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København har også det 
hele, sådan i dansk 
målestok. Byen har i 
nutiden udviklet sig til en 
pæn turistattraktion, efter 
at den moderne 
masseturisme via billige 

rejser med jetfly blev 
etableret. Fredericia får 
næppe en lufthavn 
indenfor overskuelig tid, 
men så er der jo bilferier og 
den eksisterende turisme 
på vestkysten, hvor folk 
tager i sommerhus. 

Måske kan man endda 
hente nogle turister over 
fra København, på trods af 
de sindssygt dyre togrejser, 
der koster mere end 
flyrejsen og ikke altid virker 
effektiv.

Man kan også tage til Rom. 
Turen kan gå mod Kastrup, 
og flybilletterne vil koste 
måske halvdelen af rejsen 
til København. Selv 
parkering kan plukke 
økonomien i 
indenrigsrejser fra 
hinanden. Og så er der 
brobillet. 

Toget er nok løsningen. 
Men kommer man til Rom, 
så er der straks store 

seværdigheder. Det er 
fokuseret omkring 
kulturarven og historien. 
For Rom er en gammel by 
og vestens civilisation kan 
spore sig selv til romernes 
mægtige rige. Det er dygtigt 
udført, denne attraktion. 
Husk også at se Vatikanet. 
Og selvsagt er pizza, kaffe, 
is og ægte pasta på 
menukortet.

Tilbage til Fredericia. Rom 
bliver vi næppe. Men 
måske kan byen noget 
andet. For vi har en ting 
tilfælles med Rom. Det er 
historiens vingesus 
gennem gaderne. 
Voldanlægget i Fredericia 
er unikt. Udsynet herfra vil 
kunne betage besøgende. 
Mon ikke også firmaet fra 
København, når frem til, at 
Fredericia skal sælges på 
historien?

Der mangler naturligvis 
noget vigtigt. Det er 
faciliteter. Vores 

nuværende museum er 
skabt i en anden tid og til 
andre formål end turisme. 
Der er brug for faciliteter til 
besøgende. Især 
formidlingsmæssige tiltag 
og fortællermæssige 
muligheder kan løfte 
opgaven. Det nyvalgte 
byråd arbejder allerede 
ihærdigt på opgaven. 

Det er prisværdigt. 
Fredericias indre by har 
siden etableringen af 
Kolding Storcenter været 
ramt af manglende 
besøgstal, hvilket dog i de 
senere år er blevet afløst af 
lidt flere besøgende, fordi 
butikkerne kæmper og nye 
cafeer har set dagens lys, 
men der er lang vej i en 
verden med stigende 
webhandel og storcentre. 
Man skal kunne noget 
andet.

For Fredericia Shopping vil 
det være en forløsning, 
hvis byen får etableret en 

ny historisk strategi. 
Potentialet er der. 

Karsten Merrald Sørensen, 
der leder Museerne i 
Fredericia, er en 
videbegærlig og dygtig 
formidler, der samtidig er 
skarpt forankret i den 
historiefaglige tradition.
Medarbejderne på museet 
er fortællerglade og 
kreative. Og de er omgivet 
af Danmarks mest 
uforløste fortælling. 
Uforløst fordi voldanlægget 
og museet ikke er blevet 
prioriteret nok.

Fredericia har været en 
industriby. Længe var det 
etableringen af tung 
industri, der kunne få 
julelysene tændt i øjnene 
på de socialdemokratiske 
bosser i byen. For så var 
der arbejdspladser til 
vælgerne. 

På et tidspunkt kunne man 
få et job ved kun at kunne 

betjene en skovl og en 
trillebør på en af de lokale 
fabrikker. Moderne tider er 
mere komplekse.

Den nyvalgte borgmester 
ser også perspektiverne i 
en historiefortælling. Går 
han helhjertet ind i 
opgaven, kan det betyde 
rigtig byfornyelse. Ikke kun 
noget med nye 
motorvejsramper og flere 
lagerhaller. Men en 
identitet og vitalitet til 
byens selvforståelse og 
ansigt udadtil.

Det er en forandring, der er 
påkrævet. Samtidig også 
en mulighed for at skabe 
bred opbakning gennem 
hele byen. For der er 
snakket meget om 
fæstningscenter og 
voldanlæg. Nu vil 
erhvervslivet se handling.

Nye visioner for Fredericia
Et firma fra 
København er af 
byrådet i Fredericia 
Kommune bestilt 
til at finde ud af, 
hvad byen skal 
gøre for at fremme 
turismen. Det skal 
blive interessant at 
finde ud af, hvilke 
originale og 
nytænkende 
elementer, 
borgerne ender 
med at få for de 
penge.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Det kreative rum – “Bare 
glemme hverdagen for en 
stund,” med det slogan 
slog Cafe Kaffekop dørene 
op i sidste weekend.

Konceptet er ikke nyt. Det 
startede i København for 
10 år siden, og er 
efterhånden placeret i de 
større byer.

– Vi tænkte ikke, at nu er 
Fredericia stor, så vi kan 
også. Det hele bunder for 
os i, at Judith (Judith 
Ankersjerne, red.) har lyst 
til at lave noget kreativt. 
Hun har en stor interesse 
for keramik og for at lave 
noget kreativt. Det har hun 
gjort i Depotgården, men 

nu får hun lejlighed til at 
lave mere her, siger Hans 
Hermann.

Det hele startede en aften, 
hvor Hans sagde til Judith, 
at de skulle åbne sådan et 
sted. De havde købt 

lokalet, og det lå lige for.

– Jeg ved ikke om, jeg var 
gal i øjeblikket, da jeg 
sagde det, men det blev 
sådan. Vi skulle lave et 
sted, hvor gæsterne kunne 
komme og lave ler. Der 
skulle være drejeskiver, 
ovn og det hele. Tanken var 
ikke tænkt til ende, for det 
ville aldrig kunne betale 
sig, men efter et par dage, 
ringede Judith og sagde: Vi 
skal lave en cafe, hvor man 
kan komme og male. Vi 
begyndte derfor at 
undersøge det nærmere, vi 
opdagede eksempelvis, at 
der lå noget lignende i 
Middelfart, og tænkte, at 
hvis det kan gå i 
Middelfart, så ville vi tro, at 
det også kunne gå her i 
teorien. Der var ikke noget i 
Vejle og Kolding, så vi har 
et fornuftigt opland. Vi 
søgte videre, og så, at byer 
på Sjælland med lidt 
respekt med sig selv havde 
keramikcafeer. Det samme 
galt Hjørring og andre 
mindre byer. Det er ikke et 

projekt, hvor vi løfter 
armene og tror på, at det 
bliver bare en kæmpe 
succes, siger Hans 
Hermann og uddyber:

– Det vigtige er, at Judith 
får et kreativt rum med de 
ting, som hun går op i. Det 
handler i sidste ende om at 
skabe arbejdsglæde, og 
det skal ikke lyde som om, 
at hun ikke har 
arbejdsglæde som frisør, 
det har hun. Det at være 
frisør er dog et relativt 
hårdt fag, hun har været 
frisør siden hun var 
femten, så kan hun 
gradvist få flere timer i 
keramikcafeen og gå lidt 
ned i tid i salonen, så er 
det win-win.

Skal man lave keramik for 
at komme her?

– Som udgangspunkt ja, 
det er bygget sådan op, at 
man booker et bord, som 
man har i to timer, og når 
man kommer udvælger 
man sig et stykke keramik, 

som vi henter til dig, du får 
en præsentation af 
hvordan du gør, hvad du 
skal være opmærksomhed, 
hvilke teknikker, hvor du 
henter farver og så videre. 
Herfra har man to timer til 
at male og udsmykke, siger 
Hans, der dog slår fast, at 
man kan få en kop kaffe, 
hvis der er ledige borde, 
men det er ikke målet og 
fortsætter:

– Vi byder også gerne 
firmaer velkomne, det kan 
være teambuilding og 
lignende. Det kan være om 
eftermiddagen, det kan 
være aften. Det kan også 
være, at vi leverer keramik 
ud til firmaerne, vi har 
homekits, hvor vi leverer 
pensler og farver, ja alle 
materialer, man skal bruge 
og så kan de male derude, 
afleverer det til os, og så 
brænder vi det. Alt keramik 
bliver brændt ved 1050 
grader, hvilket giver det en 
forglødning, der er 
professionel. Det kan gå i 
opvaskerne og tåle lidt 

mere end, hvad man kan 
købe i en hobbybutik. I 
forhold til teambuilding har 
vi tænkt over, hvordan vi 
kunne lave det, og der har 
vi flere sjove ideer. Det 
kunne være, at man ikke 
kunne se hinanden, men 
skulle prøve at nå frem til 
det samme, men nu må vi 
se, hvor vi ender henne.

I løbet af efteråret vil Cafe 
Kaffekop booke tider til, at 
man kan modellere ting 
med forskellige tekniker, og 
ovnen i caféen kan brænde 
stentøj, også fra det rå ler. 
Det bliver brændt ved 
1500 grader. Hans 
Hermann fortæller 
samtidig, at man vil sætte 
cafeborde op foran 
forretningen, og generelt 
bare glæder sig til at byde 
alle velkomne i den nye 
keramikcafe i 
Prinsessegade.

Se et indslag med 
Cafe Kaffekop på 
AVISEN.
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Keramikcafe trækker tempoet ud og giver plads til livet

Mange mennesker 
lever i dag i en 
travl hverdag, hvor 
hamsterhjulpet 
bliver det normale, 
og hvor det at 
udfolde sig 
kreativt, som 
dengang man var 
barn går i 
glemmebogen. 
Hos Café Kaffekop 
i Prinsessegade 
hylder man det 
kreative, når man 
kombinerer 
keramik og cafe.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Sidste gang blev det en 
kæmpe succes med 
tusindevis af gæster i 
gaderne, dengang i en tid, 
hvor coronaen satte sine 
begrænsninger i, hvordan 
folk kunne mødes. 
Succesen fra sidste 
arrangement håber 
arrangør, bankdirektør 
Christian Jungmark, at 

kunne gentage. Det sker 
samtidig i en tid, hvor 
særligt den grønne 
omstilling og klimaet er 
dagsordensættende.

– Vi glæder os til lørdag 
den 7. maj 2022, når vi 
igen inviterer alle til at 
opleve en masse fede 
elbiler i Danmarksgade og 
Vendersgade. Man kan se 
frem til at se mere end 30 
el- og hybridbiler fra AT 
Biler, Porsche Center 
Århus, Fredericia 
Autoservice, Autohuset 
Vestergaard, Henrik 
Christensen, Karvil Biler, 
Mercedes, P. Christensen 
og Aiways Danmark, 
fortæller Jungmark.

– Vi forventer, at det bliver 
et tilløbsstykke igen. Vi er 
faktisk op på 37 biler nu. I 
forhold til pladsen i gaden, 
så bliver der fyldt godt op. 
Det bliver lavet på samme 
måde i Danmarksgade og 
Løvestrøget, så der bliver 
nok at se på. Flere af de 
bilforhandlere, der var med 
sidst, er med igen – og 
flere har flere biler med, 

fordi de havde stor succes 
ved arrangementet, 
fortæller Christian 
Jungmark.

Bilerne er populære, men 
det giver også trafik til 
butikkerne, og det er også 
det overordnede mål for 
Sparekassen Danmark i 
Fredericia, når de 

arrangerer dagen.

– Mercedes – P. 
Christensen kommer også 
med tre elbiler, og Peugeot 
med hele syv, så det bliver 
godt. Jeg tror generelt, at 
alle bilforhandlere vil vise 
deres biler frem for et 
bredere publikum, og det 
kan vi her. Porsche 

kommer også med nogle af 
de udgaver, der var 
populære sidst. Jeg har 
ikke været rundt ved 
butikkerne endnu, men jeg 
kan huske fra sidst, at der 
var mennesker fra morgen 
til eftermiddag – og det gav 
liv. Det er også målet at 
skabe liv i hele byen, og så 
er det klart, at jeg håber, at 

vi som pengeinstitut kan 
vise flaget, og måske låne 
nogle penge ud til en bil, 
men generelt skal vi lave 
noget liv, og det er vi glade 
for at kunne bidrage til, 
slutter Christian Jungmark.

Med et mål om at 
samle 
fredericianerne i 
centrum af 
Fredericia til et 
sandt 
overflødighorns af 
elbiler, inviterer 
butikker, 
bilforhandlerne og 
banken 
Sparekassen 
Danmark til en 
hyggelig dag med 
fokus på el- og 
hybridbiler.

Elbiler skal fylde gågader igen
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Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Sidst var Danmarks ældste el-bil et stort trækplaster. Foto: AVISEN





Jan Kleins kunst kan 
karakteriseres som Urban 
Pop Art. Han maler på alt 
og benytter udklip fra 
aviser, musikblade og 
andet forhåndenværende 
for ham indlysende 
materiale i collagerne. 
Denne kunstgenre, som 
Klein mestrer, har som 
kendetegn fotos og andet 
klistret på en flad baggrund 
og påført maling.

Jan Klein har taget flere 
ture i stofkarrusellen, men 
på grund af hans iboende 
skabertrang, og muligvis 

rastløshed, har han altid 
haft kunsten med sig. Jan 
Klein har opnået 
anerkendelse og succes 
relativt sent i livet. Jan 
Klein sværmer for det 
urbane, storbyens kaos og 
reklamens intensitet. Han 
har et godt æstetisk udtryk, 
med sans for vovet og 
legende farvebrug, 
afbalanceret komposition 
og popkulturelle motivvalg. 
Han er især inspireret af 
New York, men også film og 
musik, især fra sin 
ungdom. Hvert motiv er 
meget omstændeligt, og du 
kan nærmest gå på 
skattejagt i utallige scraps, 
plakater, genstande, 
etiketter, pengesedler, 
LP’er, klistermærker osv. 
foruden tusch, maling og 
skriblerier. Hvert motiv har 
sit eget særpræg, men 
tager ofte udgangspunkt i 
kendte fotografier, såsom 
at se det kendte på en ny 
måde.

Jan Klein fortæller om sig 
selv:

– Jeg er opvokset på 
Vesterbro i København i en 
arbejderfamilie. Som 15-
16-årig blev jeg hippie og 
begyndte at 
eksperimentere med 
forskellige stoffer som så 
mange andre i 60`erne. 
Jeg startede dengang på 
forskole til kunstakademiet, 
da jeg gerne ville være 
kunstner, men det kom 
ikke videre p.g.a. mit 
tiltagende misbrug. I 
efteråret 72 fik jeg støtte til 
at komme ud af mit 
misbrug, så jeg begyndte at 
fungere med arbejde og 
familie. Gennem alle årene 
har jeg malet, når der var 
tid og mulighed for det. Det 
blev dog mest min familie 
og omgangskreds, der fik 
glæde af værkerne. I 2009 
flyttede jeg til København, 
og der begyndte der for 
alvor at komme gang i 
malerierne og udvikle min 

helt egen stil. De seneste 
år har været forrygende, 
hvor jeg har deltaget i flere 
events. Jeg har også 
udstillet på flere 
kunstmesser og i adskillige 
gallerier i Danmark. Det er 
også blevet til udstillinger i 
Berlin, Amsterdam og New 
York.

Jan Klein kunst

– Jan Kleins fascination af 

musikalske ikoner fra 
1950-erne, 1960-erne, 
1970-erne inden for rock- 
og populærmusikken 
udtrykkes i hans kunst. Her 
vokser collagerne frem i et 
farveorgie og med så 
mange input, at man 
konstant ved selvsyn kan 
finde nye muntre og 
morsomme for ikke at tale 
om frække indfald.

Jan Klein er født i 1951 i et 

arbejderhjem på Vesterbro 
i København.

Der er fernisering fredag d. 
6. maj kl. 17. Udstillingen 
med Jan Kleins værker kan 
ses på Kulturcentret i 
Kongensgade 111 i 
Fredericia. Sidste dag 
søndag d. 22. maj.

POP ART kunstner gæster Fredericia
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Den københavnske 
multikunstner Jan 
Klein er et 
kunstfenomen, 
hvis liv er som 
hentet fra filmens 
verden.

Af Mille Dyhrberg

AVISEN KULTUR

Foto: PR





Blandt 28 ansøgere har et 
enigt ansættelsesudvalg 
peget på Kasper Findahl 
som ny chef for kultur- og 
idrætsområdet. Det er et 
område, der både trækker 
tråde tilbage i historien og 
er med til at skabe gode 
rammer om idræts- og 
fritidslivet for fremtidens 
fredericianere.

– Jeg er glad for, at vi med 

Kasper får en chef, der 
kender byen indgående og 
som har et rigtig godt blik 
for, hvad kulturen og 

idrætten kan – ikke mindst 
også for vores dagtilbud og 
skoler. Kaspers store 
netværk vil helt sikkert 

også komme både ham og 
Fredericia Kommune til 
gavn, siger direktør for 
Børn, Unge og Kultur Mette 
Heidemann.

Kasper Findahl er et kendt 
ansigt i det fredericianske 
idrætsmiljø og kommer fra 
en stilling som konstitueret 
fagchef for idræt. Nu 
udvides porteføljen til også 
at omfatte kultur – et 
område, Kasper ser frem til 
at lære endnu bedre at 
kende.  

– Jeg har trådt mine 
barnesko i 
idrætsforeningerne og 
kender rigtig meget til 
foreningslivet i byen og de 
mange frivillige, der bruger 
masser af fritid på at skabe 
gode oplevelser for andre. 
Jeg glæder mig til at få de 
kulturelle huse endnu 
tættere på og til at få sat 
mere skub i de mange 
muligheder, vi har for at 
samarbejde og bruge 
hinanden på tværs af 
kultur- og idrætsområdet, 
siger den kommende chef 
for Kultur og Idræt.

Skal ansætte ny 
leder i 
Madsbyparken

Med ansættelsen af 
Kasper Findahl som ny 

chef for kultur- og 
idrætsområdet i Fredericia 
Kommune skal der nu 
findes en ny leder af 
Madsbyparken, der dækker 
over blandt andet 
Fredericia Idrætscenter. En 
proces sættes i gang, 
oplyser direktør for børn, 
unge og kultur, Mette 
Heidemann.

I august 2019 tiltrådte 
Kasper Findahl som ny 
chef i Fredericia 
Idrætscenter. Sidenhen er 
stillingen blevet lavet om til, 
at den hedder “Leder af 
Madsbyparken”, der 
dækker over Den 
Historiske Miniby, Monjasa 
Park, Madsby Legepark og 
Fredericia Idrætscenter. 
Efter Findahls tiltræden er 
der sket en del ting på 
særligt de tre sidstnævnte 
steder. Monjasa Park har 
fået et løft op med blandt 
andet den nye tribune, 
Madsby Legepark har 
blandt andet fået en ny 
legeplads og Fredericia 
Idrætscenter har fået en 
tiltrængt makeover, der 
betyder, at der blandt 
andet er kommet nye 
omklædningsfaciliteter og 
et moderniseret 
fitnesscenter.

Inden Findahls tiltræden 
var der dog et vakuum 
efter, at Bent Bjerre 
Jørgensen stoppede i 

2018. I omkring halvandet 
år var daværende kultur- 
og fritidschef, Bodil 
Schelde-Jensen, sat ind 
som en midlertid løsning, 
samtidig med hun bestred 
sit job på rådhuset. Det gav 
daglige udfordringer i 
særligt Fredericia 
Idrætscenter. Der er dog 
ikke sat nogen ny 
tidshorisont på, hvornår 
Fredericia Kommune 
forventer at ansætte en ny 
leder af Madsbyparken.

– Vi ansatte Kasper i 
fredags, så vi skal i gang 
med at finde en anden, der 
kan starte så snart som 
muligt, oplyser direktør for 
børn, unge, og kultur, 
Mette Heidemann.

Heidemann fortæller 
samtidig, at hun er klar 
over historikken i forhold til 
ansættelsen af en ny chef i 
Madsbyparken. Hun kan 
dog ikke sætte nogen 
tidshorisont på, hvornår 
der ansættes en ny, men 
hun vil arbejde for, at der 
ikke går så lang tid igen før, 
at der findes en løsning.

Kasper Findahl tiltræder i 
stillingen som kultur- og 
idrætschef den 1. juni.
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Fredericia Kommune på jagt efter ny leder til Madsbyparken

Et enigt 
ansættelsesudvalg 
har peget på 
Kasper Findahl 
som ny chef for 
kultur- og 
idrætsområdet i 
Fredericia 
Kommune. I alt var 
der 28 ansøgere, 
oplyser Fredericia 
Kommune.

Af Patrick Viborg Andersen
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  SAMFUNDAVISEN

Tillid er forudsætning for 
demokratiets overlevelse 
og kreative udvikling. Så 
hvordan skaber vi den 
bedst mulige og gensidige 
tillid mellem alle 
samfundets aktører, som 
er forudsætningen for at 
etablere det samfund vi 
ønsker os? Og hvordan 
fastholder vi, og hvordan 
udvikler vi den opnåede 
tillid, som er så skrøbelig 
og som så let forsvinder 
som dug for solen en skøn 
forårsmorgen i maj. Det 
handler denne uges 
klumme om. Kom og vær 
med i debatten.

Hvad er tillid?

For os er tillid er en stærk 
mental tilstand, og som 
den danske ordbog 
formulerer det ” en stærk 
følelse af at kunne tro på, 
stole på eller regne med 
nogen eller noget”. Mange 
ord er gennem tiden sat på 
begrebet tillid: tiltro, håb, 
fortrøstning, optimisme, 
troværdighed og meget 
mere. Men ofte lægger vi 
kun mærke til det, når vi 
mangler det, og det 
modsatte – mistillid – har 
overtaget dagsordenen, og 
modforanstaltninger i form 
af kontrol iværksættes. Vi 
ønsker at frakoble denne 
forbindelse mellem tillid og 
kontrol, hvor alternativet til 
tillid er sat lig med øget 
kontrol. Koblingen er ofte 
blevet knyttet til Lenins, 
Sovjetunionens skabers 
udsagn om, at ”Tillid er 
godt – kontrol er bedre”. 
Men det er vi slet heller 
ikke enige med 
diktaturregimets skaber i.  

Ønsker vi et bedre 
samfund lokalt, nationalt 
og globalt er det ikke noget 
alternativ til gensidig tillid. 
Gensidig tillid skaber 
kreativitet, personlig frihed 
og selvstændighed, 

virkelyst og engagement, 
arbejdsglæde og mental 
sundhed. Oplevelsen af 
tillid knytter sig også til 
begreber som 
troværdighed, ærlighed, 
tiltro til hinanden. Det 
knytter sig til åbenhed og 
gennemsigtighed mellem 
mennesker, aktører og 
institutioner i samfundet.

Skal vi lykkes med at 
skabe det bedst mulige 
demokratiske samfund, er 
en væsentlig forudsætning, 
at vi styrker den gensidige 
tillid blandt alle 
samfundets aktører, ikke 
mindst mellem den 
lovgivende, den udøvende 
og dømmende statsmagt, 
samt de frie medier som 
demokratiets vogtere, for 
ikke at glemme 
samfundsborgerne, som er 
fundamentet for det hele. 
Samfundsborgernes 
medinddragelse og 
involvering i 
samfundsudviklingen er 
vigtige ingredienser, når vi 
taler om tillid.

Radius` 
Troværdighedsanalyse fra 
2020 viser, at der er behov 
for radikale forbedringer 
hos de før omtalte 
statsmagter og -vogtere. 

Politikerne ligger stadig 
lavest af 26 faggrupper, 
journalister på 24. pladsen, 
efterfuldt af embedsmænd 
på 21. pladsen og 
advokater på 18. pladsen. 
Toppen er stadig præget af 
sundhedspersonale 
(jordemødre, 
sygeplejersker og læger) og 
politi på de første fire 
pladser. Det har ikke rykket 
sig meget de sidste 12 år.

Men når følelsen af tillid så 
dukker op, oplever vi en 
forunderlig frihed og 
tryghed, som skaber 
grobund for kreativitet og 
det meningsfulde liv. Vi får 
mulighed for at slippe 
magien løs. Så hvordan gør 
vi det.    

Hvordan skaber vi 
tillid?

Den danske filosof K. E. 
Løgstrup sagde om tillid, at 
tillid er medfødt og kaldte 
det en ”suveræn livsytring”, 
et fænomen, der er 
indbygget i selve 
tilværelsen. Det giver 
stadig god mening, men vi 
er også overbeviste om, at 
tillid kan skabes og 
genskabes, når vi har 
mistet den. Men den 

kommer ikke igen af sig 
selv. Vi må selv gøre noget 
– vi må selv tage initiativet.

Vi skaber tillid gennem 
vores adfærd, altså 
gennem det vi siger og gør. 
Vi skaber tillid ved at være 
ærlige, troværdige, loyale, 
medinddragende og 
pålidelige. Og vi skal selv 
tage initiativ til at være den 
første til at udvise tillid til 
andre. Vi skal turde løbe 
den risiko, og vi skal kunne 
foretage den risikostyring 
under vejs, der er 
nødvendig for udviklingen 
af den gensidige tillid. 
Både som almindelige 
mennesker og som ledere, 
hvor sidstnævnte har en 
særlig forpligtelse.

Vi har begge som ledere 
oplevet, hvor lidt der 
egentligt skal til for at 
slippe tillidsmagien løs. Det 
handler om at udleve 
sunde værdier, 
troværdighed, udvise mod, 
åbenhed og 
gennemsigtighed og ikke 
mindst tage lederansvar. 
Det handler om at skabe et 
tillidsbaseret arbejds- og 
læringsmiljø, hvor alle 
erfaringer opfattes som 
værdifulde data for det 
videre forløb, og hvor det vi 

tidligere kaldte ”kontrol” 
bliver omdannet til og 
opfattet som en 
supplerende læring og 
kompetenceudvikling for 
det enkelte menneske.     

Hvordan 
fastholder vi tillid?

Vi tror, at de fleste 
mennesker har oplevet, 
hvor skrøbelig tilliden kan 
være. Fra det ene øjeblik til 
det andet kan vi miste den, 
for måske aldrig at finde 
den igen eller at det tager 
lang tid. Men sådan 
behøver det ikke at være. 
For når vi nu ved, hvor 
skrøbelig tilliden kan være, 
kan vi vende den til vores 
fordel og styrke.

Tilliden fastholder vi ved at 
indbygge den som et 
naturligt element i vores 
daglige adfærd, både i den 
måde hvorpå vi 
vedligeholder og styrker 
vores tillid til andre. En tillid 
der smitter af på deres tillid 
til os. På den måde styrker 
vi andres og egen 
selvtillid.  

Afrunding

Der er nok at tage fat på. 

Selv i et demokrati, som 
det danske, har tilliden 
svære vilkår. 
Kontrolforanstaltninger og 
begrænsninger præger 
fortsat vores lovgivning, og 
på visse områder er det 
fortsat nødvendigt. Den 
nødvendighed opstår, når 
samfundets aktører ikke 
følger de demokratiske 
spilleregler. Den 
manglende åbenhed 
omkring politiske 
beslutninger, agtindsigter, 
ejerforhold og mediernes 
persondatahåndtering er 
blot få eksempler herpå.  

Men måske skulle vi 
alligevel i stedet sætte 
mere fokus på at styrke 
tilliden i, og hvad vi gerne 
vil med vores samfund!

Debatten om Det ønskede 
Samfund fortsætter. Vi 
fortsætter med vores 
ugentlige artikler, 
Morgenpolitik – Fredericia 
og torsdag den 16. juni 
2022, kl. 19-21 holder vi 
næste debataften. KOM OG 
VÆR MED.

De to debattører 
kigger nærmere 
på, at tillid er 
demokratiets 
forudsætning.

Tillid er demokratiets forudsætning
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Det er i år 77 år siden, at 
Danmark blev befriet efter 
Besættelsen under Anden 
Verdenskrig. Forud var gået 
fem år med tysk 
besættelse. For nogle år 
siden udgav Museerne i 
Fredericia en bog, hvor vi 
havde interviewet en 
række ældre 
fredericianere, der var børn 
under Besættelsen om 
deres oplevelser og 
erindringer. Bogen hedder 
”Far, hvad er fred?” af Ditte 
Svane og Rasmus Welling, 
og den giver et fint indtryk 
af børnenes oplevelser. 
Selv under Besættelsen 
skulle man som barn have 
en hverdag med skole eller 
arbejdsopgaver.

Om aftenen den 4. maj 
1945 oplevede børnene 

også en stor jubel og 
opstandelse over 
frihedsbudskabet, som lød 
gennem radioen fra 
London. Efter flere år med 
udgangsforbud efter kl. 21 
løb fredericianerne ud på 
gaderne, hvor de festede 
sammen og sang 
Frihedssangen. 
Mørklægningsgardinerne 
blev revet ned, og de blev 
mange steder samlet til 
store bål og brændt ned 
midt på gaderne. Statuen 
af Den Tapre Landsoldat 
var tidligere blevet muret 
inde af frygt for, at en 
bombe skulle sprænge den 
i stykker. Allerede den 5. 
maj gik fredericianerne i 
gang med at fjerne muren 
rundt om den, så den atter 
kunne være synlig.

En af de personer, museet 
interviewede omkring sine 
oplevelser som barn, var 
Ella Mortensen. Hun var i 
1945 avisbud, og fortalte 
dette:

”Vi fik at vide nede på 
avisen, at hvis krigen 
sluttede, så skulle vi møde 
om morgenen, for så ville 

der blive lavet en avis. Da 
så det blev sagt i radioen 
om aftenen, at der var fred, 
så sagde mor med det 
samme: ”I skal tidligt op i 
morgen”. Så jeg kørte ned 
på Dagbladet og fik hentet 
aviser. Da kunne vi se, det 

havde gået voldsomt til 
rundt omkring i byen. Både 
med affald, der lå rundt 
omkring, at der var blevet 
brændt af. Og flag der hang 
rundt omkring i vinduerne. 
Vinduerne stod åbne, 
selvom det ikke var helt 
sommer. Vi havde været 
vant til, det skulle være tæt 
lukket, så folk skulle 
skynde sig at have lukket 
op over det hele. Aviserne 
var færdige, de stod klar 
med hver vores navn på og 
lagt frem. Så kørte jeg ud, 
jeg kan ikke huske 
nøjagtig, hvad klokken var, 
men den har i hvert fald 
ikke været mere end seks. 
Nogen steder var de jo ikke 
engang kommet i seng 
endnu. Man kunne høre de 
snakkede og råbte inde i 
lejlighederne.”

Den morgen, som Ella var 
stået op på arbejde til, var 
den 5. maj. Det blev en dag 
med stor aktivitet i 
Fredericia og i Danmark, for 
der var mange ting, som 
skulle håndteres, efter den 
tyske besættelsesmagt 
havde overgivet sig. Det 
danske politi blev i 1944 
arresteret af tyskerne, så 
det var ikke officielt til 
stede den 4. maj 1945. I 
stedet måtte 

modstandsbevægelsen 
træde til som en 
ordensmagt i første 
omgang. I Fredericia 
indrettede 
frihedskæmperne et 
hovedkvarter i Hotel 
Victoria i Vendersgade i maj 
1945. Her kom de frem, 
efter deres skjulte arbejde 
som modstandsfolk. Der 
var jo ikke tale om 
egentlige soldater, hvilket 
blev tydeligt for nogle af de, 
der var børn under 
Besættelsen. Aksel 
Sommerby huskede 
eksempelvis dette:

”Om formiddagen var jeg 
oppe i Vendersgade ved 
Hotel Victoria. Der mødtes 
alle modstandsfolkene – 
de stod til parade ude på 
gaden. De var jo helte. Det 
var de da. Men så var man 
også lidt skuffet over, at det 
var en noget mærkelig 
påklædning, de havde. 
Nogle havde kedeldragter. 
Nogle havde gamle 
uniformer. Det lignede en 
blandet landhandel, men 
det kunne jo ikke være 
anderledes. Og så kom der 
mange frem, som man 
kendte af navn eller 
udseende. Det var helt 
sjovt at se. Det havde man 
ikke regnet med. At ham og 

ham var frihedskæmper.”

Frihedskæmperne havde 
ikke en uniform, hvilket 
selvfølgelig kunne være lidt 
underligt for børn at forstå, 
men som kendingsmærke 
havde man i stedet et blåt 
armbind med to røde 
striber og en hvid stribe i 
midten, mange med et lille 
emblem med Danmarks 
rigsvåben.

Dagene i starten af maj 
1945 blev nogle hektiske 
og voldsomme dage, hvor 
mange skulle tage et opgør 
med de forskellige ting, der 
havde fundet sted under 
Besættelsen. I kan som 
sagt læse om oplevelserne 
set gennem børns 
erindringer i bogen ”Far, 
hvad er fred?”, og 
herudover er det muligt at 
besøge Bunkermuseet i 
Nørre Voldgade, hvor 
Militærhistorisk Forening 
holder åbent med deres 
udstilling om Fredericia 
under Besættelsen. 
Bunkermuseet er åbent 
hver onsdag og lørdag i 
løbet af sommerferien.

Befrielsen 1945

Museumslederen 
kigger på 
berfrielsen i 1945.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Allerede den 5. maj tog man fat på at befri Landsoldaten fra sin sikring. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

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





Efter en tæt finale endte 
københavnerne med at 
vinde 2-1, men de 
fredericianske fodboldpiger 
ser tilbage på en lang 
rejse, der kulminerede med 
en finale på Nature Park 
Energy i Odense.

Der var lagt op til en 
fodboldfest af de helt store. 
Elever fra alle Ullerup Bæk 
Skolens afdelinger i 
Fredericia var kommet til 
Odense i en karavane af 
busser, og på den ene 
halvdel af langsiden gjorde 
de deres indtog, og 
heppede på fodboldpigerne 
fra skolens afdeling på 
Nørre Allé, hvor alle 
spillerne på holdet har det 
til fælles, at de går i 
talentklasserne. Det 

betyder, at de deltager i 
morgentræning med 
Fredericia Eliteidræt i deres 
respektive sportsgren, og 
for de fleste af spillernes 
vedkommende spiller de til 
dagligt for Fredericia KF, 
mens der også er enkelte 
håndboldspillere med for at 
fylde holdkortet ud. De 
spillere, der kommer fra 
Fredericia KF, spiller til 
dagligt U15-fodbold, og der 
er KF en af landets bedste i 
den årgang, og det har 
givet dem gode 
forudsætninger turneringen 
igennem. Gode 
forudsætninger har 
Københavns Skole & 
Idrætsakademi også haft. 
De har spillere fra B93 og 
FC Nordsjælland på holdet, 
og er også regnet for nogle 
af landets bedste spillere. 

Der var derfor lagt op til en 
kamp mellem toppen af 
poppen i dansk 
pigefodbold, og fra start 
blev der noget at juble over 
i Ullerup-lejren. Frida Riis 
tog et raid frem ad banen, 
og havde bolden i højre 
side af feltet, hvor det 
lignede, at hun skulle til at 
sparke bolden ind i feltet, 
men i stedet for skød hun 
på mål. Via den ene stolpe 

gik bolden i mål, og så 
kunne jublen bryde løs 
blandt de fredericianske 
fodboldpiger.

Ullerup Bæk Skolen 
fortsatte med at presse på 
for at score yderligere, og 
især havde Emily Juulsen 
og Julie Ramsgaard et godt 
samarbejde i højre side, 
men det sidste manglede 
for, at de blev helt farlige. 
Det blev til gengæld 
københavnerskolen, der 
udlignede efter 15 
minutter. Det skete, da 
Ullerup Bæk Skolen ville 
sparke bolden væk, men i 
stedet for at sparke den ud 
i siden, blev den sparket 
midt ud i det hele og røg 
hen til Julie Børkop, der 
udlignede til 1-1. Få 
minutter efter kom KSI 
foran efter et hjørnespark, 
hvor de efter en kort 
kombination, fik spillet 
bolden ind til Solvei 
Berndsen, der sparkede 
den i mål uden chance for 
målmand Dicte Jørgensen.

Efter at være kommet sig 
over chokket fik Ullerup 
Bæk Skolen så småt 
kæmpet sig tilbage. I det 
27. minut var det lige ved 
at lykkedes at få bolden i 

mål. Emiliy Juulsen 
sparkede bolden ind i 
feltet, hvor der blev headet 
til den, og det endte med 
klumpspil i det lille felt, 
hvor bolden var tæt på at 
gå i mål, men ind kom 
bolden ikke, og derfor var 
stillingen efter de første 30 
minutter 2-1 til 
Københavns Skole & 
Idrætsakademi.

Anden halvleg blev en 
meget taktisk præget 
affære. Der var flere gange 
optræk til store chancer i 
begge ender, men holdene 
manglede det sidste for at 
slå den afgørende 
aflevering. Flere gange var 
Ullerup Bæk Skolen tæt på 
at få bolden forbi KSI’s 
forsvar, der spillede en god 
kamp. Var bolden kommet 
forbi, var der frit løb mod 
københavnernes mål, og 
derfor balancerede 
kampen hele tiden på 
vippen, da Københavns 
Skole & Idrætsakademi 
også hele tiden lurede på 
chancen for at score. Med 
seks minutter tilbage af 
kampen var KSI tæt på, da 
en spiller fik vristet sig fri i 
feltet, men hun skød over 
mål.

I slutminutterne satsede 
Ullerup Bæk Skolen hele 
butikken, men den helt 
store chance udeblev. I 
kampens sidste minut fik 
Ullerup Bæk Skolen en 
kontramulighed, hvor der 
blev sat turbo på, men på 
trods af masser af fart i 
støvlerne, lykkedes det 
ikke at komme frem til en 
mulighed, og det løb derfor 
ud i sandet. Mere skete der 
ikke i kampen, som 
dermed endte med en sejr 
til Københavns Skole & 
Idrætsakademi på 2-1.

Vigga blev 
kampens spiller

Efter kampen var det tid til 
overrækkelse af medaljer 
og kampens spiller skulle 
også kåres. Titlen som 
kampens spiller fik Ullerup 
Bæk Skolens Vigga 
Jørgensen, der er en af de 
spillere på holdet, der til 
dagligt spiller i Fredericia 
KF. Hun ser tilbage på en 
lang turnering, der har 
været en stor oplevelse.

– Det har været rigtig sjovt 
at være med til. Det har 
taget noget tid at komme 
så langt, så det er 

irriterende at tabe finalen, 
siger Vigga, der ikke tøver 
på spørgsmålet om 
hvorvidt hun er skuffet:

– Ja, jeg er skuffet over vi 
ikke vandt, siger hun.

Selve oplevelsen på Nature 
Park Energy er ikke til at 
tage fejl af for Vigga.

– Det er den største 
oplevelse jeg har haft med 
fodbold, siger Vigga 
Jørgensen. 

Kampen bølgede frem og 
tilbage, men Ullerup Bæk 
Skoles spillere ramte ikke 
deres topniveau ,mener 
Vigga.

– Vi spillede ikke op til 
vores bedste. Vi havde haft 
en større chance for at 
vinde, hvis vi spillede 
bedre, siger Vigga og 
medgiver, at nervøsitet kan 
have spillet ind:

– Vi var måske lidt nervøse 
pga. stemningen og alt det 
der, slutter hun.

Ullerup Bæk Skolen 
afdeling Nørre Allé 
spillede torsdag 
eftermiddag Ultra 
Skolepokalfinalen 
mod Københavns 
Skole & 
Idrætsakademi 
(KSI).

Stor oplevelse for fodboldpiger i skolefodboldfinale
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I kælderetagen i Fredericia 
Idrætscenter ligger AK 
Heros. I lokalet sidder 
formand Lærke Busk 
Christensen, og henne ved 
en af stængerne med 
vægte på står Maya 
Marquaard Nielsen. Hun 
har gået i klubben siden 
januar 2022, og forinden 
var hun medlem i en 
Aarhus-klub, men i 
forbindelse med flytning 
startede hun i den 
fredericianske klub.

Det medvirker nu til, at AK 
Heros kan bryste sig med, 
at de har en vægtløfter, der 
skal til EM, men vejen 
dertil har været lang. Maya 
startede, som så mange 
andre til crossfit, men blev 
siden bidt af 
vægtløftningsdelen.

– Jeg har konkurreret i 
vægtløfning siden 2018. 
Jeg startede med crossfit, 
og fandt ud af, at jeg er 
stærk, og så synes jeg, at 
vægtløftning er sjov, og så 
har det taget fart, siger 
Maya.

Vægtløftning giver 
selvtillid

Mayas personlige rekord i 
disciplinen ”træk” er 90 
kilo og hun tager 103 kilo i 
stød. For ligesom at 
illustrere et 
vægtløftningsbillede til 
denne artikel tog Maya en 
vægtstang med 80 kilo på, 
og den løftede hun så let 
som ingenting.

– Det virker som et 
selvtillidsboost når man 
kan løfte tungt og når man 

laver personlige rekorder, 
bliver det vanedannende, 
siger Maya med et smil.

At Maya har en baggrund 
indenfor crossfit er der ikke 
noget unormalt i, fortæller 
hun.

– Mange bliver introduceret 
via crossfit. Jeg er selv gået 
all-in på vægtløftning, lyder 
det fra Maya.

Netop det med all-in 
understreges af Mayas 
træningsmængde. Hun er 
oppe at træne 6-7 gange i 
ugen, og det tager derfor 
sin tid, hvis man som Maya 
har ambitioner i sporten.

– Indtil januar var jeg 
studerende, og nu er jeg 
jobsøgende, så jeg har god 
tid. Når jeg får fuldtids 
arbejde bliver det sværere, 
konstaterer hun og 
kommer ind på vennernes 
reaktion:

– De er meget støttende. 
De fleste af mine nære 
venner er i det samme 
miljø og ved det fylder 
meget.

Maya erkender dog, at hun 
har måtte prioritere 
anderledes med at gå i 
byen og give den gas.

– Det er mest det med at 
gå i byen, hvor jeg er 
anderledes end mine 
jævnaldrende, men når 
mine fleste venner er i 
miljøet, er det fint, siger 
hun.

Det er ikke første gang, at 
Maya deltager i et 
mesterskab på den måde, 
men det er det største hun 
har været med til hidtil som 
vægtløfter. Hun har 
tidligere deltaget i U23 EM 
og var i efteråret 2021 til 
senior nordisk mesterskab. 
Netop i efteråret opfyldte 
hun også EM-kravet.

– Det er en to kamp, hvor 
man skal lave 190 i min 
klasse, og det skal man 
lave til et officielt stævne, 
og det gjorde jeg til DM, 
fortæller Maya Marquard 
Nielsen.

At opfylde kravet er dog 
ikke ensbetydende med, at 
man bliver udtaget.

– Når man har lavet kravet, 
udtager de ud fra dem, der 
har lavet kravet. Jeg fik at 
vide for en måned siden, at 
jeg skal med. Jeg håbede 
selvfølgelig på det, men der 
er også andre stærke 
kvinder i min klasse, siger 
hun.

Forude venter der nu 
forberedelser mod EM i 
Tirana, hvor Danmark har ti 
kvinder og tre mænd med. 
Mesterskabet afholdes i 
slutningen af maj og 
starten af juni. Maya skal 
selv dyste den 2. juni.

– Jeg konkurrerer én dag. 
Grunden til det er over så 
mange dage er, at der er 
mange vægtklasser, 
fortæller Maya.

Men hvad Maya forventer 
sig rent sportsligt af EM er 
ikke til at spå om. Hun ved 
ikke, hvor hun står i forhold 
til de øvrige deltagere.

– Jeg vil gøre mit bedste, 
og se hvad det rækker til, 
siger Maya, der dog har lidt 
forventninger:

– Jeg forventer nogle 

personlige rekorder og 
gode oplevelser ved et 
internationalt stævne, 
slutter Maya Marquard 
Nielsen.

Om vægtløftning:

Vægtløftning er en 
sportsgren hvor man 
konkurrerer om at løfte 
tunge vægte monteret på 
en stang. Olympisk 
vægtløftning består i dag af 
to discipliner: Træk og stød. 
Det bedste godkendte løft i 
de to discipliner lægges 
sammen til en tokamp.

Der er tre dommere til at 
bedømme løftet – en 
centerdommer samt to 
sidedommere, der er 
placeret cirka seks meter 
fra plateauet. De to 
sidedommere sidder cirka 
45 grader ud på hver side 
af centerdommeren, der 
sidder direkte foran 
løfteren. Et løft er godkendt 
hvis mindst to af 
dommerne har godkendt 
løftet.

Maya Marquard 
Nielsen går til 
vægtløftning i AK 
Heros i Fredericia 
Idrætscenter. Til juni 
deltager hun til EM 
for første gang. Selv 
ved hun ikke, hvad 
hun skal forvente sig 
rent sportsligt, men 
hun glæder sig til at 
komme ud og få 
erfaringen i at 
deltage i så stort et 
mesterskab.

Crossfit fangede Maya: Nu skal hun til EM i vægtløftning
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Fredericia Idrætsråd blev 
etableret i 2019, og deres 
mål er at nyttiggøre 
synergier og ressourcer på 
idrætsområdet, styrke 
udviklingen af idræts- og 
bevægelsesstrategier, 
skabe øget involvering fra 
alle idrættens aktører og få 
mulighed for at påvirke 
idrætspolitiske områder og 
spørgsmål.

En af de ting, som der 
arbejdes med i 
samarbejde med Kultur- og 

Idrætsudvalget i Fredericia 
Byråd er, at Idrætsrådet 
gerne ser, at der ansættes 
en til kultur- og 
idrætskonsulent.

– Vi kan understøtte det 
med midler, men det bliver 
ikke os der kommer til at 
ansætte direkte, slår Tony 
Brazil fast.

Det er dog Tony Brazils 
formodning, at der kommer 
til at ske noget på den 
front.

– I andet halvår af 2022 vil 
der nok blive slået noget 
op. Vi har givet tilsagn til, 
hvor meget vi vil støtte 
med, og så er resten op til 
kommunen, og de er 
lydhøre. Peder Tind 
(formand i Kultur- og 
Idrætsudvalget, red.)) har 
også sagt, at han gerne ser 
en ansat, siger Brazil.

Der er bundersøgelser, der 
viser, at idrætslivet i 
Fredericia halter, og det er 
blandt andet noget af det, 
som en ny konsulent skal 
være med til at 
understøtte.

– Der er udfordringer, og 
der skal gøres noget ekstra 
for at komme udover det. 
Det kræver, at der er 

funktioner, der kan 
understøtte det. Vi skal 
sikre, at der er løbende 
undersøgelser, forklarer 
Tony Brazil

Både formanden og 
næstformanden i Kultur- og 
Idrætsudvalget, Peder Tind 
og David Gulløv, har sagt ja 
til at repræsentere 
politikerne i idrætsrådet.

– Det gør, at de kommer 
tættere på os, og det 
sender et signal om, at vi 
vil det her. For os er det 
vigtigt at repræsentere 
bredden. Uanset om det er 
selvorganiseret, 
foreningsidræt eller hvad 
der er det vigtigste, at folk 
dyrker noget. Det er lidt 
samme værdier som mit 
arbejde hos Idræt i 
dagtimerne, siger Tony 
Brazil.

Tony Brazil kommer med et 
eksempel fra sit eget liv 
med, hvad foreningsidræt 
kan, som det 
uorganiserede som 
eksempelvis fitness ikke 
kan.

– Der er samhørighed og 
fællesskab. Jeg spiller selv 
floorball, og vi har alle 
”farmaver”, men vi har et 
fantastisk kammeratskab. 

Gennemsnitsalderen er 35 
år, og man spiller i et 
tempo, hvor alle kan være 
med. Vi har også den 
vigtige tredje halvleg, hvor 
vi hygger os. Det gør, at 
man kommer afsted, og 
det er der, at foreningerne 
kan noget

Til Idrættens Topmøde var 
der omkring 75 deltagere, 
heraf var 35 foreninger i 
Fredericia Kommune 
repræsenteret. Det var 
vigtigt for Idrætsrådet og 
politikerne, som dermed fik 
input til fremtidens 
arbejde, og det var sådan 
en succes, at det kalder på 
en tradition.

– Vi er enige om, at vi 
fremadrettet skal lave 
dialogmøder. Det behøver 
ikke være et stort setup 
med Nikolaj Jacobsen som 
foredragsholder, men det 
kan være et 
visionsarbejde, 
frivillighedspolitik eller 
lignende vi har oppe. Vi er 
enige om, at det topmøde 
vi lavede godt, må komme 
hvert år. Det kan også 
være afgrænset i tid, men 
hvor vi har fagligt indhold 
og kan bruge hinanden til 
de her dialoger. Vi vil, at 
det skal være en fast dag 
om året, siger Tony Brazil.

Næste punkt rent 
idrætspolitisk i Fredericia 
bliver den 11. maj, hvor der 
er inviteret til visionsdag i 
Fredericia Kommune, der 
skal have lavet en ny vision 
frem mod 2032.

– Der kan man byde ind til 
idræt og bevægelse, men 
det er bredt. Vi vil snævre 
det ind til en ny 
idrætspolitik og lave 
handleplaner, der tager 
udgangspunkt i politikken. 
Det vigtige for os er, at vi 
holder os i helikopteren. Vi 
skal understøtte det og 
være talerør ind i den 
politiske kontekst, siger 
Tony Brazil og slår fast:

– Idrætsrådet er ikke kun 
placeret i Fredericia 
Idrætscenter, som mange 
har troet. I de seneste to år 
har vi været rundt i 
lokalområderne.

Fredericia Idrætsråd har 
følgende medlemmer:

• Formand:  Tony Brazil 
(udpeget af det 
daværende 
Sundhedsudvalg)

• Næstformand: Alex 
Falkenstrøm (valgt i 
Bredstrup, Pjedsted og 
Egum)

• Jacob Falkenby (valgt i 
Erritsø, Snoghøj og 
Sandal)

• Elna Schakmann 
Mathiasen (valgt i 
Taulov, Skærbæk og 
Herslev)

• Andreas Thoustrup 
(valgt i Trelde, Egeskov 
og Bøgeskov)

• Lisa Mikkelsen 
(udpeget af Børne- og 
Skoleudvalget)

• Ib Østergaard (udpeget 
af Kultur- og 
Idrætsudvalget)

• Torben Eriksen 
(udpeget af Business 
Fredericia)

• Peder Tind (politisk 
representation)

• David Gulløv (politisk 
representation)

• Kasper Findahl 
(konstitueret 
koncernchef for idræt)

• Sekretær: Lars 
Brønserud 
(idrætskonsulent, 
kultur og idræt)

Fredericia Idrætsråd 
er for alvor kommet 
i fokus. I starten af 
april havde de 
arrangeret 
Idrættens Topmøde 
med Nikolaj 
Jacobsen som det 
helt store 
trækplaster. 
Formanden for 
rådet, Tony Brazil, 
fortæller at der hele 
tiden arbejdes på at 
tale foreningens sag 
særligt i politiske 
sammenhænge.

Idrætsråd taler foreningernes sag politisk

20
ONSDAG 4. MAJ 2022

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: AVISEN

AVISEN SPORT





Der bliver kamp om 
pengene, når der skal 
laves økonomiaftale 
mellem Finansministeriet 
og Kommunernes 
Landsforening. Der er ikke 
mange penge at give af – 
og tilmed har kommunerne 
store opgaver der skal 
løses. I Fredericia er det 
ingen undtagelse. Tiden 
med budgetter der deler 
rundhåndet ud er forbi.

– Jeg kan forsikre 
regeringen og ministeren 
om, at vi kommer til at 
indsamle dokumentation 
for alle vores udgifter i 
forbindelse med ukrainske 
flygtninge. Og den 
dokumentation kommer vi 
til Finansministeriet med, 
så kommunerne kan blive 
kompenseret, lød det fra 
Thomas Gyldal, formand 
for KL’s Børne- og 
Undervisningsudvalg. 
Udover at være i den 
inderste kerne af KL’s 
politiske ledelse er Thomas 
Gyldal også borgmester i 
Herlev, så han kender alt 
til de svære forhandlinger 
der snart skal pågå.

Dansk økonomi har det 
godt, men er samtidig 
presset. Det virker 
selvmodsigende, men 
generelt er økonomien 
sund – men den bliver 
også presset hårdt. Der 
bliver givet store beløb til 
humanitær bistand, der 
bruges mere på forsvaret, 
samtidig med, at 
regeringen og et flertal i 
Folketinget ved flere 
lejligheder har givet 
kompensationer for 
prisstigninger til 
danskerne. Selvom vi 
trykker vores egne penge, 
så er løsningen ikke bare 
at trykke flere. For 
pengene vokser ikke bare 
på træerne.

Efter år med højvande i 
kassen, hvor der var midler 
at give af, så er situationen 
nu en anden. Ikke fordi 
arbejdsløsheden er høj. 
Ikke fordi danskerne ikke 
har penge mellem 
hænderne. Men fordi vi lige 
nu oplever en rekordhøj 
inflation. Fordi vi har krig på 
europæisk jord, der hæver 
priserne. Fordi der er så 
omfattende sanktioner 
imod Rusland, at det koster 
mere at købe benzin og 
opvarme hjemmene.

Senest skal der gives en 
større check til de ældre, 
en varmecheck og et 
forhøjet kørselsfradrag. Det 
rammer forskellige grupper, 
som nok alle bliver glade 
for en hjælpende hånd. 
Men man kan som bekendt 
aldrig gøre alle tilfredse i 
politik. Og de her forslag 
koster penge, men 
samtidig dækker de ikke 
bredt nok for de røde – og 
sågar de blå mener ikke, at 
der er tale om retfærdige 
fordelinger.

Økonomiforhandlingerne 
mellem Finansministeriet 
og Kommunernes 
Landsforening er altid 
spændende. For selvom 
kommunerne gerne vil gøre 
en masse, især her i første 
budget efter et 
kommunalvalg, hvor 
valgløfter skal indfries, så 
er det op til 

finansministeriet at løfte 
låget til kassen. Og i år kan 
man ikke andet end at 
forvente, at det låg kun 
bliver ganske lidt løftet. Der 
bliver ikke et tag-selv-bord 
til kommunerne. 
Tværtimod. Det bliver nogle 
meget hårde 
budgetforhandlinger i rigtig 
mange kommuner.

Penge i kassen 
betyder ikke at de 
kan bruges

Servicerammer og 
anlægslofter er begreber, 
der tit bliver brugt som en 
del af den daglige politiker-
lingo. Det er i bund og 
grund to centralt vedtagne 
rammer for, hvor mange 
penge en kommune må 
bruge på serviceudgifter, 
altså løbende driftsudgifter, 
og hvor mange penge, der 
må bruges på anlæg, altså 
opførsel og renovering af 
bygninger.

Når det bliver teknisk, så er 
det fordi ,der ikke er tale 
om rammer for den enkelte 
kommune, men alle 
kommuner under ét. Det vil 
sige, at Fredericia 
Kommune kan godt bruge 
løs af deres penge, men 
hvis man skal undgå 
sanktioner, så skal der 
være en anden kommune, 
der bruger tilsvarende 
mindre. Hvis kommunerne 

som samlet enhed bruger 
mere end fastsat, så vil det 
medføre sanktioner fra 
centralt hold.
Det første skridt i 
processen er 
forhandlingerne mellem 
Finansministeriet og 
Kommunernes 
Landsforening. Det er her 
der bliver, dels givet penge 
til kommunerne, men dels 
også fastsat hvilket 
anlægsloft og hvilken 
serviceramme der er 
gældende.

Når det så er på plads, så 
venter den interne kamp 
mellem kommunerne. For 
de skal internt beslutte 
hvem der kan bruge hvor 
meget. Selvfølgelig er der 
en naturlig grundfordeling, 
der afhænger af 
kommunestørrelse, 
demografi og lignende, 
men der er altid et rum for 
forhandling. Og til tider er 
der også rum for at få lov til 
at bruge lidt flere penge.

Jacob Bjerregaard viste sig 
at være mester i det der 
måske bedst beskrives 
som et spil ”kylling”. Hvem 
trækker sig først? Han har 
både landet budgetter 
tidligt, hvor der var rigeligt 
at give af. Men han har 
også ventet lige til det 
sidste, for at se andre 
kommuners budgetter gå 
under deres tildelte 
rammer – så han kunne 

bruge flere penge. Det spil 
bliver for alvor vigtigt i år.

Man vil det hele, 
men har kun lov til 
det  halve

Fredericia Kommune er 
godt stillet. Der er penge i 
kassen, som man med 
garanti gerne vil bruge. 
Men der er også 
økonomiske udfordringer, 
der skal løses. For lige nu 
er man gået ind i et 
budgetår, velvidende at der 
var økonomiske 
udfordringer på både det 
sociale område og på 
børneområdet. Byrådet 
behandlede på det seneste 
byrådsmøde regnskabet for 
2021, der viser et overskud 
på -94,9 mio. kr., hvilket er 
141,3 mio. kr. bedre end 
det vedtagne budget. Den 
gennemsnitlige 
kassebeholdning er i 
konsekvens heraf højere 
end budgetteret og er ved 
årets udgang 442 mio. kr..

Med knap 450 millioner 
kroner på kistebunden ser 
det også meget fornuftigt 
ud. Men der skal 
prioriteres. Og der skal 
prioriteres benhårdt. For 
det der også følger med 
her er, at der som 
afbødende redskab under 
coronapandemien blev 
givet lov til at suspendere 
anlægsloftet. Men det går 

nu hen og bliver en 
udfordring, for man er ikke 
blevet færdig med alle 
projekter ved udgangen af 
2021. Derfor er man 
allerede nu begyndt at 
bruge af anlægsmidlerne 
for overslagsårene.
I praksis betyder det, at 
man allerede nu har brugt 
en stor del af de penge til 
anlæg, som ellers skulle 
forhandles med de 
kommende budgetter. Det 
er ikke unormalt at bruge 
penge ud i overslagsårene, 
tværtimod er det meget 
naturligt. Men denne gang 
virker det til, at der er brugt 
ekstraordinært mange 
penge. Og det betyder, at 
der skal prioriteres.

Er det et plejehjem der må 
vente? Skolerenoveringer? 
Cykelstier?

Selvom politikerne, dels 
både har pengene i 
kassen, og dels har lyst til 
at bruge dem, så er en 
økonomisk sanktion bare 
ikke det værd. Der er brug 
for prioriteringer. Det er nu 
politikernes 
forhandlingsevner skal stå. 
Men det er også nu det 
kommer til at vise sig, om 
der skal være opsplitning i 
byrådet, eller om alle står 
sammen. Det er i de svære 
tider det viser sig, om man 
er politiker af princip eller 
for at skabe forskel for 
borgerne.
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Klokken 10.00 onsdag 
formiddag kunne 
Middelfart Kommune 
afsløre, hvem der skulle 
være den nye 
kommunaldirektør. I den 
store rådhusbygning på 
Nytorv, kunne man høre 
positive ord flyde igennem 
korridorerne. Det er ikke 
hvem som helst, der 
vender tilbage. Det er 
manden, der først i 

setuppet; Steen og Steen 
(Daværende borgmester og 
bykonge, Steen Dahlstrøm 
og Steen Vinderslev red.) 
hev arbejdspladser, 
byudvikling og massevis af 
investeringer fra 
erhvervslivet hjem til 
Middelfart i samarbejde 
med et bredt felt af aktører.

Nu er han tilbage, og det 
var et enigt 
ansættelsesudvalg, der 
valgte Steen Vinderslev, 
fortæller borgmester 
Johannes Lundsfryd 
Jensen (A).

– Først og fremmest, så er 
det fantastisk at have 
Steen tilbage. Ser man 
generelt på de topstillinger, 
der er i dag, er der meget 
karriere. Mange er tre år i 
en kommune, og så er det 
videre til en større. Her har 
vi en historie, hvor det er 
gået den anden vej. Vi har 
også at gøre med et 
dedikeret menneske, der 
elsker et område, som han 
ikke kan undvære. 
Samtidig er det 
handlingens mand, vi får 
tilbage, og det glæder vi os 
til, siger borgmester 
Johannes Lundsfryd 
Jensen.

Byrådet fulgte 
ansættelses-
udvalget

Det var et enigt 
ansættelsesudvalg – og 
efterfølgende et enigt 
byråd, der fulgte 
indstillingen om at ansætte 
Steen Vinderslev som 
kommunaldirektør i den 
vestfynske kommune.

– Byrådet fulgte 
ansættelsesudvalget, og 
det er der en god grund til. 
Da jeg ringede til Steen og 
lykønskede ham, fortalte 
han, at han sammen med 
sin hustru ville se på bolig 
dagen efter. Det er en 
forføjelse, og viser at 
dedikationen er på plads. 
Det er ikke bare et arbejde 
for ham. Middelfart 
Kommune er en kommune 
med stærke netværk, 
stærke samfund og stærke 
dialoger. Det ligger dybt i 
os, og nu har vi fået den 
stærke udadvendte profil, 
som vi har efterspurgt, 
siger Lundsfryd og 
uddyber:

– Med Steen får vi en 
person, der har et 
dybdegående 

forhåndskendskab til 
mange nøgleaktører. Det er 
vigtigt, specielt i de år, hvor 
der er fuld turbo på 
udviklingsplanerne i 
kommunen. Vi var aldrig i 
tvivl i ansættelsesudvalget. 
Det er en fornøjelse. Vi har 
fået en af Danmarks 
dygtigste 
kommunaldirektører, og jeg 
kender mange af dem, og 
der er mange dygtige rundt 
omkring, men der var ikke 
nogen, jeg hellere ville 
have en Steen.

Comeback

Det lå måske ikke i 
kortene, at Vinderslev 
skulle vende retur til 
Middelfart blandt de gæt, 
som folk i det kommunale 
miljø kom med, men for 
Steen Vinderslev var der 
ingen tvivl. 

Han er kommet retur til 
byen, området og 
samarbejdet, han sætter 
stor pris på.

– Jeg har valgt at søge 
både af faglige og 
personlige årsager. På 
faglige side må man sige, 
at der sker rigtig meget i 
Middelfart og hele 

Trekantområdet. Det 
gælder både på 
erhvervsudvikling og 
bosætning. Det synes jeg 
er rigtig spændende at 
arbejde med, og det vil jeg 
gerne være med til arbejde 
med. Middelfart har 
samtidig været så dygtige 
og heldige, at man er 
kommet med som en af de 
første kommuner i det 
arbejde, der bliver lavet 
med at sætte velfærden fri 
i Danmark, hvor man har 
fået en velfærdsaftale, hvor 
man kan blive fri for regler 
ud fra en ledelsesmæssig 
betragtning om, at når man 
giver mere rum til 
medarbejderne, så kan det 
være, at de finder gode 
løsninger, og man sparer 
noget bureaukrati. Det 
synes jeg kunne være 
rigtigt spændende at se, 
om det var noget, som vi 
kunne få til at sprede sig 
fra ældreområdet ud til 
andre områder i 
kommunen, siger Steen 
Vinderslev.

Derudover glæder han 
siger over, at byrådet har 
lagt ambitiøse planer for 
fremtiden.

– Læg dertil, at jeg har 

boet i Middelfart i mange 
år, mine børn er vokset op i 
Middelfart og jeg føler mig 
godt hjemme der. Jeg 
synes, det er et smukt 
område, derfor blev min 
hustru og jeg også enige 
om, vi gerne ville flytte 
dertil igen. Det er de ting, 
der har trukket. Jeg synes 
også, at det materiale, som 
byrådet har aftalt i 
konstitueringen i forhold til 
ambitionerne i den 
kommende periode, så 
mener jeg, at der er noget 
vilje og politisk trækkraft, 
som det kunne være 
spændende at se lykkes. 
Det har haft stor betydning 
for min beslutning, siger 
han.

Et stort lokalkendskab, et 
godt arbejdsmiljø og et 
godt politisk samarbejde, 
det er hvad, der møder og 
venter Steen Vinderslev, 
når han selv skal sige det.

– Jeg kender Middelfart for 
at have et godt politisk 
samarbejde, hvilket 
betyder, at mange ting kan 
lade sig gøre, også ting 
som er risikobetonet. Nu 
tager vi en beslutning eller 
nu prøver vi noget. Den 
fandenivoldskhed kan jeg 

Middelfart er det perfekte match for Steen

Steen Vinderslev er 
tilbage på toppen 
af organisationen i 
Middelfart 
Kommune. Den 
kommune han 
elsker så højt. Det 
sted, hvor han føler 
sig hjemme, og 
hvor han nu igen 
skal være 
kommunaldirektør 
efter tre år i Furesø 
Kommune. Han 
betegner som det 
perfekte match 
både professionelt 
og personligt.
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godt lide. Når nogen 
kommer med en skæv ide, 
så i stedet for at skyde den 
ned, så kan det være, at vi 
skal prøve den. Det er 
godt. Jeg kender også 
mange aktive i hele 
kommunen. Jeg kender 
erhvervslederne, jeg 
kender foreninger, jeg 
kender 
boligorganisationerne, 
mæglerne, 
pengeinstitutterne og 

mange flere. Det kendskab 
vil jeg gerne bruge, og jeg 
tror, at det kan bruges til 
noget, konstaterer den 
kommende 
kommunaldirektør i 
Middelfart Kommune.

Middelfart Kommune søgte 
en offensiv profil, og det 
har man fået, mener 
borgmesteren, og 
Vinderslev selv mener, at 
der er et godt fundament at 

bygge videre på. Potentialet 
er stort, siger han.

– Mennesker i hele 
Middelfart Kommune løfter 
i dag mange ting. Hele 
civilsamfundet løfter 
mange opgaver i 
lokalsamfundet. Der er et 
stærkt fællesskab i 
samfundet for at gøre 
noget, og drive noget. En af 
de sidste ting jeg havde 
ansvaret for, det var at 

prøve at bygge et bycenter. 
Det kunne lade sig gøre, 
fordi der var en 
sparekasse, en 
brugsforening og nogle 
erhvervsfolk i Bent Jensen 
(thansen, red.), Torben 
Østergaard-Nielsen 
(Danbunkering, red.) og Per 
Jørgensen (5E, red.). 
Sådan et samarbejde og 
sådanne investeringer, ser 
man ikke mange steder i 
Danmark. På den store 

skala vel og mærket. 
Endelig fik Middelfart 
Kommune årets klimapris, 
og det gjorde man på et 
samarbejde mellem 
borgere og kommune, her i 
Brenderup og Føns. Man 
kan noget sammen, 
borgere i mellem, men 
også borgere, 
virksomheder og kommune 
sammen, slutter Steen 
Vinderslev, der har første 
arbejdsdag i Middelfart 

Kommune den 1. juni 
2022.

Den 4. juni bringer 
AVISEN et større 
indslag med 
borgmester Johannes 
Lundsfryd Jensen og 
Steen Vinderslev.
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Krigen i Ukraine er ingen 
undtagelse, men til trods 
for den store velvillighed 
over for de ukrainske 
flygtninge, har Danmark 
planer om et asylcenter i 
Rwanda, der skal huse 
særligt de afrikanske 
asylansøgere og migranter.

– Vi er nået så langt, at vi 
nu er i konkrete drøftelser 
med Rwanda om at indgå 
et tæt partnerskab mellem 
Danmark og Rwanda, lyder 
det fra den danske 
udlændinge- og 
integrationsminister, 
Mattias Tesfaye, der 
torsdag orienterede 
Folketingets 
udlændingeordførere om, 
at man er nået rigtig langt i 
forhandlingerne.

Målet for regeringen og 
Tesfaye er klart: Der skal 
færre migranter og 
asylansøgere til Danmark. 
Ingen skal tage den lange 
rejse, lyder det fra 
ministeren.

– Vi ønsker, at flere 
flygtninge skal beskyttes 
bedre, og at den illegale 
migration over blandt 
andet Middelhavet skal 
bekæmpes. Målet er at 
sikre en værdig og 
bæredygtig fremtidig for 
flygtninge og migranterne, 
siger Mattias Tesfaye.

– Under de to ministres 
besøg blev Danmark og 
Rwanda enige om at indgå 
to samarbejdsaftaler, som 
udtrykker gensidig 
interesse i et tættere asyl- 
og migrationssamarbejde 
og om øgede politiske 
konsultationer om 
udviklingssamarbejde. Der 
er ikke tale om 
forpligtende aftaler, men 
de udgør en fælles ramme 
for det fremtidige 

samarbejde. De to 
regeringer vil bruge det 
næste stykke tid på at 
drøfte konkrete områder, 
hvor samarbejdet kan 
styrkes, skrev 
Udenrigsministeriet i en 
pressemeddelelse allerede 
sidste år, hvor netop 
Tesfaye var på besøg i 
Rwanda sammen med 
partifælle og 
udviklingsminister, 
Flemming Møller 
Mortensen.

Aftalen sætter 
Danmark på 
kanten

Både EU og Den Afrikanske 
Union har kritiseret 
Danmark for at ville indgå 
denne type af aftale med 
Rwanda. FN har opgivet at 
monitorere på forholdene i 
landet, hvilket stiller 
Danmark lige på kanten. 
Der er ikke mange, der 
anbefaler et samarbejde, 
men dette til trods har 
Storbritannien allerede 
landet en aftale med det 
afrikanske land.

– Vi skal sikre os, at den 
eneste måde at få asyl på i 
Storbritannien er en sikker 
og fredelig måde. Alt for 
mange ankommer i små 
både og forsøger ulovligt at 
komme ind i landet, lød det 
fra Storbritanniens 
premierminister, Boris 
Johnson, først i april.

Storbritannien går altså 
forrest med en aftale, der 
sikrer en asylbehandling 
meget langt fra Europa. 
Intentionerne lyder meget 
noble, hvor man vil sikre at 
ingen krydser 
verdenshavene i overfyldte 
både. Men samtidig er der 
tale om et langvarigt 
politisk mål fra regeringen, 
der længe har talt om en 
bedre hjælp i 
nærområderne. Ved at 
oprette et modtagecenter i 
Rwanda sikrer man, at der 
ikke længere kommer så 
mange flygtninge til 
Danmark. Dermed sikres 
også, at ikke så mange 
ender på tålt ophold, fordi 
de aldrig har befundet sig i 
Danmark, men i stedet i 
Rwanda.

Men til trods for kritik, er 
der også ros af Rwanda. 
Blandt andet har FN’s 
højkommissær for 
flygtninge, Filippo Grandi, 
rost netop Rwanda for 
deres arbejde med 
asylansøgere.

Højkommissæren roste 
såvel Rwandas regering 
som Niger, det andet land, 
der tager imod flygtninge 
og asylansøgere, der blev 
evakueret fra Libyen, for 
deres solidaritet og 
generøsitet.

– Jeg vil i særdeleshed 
takke Rwandas regering, 
lød det fra Grandi.

Ordfører: Jeg tror 
på Rwandas gode 
intentioner

Socialdemokratiets 
integrationsordfører, 
Rasmus Stoklund, ser 
meget positivt på en mulig 
aftale. Han fortæller, at det 
ligger helt i tråd med, hvad 
Socialdemokratiet også 
tidligere har foreslået.

– Vi ønsker ikke at 
underminere andet end de 
kriminelle netværks 
kyniske 
menneskesmugleri, men vi 

mener de millioner af 
flygtninge, der ikke kan 
finansiere en rejse til DK 
også har brug for hjælp, og 
det kan vi sikre resurser til, 
hvis vi lykkes med et 
modtagecenter, lyder det 
fra Rasmus Stoklund på 
Twitter, hvor SF’s Carl 
Valentin er noget utilfreds 
med den mulige aftale.

– Rwanda-modellen er en 
usolidarisk løsning. 
Asylsystemet har brug for 
internationale reformer og 
ikke dansk underminering. 
Løsningen er i EU og FN, så 
det sikres, at rettigheder og 
konventioner overholdes, 
lyder det fra Carl Valentin.– 
Vi har i flere år haft et mål 
om at etablere et mere 
retfærdigt asylsystem, hvor 
asyl ikke kun er for dem, 
der har råd til at rejse til 
Nordeuropa. Vi har haft 
sonderinger med 
forskellige lande. Det er nu 
kredset ind til at være med 
ét land: Nemlig Rwanda, 
siger Rasmus Stoklund i et 
interview med Danske 
Digitale Medier.
Den kritik der bliver rejst af 
Carl Valentin, kalder 
Rasmus Stoklund for 
legitim, men han tror på, at 
en aftale med Rwanda vil 
være positivt for Danmark.

– Det er helt legitimt at 

være politisk uenig. Men 
jeg mener selv, at det ville 
være langt mere retfærdigt, 
hvis vi fik frigjort midler til 
også at hjælpe dem der 
ikke har råd til at rejse ud 
af flygtningelejrene. Vi kan 
hjælpe meget mere, hvis vi 
bruger pengene rigtigt. De 
fattigste har ligeså meget 
brug for og ret til hjælp, 
siger Rasmus Stoklund.

Kritikken fra FN, EU og Den 
Afrikanske Union er ikke 
noget, der bekymrer 
Rasmus Stoklund. Selv 
peger han mod de 
føromtalte udmeldinger fra 
FN’s højkommissær, og 
stoler på, at Rwanda har 
gode intentioner og er en 
god løsning.

– Mit klare indtryk er, at 
Rwanda har lyst til at tage 
et stort ansvar for at sikre 
flere en ordentlig fremtid. 
De har allerede taget et 
stort ansvar i at hjælpe i 
nabolandene. Jeg har stor 
tillid til Rwandas gode 
intentioner, siger Rasmus 
Stoklund.

Storbritannien viser vejen, 
og det giver Rasmus 
Stoklund håb for, at 
Danmark også kan lande 
en aftale.

Jeg synes det er positivt, at 

Rwanda og Storbritannien i 
fællesskab har vist vejen. 
Jeg tror på, at det gør det 
endnu mere realistisk for 
os at lande en aftale, siger 
Rasmus Stoklund.

– Allerede i vores 
flygtningeudspil i 2018 
foreslog vi den her model. 
Ikke konkret med Rwanda, 
men selve modellen. Det 
har vi arbejdet på at 
realisere siden den gang. 
Formålet er flere forskellige 
ting. Den ene er, at vi får 
kontrollen tilbage over 
antallet af flygtninge, der 
kommer til Danmark. Den 
anden del er, at vi synes 
det er uretfærdigt, at vi 
bruger mange ressourcer 
på at hjælpe de få, når vi 
kan bruge de samme 
penge på at hjælpe mange 
andre, forklarer Rasmus 
Stoklund.

Hvornår lander der en 
aftale?

– Jeg tror og håber, at vi 
lykkes med en aftale, men 
jeg tror ikke på, at det er 
realistisk på den her side 
af sommerferien, lyder det 
afslutningsvist fra Rasmus 
Stoklund, 
integrationsordfører for 
Socialdemokratiet.
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Danmark tæt på aftale med Rwanda
Flygtninge- og 
udlændingepolitik 
har i flere år været 
blandt de hotteste 
emner på den 
politiske 
dagsorden.

Af Matthias Runge Madsen
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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. 
Men der kom et politisk 
spil – og her blev John 
Nyborg, tidligere leder af 
dagtilbud og medlem af 
byrådet, mistænkeliggjort. 
Det viser sig nu, at det var 
helt uberettiget.

Susanne Eilersen: 
Vi skal lære rigtig 
meget

Den seneste aktindsigt 
viser, at John Nyborg intet 
fordækt har foretaget sig. 
Hvad tænker du om det?

– Jeg tænker, at det er 
noget vi har været længere 
væk fra. Hvad der er gået 
forud og korrespondancen 
har ikke været Dansk 
Folkepartis anke ind i det. 
Det har været, at da vi 
lavede budgettet ikke 
kunne have de rigtige tal 
med. Den anke vi har er, at 
det er kørt over så lang tid, 
og at vi skulle have været 
inddraget tidligere. Da vi 
vedtog budgettet, skulle vi 
langt tidligere have vidst, at 

der var store 
problematikker. Det med 
John har jeg ikke nogen 
kommentarer til. Det er 
uden for mine 
kompetencer at mene 
noget om det. Vi hyrer og 
fyrer kun direktører i 
kommunen, siger Susanne 
Eilersen.

Igen påtager 
kommunaldirektøren sig 
det fulde ansvar. Hvad 
tænker du om det?

– En kommunaldirektør har 
altid det fulde ansvar for, 
hvad der sker i en 
kommune. Sådan er det at 
være den der står i 
spidsen. Det er altid 
kommunaldirektøren der 
har det overordnede 
ansvar, siger Susanne 
Eilersen.

Det er blevet bekræftet, at 
Susanne Eilersen tilbage i 
oktober stillede spørgsmål 
til netop det manglende 
takstblad.

– Jeg spurgte til det i 

oktober, fordi vi plejer at 
have takstbladet med, når 
vi godkender et budget. 
Det kunne jeg så se, at det 
ikke var. Vi kan se her på 
bagkant, med alt det der er 
sket med taksterne, både i 
forhold til betalingen til de 
private tilbud og 
forældrebetalingen, at det 
har vi brug for fremadrettet 
at have fuldstændig styr 
på. Det har vi også haft 
tidligere, siger Susanne 
Eilersen.

Det er vigtigt at lære af 
denne sag, siger Susanne 
Eilersen.

– Vi kunne godt, når vi 
kigger bagud, lære af, at 
hvis sådanne situationer 
opstår igen, hvor 
beregningerne løber løbsk, 
at vi som byråd får en 
information om det. Det er 
jo mange penge vi taler 
om. Selvom vi ikke kan få 
et endeligt svar, så har vi 
brug for tidligt at få at vide, 
at der blev kigget en ekstra 
gang på de her 
taktsberegninger. Det 

håber jeg vi lærer af 
fremadrettet. Det har vi 
brug for. Men det tror jeg 
også, at alle vil sige. Det 
synes jeg også er det 
kommunaldirektøren siger, 
at det er en sag vi har lært 
af. Så hvis vi kommer ud 
for en tilsvarende situation, 
bliver den tacklet på en 
anden måde, lyder det fra 
Susanne Eilersen.

I en redegørelse skriver 
forvaltningen, at de valgte 
ikke at genåbne budgettet 
på grund af mulige 
økonomiske konsekvenser. 
Er det godt nok?

– Jeg kan ikke sige, hvad 
der ligger til grund for de 
udmeldinger der kom. Men 
det vil aldrig være godt at 
gå ind i et budgetår uden 
at vide hvad økonomien er. 
En af de sidste ting jeg 
sagde, da vi skulle 
underskrive budget ’22, 
om vi nu også var helt sikre 
på, at vi kiggede i den 
samme retning og ikke fik 
overraskelser. Vi ved jo 
heller ikke, hvad der sker. 

Vi får ikke de endelige 
udregninger før til august, 
så jeg kan ikke sige om 
den konkrete sag, gør 
noget eller ej. Men 
overordnet skal vi være 
sikre på, at et budget er 
retvisende, og at vi har den 
samme forståelse. Det er 
ret vigtigt, også set i lyset 
af tidligere budgetter, hvor 
vi var politikere der troede 
ét, men virkeligheden var 
en anden. Så det er vigtigt, 
at vi også bliver klædt på.

– Vi bliver nødt til at sige, 
at kommunalbestyrelsen, 
som alle andre bestyrelser, 
er lægmænd. Vi er ikke 
hverken jurister eller 
økonomer. Så vi er nødt til 
at læne os op af den 
vejledning, vi får fra 
embedsværket. Hele den 
her sag er noget vi alle 
sammen kan lære af til 
fremtiden, så jeg tror også 
på, at kommunikation er 
afgørende. Åbenhed og 
kommunikation er 
nøgleordene – og det viser 
den her sag også. Det er 
jeg også sikker på, at det 

Politikere efter takstsagen: Der er meget at lære

Både Susanne 
Eilersen (DF) og 
Pernelle Jensen (V) 
glæder sig over, at 
kommunaldirektør
en nu melder klart 
ud, at man har 
tænkt sig at lære 
af takstsagen. Der 
er meget at lære, 
lyder det fra de to, 
der begge sidder i 
Økonomiudvalget.
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vil ske fremadrettet, lyder 
det afslutningsvist fra 
Susanne Eilersen.

Pernelle Jensen: 
Der er truffet 
politiske 
beslutninger af 
forvaltningen

En af dem, der har været 
mest kritiske i denne sag 
er Venstres Pernelle 
Jensen. 

Hun har fra starten været 
meget kritisk om hele 
sagsforløbet, og i 
bagklogskabens lys er der 
plads til læring, fortæller 
hun.

– Jeg har udtrykt en kritik 
af forvaltningens arbejde i 
den her sag. Jeg har 
selvfølgelig været utilfreds 
med sagsforløbet og at vi 
ikke har fået at vide 
tidligere i processen, at der 
var en meget stor stigning i 
forældrebetalingen, og 
dermed ikke kunne reagere 
på det. Jeg synes, der er 
skabt en ubalance, der er 
meget uhensigtsmæssige 
og som presser 
minimumsnormeringer, 
siger Pernelle Jensen.

– Jeg har været forundret 
og derfor søgt sagsindsigt. 
Jeg har udtrykt kritik af, at 
vi ikke har haft muligheden 
for at reagere på det. Det 
skulle vi allerede have vidst 
i efteråret sidste år, 

fortsætter hun.

Kommunaldirektøren 
påtager sig igen det fulde 
ansvar. Hvad tænker du 
om det?

– Man kan sige, at de 
erkender, at der er sket fejl 
i håndteringen af den her 
sag. Det er glædeligt, at 
man lærer af de fejl, så der 
ikke bliver begået lignende 
fejl fremadrettet. Nu får vi 
det regnet igennem, og 
forvaltningen skal kunne 
forstå matematikken bag. 
Venstre er interesseret i, at 
forældrebetalingen skal 
falde, for den er alt for høj. 
Samtidig skal vi sikre, at vi 
får de rigtige takster. Både 
til forældre og til de private 
tilbud, siger Pernelle 

Jensen og fortsætter:

– Så vi er meget tilfredse 
med, at det her arbejde er 
sat i gang, hvor BDO kigger 
taksterne igennem, så vi 
én gang for alle kan finde 
fejlene og få det rettet. Der 
skal genoprettes balance 
på børneområdet. Det er 
vigtigt for Venstre.

I en redegørelse skriver 
forvaltningen, at de valgte 
ikke at genåbne budgettet 
på grund af mulige 
økonomiske konsekvenser. 
Er det godt nok?

– Det er ikke godt nok. Det 
er også det, jeg har sagt. 
Jeg synes, vi skulle have 
blevet forholdt de her 
problemstillinger, man har 

fundet, for så kunne vi nå 
at gøre noget ved det. Nu 
er Venstre ikke med i 
budgettet, men vi ville 
selvsagt gerne være med 
til at finde en løsning. For vi 
synes, at 
forældrebetalingen skal 
ned. Vi vil selvfølgelig gerne 
være med til at løse den 
meget høje stigning, der 
var. For vi kan ikke være 
det bekendt overfor 
forældrene. Det er vores 
ansvar som kommune at 
sikre kvaliteten, det er ikke 
en udgift, vi skal vælte over 
til forældrene. Så havde vi 
fået det at vide, så kunne vi 
have løst det. Så jeg synes 
ikke, det er i orden, at der 
er truffet en beslutning om 
ikke at genåbne budgettet. 
Så det var helt sikkert 

noget vi skulle have haft at 
vide, siger Pernelle Jensen.

– Det er da en politisk 
beslutning. Men det har jeg 
også tidligere sagt. Der er 
sket flere fejl i den her sag. 
Vi ville gerne have været 
med til at løse 
udfordringen, hvis vi havde 
fået det at vide. Men nu 
gør vi noget ved det, og det 
synes, jeg er rigtig fint, 
lyder det afslutningsvist fra 
Pernelle Jensen.
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