall.

– Oscar har en fantastisk 
redning på friløberen, der 
kunne give kampen et 
udfald. Vi bevarede snuden 
i vandet og spillede 
fantastisk til tider. Pludselig 
lå den i rusen i flere gange, 
forklarer Kirkegaard med et 
smil.

Mål blev fejret 
med flik-flak
Og smile fik Kristian 
Kirkegaard også tilskuerne 
til. Han bidrog med to 
scoringer og en enkelt 
assists. Særligt hans mål til 
3-0 var en perle, hvor han 
selv drev bolden frem, og 
sparkede bolden i kassen, 
da han kom ind i feltet. 
Målet blev fejret på behørig 
vis, da han slog flikflak.

– Jeg synes, at det ser godt 
ud og tænkte den skulle 
laves, fortæller Kirkegaard 
om jubelscenen.

At det lige var ved målet til 
3-0 var en tilfældighed, 
selvom man kunne have 
en tilbøjelighed til at tro, at 
det var fordi der var 
overskud til det der med en 
sikker føring.

– Nu blev det til 3-0 jeg 
gjorde det, men den kunne 
være kommet ved nummer 
et også. Det er hvad man 
føler for, siger Kristian 
Kirkegaard.

Det er langt fra første gang, 
at Kirkegaard fejrer en 
scoring med en flikflak, og 
med en kamp på fredag 
mod Lyngby Boldklub på 
Monjasa Park, opstår der 
endnu en mulighed for at 
Kirkegaard kan slå en 
flikflak. Direkte adspurgt 
om han gør det igen svarer 
FC Fredericia-spilleren:

– Skal vi ikke aftale det?

Med de to mål og den ene 
assists er 24-årig Kristian 
Kirkegaard oppe på 12 mål 
og seks assists i 25 
NordicBet Liga-kampe i 
denne sæson.

FC Fredericia vandt 
søndag 4-0 mod FC 
Helsingør, der ellers 
har været suveræne 
sæsonen igennem. 
Med sejren har 
fredericianerne kun 
tre point op til 
andenpladsen, der 
giver oprykning.

Kirkegaard: Vi er stadig underdogs
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Af Patrick Viborg Andersen

Foto: AVISEN
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Der var dækket op til den 
helt store guldfest i 
Lillebæltshallen mandag 
aften. Der var stor 
interesse for kampen på 
tilskuerpladserne, hvor der 
stort set var fyldt. 
Forventningerne var store 
efter, at Middelfart-
mandskabet vandt de to 
første DM-finaler, og nu 
kunne afgøre det hele i 
egen hule mod Gentofte, 
der til opgøret var svækket. 
I hele finaleserien har 
Nikolas Dybkilde været 

skadet, og i den anden 
finale blev Rasmus 
Mikelsons kørt på 
skadestuen til tjek for en 
hjernerystelse, og han 
deltog derfor ikke i den 
tredje finale.

Det var dog ikke til at se, at 
Gentofte var presset på 
bredden, da holdene bød 
hinanden op til dans. Det 
startede med, at Middelfart 
var i teten, selvom serven 
dog ikke sad lige i skabet, 
da der kom flere servefejl i 
starten. Det gjorde, at 
Middelfart ikke kunne 
hægte Gentofte helt af, 
men stille og roligt 
lykkedes det, da stillingen 
blev 16-13, hvilket fik 
Gentofte-lejren til at 
forlange timeout. 
Timeouten gav pote, da 
Gentofte udlignede til 19-
19, men på de afgørende 
bolde i sættet, holdt 
hjemmeholdet hovedet 
koldt og vandt sættet med 
25-22.

Skade var ved at 
koste Middelfart
I andet sæt havde 
Middelfart overhånden ved 
stillingen 15-14, men kort 

forinden var Christopher 
Jay Gavlas kommet galt 
afsted. Han måtte lade sig 
udskifte med Martin 
Stenderup, der skulle ind 
og afløse den canadiske 
hæver, som inden kampen, 
som en af fire Middelfart-
spillere, kom på Volleyball 
Ligaens All Star-hold. Det 
tog lidt tid for Stenderup at 
spille sig varm, og 
Middelfart-spillerne skulle 
også vænne sig til, at det 
nu var Stenderup, der var 
på banen. Det udnyttede 
Gentofte til at vinde andet 
sæt med 25-21.

Kortvarigt i slutningen af 
andet sæt forsøgte Gavlas 
at komme tilbage på 
banen, men smerterne var 
for store for ham, og han 
var tydeligvis hæmmet af 
det, og derfor så 
canadieren til på bænken 
resten af kampen. Det var 
et hårdt slag for Middelfart, 
der dog var foran 8-5 i 
tredje sæt, men fra det 
tidspunkt gik det ned ad 
bakke. Gentofte udlignede 
til 11-11, og kom 
efterfølgende foran. 
Gentofte kørte i sikker stil 
sættet hjem, og vandt det 
med 25-17.

Nede med 2-1 i sæt var 
Middelfart derfor tvunget til 
at være fjerde sæt for at 
have mulighed for at vinde 
kampen, og uden Gavlas 
så det derfor svært ud, 
men så begyndte der at 
komme gang i Martin 
Stenderup. Samtidig 
steppede Middelfart 
generelt op igen, og det 
gav et sæt, hvor de to hold 
pressede hinanden til det 
yderste. Gentofte kom 
foran 14-12, men 
hjemmeholdet ville ikke 
give sig og var foran 20-18. 
Middelfart endte med at 
vinde sættet 25-23, og så 
var der lagt op til et drama i 
det femte og afgørende 
sæt.

Afgjorde det i 5. 
sæt
Skulle DM-titlen til 
Middelfart, eller skulle 
finaleserien ud i en fjerde 
kamp? Det var det helt 
store spørgsmål. 
Lillebæltshallen var på 
kogepunktet, og der var 
ingen tvivl om, hvad 
størstedelen af tilskuerne 
håbede på. Med trommer, 
klapsalver og tilråb blev der 
banket en stemning i 

vejret, som Middelfart-
spillerne bragte med videre 
ind på banen. De overlod 
intet til tilfældighederne, og 
var konstant i front i sættet. 
8-5 var stillingen ved 
sideskiftet, og selvom 
Gentofte forsøgte sig med 
en timeout ved 11-6, var 
løbet kørt. Middelfart endte 
med at vinde sættet 15-9, 
og kunne dermed lade sig 
hylde som 
Danmarksmestre for første 
gang i ti år. Det sker efter 
en sejr på 3-2 i den tredje 
DM-finale, og en samlet 
sejr i serien på 3-0.

– Jeg har ikke fokuseret så 
meget på de ti år. Sidste år 
vandt vi pokalen, men det 
er det med at lave gode 
præstationer. Der er også 
andre der gør det bedste 
de kan, men vi var de 
bedste i den her sæson, 
siger Middelfart 
Volleyballklubs sportschef, 
Jacob Petersen.

Lillebæltshallen var stort 
set fyldt, og dermed var 
rammen sat for en stor 
oplevelse for Middelfart 
Volleyballklub, der skrev et 
nyt kapitel ind i klubbens 
historie.

– Det er en drøm at vinde 
på hjemmebane. Derfor er 
det alt det rundt om fylder i 
dag. Det er helt vildt stort, 
forklarer Jacob Petersen.

Det lå dog ikke i kortene, at 
Middelfart ville vinde den 
tredje finale. Holdet kom 
planmæssigt fra start, og 
vandt det første sæt, men 
midtvejs i andet sæt måtte 
holdets canadiske hæver, 
Christopher Jay Gavlas, 
udgå med en skade. Det 
tog Middelfart noget tid at 
komme sig over.

– Det betød, at vi var ved 
at tabe kampen, men 
vores spillende træner, 
Martin Stenderup, spillede 
sit livs kamp forstået på 
den måde, at han ikke har 
spillet i mange år, men han 
kom ind og gjorde det 
virkelig godt, siger Jacob 
Petersen.

DM-titlen var den femte i 
Middelfart Volleyballklubs 
historie. Det første 
mesterskab blev vundet i 
1974, og efterfølgende har 
de vundet i 1976, 1977, 
2012 og igen i 2022.

Middelfart 
Volleyballklub 
sikrede sig mandag 
aften DM-guldet, da 
de vandt den tredje 
finale mod Gentofte 
med 3-2 efter en 
marathondyst. Det 
er klubbens første 
DM-guld i ti år, og 
det er noget, der 
betyder noget for 
Middelfarts 
sportschef, Jacob E. 
Petersen.

Middelfart hentede guldet hjem
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Torsdag går det løs i 
thansen ARENA. Fredericia 
Håndboldklub tager imod 
Skjern Håndbold i den 
første slutspilskamp, og for 
første gang siden 1980 er 
Fredericia for alvor med i 
kapløbet om medaljer. Ved 
den lejlighed fik det 
daværende Fredericia 
KFUM DM-sølv, og ikke 
siden har Fredericia 
blandet sig i 
medaljekampen, men det 
er tilfældet i denne sæson, 
hvor holdet er med i 
slutspillet.

- Det bliver specielt og 
virkelig fedt. Det er noget 
vi haft som mål siden vi 
mødte ind før sæsonen. Vi 
har alle draget hen mod 
det i fællesskab. Det at vi 

står i det nu et et klap på 
skulderen til os selv. Det er 
fedt at kunne give 
håndboldkulturen i byen 
den oplevelse. Det er 
længe siden, så de har 
ventet på det, siger Nicolaj 
Nørager.

Med en plads i slutspillet 
kan alting ske. På 
ledelsesgangen mærker 
klubbens administration 
stor efterspørgsel på 
billetter til 
hjemmekampene, og der 
er lagt i kakkelovnen til et 
lydinferno uden lige. Fortet 
på hjemmebanen i 
Fredericia skal være med til 
at føre FHK i semifinalen, 
og i truppen er der tro på, 
at overraskelsen kan laves.

- Vi tror 100 procent på det, 
men vi er også et hold, der 
har stor tro på, at vi hører 
hjemme der. Vi kan lave en 
overraskelse, fordi vi ikke 
har point med over. 
Stemningen bliver fed som 
altid, og vi skal gøre som vi 
plejer, siger Nørager.

Statistikken er 
imod FHK
Ren statistisk er det dog 
ikke bare lige til. Siden 
indførelsen af den 
nuværende struktur i 
herreligaen i 2010 har der 
kun været syv tilfælde af 
hold, der er kommet i 
slutspillet uden point, som 
er kommet med i 
semifinalen.

- Det er svært på papiret, 
men man skal også kigge 
på ligaen i år, som er 
vanvittig med, at alle slår 
alle. Der var spænding til 
det sidste i grundspillet. Da 
vi var i Skjern, tabte vi med 
et enkelt mål, selvom vi 
havde følelsen af, at vi 
skulle vinde der. Vi har 
derfor en stor tro på, at vi 
kan overraske, slår Nicolaj 
Nørager fast.

Siden FHK’s tilbagekomst i 
ligaen i 2019 har holdet 
kun vundet én gang over 
holdene, som de er i 
slutspilspulje med. Det 
skete mod Mors-Thy på 

hjemmebane i grundspillet 
i denne sæson, mens 
holdet stadig ikke har 
besejret Skjern og Aalborg. 
Det gør ikke betingelserne 
nemme.

- Der er ingen tvivl om, at 
det bliver svært. Der er 
ikke noget bedre tidspunkt 
at vinde på, end i 
slutspillet. Vi giver den alt, 
hvad vi har i hvert fald, 
siger Nørager.

Sidst FHK var i kamp var 
den 2. april på udebane 
mod Mors-Thy i en 
betydningsløs kamp for 
fredericianerne. Siden har 
holdet knoklet i 
træningslokalet.

- Vi sad over i den sidste 
runde i slutspillet, og har 
derfor haft en længere 
kamppause. Vi har lagt på 
fysisk, og brugt pausen 
fornuftigt så vi er klar til 
kamp. På kort tid kommer 
der mange kampe, hvor vi 
skal være klar. Vi skal 
derfor optimere os bedst 
muligt på og udenfor 
banen, forklarer Nicolaj 

Nørager.

Tidlig nøglekamp
Torsdagens opgør mod 
Skjern kommer til at blive 
definerende for FHK. 
Lykkes det at vinde er 
puljen fuldstændig åben, 
men taber holdet derimod, 
er Skjern pludselig tre point 
foran FHK, og vil samtidig 
ende foran FHK i tilfælde af 
pointlighed.

- Det har vi også talt om. 
Det er den vigtigste kamp i 
sæsonen, fordi der ikke er 
særlig mange kampe i 
slutspillet. Hvis Skjern 
pludselig stikker af, er der 
langt op. På den anden 
side, hvis vi får point, så er 
alt åbent. Jeg tror, at 
Aalborg tager den ene 
semifinaleplads, men 
Skjern, Mors-Thy og os selv 
er mere tætte, lyder 
Nøragers spådom.

Der er ingen tvivl om, at 
torsdagens kamp mod 
Skjern bliver noget specielt, 
og det er noget Nicolaj 
Nørager ser frem til.

- Jeg glæder mig helt vildt, 
og jeg glæder mig til at 
opleve hvordan Fredericia 
tager det. For mit 
vedkommende er det også 
første slutspil for alvor, 
slutter han.

FHK’s slutspilsprogram ser 
ud som følger:

21. april klokken 20:00: 
FHK – Skjern

25. april klokken 19:00: 
Aalborg – FHK

1. maj klokken 20:30: 
Mors-Thy – FHK

7. maj klokken 16:00: FHK 
– Aalborg

22. maj klokken 16:00: 
FHK – Mors-Thy

Kampen mellem Skjern og 
FHK er endnu ikke 
programsat, men vil blive 
spillet i uge 19.

For første gang i 42 
år spiller FHK med 
om medaljer. Det er 
noget som 
bagspilleren Nicolaj 
Nørager ser frem til.

FHK starter jagten på semifinaleplads
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Byrådet har i forbindelse 
med Budget 2022 afsat kr. 
150.000 til udarbejdelse 
af et projektforarbejde for 
Kringsminde:

– Kringsminde er et af 
Fredericia Kommunes fine 
kulturmiljøer, der bruges af 
både institutioner, skoler 
og foreninger. Her trives 
både lærings- og 
foreningsmiljøer, og begge 
dele vil kunne udvikles, så 
langt flere kan få glæde af 
de unikke rammer. 
Gårdens faciliteter lever 
dog ikke op til moderne 

krav til køkken- og 
toiletfaciliteter, ligesom 
etablering af større møde- 
og undervisningsrum er 
nødvendig, skrev 
forligspartierne i 
budgetteksten for 2022.

På baggrund af de afholdte 
møder og de meget 
grundige analyser de 
forskellige 
interessegrupper har 
udarbejdet, er det tydeligt, 
at der er stor belastning på 
den samlede 
bygningsmasse, – som i 
dag indeholder flere/
mange forskellige 
funktionen. 

Flere af disse funktioner 
synes vanskelige at 
indrette i de 
bygningsfredede bygninger, 
dels, fordi vil kræve 
ombygninger som vil 
komme i strid med 
fredningen, og dels er der 
en uheldig 
sammenblanding af f.eks. 
dyrehold, foderoplag og 
fødevarefremstilling. 
Yderligere er der et stort 
behov for opmagasinering, 
hvoraf en stor del er 
fugtfølsomt og dermed 
kræver de rette forhold 
hertil.   

Det foreslås derfor som en 
løsningsmodel, at der som 
en af de første 
prioriteringer opføres en ny 

bygning, som erstatning for 
den eksisterende 
ladebygning, placeret vest 
for det historiske 
Kringsminde. En ny bygning 
skal naturligvis indpasses i 
forhold til de eksisterende 
bygninger og omgivelserne, 
og skal foruden de 
funktioner som findes i den 
eksisterende lade, også 
indeholde: offentlige 
toiletter, gnavesikkert 
foderoplag, 
køkkenfunktion, 
varmecentral og ikke at 
forglemme, bedre forhold 
for den lokale 
biavlerforening, som i dag 
har meget ringe vilkår for 
udførelse og formidling af 
denne form for 
fødevarefremstilling.  

I forbindelse med placering 
af en ny bygning, synes det 
rigtig, at denne placeres 
ved den eksisterende 
ladebygning mod vest, 
sammen med de 
nuværende 
parkeringsforhold. 

På den måde fastholdes et 
uhindret ”indkig” til det 
historiske Kringsminde når 
man ankommer fra øst.  I 
forbindelse med opførelse 
af en evt. ny bygning, er det 
vigtigt at denne ikke bliver 
for stor og dermed skiller 
sig uheldigt ud fra de 
øvrige bygninger. I forslaget 
er bygningen forsøgt 

”komprimeret” mest muligt 
i volumen.

Pengene skal 
passe – og 
visionerne skal 
hænge sammen
Formand for Kultur- og 
Idrætsudvalget, Peder Tind, 
er glad for det forarbejde 
der nu er lavet, men han 
fortæller samtidig, at man 
ikke på stående fod kan 
finde de penge der er brug 
for til en gennemgribende 
renovering. Derfor har de 
anmodet om en 
faseopdeling og et 
visionsarbejde.

– Generelt er det 
et spørgsmål om 
budgetproces, for 

vi snakker et 
tocifret 

millionbeløb, som 
vi som udvalg ikke 
kan bevillige. Men 
det er klart, at for 
at det kan være 
medgørligt i en 

budgetproces, så 
har vi bedt om en 

etapeopdeling, 
siger Peder Tind.

– Standen er udfordret og 
der er brug for klare 

udbedringer og fornyelser, 
hvis vi skal have 
Kringsminde i fremtiden. 
Når vi taler om et 
visionsoplæg handler det 
også om, hvordan vi ser 
Kringsminde de 
kommende år. Der er ingen 
i udvalget der ikke har en 
masse positivt at sige om 
stedet. Så det at kigge 
generelt på et 
visionsoplæg, hvis man 
vælger at investere 
millioner, rigtig fornuftigt. 
For vi skal gøre det bedre 
og gøre det endnu bedre.

– Så er der den store grå 
sky, at der skal gøres noget 
ved det. For der er slitage 
og standen er ikke 2022. 
Der er behov for klare 
renoveringer. Så findes der 
rigtig mange frivillige 
foreninger, der på en god 
måde er involveret derude. 
Det der også er vigtigt for 
os er, at vi også inddrager 
de foreninger, der er 
derude og inddrager dem i 
fremtidens Kringsminde, 
forklarer Peder Tind.

Udvalget har anmodet 
forvaltningen om at 
udarbejde et visionsoplæg 
for Kringsminde til 
drøftelse på udvalgsmødet 
i juni. Herunder et oplæg 
på en etapeopdeling af 
projektet, samt et revideret 
budget og en finansiering 
fordelt i overslagsår.

- Nu er vi i gang og 
sætter et arbejde i 
gang. Det oplæg 
der er lavet, hvad 
betyder det i 
forhold til de 
meget stigende 
priser? Vi skal 
have et realistisk 
budget, så man 
kan gå ud fra de 
midler, der er sat 
af. Vi skal ikke gå 
ind i noget, hvor 
det er dyrere, når 
det kommer til 
stykket, siger 
Peder Tind.

– Så vi vil en god 
visionsproces og gode 
realistiske budgetter. Men 
ellers er vi bare rigtig glade 
for, at vi har det sted 
derude. Vi vil gerne bevare 
Kringsminde. Vi kan ikke 
diskutere budgettet, men vi 
kan gøre det overskueligt 
og have med ind i en 
budgetforhandling. For så 
kan partierne se om, de 
kan finde pengene, lyder 
det afslutningsvist fra 
Peder Tind, formand for 
Kultur- og Idrætsudvalget.

Museumsgården 
Kringsminde er 
højt skattet af 
mange borgere og 
børn i Fredericia, 
men den er 
efterhånden godt 
slidt. Derfor skal 
der igangsættes 
renovation, men 
sideløbende 
ønsker Kultur- og 
Idrætsudvalget, at 
man også arbejder 
med visionerne for 
fremtidens 
Kringsminde.

Kringsminde er slidt: Udvalg vil have visioner for fremtiden
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Til for et årelangt politisk 
fokus på området, viser nye 
tal ikke løsninger på de 
unges valg af 
erhvervsuddannelserne.

Mens flere unge vælger at 
tage en gymnasial 
uddannelse, så er der 
færre, som tager en 
erhvervsuddannelse. Det 
viser en opgørelse fra 
Danmarks Statistik. Ud af 
de personer, som var 25 år 
i 2021, og som havde 
fuldført en 
ungdomsuddannelse, 
havde 23,1 procent taget 
en erhvervsuddannelse.

Det er et fald på mere end 
15 procentpoint set over de 
seneste ti år. I 2011 var det 
nemlig 38,3 procent af de 
25-årige med en 
ungdomsuddannelse, der 
havde taget en 
erhvervsuddannelse. 
Anderledes går det for de 
gymnasiale uddannelser, 
der dækker stx, htx, hhx og 
hf eller enkeltfag og 
supplering.

I 2011 var det lidt under 
60 procent af de 25-årige 
med en fuldført 
ungdomsuddannelse, der 
havde taget en gymnasial 
uddannelse. Det er siden 
steget med over ti 
procentpoint til lidt over 70 
procent i 2021.

Den modsatrettede 
udvikling i populariteten for 
de gymnasiale uddannelser 
og erhvervsuddannelser er 
langtfra ny. Tværtimod er 
det en fortsættelse af en 
årelang udvikling, hvor 

erhvervsuddannelserne 
udgør en mindre og mindre 
andel af fuldførte 
ungdomsuddannelser.

De unge søger 
ikke

Erhvervsuddannelsessyste
met i Danmark er 
karakteriseret som et 
vekseluddannelsessystem. 
Dette indebærer, at elever 
gennem hele uddannelsen 
veksler mellem 
virksomhedsophold og 
skoleophold. Det er 
afgørende, at der er 
virksomheder, der tager 
lærlinge, hvis dette system 
skal opretholdes. 
Udfordringen i 
erhvervsuddannelsessyste
met er todelt; dels er der 
en udfordring med 
søgetallene til 
erhvervsuddannelserne, 
der ikke tilnærmelsesvis 
stemmer overens med den 
forventede efterspørgsel, 
og dels en udfordring på 
manglende lærepladser. 
Nøgletal fra oktober 2021 
viser at 1.100 elever er 
lære-pladssøgende efter 
afsluttet grundforløb, 
4.696 elever er i 
skoleoplæring (frem til d. 
31/12-2021 kaldt 
skolepraktik) og 176 elever 
er i uddannelse uden 
virksomhedspraktik.

I tilrettelæggelsen af 
erhvervsuddannelser er 
det, jf. § 1, i 
bekendtgørelse af lov om 
erhvervsuddannelser, 
børne- og 
undervisningsministerens 
opgave at sikre et 
uddannelsessystem der 
bidrager til de behov, der er 
på både det private og det 
offentlige arbejdsmarked.

På det ideelle 
arbejdsmarked vil der være 
lighed mellem 
arbejdsudbud og 
efterspørgsel efter 
arbejdskraft. I den ideelle 
situation vil der være fuld 
beskæftigelse i alle 
sektorer og ingen 
overskydende arbejdskraft. 
Dette forudsætter et 
fuldkomment rationelt 
arbejdsmarked, der 
tilpasser sig efter 
markedets udbud og 

efterspørgsel. På det 
ideelle arbejdsmarked vil 
der derfor være den 
tilstrækkelige arbejdskraft i 
alle sektorer på ethvert 
tidspunkt.

Den aktuelle situation på 
arbejdsmarkedet viser, at 
der ikke er en 
sammenhæng mellem 
udbud af arbejdskraft og 
efterspørgsel på samme. 
Fremskrivninger af 
arbejdsmarkedet viser at 
der i 2030 vil være en 
diskrepans mellem udbud 
og efterspørgsel. Der vil 
mangle 99.000 faglærte, 
hvorimod der vil være et 
overskud på 59.000 
ufaglærte og 25.000 
akademikere med lang 
videregående uddannelse.

Hovedpine for 
ministeren

For børne- og 
undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil 
er det en stor hovedpine, at 
der er så stor mangel på 
faglært arbejdskraft, for det 
er hendes opgave som 
undervisningsminister at 
sikre, at der uddannes til 
de behov der måtte være i 
samfundet. Men en stor 
problemstilling er, at hun 
også har 
folkeskoleområdet under 
sit ressortområde – og 
med en statsminister der 
ønsker at være børnenes 
statsminister kommer de 
bare foran. Det har også 
givet udfordringer i forhold 
til de ellers meget gode 
venner i fagbevægelsen, 
der også råber vagt i 
gevær.

Det er en historisk 
udfordring, som ingen har 
formået at løse. Der er en 

enorm mangel på faglært 
arbejdskraft, så det er ikke 
kun vennerne i 
fagbevægelsen der savner 
politiske løsninger, også 
arbejdsgiverne mangler 
politisk handling.

Det er en gordisk knude, 
som politikere i mange år 
har talt meget om, men 
som ingen har kunnet løse. 
Pernille Rosenkrantz-Theil 
har den helt store 
udfordring, at hun har 
svært ved at holde fokus 
på erhvervsuddannelserne 
– netop fordi der er så 
mange områder hun gerne 
vil gøre en forskel på. Det 
er bare et akut problem i 
samfundet, det har været 
spirende i mange år, men 
er gået hen og blevet 
meget akut. Der mangler 
den faglærte arbejdskraft. 
Og den mangler i endnu 
større grad, når Arne-

pensionen piller faglærte 
ud af arbejdsmarkedet.

Danske Digitale Medier har 
anmodet Pernille 
Rosenkrantz-Theil om et 
interview, hvor netop 
manglen på faglært 
arbejdskraft skulle være i 
fokus. Men ministeren har 
ikke ønsket at stille op til 
interview.

Netop nu er igangværende 
forhandlinger på 
ungdomsuddannelserne, 
hvor en ny institutionslov er 
på bordet.
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Det evige problem: Unge søger ikke mod erhvervsuddannelserne
Arbejdsmarkeds-
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er klare: Der 
mangler faglært 
arbejdskraft i 
fremtiden. Der er 
bare en stor 
udfordring: De 
unge søger ikke 
erhvervsuddannels
erne i tilstrækkelig 
grad. Politisk 
handling har ikke 
virket.
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Politisk er der klare 
forskelle mellem 
Folketingets partier når det 
kommer til afstemningen 
om det danske 
forsvarsforbehold. Der er 
politiske modstande mod 
EU generelt, og det er 
særligt disse der kommer 
til udtryk i debatten. Dansk 
Folkeparti og Enhedslisten 
er meget klare 
modstandere af den 
folkeafstemning der nu er 
bestemt.

Det er der flere grunde til. 
De politiske årsager fylder 
naturligvis en del, men der 
har også været en 
diskussion, som de 
færreste havde regnet 
med – og som har fået ja-
siden til at så noget 

dumme ud allerede inden 
folkeafstemningen har 
fundet sted. Det hele 
kommer ned til ét 
spørgsmål:

– Stemmer du ja eller nej 
til, at Danmark kan deltage 
i det europæiske 
samarbejde om sikkerhed 
og forsvar?

Det ene spørgsmål er et 
tegn på hvad udfordringen 
for ja-partierne er: De vil 
overbevise danskerne om 
at stemme ja, men de er 
meget bevidste om, at 
kommer det til at handle 
meget om EU som system, 
ja så er oddsene svære for 
ja-siden. Danskerne er 
meget EU-skeptiske. 
Folkeafstemningerne der 
allerede har været har 
splittet landet næsten 
50/50 i ja og nej.

Formuleringen er derfor 
noget snedig. For der bliver 
på intet tidspunkt nævnt 
hverken EU eller forbehold. 
Det har især fået Morten 
Messerschmidt op ad 
stolen. Han har meldt det 
til Folketingets 
Ombudsmand, der ikke 
ønskede at gå ind i sagen.

Den positive formulering, 
som man jo næsten ikke 
kan sige nej til blev 
genstand for stor kritik. 
Også fordi Danmark 
allerede i dag deltager i 
flere europæiske 

samarbejder om sikkerhed 
og forsvar.

Politisk pres virker ofte – 
og det blev også tilfældet i 
denne sag. 
Udenrigsminister Jeppe 
Kofod kunne, få uger efter 
offentliggørelsen af 
spørgsmålsformuleringen 
blev offentliggjort, fortælle 
om en ændring i 
formuleringen. Den tekst 
danskerne møder i 
stemmeboksen d. 1. juni 
lyder nu:

– Stemmer du ja eller nej 
til, at Danmark kan deltage 
i det europæiske 
samarbejde om sikkerhed 
og forsvar ved at afskaffe 
EU-forsvarsforbeholdet?

Når Jeppe Kofod nu skifter 
spor, til trods for at hans 
partifæller ved gentagende 
lejligheder har forsvaret 
formuleringen, så vidner 
det om en aftalekreds der 
ikke tør gøre noget galt. En 
tidligere partileder fra et 
nej-parti sagde det meget 
enkelt:

– Når man står på nej-
siden handler det alene om 
at finde håret i suppen. De 
andre har så travlt med at 
forsvare et ja, men når 
man ønsker et nej, så skal 
man bare vente på at de 
andre laver fejl, lød det.

Det er netop den vej der er 
banet for Dansk Folkeparti 

og Enhedslisten. Det er 
ikke svært at overbevise 
danskerne om et nej – det 
hårde arbejde ligger i at 
overbevise danskerne om, 
at vi skal have mere EU.

Messerschmidt er fortsat 
kritisk
På de sociale medier, og 
særligt på Twitter, er 
Morten Messerschmidt en 
meget aktiv herre. Der er 
et stort arbejde for ham i at 
komme ud med sine 
budskaber – og tilmed på 
en troværdig måde. Dansk 
Folkeparti er slået tilbage 
og står meget svagt. Men 
det her kan blive deres 
redning, for er der noget 
Morten Messerschmidt ved 
noget om, så er det EU.

– 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, sagde Morten 
Messerschmidt kort efter 
udskrivelsen af 
folkeafstemningen og 
fortsatte:

– 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.

Historien bag afstemningen
Forsvarsforbeholdet 
betyder, at Danmark som 
hovedregel ikke deltager i 
dele af EU’s udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, som 
påvirker forsvarsområdet. 
Vi deltager ikke i EU’s 
militære operationer, vi 
finansierer dem ikke, og vi 
stiller ikke med soldater og 
militært udstyr til EU-
ledede missioner i 
konfliktområder. Danmark 
deltager dog i civile 
operationer, som hidtil har 
udgjort hovedparten af 
EU’s missioner. Danmark 
kan også deltage i 
operationer, hvor der både 
er civil og en militær del, 
hvis de enkelte dele kan 
adskilles. Det forventes, at 
der i fremtiden vil være 
flere blandede civil-
militære missioner, og at 
Danmark derfor ikke kan 
deltage i disse.

Danmark har ikke 
stemmeret i Ministerrådet, 
når forsvarspolitikken 
behandles. Herudover har 

forbeholdet den 
konsekvens, at Danmark, 
når vi har formandskabet 
for Ministerrådet, skal 
overlade formandsrollen til 
et andet medlemsland, når 
der diskuteres 
forsvarspolitik. På trods af 
disse forhold deltager 
Danmark dog i de bredere 
og mere generelle 
diskussioner af den 
europæiske forsvarspolitik.

EU har ikke nogen fælles 
hær. EU-landene 
bestemmer selv over deres 
militære styrker, som i 
stigende grad arbejder 
med hinanden. EU-landene 
kan beslutte, at de vil 
gennemføre en fælles EU-
operation, men det er 
landene selv, der er 
ansvarlige for at udsende 
deres militære og civile 
bidrag.

EU har f.eks. sendt 
militære missioner til:

Patruljering og kamp mod 
pirater ud for Somalias kyst
Uddannelse af politifolk og 
jurister i Afghanistan
Fredsbevarende 
operationer i Bosnien-
Hercegovina
Beskytte flygtninge fra 
krisen i Darfur (Sudan)
Kilde: Folketingets EU-
oplysning

Danskerne skal til 
stemmeurnerne 
den 1. juni, hvor 
det danske 
forsvarsforbehold 
skal til diskussion. 
Det blev en 
afstemning der 
allerede før tid blev 
genstand for 
enorm diskussion. 
Tilmed diskussion 
der ikke handlede 
om indhold, men 
om ord.

Folkeafstemningen der allerede gik galt, før den gik i gang
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Gruppen af ældre fra 50 til 
59 år på det sydjyske 
arbejdsmarked har lavere 
ledighed end de andre 
aldersgrupper over 24 år. 
Kun 1,5 procent af de 50 
til 59-årige går ledige i 
Sydjylland. 

Det er en succeshistorie 
uden lige, mener Dansk 
Industri (DI).

Fagbevægelsen har på det 
seneste kritiseret, at det 
skulle være svært for 
danskere over 50 år at 
finde job. Men de tørre tal 
fortæller en anden historie. 
Ny analyse om den 
regionale ledighed peger 
på, at det lykkes for langt 
de fleste ældre at finde 
job. Ledigheden i 
Sydjylland for danskere 
mellem 50 og 59 år er 
historisk lav – og lavere 
end for andre voksne 
aldersgrupper. Sydjylland 
har tilmed den 
næstlaveste ledighed for 
de 50 – 59 årige i 
Danmark.

– Det er rigtigt gode 
nyheder, at ledigheden for 
seniorer falder. 
Virksomhederne i 
Sydjylland har brug for 
arbejdskraft i denne tid. 
Derfor er det også 
glædeligt, at næsten alle, 
der kan arbejde, nu får 
fodfæste på 
arbejdsmarkedet. 
Seniorerne er en vigtig 
arbejdskraft for 
virksomhederne, siger 
formand for DI 
Trekantområdet Carsten 
Kind.

Ledigheden for ældre er 
den laveste nogensinde. 
Og lønmodtagere over 50 
år fylder også mere end 
nogensinde i 
virksomhederne. 

I Sydjylland er mere end 
hver tredje lønmodtager 
over 50 år – helt præcist 
35 procent. 

På landsplan er 33 procent 
af lønmodtagerne over 50 
år.

– Det er faktisk en 
enestående 

succeshistorie 
med den faldende 

ledighed for 
seniorer. Mange 
virksomheder 

oplever, at 
seniorerne får en 

stigende 

betydning. De har 
en vigtig erfaring, 

som 
virksomhederne 
har brug for. Det 
viser tallene jo 

også tydeligt. Hele 
35 procent af 

lønmodtagerne i 
Sydjylland er over 

50 år, siger 
Carsten Kind.

Over 59 år lille 
stigning
Ser vi på gruppen over 59 
år, så stiger ledigheden lidt 
– men ikke meget. Hvor 
den generelle ledighed i 
Danmark er 2,5 procent, så 
er den for lønmodtagere på 
60 år og derover på 2,6 
procent. Ifølge Dansk 
Industri er der ansat 
70.000 flere lønmodtagere 
over 59 år de seneste fem 
år. I dag tæller denne 
gruppe 330.000 
lønmodtagere – et tal, der 
aldrig har været højere.

– Virksomhederne har 
også brug for 
medarbejdere over 59 år. 
Selvom man nærmere sig 
pensionsalderen kan de 
fleste jo bidrage med rigtigt 
meget på jobbet. Derfor 
spiller også medarbejdere 
over 59 år en stor rolle i 
virksomhederne, siger 

Carsten Kind.

Tallene viser endvidere, at 
de 50 til 59-årige kommer 
lige så hurtigt i job igen, 
som yngre aldersgrupper. 
De går altså ikke ledig i 
længere tid end de yngre. 
Også her går dem over 59 
år dog ledige lidt længere.

Analysen viser, at en 
tredjedel af alle 
lønmodtagere er nu over 
50 år, og ledigheden for 
personer i 50erne er blot 
2,1 pct. Personer i 50erne, 
der rammes af ledighed, 
går heller ikke længere 
ledige end yngre 
aldersgrupper, og på 
årsbasis er der over 
120.000 over 50 år, der 
ansættes i private 
virksomheder

Antallet af lønmodtagere 
over 50 år nærmer sig 1 
mio. mennesker. I 4. 
kvartal 2021 var der i alt 
954.000 lønmodtagere i 
Danmark, som var fyldt 50 
år. Det svarer til en 
tredjedel af alle. I løbet af 
de seneste ti år er gruppen 
vokset med i alt 217.000 
personer.

Ledigheden for danskere i 
50’erne er også historisk 
lav. Aktuelt er deres 
ledighedsprocent blot 2,1 
pct. Det er endnu lavere 
end niveauerne før 
finanskrisen i 2008. 
Dengang nåede de 50-59-

åriges ledighed ned på 2,5 
pct. Det er også lavere end 
den samlede ledighed, 
som især trækkes op af 
25-29-årige og 30-39-
årige, som har 
ledighedsprocenter på 
henholdsvis 4,5 og 3,8 pct.

Ikke længere 
dagpengeperioder 
for personer i 
50erne
Ser man på de nyeste tal 
for afsluttede 
dagpengeforløb fra 
december 2021, så tegner 
de også et billede af, at 
ledige i 50erne kommer 
lige så hurtigt i 
beskæftigelse igen som 
yngre aldersgrupper.  For 
alle aldersgrupper fra 30-
34-årige til 55-59-årige 
ligger den gennemsnitlige 
varighed for afsluttede 
dagpengeforløb i december 
2021 på mellem 29 og 33 
uger.

For de 60-64-årige er den 
gennemsnitlige 
dagpengeperiode lidt 
længere, men her kan det 
spille en rolle, at en del vil 
afvente, at de kan gå på 
efterløn, hvorfor 
motivationen til at søge job 
kan være begrænset. 

Det samme gælder også 
for den mindre gruppe af 

dagpengeledige over 65 år, 
hvor folkepensionsalderen 
er tæt på.

Mange jobomsætninger i 
Danmark – også for ældre

Danmark har et meget 
dynamisk arbejdsmarked, 
som er kendetegnet af 
meget stor jobomsætning. 

Der er tale om 
jobomsætninger, når en 
person starter i et nyt job, 
og der kan her både være 
tale om et jobskifte mellem 
virksomheder eller 
overgang til job fra 
ledighed eller studie.

De mange jobomsætninger 
kommer også de ældre 
aldersgrupper til gavn. De 
nyeste årstal for 
jobomsætninger omfatter 
perioden fra 3. kvartal 
2020 til 2. kvartal 2021. I 
denne periode var der i alt 
889.000 jobomsætninger i 
Danmark. Heraf kunne de 
164.000 tilskrives 
personer over 50 år, og 
langt hovedparten af dem 
– 123.000 – fandt sted i 
den private sektor. 

Virksomheder ansætter 
altså i stort omfang 
medarbejdere, der er fyldt 
50 år.

Seniorerne er en 
vigtig arbejdskraft 
for 
virksomhederne, 
siger formand for 
DI Trekantområdet 
Carsten Kind.

Seniorer i Sydjylland har succes på arbejdsmarkedet
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