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Med den nylige beslutning 
blandt EU-landene om at 
stille krav til de såkaldte 
amerikanske tech giganter 
er der tale om et slag ud i 
luften på linje med cookie 
reglerne og GDPR. 

I den sidste ende rammer 
det kun forbrugerne og 
ikke de virksomheder, der 
tjener deres penge via 
internettet. 

For på trods af den 
socialdemokratiske 
erhvervsministers 
forblommede ord om alle 
de glædelige virkninger af 
aftalen, så er udviklingen 
af nye 
kommunikationsformer 
ikke til at stoppe. Samtidig 
kræver man noget af 
eksempelvis af sociale 
medier, de allerede gør af 
sig selv.

Det havde været mere 
frugtbart hvis EU havde 
fokuseret på at få 
beskatningen af store 

koncerner til at lande i de 
lande hvor disse tjener 
pengene. For heri ligger 
der den største sandhed 
om nutidens økonomiske 
system. Nemlig at nogle få 
personer bliver styrtende 
rige, stort set ejer alle 
værdierne, mens de 
færreste har reel 
indflydelse på deres egne 
muligheder for 
avancement. 
Verden har længe bevæget 
sig i retning af at få 
monopoler kontrollere de 
markeder, der ellers skulle 
være frie.

Det frie marked er en 
grundlæggende 
foranstaltning i en 
demokratisk økonomi. 
Monopoler er en trussel 
mod friheden, fordi nye og 
bedre produkter muligvis 
ikke kommer på markedet, 
når en monopolkoncern 
enten opkøber nye 
konkurrenter eller får dem 
udelukket på anden vis. 

Derfor har både EU og USA 
en monopollovgivning. 

Den bliver bare ikke 
udnyttet særlig effektivt. 

Så det er sært, at man 
anvender alle disse fraser 
om “de amerikanske tech 
giganter’, når man reelt 
allerede har den lovgivning 
der skal til for at regulere 
dem. Derfor må det handle 
om noget andet

Det gør det også. Det 

handler om borgernes 
ytringsfrihed. EU-landene 
betaler i dag betydelige 
summer til medier som de 
ønsker at kunne styre ved 
at gøre dem afhængige af 
statsstøtte. Stik imod det 
frie marked og intentionen 
hermed giver man penge til 
inrentable virksomheder, 
og holder dem kunstigt i 
live. 

På trods af at internettet 
har medført nye medier 
med en langt højere grad 
af informationsfrihed samt 
en borgerinddragelse af en 
historisk uset grad, 
bekæmper politikerne 
disse. 

Og den er den egentlige 
dagsorden bag ved den nye 
regulering. Samtidig går 
man meget langt i sin 
retorik for at fremme 
synspunkter om de 
skadelige virkninger af de 
sociale medier, på trods af, 
at der praktisk talt ikke er 
solid dokumentation for at 
det er et udbredt problem.

Man skal huske på at der 
er rigtige mennesker bag 
ytringer og handler på 
internettet. 

Når politikerne siger at de 
vil regulere “de 
amerikanske tech 
giganter”, så er det reelt 
borgerne bag tastaturet, de 
regulerer. 

Men ikke mindst det frie 
valg. For nogle politikere 

drømmer om en virkelighed 
hvor de kan få fjernet 
kritiske (for dem) opslag. 
Hysteriet er endeløst. Hele 
“cancel kulturen” er et 
klart eksempel på dette.

Den demokratiske samtale 

siger danske politikere i 
denne sammenhæng. Den 
har det ikke godt, siger 
man. Men den 
demokratiske samtale er 
en illusion. Det er et 
idealbillede af hvordan 
mennesker kommunikerer 

med hinanden, der ikke er 
reel. Forskellen på før og 
nu er bare, at nu hører 
man fra nogen, der før ikke 
blev hørt.

Og det bryder man sig ikke 
om.

Den demokratiske samtale er en illusion
Med den nylige 
beslutning blandt 
EU-landene om at 
stille krav til de 
såkaldte 
amerikanske 
techgiganter er der 
tale om et slag ud i 
luften på linje med 
cookie reglerne og 
GDPR.

Af Janus Bang
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Min far var 
fremmedarbejder i Hitlers 
Tredje Rige. Det er samtidig 
et punktum for Hans Dal, 
der har brugt store dele af 
sit eget liv på at forstå sin 
fars valg, men også et 
bidrag til en række af de 
historier, som aldrig er 
fortalt efter krigen.

Der er skrevet stakke af 

bøger om den danske 
modstandskamp, 
danskernes frihedskamp, 
kampen for demokratiet 
og lignende, men utrolig 
lidt om de andre sider af 
krigen. Det har været 
tabuiseret, fortiet og i det 
hele taget bare glemt. For 
Hans Dal og mange andre 
børn førte det til skam.

Fredericianske Hans Dal 
har skrevet en bog om sin 
fars tid som 
tysklandsarbejder. Foto: 
AVISEN
– Bogen fortæller om, 
hvordan det var at vokse 
op med en mor og en far 
”på den forkerte side”, 
hvilket har præget mig fra 
min barndom til mit 
voksenliv, fortæller Hans 
Dal, der tydeligt husker sit 
forsvar:

– Jeg har forsvaret dem, 
været vred, været flov, 
fortiet, benægtet, løjet, talt 
udenom, og været ked af 

det, når min far blev 
udskammet som nazi-svin, 
når han diskuterede Anden 
Verdenskrig med ”de sidste 
dages hellige” og sagde til 
dem: ”I ved ikke hvad krig 
er”.

Men det stoppede ikke her, 
det blev ved, og da Hans 
blev 10 år oplevede han, at 
selv viceværten skulle 
udskamme ham og 
familien.

– Som børn blev min bror 
og jeg kaldt nazi-yngel, og 
blev moppet, fordi vi gik i 
korte læderbukser. En gang 
lagde viceværten i den 
ejendom hvor vi boede, en 
bog foran mig, som var 
slået op på en side om 
koncentrationslejren 
Auschwitz og sagde: ”Det 
er det, din far og mor har 
været med til”. Det gjorde 
dengang ondt på en 10-
årig knægt, fortæller 
forfatteren.

I bogen bruger Hans Dal 
god tid på at fremvise, hvor 
legalt det var at søge 
arbejde i Tyskland, og 
hvordan 
Samarbejdsregeringen og 
De Samvirkende 
Fagforbund direkte 
opfordrede til, at man tog 
af sted, og endda ofte 
brugte frivillig tvang, men 
det var glemt efter 
besættelsen.

– Det er meget lidt, der er 
blevet fortalt og skrevet om 
de omkring 100.000 
almindelige danskere der 
under Danmarks 
besættelse, frivilligt, eller 
ved indirekte tvang fra 
Samarbejdsregeringen og 
De Samvirkende 
Fagforbund, tog til 

Tyskland, Norge og Østrig 
for at arbejde for tyskerne. 
De fleste forblev tavse efter 
hjemkomsten og talte 
aldrig om det, siger han.

Hans Dals far lagde 
derimod aldrig skjul på, at 
han havde være 
tysklandsarbejder og ville 
gerne fortælle om det.

I bogen beskrives 
dagligdagen og hvordan 
det var at arbejde i det 
nazistiske Tyskland og 
Østrig under Anden 
Verdenskrig. At blive udsat 
for luftangreb. At blive 
arresteret af Gestapo. At 
blive gift med en østriger. 
At mærke krigens 
afslutning. Rejsen tilbage 
til Danmark gennem et 
sønderbombet Tyskland. 
Hjemkomsten og en svær 
tid efter befrielsen, hvor 
Hans Dals mor blev smidt 
ud af forretningerne i 
Fredericia, fordi hun talte 
østrigsk. Selv Hans Dals’ 
fars faster og svoger tog 
afstand til moren og 
nægtede at bære Hans, 
efter at han blev født i 
1945.

Bogen er blevet til af flere 
årsager. For det første 
fordi, Hans Dal efter sin 
fars død fandt flere 
håndskrevne dagbøger, 
kladdehæfter breve, 
billeder og bilag fra hans 
ophold i Tyskland og Østrig. 
Det har været en lang rejse 
for Hans at skrive bogen, 

men som han siger i et tv-
interview også en befrielse 
at kunne sætte ord på det, 
han har undertrykt 
gennem så mange år.

Med bogen sætter han 
strøm til en fortælling, der 
gik i glemmebogen, men 
som stadig sidder dybt fast 
i generationerne, der 
voksede op i 
efterkrigstiden.

– Jeg holder foredrag om 
bogen, og det har undret 
mig er at der har været så 
få spørgsmål efter et 
foredrag, hvor flere har 
udtrykt: ”Det har jeg aldrig 
hørt om før. Jeg vidste ikke 
noget om 
tysklandsarbejdere. Flere 
personer har bagefter 
kontaktet mig og fortalt om 
et familiemedlem, der 
havde været 
tysklandsarbejder, men 
som aldrig havde fortalt om 
det, fortæller Hans Dal og 
slutter:

– Derfor er jeg glad for, at 
jeg med min bog kan være 
med til at give 
efterkommere af 
tysklandsarbejdere et 
indblik i, hvordan min far 
oplevede opholdet i 
Tyskland og Østrig under 
besættelsen.

Bogen, der udkommer 
gennem forlaget Det 
Historiske Akademi og 
Saxo, er lige på trapperne.
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Ny bog: Sætter punktum i et liv med skamfølelse

Fredericianer og 
forfatter Hans Dal 
har skrevet en bog 
på 216 sider om 
sin far. Bogen 
bidrager samtidig 
til en 
historiefortælling, 
der har været 
fortiet gennem 
generationerne og 
tiden efter 
besættelsen.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: AVISEN 
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Ejernes udgifter til 
Bankdata voksede ikke i 
2021. Det på trods af flere 
medarbejdere og flere 
pligtopgaver krævet af 
myndighederne. Det er 
konklusionen på 
Bankdatas årsregnskab.

Igen i år er Bankdata 
lykkedes med at fastholde 
pengeinstitutternes 
udgifter på 1,7 mia. kr. Det 
på trods af, at Bankdata er 
blevet væsentligt flere 
medarbejdere og fortsat 
skal levere nye løsninger til 
de opgaver, som følger af 
et øget behov for sikkerhed 
og herunder 
myndighedernes regulering 

med den finansielle sektor.

Esben Kolind Laustrup, 
CEO hos Bankdata.
– Væsentlige forklaringer 
er, at vores it-specialister 
bygger omkostningseffektiv 
IT og investerer tid og 
ressourcer i løsninger, der 
effektiviserer vores 
systemlandskab. Vi har en 
omkostningsbevidst kultur, 
hvor vi gennem intelligente 
besparelser arbejder på at 
frigøre ressourcer fra 
driften, som vi i stedet kan 
bruge på nyudvikling. I de 
seneste tre har vi hentet 
27 millioner kroner i varige 
besparelser i gennemsnit, 
og vi når 100 mio. i alt 
inden sommerferien, lover 
CEO Esben Kolind 
Laustrup.

Mere cloud

I 2021 tog Bankdata hul på 
eksekveringen af den 
strategi, som it-

virksomheden lancerede 
året før. Målet er at levere 
mere digital 
konkurrencekraft til ejerne. 
Det skal blandt andet ske 
via øget brug af løsninger i 
cloud, opbygningen af en 
DevOps-organisation og 
flere løsninger, som både 
kan anvendes af 
bankkunde og -rådgiver.

– Helt konkret kan jeg 
eksempelvis nævne, at vi 
leverede vores første 
løsning, som både er 
bygget og hosted i cloud. Vi 
lancerede vores første 
løsning, som både 
anvendes af rådgiveren og 
bankkunden. Og vi er 
kommet langt på rejsen 
med DevOps,” siger Esben 
Kolind Laustrup.

Leverancer på samlebånd

Men året har naturligvis 
ikke kun handlet om 
strategi. Løsningerne til 
medlemsbankerne har 
nemlig stået i kø. Fx har 
Bankdata leveret en 

vellykket konvertering af 
Alm. Brand Bank til 
Sydbank. En ny digital 
mobilbank til alle 
pengeinstitutterne i 
ejerkredsen samt 
nedlukning af den gamle. 
Derudover har it-
virksomheden bygget nye 
løsninger til boligområdet 
og afsluttet fællesskabets 
største leverance til dato, 
en ny platform til 
kapitalmarkedshandel.

– I 2022 retter vi fokus 
mod pengeinstitutternes 
digitale tilbud til 
erhvervskunder, og 
bankkundernes ønsker til 
mere selvbetjening.

Talenttørken lurer
– Talent er afgørende for, 
at vi kan indfri 
pengeinstitutternes digitale 
ambitioner. Derfor giver det 
panderynker, når der bliver 
uddannet for få it-
specialister i Danmark: I 
2021 skulle vi besætte 

200 stillinger – eller fire 
gange så mange 
mennesker, som kommer 
ud af datalogistudiet på 
Aarhus Universitet, siger 
Esben Kolind Laustrup, 
som dog hæfter sig ved, at 
Bankdata er lykkedes med 
at lukke alle åbne stillinger.

– Jeg tror, at it-talenterne 
gerne vil bygge 
samfundskritisk IT, og det 
kan de hos Bankdata.

Rekrutteringsopgaven 
rækker også ind i 2022. 
Både fordi 
medlemspengeinstituttern
e har lagt en lang 
ønskeseddel, men også 
fordi Bankdata i 2021 
besluttede at lukke 
kontoret i Indien for i stedet 
at mande op herhjemme.

– Det giver os naturligvis 
en større 
rekrutteringsopgave, men 
den skal vi nu nok lykkes 
med – ligesom 
størstedelen af vores 

dygtige indiske kolleger 
allerede har fundet nye 
arbejdsgivere. De er i høj 
kurs.

Om Bankdata

Bankdata er en af 
Danmarks største it-
virksomheder med +800 
medarbejdere og en 
omsætning på 1,7 mia. 
kroner. Bankdatas 
løsninger bruges hver dag 
af 7.500 
bankmedarbejdere, 1,5 
mio. danskere og 187.000 
erhvervsdrivende. 
Bankdata blev stiftet i 
1966 og har i dag kontorer 
i Fredericia, Silkeborg og 
Aarhus.

Bankdata er ejet af otte 
danske pengeinstitutter; 
Jyske Bank, Sydbank, 
Ringkjøbing Landbobank, 
Sparekassen Sjælland-Fyn, 
Skjern Bank, Djurslands 
bank, Nordfyns Bank og 
Kreditbanken.
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Talenttørken lurer for Bankdata
Det giver 
panderynker, når 
der bliver 
uddannet for få it-
specialister. 

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

AVISEN ERHVERV



Lugten af værksted 
hænger i luften. I den store 
bygning, der ligger lidt 
længere nede ad vejen end 
Dinos Legeland,  huser alt 
fra en billiard- og judoklub 
til nu 
motorcykelværkstedet, der 
har lejet sig ind på 
adressen.

At det lige er et 
motorcykelværksted, som 
Magnus og Cristian, har 
åbnet op er ikke en 
tilfældighed. Deres 
baggrund ligger indenfor 
branchen. Magnus’ farfar 
har haft et værksted lige 
efter krigstiden, og 
Magnus’ far har repareret 
biler og motorcykler så 
længe han kan huske. For 
Cristians vedkommende 
startede det i hjemlandet 
for mange år siden, og 
siden har han også 
arbejdet i Danmark, hvor 
han lærte Magnus at 
kende, da de arbejdede 
sammen. I første omgang 
har de valgt at åbne som et 
motorcykelværksted, men 
planen er, at åbne en 
salgsafdeling af 
motorcykler i “forlokalet” i 
værkstedet. 

Om baggrunden for at blive 
selvstændige fortæller 
Magnus:

– Vi har begge to gerne 
ville være selvstændige. 
Der ligger et værksted lidt 
udenfor Fredericia, men i 
alt den tid jeg har boet i 

byen, har der ikke været 
noget i centrum, siger han 
og kommer nærmere ind 
på lokationen på 
Nørrebrogade:

– Lokationen er der flere 
ting i. Det er biligst at starte 
her, og det er tæt på byen. 
Der er en stor trafik mod 
Dinos Legeland, og vi 
håber vi bliver set på den 
måde. Det vil være 
attraktivt på Vejlevej også, 
men lejeprisen er mindst 
dobbelt så høj der, siger 
Magnus.

Magnus og Cristian har 
tidligere arbejdet sammen 
ved en større mekaniker i 
Horsens, men planen hos 
DC Moto er, at der skal 
være plads til at nørde det.

– Vi går meget op i selve 
opgaven i forhold til de 
store steder, hvor det godt 
kan gå lidt mere stærkt, 
siger Magnus.

Men selvom det er nørdet, 
er der plads til alle.

– Det er det hele. Vi har en 
BMW, hvor den kom hen til 
et originalt værksted, og 
der ville de skifte alt i 
stedet for at fixe fejlen, 
nævner Magnus som 
eksempel og fortæller, at 
de DC Moto pt. også har en 
BMW fra slut 80’erne, der 
skal moderniseres.

Magnus og Cristian er 
nørder i branchen, og de 
har særligt en kærlighed 
for en bestemt type 
motorcykler.

– Vi har en svaghed for 
amerikanske cykler og en 
“cruiser” stil, men alt er 
velkommen herinde. Det er 
spændende at rode med 
det hele, siger Magnus og 
kommer ind på, hvad der er 
med de amerikanske 
“cykler”:

– Historien, følelse og 
måden den kører på. Det er 
lave omdrejninger og en 
fed lyd .Jeg er faktisk 
vokset op med italienske, 
så det er ikke i min fars 
ånd med amerikanske. 
Man har favoritter indenfor 
det, ligesom man har med 
biler.

Om motorcykler:

Motorcykler inddeles 
normalt i 
hovedkategorierne 
terræncykler (off-road), 
sportscykler, touringcykler 
og gadecykler. En 
pocketbike er en lille 
motorcykel.

Desuden er der følgende 
variationsmuligheder:

• Fodhvilerne kan være 
erstattet af en plade.

• Der kan monteres 

sidevogn, hvorved 
motorcyklen bliver 
trehjulet.

• Der findes trehjulede 
gadecykler (to baghjul).

• Der findes tre-, fire- 
eller flerhjulede 
terræncykler med brede 
hjul. Tidlige modeller 
havde kun ét forhjul, 
men havde en tendens 

til at rulle rundt. En 
egentlig motorcykel har 
dog højst tre hjul.

Se hele indslaget med DC 
Moto på  AVISEN.
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Motorcykelværksted er åbnet i Fredericia

På Nørrebrogade 
135 i Fredericia er 
der åbnet et nyt 
motorcykelværkst
ed form af DC 
Moto. Det er 
Magnus Deleraun 
og Sebastian-
Cristian Claus, der 
står bag. Begge 
har stor erfaring 
indenfor branchen, 
hvor de er 2. og 3. 
generations 
mekanikere, der 
begge er 
uddannet.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: AVISEN 
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Det var næppe idealisme 
eller storslåede planer om 
en bedre verden, der drev 
samarbejdet. Derimod var 
det for de stærke kræfter 
som Frankrig og Tyskland 
en nødvendighed. Efter, at 
Anden Verdenskrig havde 
ødelagt det meste af 
kontinentet og millioner af 
mennesker var døde i 
endnu en storkrig, var 
genopbygningen af 
landene i centrum hos de 
fleste centrale politikeres 
bevidsthed. Tyskland var 
sønderbombet og smadret 
af både bombetogter og 
invasion fra både øst og 
vest, og samtidig var det en 
diskussion om landet 
overhovedet kunne få lov til 
at overleve.

Sejrherrerne var i tvivl. 
Under krigen udarbejdede 
amerikanske regeringer 
planer for at omdanne 
Tyskland til et 
landbrugssamfund, hvor 
det skulle være forbudt at 
have tung industri. Men 
efter krigen viste det sig 
hurtigt, at Europas største 
land ikke kunne undværes 
i den nødvendige alliance 
mod Sovjetunionen og den 
røde hær, der praktisk talt 
havde besat hele 
Østeuropa og samtidig 
indsat dukkeregimer, der 

var lydhøre overfor 
Moskvas ordrer. Den kolde 
krig var en realitet man 
måtte forholde sig til, og 
her var de hævngerrige 
planer om at skrotte 
Tyskland ikke nogen 
gevinst. Men landene 
omkring Tyskland, 
herunder Frankrig, var kun 
alt for bevidst om faren ved 
et stærkt Tyskland. Den 
frygt kom til at få stor 
indflydelse på dannelsen af 
et nyt europæisk 
samarbejde, det vi i dag 
kalder for EU.

Også tyskerne selv var 
bevidste om at deres 
nation balancerede på et 
skarp og farligt sværd. 
Stalin valgte at slå til og fik 
skabt et kommunistisk 
Østtyskland med Moskva-
loyale kommunister i 
spidsen. Og USA valgte 
endeligt at støtte op om 
dannelsen af en Vesttysk 
stat. Tyskland blev 
symbolet på delingen af 
Europa mellem den 
kapitalistiske og den 
kommunistiske lejr. Det 
svækkede Vesttyskland 
blev alligevel motoren i 
dannelsen af det 
europæiske samarbejde, 
for tyskerne havde den 
største interesse i at få 
genrejst sig efter krigen. I 
den nye forbundsrepublik 
satte man sig for at indføre 
stærke, demokratiske 
institutioner og idealer. Den 
nazistiske epoke hang som 
en skam over alle tyskere. 
Weimar-republikkens 
nederlag til den nazistiske 
magtovertagelse gav 
mange gode grunde til at 
forbygge en gentagelse. 
Det betød også at den 
nationalistiske dagsorden 
blev fejet af bordet. De nye 
tyskere i vest skulle være 

ydmyge og venligtsindede.

Alt imens den kolde krig 
rasede byggede 
Vesttyskland deres industri 
op. I spidsen stod Konrad 
Ardenauer, der blev den 
første kansler i den nye 
republik. Han satte 
benhårdt ind på at bygge 
demokratiet op, og fik 
tyskerne til at komme 
videre fra ren afnazificering 
til egentlig statsopbygning. 
Han havde et enormt 
veludviklet politisk instinkt, 
der både indenrigspolitisk 
såvel som udenrigspolitisk 
var med til at skabe 
resultaterne. Det lykkedes 
også at få Vesttyskland 
med i NATO, hvilket betød 
en klar forbedring af 
Tysklands muligheder for at 
agere selvstændigt. For på 
den modsatte side af 
jerntæppet var 
Sovjetunionen optaget af at 
Tyskland skulle betale 
prisen for anden 
verdenskrig. Den del af 
Tyskland man havde besat 
blev plyndret, og 
kommunisterne efterlod 
ikke meget anvendeligt til 
de indespærrede 
østtyskere. Men Ardenauer 
og vesttyskerne 
accepterede aldrig den 
østtyske stat som legitim, 
og det blev et afgørende 
element i den senere 
genforening af Tyskland. 
Tværtimod insisterede man 
på at der kun var et 
Tyskland, og at tyskerne var 
et folk.

Det tyske lokomotiv var 
betydningsfuldt for den 
europæiske økonomi. 
Frankrig var udover de 
sikkerhedspolitiske 
overvejelser også 
interesseret i at få et 
samarbejde til at lykkes, 

således at økonomien 
kunne blive forbedret. 
Samtidig var den franske 
krigshelt og lederfigur, 
Charles de Gaulle, 
overhovedet ikke begejstret 
for det amerikanske 
hegemoni, der voksede ud 
af anden verdenskrig. 
Frankrigs ydmygelse og 
nedværdigelse i forbindelse 
med Hitlers blitzkrieg sad 
dybt i ham. Så hvis den 
franske stolthed skulle 
genopbygges kunne det 
ikke ske ved at underkaste 
sig et stærkt USA. 
Forhandlingerne i perioden 
med den amerikanske 
regering bar præg af 
ønsket om et alternativ, og 
her var et europæisk 
samarbejde pludselig 
interesseret.
England led gevaldigt 
under en svag erkendelse 
af at tiden som stormagt 
var forbi. Der var ikke 
længere ressourcer til at 
kontrollere lande på den 
anden side af jorden, og 
disse lande ønskede også 
selvstændighed og 
frigørelse fra kolonimagten. 
Anden verdenskrig havde 
kostet Storbritannien dyrt 
og kassen var tom. Men 
ligefrem at gå ind i et 
samarbejde med de andre 
store, europæiske nationer. 
Det forekom ikke 
indlysende for dem. Det 
første europæiske 
samarbejde blev etableret 
som Kul- og stålunionen i 
1951, og Belgien, Frankrig, 
Italien, Luxemborg, Holland 
og Vesttyskland skrev 
under på en 
samarbejdsaftale. Dette 
”europæiske fællesskab” 
havde ingen ambitioner om 
blive et overnationalt 
koncept. Men disse 
indledende manøvrer 
sikrede et samarbejde på 

væsentlige områder for et 
meget stort område af 
Europa.

Danmark kom først med i 
samarbejdet i 1973. Det 
var ikke et nemt 
foretagende, for danskerne 
var skeptiske overfor et 
sådant samarbejde med 
andre lande. Flertallet af 
de danske politikere har 
historisk været varme 
fortalere for det 
europæiske samarbejde, 
men virkeligheden har 
gang på gang vist sig ved 
stemmeboksen, når 
afstemningerne er gået 
imod selvsamme. De 
berømte forbehold er 
kulminationen på den 
danske EU-modstand. I 
2022 når der den 1. juni 
atter skal være afstemning 
om et forbehold, er det 
nærmest en klassiker i 
dansk politik.

Danmark er et meget lille 
land. I EU har vi siden 
vores deltagelse i 
samarbejdet haft langt 
mere indflydelse end 
antallet af borgere i landet 
kan retfærdiggøre. Hvor det 
krigsramte Ukraine 
drømmer om optagelse i 
den europæiske union er 
modstanden overfor 
samarbejdet fortsat tilstede 
i den danske befolkning. 
Det er paradoksalt at det er 
Ruslands (tidligere 
Sovjetunionens 
hovedkapacitet), der er 
drivkraften bag en ny 
afstemning om et 
forsvarssamarbejde. Det 
vækker minder om 
argumentationen under 
den kolde krig, selvom 
Rusland ikke er i 
nærheden af at være 
ligeså farlig som 
Sovjetunionen. Denne 

historieløshed er meget 
udbredt. For der er ikke 
tale om to blokke med to 
forskellige politiske 
ideologier. Også Putins 
Rusland er kapitalistisk. 
Der mangler også et 
decideret politisk system i 
Rusland, hvor styret reelt er 
en fortsættelse af 
diktaturet. Rusland har 
aldrig haft en demokratisk 
tradition. Først var man 
underlagt en brutal adel i 
århundrede. Så var man 
underlagt en brutal 
kommunisme i 
størstedelen af det tyvende 
århundrede. Og nu har 
man en despot, der 
egentlig ikke har et 
bestemt politisk formål 
eller en bestemt ideologi, 
udover Ruslands storhed 
og berettigelse som 
supermagt.

Ligeså underligt er det med 
den kinesiske 
kommunisme. Kina er 
hverken fugl eller fisk. Et 
kapitalistisk samfund styret 
af socialistiske ideer. Hvor 
det politiske billede efter 
anden verdenskrig blev 
tegnet klart og tydeligt op, 
så er det i nutiden 
ualmindeligt mudret. En 
ting er dog sikkert, og det 
er at nationalismen 
historisk har været meget, 
meget kostbar for 
europæerne. To storkrige 
på kontinentet og millioner 
af døde. Forfærdelige 
regimer med diktatorer, 
død og lemlæstelse, 
forfølgelse og manglede 
frihed. I den forbindelse 
har det europæiske 
samarbejde budt på en 
historisk lang fred mellem 
tidligere krigsførende 
nationer.

Efter århundreders 
nationalisme på 
det europæiske 
kontinent 
begyndte man et 
samarbejde 
mellem de vestlige 
lande i midten af 
det 20. århundrede

Europas historie er ikke nogen dans på roser
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Flere forskere peger på at 
kun ca. 25% af de 
udarbejdede visioner bliver 
til noget i virkeligheden, 
hvorimod resten dør ud og 
glemmes uden succesfuldt 
resultat. Så hvad er det, 
man skal være særligt 
opmærksom på for at ens 
egen vision bliver til 
virkelighed og får succes? 
Ja, det kigger vi nærmere 
på i denne 8. artikel, der 
afrunder artikelserien om 
”Derfor er visioner vigtige”. 
Vi gør det ud fra egne 
erfaringer og observationer, 
og naturligvis de syv 
forudgående artikler om 
emnet. I artiklen peger vi 
på de fire forhold, som vi 
finder allervigtigst for en 
succesfuld vision.

Involvering og 
medejerskab

En succesfuld vision 
kræver medinddragelse og 
medejerskab af alle 
involverede og berørte 
aktører allerede fra 
begyndelsen af 
visionsprocessen. Også de 
der senere skal være med 
til at realisere og leve med 
den valgte vision. Kommer 
ikke alle med i udviklingen 
af selve visionen, så får 
visionen meget svære 
livsbetingelser. For det er 
under udviklingen af 
visionen, at alle berørte 
parter skal tanke 
tilstrækkelig energi og 
drivkraft op, og generere 
lyst og engagement nok til 
at virkeliggøre visionen.

Visionsprocessens 
natur og dens 
elementer

Visionsprocessen handler 
om at knytte nutiden (vores 
mission og vores model af 
verden) til fortiden (vores 
historie og erfaringer), og 

knytte nutiden til fremtiden 
(vores vision) i en helt 
særlig proces og på en helt 
særlig måde. 
Visionsprocessen skal 
skabes ud fra dette 
helhedsperspektiv. Et 
holistisk perspektiv, hvor 
vores vision indgår som et 
af elementerne blandt flere 
i en kompleks responsiv 
proces, der aldrig ophører.

Det er helt centralt for en 
succesfuld 
visionsimplementering, 
fordi verden omkring os er 
dynamisk og i konstant 
forandring. I dag oplever vi 
en meget dynamisk, 
kaotisk og ikke-lineær 
verden, hvor den 
umiddelbare 
sammenhæng mellem 
årsag og virkning synes 
afløst af meget 
komplicerede refleksive og 
dynamiske processer. De 
kriser, som vi oplever 
(finans-krisen, Corona-
krisen, Ukraine-krisen og 
Klima-krisen), synes at 
accelerere denne 
forandringsproces.

Visionsprocessen må 
derfor være iterativ. Det vil 
sige en stadig 
tilbagevenden til tidligere 
elementer i processen. Vi 

bliver klogere undervejs, 
det er en lærende proces, 
nye aktører kommer på 
banen og nye strategier 
dukker op og præger 
processen på nye måder. 
Alt i alt betyder dette, at 
visionsprocessens 
delelementer skal 
genovervejes undervejs.

Hvis vi ikke indbygger den 
dynamik i 
visionsprocessen, så bliver 
visionen forældet, visner 
bort og bliver i realiteten et 
fængsel frem for et fyrtårn 
for os. Men visionen skal 
kun ændres, når der sker 
markante og pludselige, 
uforudsete omvæltninger i 
verden omkring os.

Meget kort fortalt består 
visionsprocessen af fem 
elementer: 

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

henimod visionen.

Visionens 
formulering

Det tredje forhold er 
naturligvis visionen selv.

Visionen er som et sæt 
vejskilte. Den skal vise os i 
den retning, som vi har 
besluttet os for at drage ud 
på i håbet om at finde det 
sted, som vi eftertragter og 
leder efter, fx Det Ønskede 
Samfund. Visionen er 
forestillingen om en ny og 
bedre verden omkring os, 
tæt på vores drømme og 
fantasier om svaret på 
spørgsmålet: ”Hvis nu alt 
er muligt for os, hvor 
ønsker vi så at være om et 
vist antal år ude i 
fremtiden? ”

Men visionen skal være 
mere præcis og realistisk 
end slørede og 
fragmenterede drømme.

Visionen skal være i stand 
til – med få ord – at virke 
så dragende på os, at vi 
ikke kan lade være med at 
tage de første skridt og de 
næste skridt mod det 
fælles mål, som vi har sat 
os for at nå enten som 

individer, i fællesskab eller 
allerbedst begge dele. 
Visionen skal være den 
ledestjerne, der også viser 
vej i mørke stunder og 
usigtbart terræn, eller når 
vores forudindtagede 
landkort (vores model af 
verden) og GPSer ikke 
stemmer overens med den 
virkelighed, der folder sig 
ud foran os.

Visionen er langsigtet, og 
visionen skal holde os på 
rette kurs uanset hvilke 
orkaner og storme, der 
raser omkring os og inden i 
os. Samtidig skal vi om 
nødvendigt være i stand til 
justere visionen og kursen, 
når og hvis radikale 
sceneskift sker.

Visionen i 
hverdagen

Det fjerde og sidste forhold 
er hverdagens 
visionsarbejde.

Visionsarbejdet bør indgå 
som en helt naturlig del af 
ledelsesprocessen. 
Visionens indhold bør 
indgå i det daglige 
ledelsesarbejde, både 
hvad angår den personlige 
ledelse og i ledelsen af 

andre. Hverdagens gøremål 
og opgaver kan med fordel 
begrundes ud fra den 
valgte vision med de 
tilhørende strategier og 
handleplaner. Derved 
holdes visionen dagligt i 
live, virkeliggøres og holdes 
opdateret, frem for at ligge 
gemt og glemt i arkivet til vi 
opdager, at tiden er løbet 
fra den.

Afrunding

Hermed runder vi 
miniserien om ”Derfor er 
visioner vigtige” af. Det 
blev til i alt otte korte 
artikler i denne omgang, 
som du kan finde i AVISEN 
eller på hjemmesiden: 
www.det-ønskede-
samfund.dk/.

Debatten om Det ønskede 
Samfund fortsætter. 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 på 
side 12). Oplægsartikel til 
debatten blev udgivet i 
AVISEN den 20. april 2022 
i uge 16. Kom og vær med.

De to debattører 
kigger nærmere på 
fire nøgle til 
visionens succes.

Fire nøgler til visionens succes
12

Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Thorvald Stauning er 
formentligt indbegrebet af 
den socialdemokratiske 
statsminister i Danmark. 
Han var den første 
socialdemokratiske 
statsminister i Danmark, og 
han er den statsminister, 
der har siddet på posten 
længst tid med mere end 
15 år. Inden sin politiske 
karriere blev Stauning 
uddannet som 
cigarsorterer, og i 
september 1891 rejste han 
fra København for at 
begynde et nyt arbejde ved 
I.P. Schmidts Fabrik i 
Fredericia. I Gothersgade 
28 fik Stauning et ledigt 
tagkammer at flytte ind i til 
1½ kr. om ugen. Det var 
ikke just en luksusbolig, 
Stauning flyttede ind i. Han 
skrev til en veninde i 
København, at man skulle 
være afholdsmand for at 
finde det, ”man skal nemlig 
igennem forskellige døre og 
opad noget lignende en 
stige. Derfra kryber man 
over et tørreloft under tøjet 

og snorene hen til en dør, 
hvor man skal dukke sig 
godt for at komme 
igennem.” Der gik dog ikke 
længe, før Stauning flyttede 
fra dette lille tagkammer 
igen.

Mens Thorvald Stauning 
boede i Fredericia forsøgte 
han også at tjene lidt 
ekstra penge ved siden af 
sit job som cigarsorterer. I 
Fredericia Dagblad kunne 
man i slutningen af 1891 
se annoncer indrykket af 
den kommende 
statsminister:

”Komisk assistance, 
leveres billigt af Sang- og 
Danseformidler Th. 
Stauning, Danmarksstræde 
43, Stuen.”

Annoncen virkede for 
Stauning, for ugen efter 
kan man se en anmeldelse 
af den optræden, som 
Stauning leverede sammen 
med Cigararbejder-
Sangforeningen ved 
Apollos aftenunderholdning 
lørdag den 6. december 
1891. Det lyder til at have 
været en lystig aften, og i 
anmeldelsen kan man 
læse:

”Apollos 
Aftenunderholdning Lørdag 
Aften var ret godt besøgt. 
Cigararbejder-
Sangforeningens forskellige 

Numre vandt som altid 
stærkt Bifald, og da navnlig 
en Sang med 
Akkompagnement af 
”Horn”-musik – paa 
Redekam. Den unge 
Komiker Hr. Stauning 
gjorde ogsaa stor Lykke; 
han har lært en Del af 
Marinius Olsen, men 
mangler naturligvis endnu 
Rutine og Stemmen er for 
svag.”

Det er muligt, at avisens 
anmelder mente, at 
Stauning manglede rutine 
og havde en svag stemme, 
men på cigarfabrikken 

brugte han sin stemme. 
Stauning var i København 
involveret med den tidlige 
fagforening, og i Fredericia 
førte han det videre, hvor 
han meldte sig ind i 
Cigarmagernes 
Fagforening. Stauning var 
dygtig til sit arbejde, og ret 
hurtigt blev han tilbudt en 
undermesterstilling med 
ansvar for arbejdsgangen 
på sorterer- og 
beklæberstuen og 
uddannelse af lærlinge. 
Lønnen lå på hele 22 kr. 
om ugen.

Der gik dog ikke lang tid, 

før der opstod en strid. I 
efteråret 1892 gik 
Stauning med ind i en 
strejke om cigarmagernes 
lønsatser. Strejken varede 
et par uger inden 
fabrikkens direktør gik ind 
på cigarmagernes krav, og 
arbejdet blev genoptaget. 
Blot ikke for Stauning. 
Direktøren nægtede at tage 
ham tilbage. Det skete 
først, da cigarmagerne 
truede med en ny strejke, 
hvis ikke Stauning blev 
genansat. Forholdet 
mellem direktøren og 
Stauning var dermed blevet 
meget dårligt, og kort tid 
efter blev der ansat en ny 
mester, som overtog hans 
arbejde, så Stauning 
fremover blev lønnet på 
akkord. Thorvald Stauning 
tog derfor konsekvensen, 
og den 20. februar 1893 
fik han udstedt et 
vandrepas på 
politimesterens kontor i 
Fredericia, så han kunne 
rejse til Hamborg og søge 
nyt arbejde der.

Thorvald Stauning var kun i 
Fredericia i godt halvandet 
år. Det var mens han var 
ganske ung, blot 18 år. Ikke 
desto mindre var han aktiv 
i sin tid her, og medbragte 
nogle af de københavnske 
tanker om 
arbejderbevægelsen med 
sig. Fagforeningerne i 

Fredericia var allerede ved 
at konsolidere sig i den 
opvoksende arbejderby, og 
efterhånden blev den 
stærkere og stærkere. Det 
var på samme tid, hvor 
Fredericia voksede sig stor, 
og hvor den ene fabrik 
efter den anden blev 
opbygget. Ved midten af 
1800-tallet boede der ca. 
4.300 mennesker i 
Fredericia, men 
indbyggertallet var i 1890 
vokset til lige over 10.000. 
Det gav kæmpe 
udfordringer for 
fæstningsbyen, der 
efterhånden blev presset til 
det yderste på pladsen. Det 
var først efter 1909, at 
man måtte bygge på den 
anden side af voldene. 
Arbejdernes forhold på 
arbejdspladsen og deres 
boligforhold fyldte derfor 
meget i det politiske 
arbejde. Denne by kom 
Thorvald Stauning til, og de 
kommende 50 år kunne 
han løbende følge med i 
arbejdebyens udvikling. 
Som statsminister kom 
han ofte tilbage til 
Fredericia, blandt andet da 
DSBs Mindelund blev 
indviet på Holstens Bastion 
i 1939.

Da statsminister Thorvald Stauning boede i Fredericia

Museumslederen 
kigger på, da 
statsminister 
Thorvald Stauning  
boede i Fredericia.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Thorvald Stauning står sammen med det øvrige personale ved I.P. Schmidt i 1892. Stauning står i midten med korslagte arme som nummer 13. Foto: 

Lokalhistorisk Arkiv

Thorvald Stauning ved indvielsen af Vesthavnen i Fredericia 1939. Foto: Lokalhistorisk Arkiv





Det kører på skinner i 
Grindsted, men det lå ikke 
i kortene, at de skulle ende 
som nummer tre i 1. 
division og nu spiller de 
play off-kampe mod HØJ, 
hvor vinderen af serien, 
der spilles bedst ud af tre 
kampe, møder et ligahold i 
en ny serie om at være 
håndboldligahold til næste 
sæson.

– Det bliver mega fedt. Vi 
overgik selv vores vildeste 
forventning, så alt hvad vi 
får nu er fede 
bonuskampe og jeg tror 

alle glæder sig helt vildt, 
siger Wetche.

Grindsted troede 
oprindeligt, at de havde 
forpasset muligheden for at 
komme ud og spille om 
oprykning. Det skete, da de 
snublede på udebane mod 
Roskilde og spillede 
uafgjort i den næstsidste 
kamp. Med en sejr havde 
de haft skæbnen i egne 
hænder i sidste spillerunde 
mod FIF. I sidste 
spillerunde var Grindsted 
derfor afhængige af, at 
Team Sydhavsøerne satte 
point til mod Otterup, der 
på papiret ikke havde 
noget at spille for. Det til 
trods endte Otterup med at 
vinde over Sydhavsøerne, 
og så brød jublen ud i 
Grindsted-lejren, der kort 
tid forinden havde gjort 
deres pligt og vundet over 
FIF.

– Det var ret specielt. Vi 
havde selv forventet inden, 
at der skulle mirakler til i 
Otterup. Vi regnede ikke 
med, at vi stod med 
tredjepladsen og da det var 
tæt til sidst, var der nerver 
på. Det kulminerede med 
en sejr mod FIF, at vi så 
kunne lave det nummer 
her, siger Wetche.

Det lå dog ikke bestemt 
ikke i kortene, at Grindsted 
skulle spille med, hvor de 

gør i tabellen. Ingen af 
Grindsteds spillere er på 
kontrakt, og det står i 
stærk kontrast til 
eksempelvis Team 
Sydhavsøerne, Ajax 
København og TM Tønder. 
Ved siden af, at Grindsted-
spillerne træner, er de 
allesammen 
ungdomstrænere i 
klubben.

– Vi synes, at der var hold 
som har et bedre 
udgangspunkt end os for at 
ende højere i tabellen end 
os. Hele truppen har spillet 
lidt over evne, og så havde 
vi regnet med mere 
skarphed fra de andre 
hold, siger Christian 
Wetche.

Grindsted har taget turen 
op igennem rækkerne med 
en lokale spillere på 
holdet. Der er en særlig 
kultur i klubben, og det er 
den bærende drivkraft bag 
succesen.

– Det kunne jeg mærke fra 
første dag, da jeg trådte 
ind i klubben. Der er stor 
kendskab til byen og 
håndboldinteressen er 
vokset i byen, og det med 
at lave en træningskultur 
er også blomstret. Det er 
fedt, at man kan se spillere 
fra U7 og U9, og man 
kender nærmest alle 
sammen, fortæller Wetche.

Selv kom Wetche til 
Grindsted, da han var 
tredjevalg på FHK’s 
førstevalg, og derfor 
vogtede målet for klubbens 
hold i 2. division, og der var 
ikke udsigt til at få en 
større rolle. Derfor drog han 
videre i karrieren til 
Grindsted, der på 
daværende tidspunkt også 
lå i 2. division, men 
rykkede op i 1. division i 
2020.

– Holdet har lagt på i hver 
sæson. Det er det, der er 
spændende at se. Vi har 
kun præsteret pæne 
resultater i min tid i 
klubben. Det er gået over 
al forventning, tror jeg. Det 
skyldes også vi har dygtige 
spillere og trænere. Det 
kulminerer nok lidt i den 
her sæson. Jeg har fået en 
masse spilletid og fået 
chancen på et førstehold. 
Det har været fedt, 
forklarer Wetche.

At Grindsted har præsteret 
godt sportslig, har blandt 
andet også været Christian 
Wetches fortjeneste. 
Klubben har i gennemsnit 
lukket 24,14 mål ind pr. 
kamp i sæsonens 28 1. 
divisionskampe, og det er 
kun overgået af HC 
Midtjyllands 23,39

– Det har været en af de 

bedste sæsoner for mig 
uden jeg lige har konkrete 
tal på mig selv. Jeg kan 
mærke, at der er kommet 
mere erfaring ,og der er 
kommet lidt med alderen. 
Jeg står anderledes end for 
nogle år siden, og det er 
sådan det er. Når man 
bliver mere moden sker der 
også mere udvikling, siger 
Wetche.

Selvom det nu går godt i 
Grindsted i denne sæson, 
vokser træerne dog ikke 
ind i himlen, forsikrer 
Christian Wetche.

– Klubbens plan er stadig 
at være i 1. division, og der 
er ikke ambitioner om liga. 
Ender vi der, så må vi tage 
det med. Det handler om at 
udvikle sig og blive bedre, 
og det er sket over flere 
sæsoner. Vi tager en 
sæson ad gangen, og ser 
hvor godt vi kan spille, 
fortæller han.

På den korte bane gælder 
det dog i første omgang 
minimum to kampe mod 
HØJ, hvor meldingen er, at 
Grindsted tager det som 
det kommer, selvom de 
naturligvis ikke lægger sig 
ned på forhånd.

– Jeg tror ikke, at vi 
forventer andet end en 
masse opbakning, hvor vi 
skal give den en skalle. Vi 

har haft det svært mod 
HØJ i sæsonen, så de er 
klare favoritter ,men vi har 
også en trup, der kan 
udfordre dem, slår Wetche 
fast.

Skulle det lykkedes at 
vinde play off-serien mod 
HØJ, så er keeperens 
melding klar.

– Det vil være fantastisk. 
Der er ingen af os, der 
havde regnet med det. Alle 
synes, at det vil være en 
fed slutning på sæsonen, 
og så fylde hallen op på 
hjemmebane, siger 
Christian Wetche.

I næste sæson fortsætter 
Christian Wetche i 
Grindsted, men hvad der 
skal ske på den længere 
bane, har han ikke taget 
stilling til.

– Det er klart, at den her 
sæson har givet mere blod 
på tanden og så må vi se 
på fremtiden, men jeg 
bliver i Grindsted i næste 
sæson også, og så må vi 
set hvad der sker 
efterfølgende, slutter 
Christian Wetche.

25-årige Christian 
Wetche har siden 
sommeren 2019 
spillet i Grindsted 
efter i hele karrieren 
at have spillet i 
Fredericia 
Håndboldklub. 
Målmanden og 
Grindsted-
mandskabet spiller i 
disse uger play off-
kampe om at rykke 
op i ligaen. Det 
havde ingen 
forventet før 
sæsonen, fortæller 
han.

Wetche og Grindsted har overgået deres vildeste forventning
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Mere vil have mere. 
Sæsonens målsætning for 
FHK blev indfriet med at 
kvalificere sig til slutspillet, 
men nu står FHK efter to 
kampe og har tabt dem 
begge med ti mål. Det var 
ikke det, der var forventet, 
om end de har mødt to 
hold af stor kvalitet. Særligt 
nederlaget på 33-23 på 
hjemmebane til Skjern 
gjorde ondt, da det var for 
øjnene af over 2.000 
tilskuere, der skabte et 
stort lydinferno, der ikke 
stod på mål med spillet på 
banen.

Mandag blev det til endnu 
et nederlag mod Aalborg, 
der kampen igennem var 
på et andet niveau end 
FHK og vandt med 36-26.

– Det er mega nederen. 
Det har været smertefuldt 
at få røvfuld gange to. Det 
er bestemt ikke man står 
op efter om morgenen. 

Forhåbentligt kan vi bruge 
de her pis kampe til at 
finde fejl og rette dem. Det 
har været tungt og 
ærgerligt, konstaterer 
FHK’s anfører, Emil 
Tellerup.

Tellerup og resten af FHK-
mandskabet havde inden 
slutspillet spillet et 
grundspil, hvor der var 
meget få udfald. Det 
gjorde, at FHK sikkert 
kvalificerede sig til 
slutspillet, men da det 
endelig gjaldt med de sjove 
kampe, er niveauet dalet. 
Spørgsmålet er hvorfor.

– Det er et godt spørgsmål, 
som jeg ikke har noget 
svar på. Mit gæt er, at det 
en kombination af, at vi er 
overtændte, men helt 
ærligt ved jeg det ikke, 
siger Tellerup.

For mange af FHK’s 
spillere er det første gang, 
at de er med i slutspillet. 
Det kan derfor henledes til 
at være dyre lærepenge 
med præstationerne.

– Det kommer an på, hvad 
der sker resten af 
kampene, og hvor meget vi 
kan vende skuden. Det er 
pisse nederen, hvis vi ikke 
får gjort det

Hæmmet hold

Holdets træner, Jesper 
Houmark, ærgrer sig over, 
at det mandag blev til det 
andet store nederlag i 
træk.

– Vi ved, at Aalborg er et 
klassehold, men vi 
kæmper det bedste vi kan. 
Hvis man ved, hvordan 
man vender de tekniske 
fejl og uprovokerede ting, 
så ville det være nemt. Det 
bliver ting vi ikke rammer. 
Det er vi ærgerlige over, 
siger FHK-træneren.

Til kampen mod Aalborg 
var FHK uden 
forsvarsprofilen Lasse 
Balstad. Balstad var 
desuden heller ikke på 
toppen mod Skjern med 
sygdom.

– Det er vi hæmmet af. Vi 
mangler Mishels Liaba, 
Rasmus Boysen og Lasse 
Balstad. Vi stod uden to af 
de spillere, der skulle 
dække midteraksen. 
Rasmus Meyer dækkede 
godt op, men det er nye 
positioner, og desværre var 
Balstad syg igen, så det var 
sådan det var, forklarer 
Jesper Houmark.

Det er endnu for tidligt at 
spå om Lasse Balstad når 
at blive rask inden næste 
kamp på søndag på 
udebane mod Mors-Thy.

– Jeg ved det ikke. Jeg 

håber, at han er 
sygdomsfri, men han var 
syg op til Skjern kampen 
også. Det er en bet for os 
når Boysen også er ude, 
siger Houmark.

Søndag gælder en ny 
kamp. Den er mod Mors-
Thy, som er en anden 
kaliber af modstander end 
Aalborg og Skjern, og det 
giver forhåbninger.

– Vi vil på tavlen. Vi har, 
bortset fra de her to 
kampe, præsteret en flot 
sæson og vi vil ikke have 
den her hængende på os 
og være et pointløst hold. 
Vi kommer til at fighte alt vi 
kan i alle kampe, siger 
Jesper Houmark og 
erkender, at holdet ikke har 
præsteret på det niveau, 
som de vil:

– Det har vi ikke. Der er 
ingen tvivl om, at vi ikke 
har ramt det niveau vi vil, 
slutter han.

FHK’s resterende program i 
slutspillet ser således ud:

Den 1. maj klokken 20:30: 
Mors-Thy Håndbold – FHK
Den 7. maj klokken 16:00: 
FHK – Aalborg
Den 16. maj klokken 
20:30: Skjern – FHK
Den 22. maj klokken 
16:00: FHK – Mors-Thy 
Håndbold
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Dyre lærepenge for FHK

FHK er blevet sat 
på plads i de to 
første 
slutspilskampe. 
Holdet erkender, at 
de ikke har 
præsteret på det 
ønskede niveau.
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I fredags tabte FC 
Fredericia 3-1 til Lyngby på 
Monjasa Park efter en 
første halvleg, som 
fredericianerne sad tungt 
på. Man sad med 
fornemmelsen af, at det 
var et spørgsmål om tid før 
FC Fredericia kom foran, 
men det skete ikke. I 
stedet kom holdet bagud 
2- og 3-1 i anden halvleg 
og endte med at tabe 
opgøret.

– Det er virkelig træls. Vi 
følte vi spillede en god 
første halvleg og var bedre 

end dem. Vi spillede godt 
fremad, og forsvarede os 
godt. Vi kunne have været 
foran ved pausen. Lige så 
godt vi spillede i første 
halvleg lige så skidt kom vi 
ud til anden halvleg, 
konstaterer Jeppe Gertsen.

I anden halvleg blev FC 
Fredericia presset tilbage, 
og det gjorde det svært for 
dem.

– De løb meget mod vores 
mål i anden halvleg, men vi 
forsvarede os. Vi kom til at 
løbe meget bagud.  Det gør 
det lettere, når man 
kommer fremad og stå, 
men det formåede vi ikke, 
siger Jeppe Gertsen.

Forsvarsprofilen, der er 
kommet til FC Fredericia i 
den her sæson, er generelt 
garant for en solid defensiv 
indsats. Det har løftet FC 
Fredericia, at Gertsen er 
kommet til, og i særligt 
oprykningsspillet har 
forsvaret stået solidt. Det 
ændrede sig dog mod 
Lyngby.

– Vi lukkede tre ind, så det 
kan man godt sige. Det 
betød også noget, at vi 
skulle frem til sidst, og det 
gjorde, at vi åbnede op 
bagud. I første halvleg 
lukkede vi fint af, men vi er 
også 11 på banen til at 
lave en forsvarskamp, siger 
han.

Skal holde sig selv 
i live

At FC Fredericia tabte 
kampen betyder, at de nu 
har seks point op til 
andenpladsen. Dermed er 
det kanten til at knække 
over i forhold til, om FC 
Fredericia realistisk set kan 
spille med om den. Jeppe 
Gertsen mener godt, at 
fredericianerne kan hægte 
sig på toget.

– Vi skal bruge alle de 
point vi kan få, men vi skal 
tage en kamp ad gange. Vi 
skal tage første halvleg 
med, og hvis vi kan presse 
Lyngby sådan, kan vi også 
gøre det mod de andre, så 

det er med at tage troen 
videre – det er ikke slut 
endnu. Vi skal holde os 
selv i live, siger Jeppe 
Gertsen.

FC Fredericia kom 
ubesejret igennem de 
første fire kampe i 
oprykningsspillet, og først i 
den femte kamp tabte de. 
Den start godkender 
Gertsen.

– Det er gået godt. Vi har to 
sejre, to uafgjorte og et 
nederlag. Før slutspillet 
havde vi ikke mange point 
mod topholdene, så det er 
positivt. Vi viste, at vi 
sagtens kunne vinde mod 
Lyngby også, forklarer 
Jeppe Gertsen.

Spørgsmålet er, om FC 
Fredericia har rykket sig 
som hold siden 
grundspillet. Den køber 
Jeppe Gertsen dog ikke 
helt, selvom han medgiver, 
at fredericianerne har 
hentet flere point mod 
topholdene end det 
tidligere har været 

tilfældet.

– Vi gjorde det også godt i 
grundspillet, men vi har 
taget tingene videre og er 
blevet bedre som hold. Vi 
har også godt af, at 
banerne bliver bedre og det 
så vi mod Lyngby, siger 
Gertsen.

Ud af grundspillets ti 
kampe mod top-6 holdene 
vandt FC Fredericia tre af 
kampene, mens det blev til 
uafgjort i to og nederlag i 
fem. Det giver 11 point i ti 
kampe, og det står i stor 
kontrast til kampene i 
oprykningsspillet, hvor FC 
Fredericia efter fem kampe 
har hentet syv point efter 
fire kampe. Næste gang FC 
Fredericia får muligheden 
for at hente point er på 
lørdag, hvor modstanderen 
er Nykøbing på udebane.

FC Fredericias resterende 
kamp i oprykningsspillet 
ser ud som følger.

Den 6. maj klokken 19:00: 
FC Helsingør – FC 

Fredericia

Den 13. maj klokken 
18:30: FC Fredericia – 
Nykøbing FC
Den 18. maj klokken 
18:30: Hvidovre IF – FC 
Fredericia

Den 23. maj klokken 
19:00: FC Fredericia – AC 
Horsens

Den 29. maj klokken 
13:30: Lyngby Boldklub – 
FC Fredericia

Stillingen i 
oprykningsspillet

1. FC Helsingør - 51 point
2. Lyngby  - 50 point
3. AC Horsens - 50 point
4. Hvidovre IF - 50 point
5. FC Fredericia - 44 point
6. Nykøbing FC - 28 point

Selvom FC 
Fredericia tabte til 
Lyngby, er deres 
muligheder for at 
spille med om sjove 
placeringer ikke slut 
endnu, siger 
forsvarsspilleren 
Jeppe Gertsen.

Det er ikke slut endnu for FC Fredericia
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Alle ville gå forrest i 
kampen for mere åbenhed 
og gennemsigtighed i 
Fredericia Kommune. Men 
har vi lært noget? Det tyder 
det ikke på. Snarere 
tværtimod.

Som journalist har jeg 
løbende kontakt til 
forvaltningen i Fredericia 
Kommune på flere 
forskellige niveauer. 
Generelt vil jeg mene, at 
min relation til de 
forskellige aktører i 
forvaltningen er 
professionel og god. 

Jeg søger aktindsigter, 
graver i sager og formidler 
indholdet i sager. Det er 
min opgave som journalist. 

Vi går magthaverne efter i 
sømmene, og selvom en 
kommunal forvaltning ikke 
er en direkte magthaver, så 
har de alligevel en kæmpe 

indflydelse på borgernes 
hverdag – og de politiske 
beslutninger i kommunen.
Jeg er flere gange blevet 
mødt med en påstand om, 
at jeg forsøger at tale byen 
ned. 

Påstande om, at vi forsøger 
at gøre livet svært for 
forvaltningen. 

Men det er bare ikke 
virkeligheden. Langtfra. 

Med en baggrund i 
statskundskab har jeg et 
større kendskab til den 
offentlige forvaltning end 
så mange andre. Jeg 
kender til processer, 
procedurer, 
problemstillinger og jura. 

Jeg forsøger altid at sætte 
mig grundigt ind i sagerne, 
for alene på den måde kan 
det fulde billede komme 
frem til de borgere, der har 
krav på gennemsigtighed.

Når jeg søger en aktindsigt, 
kommer det i stort set alle 
tilfælde, hvis ikke alle, fordi 
én eller flere borgere har 
tippet os om, at noget er 
galt. 

Det kan også være, at der 
løber noget på vandrørene 
rundt internt i 
forvaltningen, eller ude 
blandt plejepersonale, 

lærere – og ja, selvfølgelig 
ude ved borgerne. 

Når jeg søger en aktindsigt, 
er det ikke fordi jeg ønsker 
at skabe et overblik over en 
given sag. Jeg ved ikke 
altid præcis, hvad jeg leder 
efter, men blot at jeg 
ønsker at belyse en sag.

Men der er kommet en 
kedelig tendens. At 
aktindsigter tager lang tid 
at udarbejde. Jeg er helt 
med på, at der har været et 
stort pres på den juridiske 
afdeling under de mange 
aktindsigter, der kom som 
følge af Jacob Bjerregaards 
pludselige exit fra 
fredericiansk politik. Men 
det pres på, må alt andet 
lige, være aftaget efter 
halvandet år. Men en 
returmelding på en 
aktindsigt kommer som 
udgangspunkt aldrig før 
sidst mulige dag i forhold til 
de syv arbejdsdage 
forvaltningen skal svare på. 
I mange tilfælde udskydes 
aktindsigterne også. 

Det nyeste er, at 
der i flere tilfælde 
afvises 
aktindsigter med 
begrundelse i, at 

det kræver for 
stort et 
tidsforbrug.

Desuden er der også et 
ønske om præciseringer af 
aktindsigter i en grad, hvor 
det ikke længere er 
rimeligt. Selvom det er 
vurderet af jurister, at 
formuleringerne er meget 
præcise. Åbenheden og 
gennemsigtigheden er til at 
overse. Det er svært at 
følge med i, hvad der 
foregår i forvaltningen.

Når vi så får udleveret 
aktindsigter, så er det min 
oplevelse, at flere af disse 
er mangelfulde. Til trods 
for, at anmodningerne 
ellers er meget præcise. 

Aktuelt har jeg set 
mig nødsaget til at 
anmode om 
aktindsigt i 
konkrete mails, 
fordi disse ikke er 
udleveret – til 
trods for, at de 
klart ligger inden 
for rammerne af 
den 
aktindsigtsanmodn
ing, jeg desuden 
har præciseret ad 
flere omgange.

Åbenhed og 
gennemsigtighed 
var en politisk 
mærkesag

Udover køen ved 
håndvasken var der også 
kø ved den hellige 
mærkesag: Åbenhed og 
gennemsigtighed, da 
kommunalvalget stod i 
november. Der var ganske 
få, der påtog sig et ansvar. 
Og respekt til dem. For det 
kræver sin mand, eller 
kvinde, at tage et så stort 
ansvar. Andre havde travlt 
med at kalde på åbenhed 
og skælde ud. 

Det blev et af valgkampens 
helt store emner.

Men, for der er et men, og 
en grund til denne 
kommentar, de stemmer er 
fuldstændig mundlamme 
nu. 

De er ikke-eksisterende. I 
stedet har konstitueringen 
givet de udvalgsposter, 
bestyrelsesposter og andet, 
der skulle til for, at nogle af 
de mest kritiske stemmer 
nu ikke længere er fremme 
i skoene med kritik.

Så er der en kritik om 
dobbelt-kasketter, som i og 
for sig kan være berettiget. 
Men når man skal stå på 

mål for, at en medarbejder 
bliver fyret på denne 
baggrund, så er det svært 
at stå ved, hvad man ellers 
har sagt, både til citat og til 
baggrund.

Der er brug for, at 
politikerne sætter klare 
forventninger til hinanden 
og til forvaltningen. 

Der er brug for, at man 
svarer på de spørgsmål, 
der bliver stillet. Lad mig i 
denne ombæring rose en 
specifik medarbejder i 
Fredericia Kommune.

Magnus te Pas fik udtalt, at 
det var ham, direktionen og 
coronataskforce, der havde 
truffet en beslutning om 
lejrskoler. Noget der viste 
sig ikke at være 
bemyndigelse til. 

Men han tager telefonen, 
når man ringer – og han 
svarer velvilligt på selv de 
mest kritiske spørgsmål. 
Respekt for det. Han står 
på mål for både citater og 
beslutninger.

Det kunne andre lære 
noget af.

Der var en tung 
tåge over 
Fredericia i 
slutningen af 2020 
og i en stor del af 
2021. Alle ville 
rydde op. Alle ville 
gå forrest i 
åbenhedskampen.

Kommentar: Gennemsigtigheden og åbenhed var mærkesagerne der forsvandt
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Som kommunaldirektør er 
Camilla Nowak Kirkedal 
øverste leder i 
forvaltningen. Det følger af 
forvaltningsloven, at det er 
hende, der i sidste instans 
træffer de afgørende 
beslutninger om, hvad der 
skal tilgå det politiske 
niveau og hvad der ikke 
skal. Det er en del af 
jobbet, og det er Camilla 
Nowak Kirkedal helt 
indforstået med. På et 
møde i Økonomiudvalget 
allerede i oktober 2021 
orienterede hun om, at 
takstbilaget ville udgå fra 
behandlingen og 
godkendelsen af 
budgetforslaget , ligesom 
hun i et interview d. 24. 
december påtog sig det 
fulde ansvar.

– Det er ikke 
tilfredsstillende, der på et 
så sent tidspunkt i 
budgetprocessen var 
usikkerhed omkring 
rigtigheden i de 
beregninger, der lå til grund 
for takstberegningen. 
Forvaltningen skulle 
tydeligere have orienteret 
det politiske niveau om den 
usikkerhed, vi havde – i 

forhold til beregningerne af 
dagtilbudstaksterne. Det er 
meget beklageligt, og i 
sidste ende altid mit 
ansvar, lød det fra Camilla 
Nowak Kirkedal i 
december.

I bagklogskabens 
lys: Jeg skulle have 
været mere tydelig

Det ulideligt klare lys i 
bagklogskaben giver 
anledning til eftertanke for 
kommunaldirektøren, der 
ærgrer sig over, at hun ikke 
tidligere i processen havde 
været endnu mere klar. 
Men det handler i bund og 
grund om, at hun ikke 
troede, der ville komme en 
sag ud af det.

I december påtog hun sig 
ansvaret for det udgåede 
takstbilag og for de 
matematiske fejl. Der er 
alene tale om matematiske 
fejl i beregninger – og 
ingen ledere, uanset 
niveau og privat politisk 
tilhørsforhold, har ønsket at 
tilbageholde oplysninger af 
relevans for politikkerne. 
Det ansvar påtager hun sig 
fortsat.

– Jeg mener ikke, at 
forvaltningen har 
tilbageholdt noget. Det har 
aldrig været en intention, 
siger Camilla Nowak 
Kirkedal.

Der er blevet orienteret på 
det politiske niveau ad flere 
omgange. Både til officielle 
møder i Økonomiudvalget, i 
interne møder og i pressen, 
fortæller Camilla Nowak 
Kirkedal. Selv ærgrer hun 
sig over, at hun ikke var 
mere tydelig i sin 
orientering allerede i 
oktober.

– Jeg orienterede 
Økonomiudvalget om, at 
forvaltningen havde valgt 
at udlade takstbilaget, fordi 
vi var i tvivl om at 
takstbilaget var 
fejlbehæftet i forhold til 
taksterne på 
dagtilbudsområdet. Jeg 
kan ikke afvise, at jeg ikke 
har været tydelig nok i 
kommunikationen omkring 
det, siger Camilla Nowak 
Kirkedal og fortsætter:

– Det er mit ansvar og det 
har jeg hele vejen stået 
ved. Jeg er overordnet 
ansvarlig for alt det, der 
sker i forvaltningen. Jeg 
skulle endvidere have 
været mere tydelig 
omkring, hvori fejlene lå. 
Når jeg kigger tilbage, 
skulle jeg have orienteret 
det politiske niveau 
løbende undervejs i 
processen frem mod 
godkendelsen sidst i 
november

– Jeg synes hele vejen, at 
jeg har været tydelig 
overfor det politiske niveau 
omkring, at det er mit 
ansvar. Det har ikke været 
intentionen at holde noget 
tilbage. Ansvaret er mit. 
Det har været klart såvel 
på interne møder, som 
eksternt, slår Camilla 
Nowak Kirkedal fast.

Materiale til 
politikere 
besluttes ikke 
på niveau 3

Det kan virke teknisk, når 
der tales om forskellige 
niveauer af ledere i den 
offentlige forvaltning, og 
det har også været 
omdrejningspunktet i 
denne sag – for hvad kan 
en niveau 3 leder egentlig 

beslutte? En niveau 3 leder 
er det niveau John Nyborg 
var på som leder af 
dagtilbud. Her var hans 
nærmeste leder Magnus 
Kudahl te Pas, chef for 
Dagtilbud, Skole og Fritid – 
og over te Pas finder man 
direktør for Børn, Unge og 
Kultur, Mette Heidemann. 
Der var altså flere led over 
John Nyborg.

Det fremgår tydeligt af det 
materiale, som Danske 
Digitale Medier har fået 
aktindsigt i, at John Nyborg 
på intet tidspunkt har 
tilbageholdt oplysninger i 
takstsagen, tværtimod har 
han hele vejen igennem 
orienteret sine ledere. 
Kommunaldirektør Camilla 
Nowak Kirkedal bekræfter, 
at det er hende og hendes 
direktion, der beslutter, 
hvad der skal politisk 
behandlet – og ikke en 
niveau 3 leder.

– Det er altid en direktør, 
der beslutter, hvornår 
noget skal politisk 
behandles. Det har ikke 
været Johns (Nyborg, red.) 
ansvar. Den kompetence 
ligger ikke på det 
ledelsesniveau. En niveau 
3 leder beslutter aldrig om 
noget skal frem til 
politikerne, heller ikke John 
(Nyborg, red.).

Der er sket fejl i 
takstsagen. Men det er 
systemiske fejl og ikke 
noget enkeltpersoner kan 
holdes ansvarlig for. Der er 
hyret ekstern rådgivning til 
at komme fejlene til livs, og 
Fredericia Kommune 
kommer til at lytte nøje til 
deres anbefalinger – og så 
har forvaltningen lært 
meget af processen, 
forklarer 
kommunaldirektøren. 
Camilla Nowak Kirkedal 

fortæller, at hun både før, 
under og efter takstsagen 
har fuld tillid til lederne i 
Fredericia Kommune

– Der er sket fejl. Det har 
både vi og jeg åbent 
erkendt. Det er ikke godt 
nok, det har jeg tidligere 
sagt. Men vi har hurtigt 
igangsat en proces for at 
rette op på fejl. Vi har lært 
og kommer til at følge op 
oftere end det hidtil har 
været praksis, siger 
Camilla Nowak Kirkedal og 
fortsætter:

– I december fortalte jeg 
dig i et interview, at jeg 
havde fuld tillid til mine 
ledere i Fredericia 
Kommune. Det har ikke 
ændret sig. Jeg har fra 
starten haft fuld tillid til alle 
lederne. Det har jeg fortsat 
– og det har jeg også, når 
jeg ser bagud.

Kort om takstsagen

Takstsagen startede med 
fejlagtige beregninger om 
takster til de private 
dagtilbud. Her blev hurtigt 
reageret fra Fredericia 
Kommune, der fik 
genberegnet dette og fik 
politisk godkendt de nye 
takster. Venstres Pernelle 
Jensen benyttede sig af 
hendes ret til at få 
sagsindsigt, og bad i den 
forbindelse om en 
redegørelse omkring 
forløbet. Denne 
redegørelse skulle vise sig 
at sende en sag om 
matematiske fejl ud på fuld 
fart i den politiske 
dagsorden. Der blev stillet 
store spørgsmålstegn ved 
John Nyborg, daværende 
leder af dagtilbud og 
medlem af byrådet for 
Socialdemokratiet, og hans 
ageren i denne sag. Dette 

til trods for, at aktindsigter 
viste, at han havde 
orienteret som foreskrevet.

Alligevel fortsatte sagen i 
det politiske spor, hvor det 
endte med, at John Nyborg 
stillede op til interview hos 
Danske Digitale Medier og 
tog afstand fra de 
beskyldninger, der var imod 
ham og hans troværdighed. 
Han vidste, at han fra start 
havde rent mel i posen. Det 
interview gav anledning til 
politisk diskussion, hvor 
Økonomiudvalget allerede 
få dage efter diskuterede 
sagen. Ikke som et 
beslutningspunkt – så 
dermed er der ikke tale om 
en formel politisk 
beslutning, men i stedet 
diskuterede de det uden 
for referat og uden et 
dagsordenspunkt. En 
endnu mere skjult måde at 
træffe en politisk 
beslutning på.

Kilder bekræfter overfor 
Danske Digitale Medier, at 
flere medlemmer i 
Økonomiudvalget ønskede 
John Nyborg fjernet fra 
forvaltningen. Som 
besluttet, så gjort. John 
Nyborg underskrev en 
gensidig fratrædelsesaftale 
og var fra 1. april ikke 
længere ansat i Fredericia 
Kommune – efter 15 år 
som ansat.

Når sagen fortsat er en 
sag, til trods for 
kommunaldirektørens og 
flere eksperters ord for, at 
John Nyborg ikke kan 
holdes ansvarlig for en 
eneste fejl i sagen skyldes 
det, at der har været et 
konstant politisk fokus – og 
at beskyldningerne mod 
John Nyborg fortsatte til 
trods for, at aktindsigterne 
viste hans uskyld.

Det startede som en 
systemisk fejl i et 
regneark, men det 
endte med at koste en 
skattet medarbejder 
jobbet. 
Kommunaldirektør 
Camilla Nowak 
Kirkedal ærgrer sig 
over forløbet af 
takstsagen, fordi 
ingen nogensinde har 
ønsket at tilbageholde 
oplysninger, fortæller 
hun.

Kommunaldirektør i takstsagen: Jeg påtager mig stadig det fulde ansvar
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Jens-Peter Riis Jensen 
genopstiller ikke, når GF 
Forsikring skal vælge ny 
formand på landsplan.  

Derimod engagerer han sig 
nu 100 procent til GF 
TrekantOmrådet, som han 
blev formand for i 2010. 

I 2002 blev han valgt som 
suppleant til bestyrelsen, 
og i 2005 fik han plads i 
bestyrelsen, da C.C. 
Nielsen stoppede efter 42 
år. 

GF Forsikring er et sted, 
man er for livet. Det ved 
Jens-Peter. – Vi havde for 
nylig et medlem med på 
generalforsamlingen, der 
har været med siden 1963, 
tilføjer han indledningsvist. 

Nu takker Jens-Peter af 
som formand for GF på 

landsplan, et arbejde, han 
gerne ville have gjort mere 
ved.

– Det har været 
spændende og udviklende, 
men jeg nåede derhen, 
hvor jeg også har fundet af, 
at jeg har nået mit max. Jeg 
har valgt ikke at genopstille 
på generalforsamlingen, så 
kan jeg være der mere for 
min egen klub, GF 
TrekantOmrådet, siger 
Jens-Peter. 

Gennem de seneste fem år 
er GF Forsikring vækstet 
med mere end 40 procent 
med samme antal 
medarbejdere i GF Huset i 
Odense.

–  Vi er vækstet som bare 
pokker, og det har også 
været årsagen til ændring 
af strategi. Police, Skade, 
It, Økonomi – alle 
afdelingerne skulle 
opgraderes, så de mange 
nye medlemmer får den 
samme gode service som 
de eksisterende 
medlemmer. Der var 
omtrent det samme antal 
personer som for fem år 
siden, og derfor har vi 

måttet ansætte mange nye 
nødvendige personer nu, 
siger Jens-Peter og 
uddyber:

– GF Huset skal yde den 
service, vi forventer, når vi 
sælger forsikringer hos 
medlemmerne. Og det ikke 
mindst vores service, som 
medlemmerne roser os 
for. 

Nu venter der mere tid til 
GF TrekantOmrådet, og det 
glæder Jens-Peter sig til. 

– Jeg glæder mig til at 
bruge tiden her igen. Der 
er nok at se til, og løbende 
kommet endnu tættere på 
medlemmerne i vores store 
område, der rækker fra 
Juelsminde i nord til syd for 
Kolding og videre ud mod 
Vejen og Billund. I 2008 
åbnede vi i lokaler på 
Butikstorvet i Billund, og i 
2015 flyttede vi fra 
Treldevej til Strevelinsvej i 
Erritsø. Det har vi haft 
effekt af. Ingen længe 
åbner vi på Buen 2 i 
Kolding– ved gågadens 
start tæt på banegården. 
Det forventer jeg mig 
meget af, siger Jens-Peter 

Riis Jensen. 

Det er 1. maj, at vi 
overtager lejemålet, og så 
står den på indretning og 
istandsættelse, og går alt 
vel, kan Jens-Peter 
sammen med sin 
forretningsfører Jesper 
Momsen Bertelsen og 
medarbejderne se Tour De 
France direkte fra 
butiksvinduerne, når feltet 
suser forbi i juli måned.

– Vi har allerede fået 
mange nye medlemmer i 
Kolding-området, og det er 
naturligvis dem, vi skal yde 
en god service ved at være 
synlige og tilgængeligt, 
samtidig kan vi tiltrække 
nye medlemmer. Nærhed 
og synlighed er vigtig, siger 
han og fortsætter: 

– Tidligere har jeg været en 
del af den daglige ledelse, 
men det vil skifte, så der 
bliver lagt mere over på 
Jesper som 
forretningsfører. Jeg vil 
komme på kontorerne og 
understøtte klubarbejdet, 
men jeg vil ikke være nede 
i maskinrummet. Jeg har 
primært fokus på økonomi, 

markedsføring og 
medlemsfordele. 

Synlig profil 

I Fredericia-området er 
Jens-Peter en synlig figur. 
Både på golfbanen, til 
fodbold, håndbold, 
arrangementer og generelt 
alle steder, hvor mulige 
medlemmer befinder sig. 

– Vi kan godt lide at være 
synlige, fordi det giver os 
god feedback fra 
medlemmerne. Derfor er 
der bl.a. mulighed for, at vi 
medlemskab af Fredericia 
Shopping mere aktivt. Vi 
skal støtte op med gode 
aktiviteter, siger han.

Stor passion for 
golf

Hvad er golf for dig? 

– Frisk luft, konstaterer 
Jens-Peter og griner, inden 
han fortsætter: 

– Godt humør, godt 
netværk og muligheder for 
at afprøve færdigheder. Jeg 
har ikke haft tid det sidste 

halve år grundet 
bestyrelsesarbejde. Nu 
skal jeg ud igen, tænke 
selv og være på. Resultatet 
af det jeg tænker, er det 
svar bolden giver, når den 
ikke lander, der hvor jeg 
gerne vil have den til at 
lande, og så tanken 
bagefter: Hvad skulle jeg 
have gjort anderledes? Det 
giver også et 
kammeratskab, social 
hygge, når vi går en runde. 
Vi er 80 herrer tilmeldt, der 
spiller turnering hver 
torsdag. Golf renser også 
hjernen, man er på arbejde 
de første 2-3 huller rundt, 
men så slår man over i 
golf, så man får også 
koblet af, og det er vigtigt, 
slår han fast og tilføjer: 

– Jeg er ikke helt ny mere. 
Jeg er blevet 70 år, og jeg 
mærker da en række af de 
skavanker, der kommer 
med alderen. Også derfor 
har jeg fundet til at 
koncentrere mig om 
Trekantområdet, og ikke 
hele Danmark, og det 
arbejde glæder jeg mig til.
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Mr. GF er stolt over resultaterne

Den 29.-30.april 
vælges ny formand 
for GF Forsikring 
på landsplan i 
Odense.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Der er opstået en uvished 
internt i Fredericia 
Kommune omkring, hvem 
der egentlig har truffet 
beslutningen om at aflyse 
alle udlandsture for 
kommunens folkeskoler. 
Skolelederne peger på 
”centralt hold”, 
forvaltningen sagde først 
coronataskforce, men en 
aktindsigt viser, at de ikke 
kan træffe den beslutning. 

Så hvem har truffet 
beslutningen?

– Det er mig, 
direktøren og 

corona task force, 
der har truffet den 
beslutning for tid 

tilbage, lød det fra 
Magnus Kudahl te 

Pas, chef for 
Dagtilbud, Skoler 

og Fritid i 
Fredericia 

Kommune, tilbage 
i starten af marts, i 

et interview med 
Danske Digitale 

Medier.

Meldingen fra 
skoleledelserne er, at der 
er tale om en beslutning 
truffet af forvaltningen, en 
beslutning som Magnus 
Kudahl te Pas bekræfter i 
dette interview. 

Fra skoleledelsen fremgår 
det, at det ikke er muligt at 
rykke rejsen til næste 
skoleår. Men den 
beslutning er for egen 
regning, fortæller Magnus 

Kudahl te Pas.
– Vi har ikke diskuteret, at 
det ikke kan rykkes. Det er 
ude på skolerne. Vi har 
sagt, at de rejser man 
eventuelt alligevel har 
aflyst ikke bliver 
genoptaget. Vi har ikke 
sagt, at man ikke kan 
udskyde dem. Der kan 
være noget teknisk i 
forhold til lærertimerne, 
der er sat af, forklarede 
chef Magnus te Pas.

Beslutning ligger 
ikke hos 
forvaltningen

Der er blevet meddelt 
afslag i 
beslutningsreferatet 
vedrørende aflysning/
udskydning af 
udlandsrejser i 2022, idet 
dokumentet ikke er 
oprettet eller indgået til 
Fredericia Kommune, et 
sådan dokument findes 
således ikke i Fredericia 
Kommune. Dette betyder 
altså, at der ikke er 
journaliseret en beslutning 
omkring aflysningen af 
udlandsture, til trods for, at 
Magnus te Pas tidligere har 
bekræftet, at det er en 
beslutning, der er truffet 
centralt i forvaltningen.

– Der har ikke været tale 
om aflysning af lejrskoler. 
Lejrskoler, som skulle være 
gået til udlandet, er i stedet 
tilrettelagt i Danmark. 
Kompetencen til at træffe 
beslutninger vedrørende 
lejrskoler ligger hos 
skolelederen. I efteråret 
2021 drøftede 
skolelederne 
tilrettelæggelse af 
lejrskoler med fagchefen 
for Dagtilbud, Skoler og 
Fritid i lyset af 
coronasituationen. Her 
blev man af hensyn til 
børnenes sundhed og 
tryghed samt skolernes 
økonomi enige om, at 
lejrskoler skulle 
tilrettelægges indenlands, 
lyder det fra Fredericia 
Kommune.

Det er med dette 
bekræftet, at forvaltningen 
ikke har bemyndigelse til at 
aflyse skolerejser. Dette til 
trods for, at skolelederne 
peger på en ”beslutning 

truffet på centralt hold”, 
samt at Magnus te Pas 
selv har bekræftet 
beslutningen.

Coronataskforce 
uden 
bemyndigelse

Gennem aktindsigter har vi 
kunnet afsløre, at 
coronataskforce siden 1. 
januar 2021 ikke har haft 
bemyndigelse til at træffe 
beslutninger. Dette bliver 
endvidere bekræftet i nye 
oplysninger fra Fredericia 
Kommune.

– Taskforcen blev nedsat af 
den daværende 
kommunaldirektør ca. en 
uge før, statsministeren 
lukkede landet ned i marts 
2020. Da daværende 
kommunaldirektør 
stoppede, overtog direktør 
Yelva Bjørnholdt Jensen, 
skriver Fredericia 
Kommune og fortsætter:

– Gruppen, som blev 
nedsat af direktionen med 
bemyndigelse fra Økonomi- 
og Erhvervsudvalget 
bestod af en lang række af 
chefer og medarbejdere fra 
alle dele af forvaltningen, 
og der blev løbende blevet 
skiftet ind og ud, alt efter 
situationen. Gruppen 
havde ikke noget 
selvstændigt mandat og 
ikke noget budget. Det var 

en gruppe, som havde til 
formål at sikre, at alle blev 
informeret om gældende 
retningslinjer og den lokale 
implementering, samt 
information til borgere og 
samarbejdspartnere. 
Gruppen er pt. sat på 
pause. Gruppen var også 
på pause sidste sommer. 
Den kan aktiveres igen ved 
behov.

– Fordele og ulemper ved 
at afvikle lejrskoler i 
skyggen af Corona har 
været vendt i Task Force, 
men der var ikke noget 
beslutningsmandat i 
gruppen. Det ligger hos 
skolelederne, der har 
kompetencen til at træffe 
beslutninger om lejrskoler 
– inden for egen 
budgetramme. Det foregår i 
dialog med 
skolebestyrelsen, lyder det 
i en aktindsigt.

Endvidere bekræftes det, 
at der ikke i 
Økonomiudvalget har 
været behandlet sager 
vedrørende Corona Task 
Force siden behandlingen i 
Økonomiudvalget 17. 
august 2020.

Fredericia Kommune 
skriver altså i deres egen 
aktindsigt, at hverken 
forvaltningen eller 
coronataskforce har haft 
bemyndigelse til at ændre 
på skolerejser for 

kommunens folkeskoler. 

Dette til trods har chef for 
Dagtilbud, Skoler og Fritid, 
Magnus te Pas, bekræftet i 
et interview, at det er en 
beslutning truffet af netop 
forvaltningens ledelse og 
coronataskforce.

Forvaltningschef: 
Det er en 
fortalelse

Magnus Kudahl te Pas, 
chef for Dagtilbud, Skoler 
og Fritid i Fredericia 
Kommune, fortæller nu, at 
han har fortalt sig i det 
første interview. 

Han fortæller nu, at 
beslutningen ikke er truffet 
af forvaltningen.

– Vi er blevet 
spurgt om, hvad 

anbefalingen er fra 
skolerne. De har 
spurgt, hvad de 

kunne gøre. Vi har 
meldt tilbage med 
vores anbefalinger. 
Så det er klart en 
fortalelse fra min 

side, siger Magnus 
te Pas.

– Det har været oppe fire 
gange i løbet af efteråret. 
De har spurgt om, hvilke 
anbefalinger, vi har haft. 

Derfor har vi haft det oppe 
på vores møde. Derfor har 
vi haft det oppe på 
møderne. Det her har 
været en anderledes 
situation. Vi har hele tiden 
villet lave en tryg rejse. Det 
er lejrture, som er noget, vi 
gør for alle elever. Der skal 
tilbydes, at alle kan tage 
med uanset hvad. Vi har 
været meget 
opmærksomme på, hvad vi 
kan med det her. Der er 
ikke noget, vi hellere vil 
end at tage på skolerejser, 
men selvfølgelig er man 
opmærksom på, at man 
skal kunne gennemføre de 
her rejser.

– Bemyndigelsen til 
skolerejser ligger hos 
skoleledelsen, men når vi 
bliver spurgt om 
retningslinjer, så har vi 
forsøgt at hjælpe skolerne. 
For alle skal kunne tage 
med, uanset om man er 
vaccineret eller ej. Der har 
været mange ting i den her 
periode, hvor folk har 
været presset på, hvor 
tingene er blevet besluttet. 
Coronataskforce, der er 
blevet spurgt om det her, er 
hele tiden kommet med de 
anbefalinger, vi har. At 
skolelederne så henviser til 
det som centralt hold, det 
kan godt være, siger 
Magnus te Pas.
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Lejrskolesagen: Hvem aflyste udlandsturene? 

Forskellige 
forklaringer: Hvem 
har aflyst 
udlandsture i 
folkeskolen? Det 
spørgsmål er 
stadig uvis, og 
forklaringer har 
ændret sig flere 
gange undervejs. 
Nu ændrer de sig 
igen i Fredericia. 

Af Matthias Runge Madsen

Foto: AVISEN 
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