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Klokken 14.00 bød 
Business Fredericias 
projektkonsulent John 
Pagaard velkommen i ADP 
Lounge, Fredericia 
Idrætscenter. Til at guide 
deltagerne igennem 
prisoverrækkelsen var det 
skuespiller Peter Mygind, 
der var konferencier. Han 
brugte både kærlighed, 
humor, anekdoter og det at 
kunne tro på andre.

– Budskabet om, at hvis 
man ønsker at lade et 
menneske udfolde sit 
talent, så skal man tro på 
mennesket, sagde Mygind 
og fortalte historien om sit 
eget liv, hvor han blev 
inspireret og udfoldet med 
hjælp fra skuespiller og 
sceneinstruktør Poul Erling 
Rolf Schroeder. Det bragte 
smil frem, da han 
indledningsvist sang Louis 
Armstrongs; What a 
Wonderful World.

I Fredericia bidrager mere 
end 230 virksomheder til 
CSR7000. CSR7000 er 
Fredericias lokale tiltag til 
eksempelvis nedbringelse 
af ledigheden, uddannelse, 
opkvalificering, job til 
udsatte borgere, godt 
arbejdsmiljø og meget 
mere. Blandt disse 
virksomheder, er ni af dem 
blevet indstillet til at 

modtage den første CSR-
Pris i Fredericias historie.

Sanela Ljeskovica, Fagchef 
for Beskæftigelse og 
Borgerservice, fortalte om 
bæredygtige jobs set fra et 
CSR Perspektiv.

– Vi er glade for, at så 
mange mennesker hjælper 
mennesker, der har brug 
for en hånd. Jeg vil også 
sige, at jeg er megastolt af 
vores folk i Jobcentret over, 
at vi er nået ned på 
landsgennemsnittet. Det 
skyldes ikke kun os, det 
skyldes en masse gode 
mennesker som er fælles 
om at gøre en masse gode 
ting for samfundet, sagde 
Sanela Ljeskovica 
indledningsvist.

Hun gav et større indblik i 
jobmarkedet nu og her, 
men også frem mod 2030, 
hvor der blandt vil mangle 
op mod 100.000 faglærte 
til de jobs, der slås op. 
Samtidig fortalte, at hun op 
mod 31 procent af de jobs 
der slås op, ikke får 

stillingerne besat. 
Derudover talte hun om 
sine medarbejdere på 
Jobcentret og det arbejde, 
de udfører, men også den 
kritik de ofte møder.

– Det går dog fremad på 
mange parametre, vi er ved 
at være der, sagde hun.

Den første pris 
blev uddelt
Herefter blev spændingen 
udløst efter Peter Mygind 
havde gennemgået de 
indstillede virksomheden.

Følgende virksomheder var 
indstillet til at modtage 
CSR-Prisen 2021:

• Wiggers & Klement A/S
• Hansen El A/S
• CJ A/S
• Malermester Allan 

Thomsen A/S
• Linde A/S
• Femme Future 

Shoppen
• Airco Process 

Technology A/S
• MN Brolægning ApS

• Energy Cool ApS

Prisen blev overrakt af 
udvalgsformand for 
beskæftigelses- og 
sundhedsudvalget, Connie 
Maybrith Jørgensen (F) og 
kultur og 
idrætsudvalgsformand, 
Peder Tind (V).

Connie Maybrith Jørgensen 
talte om en fortsat 
fremgang på jobmarkedet, 
men udtrykte også et 
ønske om at ”rykke 
sammen i bussen, fordi der 
stadig er mange 
udfordringer, heriblandt 
mennesker, der mangler 
uddannelse og 
opkvalificering.”

Peder Tind talte som 
tidligere formand for social- 
og beskæftigelsesudvalget. 
Han var stolt over, at 
Fredericia var nået så langt 
på jobmarkedet, ikke 
mindst, at Fredericia havde 
nået landsgennemsnittet. 
Han takkede alle for 
indsatsen, og så blev 
konvolutten åbnet med 

årets prisvinder. Vinderen 
er fundet af en 
dommerkomite, der blandt 
andet talte Fredericia 
Håndværkerforening og 
fagforeningerne.

Vinderen blev Linde Gas A/
S, der vandt for sit 
samfundsengagement, 
men også for 
virksomhedens 
samarbejde med Fredericia 
Jobcenter for at få 
personer, der har mistet 
tilknytningen til 
arbejdsmarkedet tilbage på 
arbejdsmarkedet. Flere er 
således blevet ansat 
efterfølgende.

– Først og fremmest 
tusinde tak. Det er en ære 
at få denne pris. Det har 
været en rejse, hvor vi 
skulle passe på vores 
medarbejdere og skabe et 
rum, hvor vi kunne passe 
på os selv, kolleger og 
hinanden, og vi arbejder 
med emner, hvor det kan 
gå meget galt, hvis vi gør 
noget forkert. Vi begyndte 
at arbejde med CSR, og det 

har været stort. Det kan 
ikke beskrives, hvad det 
arbejde gør, og alene 
sådan et smil, som man 
kan få fra en medarbejder, 
der rejser sig og giver et 
smil, kan ikke erstattes af 
noget. Derudover er vi 
blevet en del af 
samarbejdsaftalen mellem 
parterne i Fredericia 
Kommune, og det har gjort 
noget godt, og alt i alt er 
det ikke mig og Max, der 
skal have æren, men de 
medarbejdere, der hver 
dag tager hånd om 
mennesker, der har det 
svært, nogle af dem er hos 
os endnu. Det er 
fantastisk, hvordan det er 
gået for dem, sagde Torben 
Eriksen fra Linde Gas A/S.

Direktør for Linde Gas A/S, 
Max Engelberth Bering 
takkede også på hele 
koncernens vegne for 
titlen. Med titlen fulgte et 
kunstværk fra Dorthe 
Christensen. Efterfølgende 
var der musikalsk indslag 
fra Fredericia 
Musicalteater.

Linde Gas A/S vinder CSR-pris i Fredericia
Rigtigt mange 
virksomheder gør 
en stor en indsats i 
det daglige, for at 
gøre en forskel for 
mennesker, der 
har det svært. Med 
denne baggrund 
uddelte Fredericia 
Kommune, Dansk 
Handicap Forbund 
og Business 
Fredericia i dag 
historiens første 
lokale CSR-pris.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Fra venstre: Peder Tind (V), Torben Eriksen (Linde Gas A/S), Connie Maybrith Jørgensen (F) og Max Engelberth Bering (Linde Gas A/S) Foto: AVISEN
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Derimod mener han, at der 
er politikere, der skal 
reflektere over deres 
adfærd. Ingen skal være 
udelukket fra demokratiet, 
lyder det fra Søren Larsen.

– Det er jeg ikke overrasket 
over. John er et meget 
hæderligt menneske, så 
det overrasker mig ikke, 
lyder det kort og fattet fra 
Søren Larsen, da han bliver 
forholdt frifindelsens af 
John Nyborg i alle påstande 
imod ham.

– Grundlæggende mener 
jeg ikke, at 
byrådsmedlemmer skal gå 
ud og kritisere ansatte ved 
kommunen i 
offentligheden. Det skal 
byrådsmedlemmer holde 
sig for gode til. Er der kritik 
af en sagsgang, så skal 
den rettes, men til det rette 
sted. Vi skal på ingen måde 
hænge de ansatte ud, siger 
Søren Larsen.

Synes du, at John Nyborg 

er blevet hængt ud?

– Jeg ved ikke om John 
specifikt er blevet hængt 
ud, men efter at have fulgt 
billedet i medierne, så kan 
man godt få det indtryk, 
siger Søren Larsen.

– Jeg håber, at dem der 
har været involveret i 
sagen, de reflekterer 
efterfølgende og når 
samme konklusion. Der er 
kanaler, hvor vi kan rette 
kritik, få svar på spørgsmål 
og få ting uddybet. Så 
tænker jeg, at det her 
selvfølgelig er et følsomt 
område. Men for 

Socialdemokratiet er det 
vigtigt, at de ansatte også 
kan deltage i demokratiske 
hverv, inden for de 
gældende rammer. Det er 
meget vigtigt for os, 
fortsætter Søren Larsen.

Der har været politisk 
debat om såkaldte 
”dobbeltkasketter” med 
byrådsmedlemmer, der 
samtidig er offentligt 
ansatte. Det er en debat, 
hvor Søren Larsen ikke ser 
noget problem med, at der 
er offentligt ansatte, der 
også vælger at stille op til 
kommunalvalg.

– Vi skal til enhver tid sikre 
os, at der ikke kommer 
interessekonflikter. Loven 
beskriver helt klart, hvornår 
der er sådant. En anden 
ting er, at hvis man som 
kommunalt ansat gerne vil 
stille op, at man så ikke 
også skal forsyne 
politikere. Det er John 
blevet ramt af, til trods for 
hans store faglighed og 
hæderlighed. Det er 
lykkedes nogen at stille 
spørgsmålstegn ved hans 
integritet, siger Søren 
Larsen og fortsætter:

– Men det er dælme 
vigtigt, at offentligt ansatte 
også kan deltage i 
lokaldemokratiet. Det er 
menneskerettigheder og 
demokratiske rettigheder. 
Jeg har hørt, at nogle 

mener, at man som 
kommunalt ansat ikke må 
stille op. Men det synes jeg 
ikke er rigtigt.

Besluttet på 
økonomiudvalgs-
møde?
Flere kilder bekræfter 
overfor Danske Digitale 
Medier, at sagen om John 
Nyborgs fyring har været et 
emne på et møde i 
økonomiudvalget. Det har 
ikke været på som officielt 
punkt, hverken et lukket 
eller åbent punkt. Derfor 
kan der ikke være truffet 
en officiel beslutning, men 
Søren Larsen fortæller, at 
der heller ikke er truffet en 
uofficiel beslutning.

– Der er ikke truffet nogen 
beslutning af nogen 
karakter i den retning. Og 
hvis der var, så ville det 
ligge som beslutning i 
referatet. Der er ikke truffet 
nogen beslutning, slår 
Søren Larsen fast.

– I vores parti har vi en helt 
klar holdning til, at vi ikke 
drøfter personspørgsmål 
på den måde, fortsætter 
Søren Larsen.

Selvom det ikke har været 
et punkt, så har flere 
bekræftet, at I har talt om 
det i økonomiudvalget.

Hvad tænker du om det?

– Der er i pressen fra nogle 
politikere blevet stillet 
spørgsmålstegn og rettet 
kritik. Der er ikke truffet 
beslutninger med den 
karakter på noget ØK-
møde. Det vil jeg gerne 
garantere. For det kan der 
ikke, siger Søren Larsen og 
fortsætter:

– Jeg kan ikke udtale mig 
om, hvad der er sket bag 
lukkede døre. Det er 
ulovligt. Det må jeg ikke. 
Men du kender min 
principielle holdning til, at 
byrådet ikke blander sig i 
personaleforhold under 
direktionen. Det har intet 
med byrådet eller 
økonomiudvalget at gøre.

Godt 
kommunaldirektør
en tager ansvar
Kommunaldirektør, Camilla 
Nowak Kirkedal, har igen 
bekræftet, at hun bærer 
ansvaret for denne sag. 
Det er et ansvar, hun tog 
på sig allerede tilbage i 
december, men et ansvar 
hun fortsat gerne vil 
påtage sig. Det vækker 
glæde hos Søren Larsen.

– Jeg tænker, det er dejligt, 
at vi har en leder der vil 
tage ansvar for, hvad der er 

sket, og at hun tager 
ansvar for at undgå, at det 
sker igen, siger Søren 
Larsen.

– Det er en sag med et 
klumret forløb. Det er en 
sag, som alle gerne ville 
have undgået. Vi er som 
politikere meget afhængige 
af de tal og de data som 
vores gode, dygtige 
medarbejdere leverer til os. 
Er der en regnefejl, endda 
så langt nede så vi ikke 
kan gennemskue 
sammenhængen, så skal 
vi forsøge at rette den fejl. 
Det kunne vi ikke selv løse, 
hvorfor vi har bedt om 
hjælp. Det er ikke bare et 
simpelt regnestykke der er 
gået galt. Det er et meget 
komplekst regnestykke, 
forklarer Søren Larsen og 
fortsætter:

– Så på trods af, at vi har 
en masse dygtige 
medarbejdere, så skal der 
også være plads til det. Vi 
skal bare rette fejlene og 
ikke gentage dem. Jeg tror 
den havde fået samme 
forløb uanset, hvem der 
havde siddet med den. Det 
er generelt en uskik, når 
byrådspolitikere går ud og 
kritiserer kommunens 
ansatte. Vi skal sikre, at 
der er ordentlige 
arbejdsforhold, og at der er 
plads til at lave fejl.
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S: Byrådspolitikere skal ikke hænge ansatte ud
Gruppeformand i 
Socialdemokratiet, 
Søren Larsen, er 
ikke overrasket 
over, at hans 
partifælle, John 
Nyborg, blev pure 
frifundet i 
takstsagen.

Af Matthias Runge Madsen

Foto: AVISEN 

AVISEN POLITIK





Bestyrelsen for Kanalbyen i 
Fredericia P/S har efter en 
rekrutteringsproces 
udpeget den kandidat, der 
skal overtage den daglige 
ledelse af det store 
byudviklingsprojekt midt i 
Fredericia.

– Jeg er meget glad for at 
kunne fortælle, at Peter 
Kirketofte, som har solid 
erfaring med byggeri og 
udviklingsprojekter skal stå 

i spidsen for Kanalbyen i 
Fredericia. Jeg siger 
samtidig tak til Anne Mette 
Rahbæk for hendes store 
indsats, mens hun var 
været midlertidigt 
konstitueret i stillingen i det 
sidste halve års tid, og jeg 
glæder mig til at fortsætte 
samarbejdet med Anne 
Mette i bestyrelsen, siger 
bestyrelsesformand for 
Kanalbyen P/S, Carsten 
Koch.

Stor brancheerfaring
Peter Kirketofte, der selv 
bor i Fredericia, kommer fra 
en stilling som projekt- og 
markedschef i COWI, hvor 
han har haft fokus på 
strategisk og teknisk 
bygherrerådgivning. Han 
har gennem årene 
besiddet forskellige leder- 
og rådgiverposter inden for 
byggeri og har i en periode 
været tilknyttet Fredericia 
Musical Teater.

Peter Kirketofte tiltræder 

stillingen pr. 1. juni 2022 
men bliver allerede i maj 
kørt gradvist ind i jobbet. 
Han tiltræder på et 
tidspunkt, hvor der er fuld 
gang i udviklingen af både 
boliger, erhverv og grønne 
områder, samtidig med at 
der fortsat er stort fokus på 
salg af flere arealer til 
investorer.

Udadvendt post

Samtidig med at han skal 
fortsætte arbejdet med at 
føre udviklingsplanen for 
Kanalbyen ud i livet, 
overtager Peter Kirketofte 
ledelsen af et sekretariat 
med tre faste 
medarbejdere og en meget 
udadvendt post, med 
løbende og tæt 
koordinering med 
projektets ejere Fredericia 
Kommune og Realdania By 

& Byg, private investorer, 
bydelsforening og andre 
interessenter og borgere.

Stillingen som 
projektdirektør har været 
midlertidigt varetaget af 
Anne Mette Rahbæk, som 
til daglig er udviklingschef i 
Realdania By & Byg, siden 
den tidligere 
projektdirektør Tim E. 
Halvorsen søgte andre 

udfordringer for et halvt år 
siden.Anne Mette Rahbæk 
fortsætter med at 
beskæftige sig med 
Kanalbyen i selskabets 
bestyrelse og i kraft af sit 
ansvar for 
arealudviklingsområdet i 
Realdania By & Byg.

Ny projektdirektør ansat til Kanalbyen
6 ONSDAG 11. MAJ 2022

Pr. 1. juni skal 
Peter Kirketofte, 
der selv er fra 
Fredericia, stå i 
spidsen for 
udviklingen af den 
nye bydel mellem 
Fredericias 
bymidte og 
Lillebælt.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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For knap 50 år siden, 
nærmere bestemt i 
oktober 1972, skulle der 
være folkeafstemning om 
Danmarks medlemskab af 
EF. Det Europæiske 
Fællesskab var ikke nogen 
nem ide at få den danske 
befolkning med på. Der 
blev i 1971 dannet en 
grundlæggende opposition 
mod det europæiske 
projekt, Folkebevægelsen 
mod EF. Mange forskellige 
kapaciteter forenede sig 
her i en skarp kritik af 
ideen, og bevægelsen var 
mere præget af at læne sig 
til venstre end til højre.

Der var nu også intern uro i 
de store partier, hvor heller 
ikke det inkarnerede Ja-
parti, Socialdemokratiet, 
havde fuld opbakning til 
EF. Argumentationen gik 
blandt andet på, at EF med 
tiden ville udvikle sig til en 
forbundsstat med militære 
og politiske ambitioner. 
Hvilket også blev 
resultatet. Også i 1972 var 
frygten for, at der ville 
komme ”Europa-soldater” 
eller atomvåben på dansk 
grund en del af 
modstanden. Ligesom, at 
frygten for Sovjetunionen 
spillede en rolle for Ja-
siden, for man var midt 
under den kolde krig, hvor 
de geopolitiske realiteter 
konstant mindede de 
vestlige lande om, at den 
kapitalistiske 
verdensorden ikke var 
noget, man havde evig 
sikkerhed for kunne 
forblive. Bedre blev det 
ikke af, at de vestlige 
samfund stort set uden 
undtagelse fik en ræverød 
ungdomsgeneration, der 
uden at blinke bekendte 
sig til socialismen, Mao, 
Stalin og Bresznev.

I 1972 var Sovjetunionens 
leder Leonid Breznev 
fortsat ved nogenlunde 
helbred. Den gamle garde 
af mænd fra revolutionen 
stod i spidsen af det 
kommunistiske parti, men 
de var dog aldrende. I 
Breznevs sidste leveår kan 
man se flere tv-optagelser, 
hvor en lakaj holder ham i 
armen, så han ikke falder. 
Det var meget symbolsk for 
den konsekvente 
virkelighed bag ved 
jerntæppet, hvor 
kommunisterne havde 
spærret befolkningerne 
inde for, at de kunne leve 
et godt liv i det 
kommunistiske utopia. 
Kommunisternes økonomi 
hang i en tynd tråd og 
deres militære budgetter 
opslugte ressourcerne. Den 
fastlagte produktion hvor 
man på forhånd havde 
bestemt, hvad 
befolkningen og 
forbrugerne skulle have af 
varer hang ikke sammen. 
Ofte var der stor knaphed 
på varerne. Folk vænnede 
sig til, at det var meget 
forskelligt, hvilket udbud 
der var i butikkerne. Der 
opstod alenlange køer, hvor 
man stod i timevis for selv 
almindelige fornødenheder.

Men i det forjættede vesten 
var der neonlys, fest og 
farver. Og det europæiske 
samarbejde handlede især 

om at få eksportmarkeder, 
økonomi-boom og flere 
forbrugsgoder. Skellet 
mellem øst og vest blev 
større. For kommunisterne 
var det en svær kamp at 
vinde. Så de løj generelt 
om levestandarden i de 
østlige lande. Selv 
kommunister, og andre 
socialister fra vesten, der 
rejste i østlandene, kom 
tilbage med temmeligt 
afvigende beskrivelser af 
alle goderne i det mest 
perfekte samfund i verden. 
Og så skulle man 
naturligvis huske på, at 
socialismen kun var et 
forstadie til den rene 
kommunisme, som man 
lærte på partiskolerne. 
Samt, at kapitalismen var 
hovedfjenden, der skulle 
udryddes. Derfor var 
storkapitalismen på den 
anden side af jerntæppet 
ondskaben selv. I 
Sovjetunionen havde man 
svoret, at der skulle være 
jobs til alle. Så alle havde 
et job. Uanset om de så 
rent faktisk var nødvendige 
for produktionen eller ej. 
Utrolig meget spildtid blev 
brugt på den måde i de 
kommunistiske lande. Men 
i vesten skulle det være 
økonomisk rentabelt at 
betale folk løn. Eller rettere 
sagt dem, der ikke 
arbejdede i det offentlige.

Fagforeningerne var i deres 
storhedstid. Det samme 

var Socialdemokratiet. Man 
kunne rose sig selv og de 
mange årtiers indsats for 
at skabe den danske 
velfærdsstat og udrydde 
fattigdom og nød. Samtidig 
var det jo ikke til at 
glemme, at der kom en 
bistandslov samtidig med 
eventyret med de andre 
europæiske lande. I øvrigt 
var bistandsloven meget 
skelsættende: Den 
ændrede fundamentet fra, 
at det var den enkeltes 
eget ansvar at blive 
forsørget til, at det nu blev 
fællesskabets ansvar. Der 
er næppe mange andre 
love i den danske historie, 
hvor betydningen for en 
befolknings sindelag og en 
fælles indstilling til 
Danmarks rolle i den 
enkeltes liv, har været 
større.

Men det nationale kom 
også på banen i EF-
debatten. For var Danmark 
overhovedet i stand til at 
gøre sig gældende som et 
lilleput land blandt disse 
store lande? Vi 
repræsenterede jo ikke ret 
mange procent af den 
europæiske befolkning. Det 
slog modstanderne af EF 
gevaldigt på. Tilhængerne 
var derimod anderledes 
optimistisk. Her forklarede 
man sig med, at vi 
danskere alligevel måtte 
rette ind efter vores 
eksportmarkeder, og så var 

det bedre at sidde med ved 
bordet og blive hørt, end at 
sidde udenfor og få 
besked. Modstanderne 
tolkede det mere som 
storhedsvanvid.

Udenom hele dette 
europæiske projekt var der 
dog en anden magtfaktor. 
NATO holdt styr på sagerne. 
Og USA holdt hånden 
under de europæiske 
lande. Modstanderne 
snakkede om et nordisk 
fællesskab. Sandheden var 
da også, at Danmark havde 
mest tilfælles med de 
andre nordiske lande. Men 
det kunne man jo ikke leve 
af. Vesttyskland og Frankrig 
var de europæiske 
lokomotiver, hvor man 
kunne koble sin danske 
perronvogn på og komme 
til at deltage i 
festmiddagen. Så ”Ja til EF” 
og ”Nej til EF” plakater og 
skilte prægede Danmarks 
gader for 50 år siden. Det 
var virkelig blevet tid til sort 
og hvid. Hvilket forresten 
også var det, man så i TV.

Modstanden mod EF fik 
vind i sejlene. Forresten. 
Året efter, i 1973, kom det 
såkaldte jordskredsvalg 
hvor Socialdemokraterne 
og de andre traditionelle 
partier fik tæsk i uhørt 
skala. Det var dengang, da 
Fremskridtspartiet 
stormede ind i Folketinget 
med Mogens Glistrup i 

spidsen. Med den viden i 
baghovedet kan man se 
meningsmålingerne op til 
folkeafstemningen i 1972 i 
et særligt lys. Børsen 
bragte den 14. september, 
altså nogle uger før valget, 
en meningsmåling, der 
sagde 36.9% til Nej-siden 
og 33.1% til Ja-siden. Men 
Ja-siden hev de store 
trusler op af hatten, så 
man måtte forstå, at et Nej 
ville koste dyrt, dyrt og 
atter dyrt. Milliarder af 
kroner. Tabt. Per Hækkerup 
fra Socialdemokratiet 
sagde:

– Et nej til EF vil koste 
Danmark 3 milliarder

Det lød dyrt. Under alle 
omstændigheder endte 
hele afstemningen med, at 
der blev flertal for at træde 
ind i EF, og dermed var 
sagen afgjort. Det vil sige. 
Egentlig ikke. For 
afstemninger har der været 
flere af siden hen. 
Udvidelse og ændring af 
samarbejdet har været en 
tilbagevendende 
begivenhed, hvor 
danskerne har skullet tage 
stilling til EF-spørgsmål og 
senere EU-spørgsmål. Og 
den 1. juni 2022 skal 
Danmark atter tage stilling 
til EU. I denne omgang 
foranlediget af spøgelset 
fra den kolde krig.
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50 år med Europapolitik og folkeafstemninger
Når danskerne 
skal til 
folkeafstemning 
om 
forsvarsforbeholde
t den 1. juni 2022, 
er der nærmest 
tale om et slags 
jubilæum.

Af Janus Bang
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– Jeg har aldrig været i tvivl 
om, at John er en meget 
loyal medarbejder, der har 
løst sin opgave med meget 
stor faglighed. Jeg har 
aldrig mistænkt ham for at 
blande de kasketter 
sammen. Jeg har også 
svært ved at se, hvordan 

det skulle gavne 
Socialdemokratiet, for 
konsekvenserne bagefter 
kunne være voldsomme, 
forklarer Cecilie Roed 
Schultz om den klare 
frifindelse af John Nyborgs 
rolle i takstsagen.

– Så jeg har været meget 
afventende, og jeg har 
også forsøgt ikke at udtale 
mig så meget om det, for 
det har været svært at 
vurdere for alle, hvad der 
har været op og ned. Men 
jeg har hele tiden tænkt, at 
jeg ville blive meget 
overrasket, hvis det var 
John Nyborg, der ikke 
havde styr på det, 
fortsætter Cecilie Roed 
Schultz.

Politisk bevågenhed
Der har fra starten af 
sagen været politisk 
bevågenhed. Dette til trods 
for, at ledende ansatte i 
forvaltningen allerede 
tidligt erkendte sine fejl og 
forsikrede, at der ville blive 
rettet op på de fejl. Det er 
ikke unormalt, at der sker 
fejl i en forvaltning med 
mere end 4.000 

medarbejdere, men når 
denne sag løb så løbsk, så 
handler det om, at der har 
været meget stor politisk 
bevågenhed – og at en af 
de ledende medarbejdere 
samtidig sidder i byrådet.

– Jeg synes, at han er 
blevet meget hårdt 
behandlet. Det har jeg 
også haft lejlighed til at 
fortælle ham. Jeg har holdt 
tilbage, men belært af 
tidligere år, kan der altid 
være nogen ,der ikke har 
levet op til det, jeg troede. 
Men nu er det klart, at 
ansvaret ikke ligger på 
ham. Det må have været 
hårdt og svært, siger 
Cecilie Roed Schultz.

Synes du, at det var OK 
med en fyring af John 
Nyborg?

– Jeg har ikke et indtryk af, 
at han blev fyret. Jeg har 
indtryk af, at han også selv 
valgte at gå. Men 
selvfølgelig var der et pres. 
Det pres har selvfølgelig 
været uberettiget. Jeg er 
glad for, at jeg kan se mig 
selv i spejlet og sige, at det 

ikke kom fra mig. Det 
tænker jeg, der er andre, 
der har lidt sværere ved, 
siger Cecilie Roed Schultz.

Det er af flere kilder blevet 
bekræftet, at 
Økonomiudvalget har 
diskuteret sagen omkring 
John Nyborg. Dette til trods 
for, at Økonomiudvalget 
aldrig har personaleansvar 
overfor en niveau-3 leder. 
Deres beføjelser ligger 
alene på direktørniveau.

Synes du det er ok, at ØK 
diskuterer det her?

– Nej. Det var ikke noget 
der fyldte ret meget, som 
jeg husker det. Der blev 
sagt et par kommentarer, 
og husker jeg ikke helt galt, 
så gjorde jeg også 
opmærksom på, at vi kun 
forholder os til direktør-
niveau, siger Cecilie Roed 
Schultz og fortsætter:

– Men jeg er enig i, at 
sagen blev meget politisk, 
hvorfor der var 
kommentarer til det. Det 
kan også være okay at 
lufte det. Men vi skal ikke 

som økonomiudvalg 
diskutere ansættelser på 
det niveau. Det er ikke kun 
urimeligt for John Nyborg. 
Det er urimeligt for alle, der 
nu kan være usikre på, om 
ens stilling kan blive taget 
op og man kan blive 
mistænkeliggjort.

Kommunaldirektør, Camilla 
Nowak Kirkedal, har både i 
december og senest i 
slutningen af april været 
ude og tage det fulde 
ansvar for sagen – og 
endvidere fortælle, at hun 
til stadighed har fuld tillid 
til alle ledere, der har 
været en del af sagen. 
Cecilie Roed Schultz 
glæder sig over, at 
kommunaldirektøren tager 
ansvar.

– Jeg tænker, at det er 
prisværdigt, når en direktør 
tager ansvar. For hun har i 
forhold til forvaltningen det 
overordnede ansvar, så jeg 
er glad for, at vi har en 
kommunaldirektør, der kan 
tage ansvar for det, der 
hører under hende, siger 
Cecilie Roed Schultz.

Hvilken politisk dialog 
fordrer det at 
mistænkeliggøre sine 
kollegaer?

– Jeg tænker, at der er 
andre, der bør tage samme 
type af ansvar. For der er 
nogen, der har stået for 
noget rent politisk. Der er 
ingen skam i at tage ansvar 
og erkende sine fejl. Det 
synes jeg, er det mindste, 
man burde gøre i den her 
situation. For det har haft 
temmelig store 
konsekvenser. Og det er 
klart, at det ikke gør 
samarbejdsklimaet lettere, 
lyder det fra Cecilie Roed 
Schultz.

Takstsagen har 
taget et omfang, 
som de færreste 
havde forventet. Det 
er blevet kaldt for en 
ikke-sag, men det 
der startede med 
matematik endte 
med en fyring. En 
fyring, der er svær at 
se som andet end 
en politisk fyring. 
Enhedslistens 
Cecilie Roed Schultz 
mener, at der er 
politikere, der bør 
tage det ansvar, 
som hun mener, de 
har.

Cecilie Roed Schultz: Der er politikere der også må tage ansvar i takstsagen
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Af Matthias Runge Madsen
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  SAMFUNDAVISEN

Fremtidens samfund 
kræver en balanceret 
livslang læring for alle. 
Debatten den 28. april om 
fremtidens 
uddannelsesmiljø peger på 
nødvendigheden af en 
gennemgribende reform i 
den måde vi indtænker 
læring, uddannelse og 
dannelse i Det Ønskede 
Samfund. En reform der i 
højere grad kobler den 
enkeltes og samfundets 
behov for kompetencer og 
kapaciteter mere direkte og 
mere dynamisk til de 
udbudte uddannelser og 
tilhørende 
uddannelsesmiljøer. Efter 
et fremragende 
debatoplæg af Jesper 
Larsen, Rådgiver og 
udviklingskonsulent v. 
Upol.dk, fulgte en intens og 
inspirerende debat blandt 
deltagerne, og på baggrund 
af heraf giver vi her nogle 
mulige bud på den retning, 
som vi bør gå i.

Den livslange 
læringsproces
Dannelsen og uddannelsen 
af fremtidens 
samfundsborgere bør først 
og fremmest reelt 
betragtes som en livslang 
læringsproces ud fra en 
afbalanceret 
helhedstænkning mellem 
de reelle læringsbehov for 
den enkelte 
samfundsborger og de 
konkrete læringstilbud 
(indhold og form) til 
borgeren. En læringsproces 
som udvikles gennem hele 
livet fra vugge til grav og 
som tilføres nye 
læringsområder i takt med 
alderen og på forkant af 
samfundsudviklingen.

For det andet bør den 
livslange læringsproces og 
dens indhold være snævert 
knyttet til det, vi som 

samfund og individer 
betragter og definerer som 
”Det meningsfulde liv” for 
os. Her drejer det sig om, 
at vores samfund er i stand 
til at debattere og svare på 
spørgsmålet om, hvad det 
er, vi har behov for at lære 
som mennesker gennem 
hele livet for at kunne leve 
et meningsfuldt liv i det 
samfund vi ønsker os?

En debat som aldrig holder 
op, og en debat der må 
fornyes i takt med den 
hastige samfundsudvikling 
og de uforudsete 
forandringerne, der 
næsten konstant slår ned i 
verden omkring os, senest 
som konsekvens af 
Ukraine-krigen, og før den 
Corona-krisen, osv. for ikke 
at glemme 
teknologiudviklingens 
indvirkninger på ”Det 
meningsfulde liv”.

Det er også en 
læringsproces, hvor vi i 
endnu højere grad finder 
det naturligt at tilknytte 
andre mennesker som 
personlige mentorer i 

forskellige perioder af vores 
liv, når der er behov for 
det.  

Den livslange 
læringsproces gælder for 
alle samfundsborgere. Ikke 
kun de udvalgte, men også 
de såkaldte 
udenforstående borgere i 
vort samfund skal 
integreres i denne livslange 
læringsproces, som 
individuelt tilpasses det 
enkelte menneskes behov 
gennem hele livet. Det bør 
aldrig være for sent at få 
mulighed for at tilegne sig 
relevant læring.

Behovet for nye 
læringsformer og – 
indhold
Debatten viste med al 
tydelighed at meget går 
godt i vores nuværende 
uddannelsessystem og – 
miljø. Alle aktører gør, hvad 
de kan, for at udnytte de 
centralt fastsatte rammer 
bedst muligt ud fra de 
midler og kompetencer de 

har til rådighed. Men det er 
ikke nok. Debatten viste 
også, at der er behov for 
nye læringsformer og –
indhold.

Nye læringsformer som er 
bedre tilpasset den 
enkeltes behov, og en 
individuel læringsstrategi 
bør indtænkes i den 
livslange læringsproces, 
ligesom barnets og den 
unges behov i endnu 
højere grad skal være i 
fokus og centrum for 
læringen og 
undervisningen.

Læringsformerne og –
indhold bør i større 
udstrækning understøtte 
det de unge mennesker er 
optaget af og begejstrede 
for, så de udvikler en 
naturlig kreativitet og 
udforskningstrang til nye 
måder at leve det 
fremtidige meningsfulde liv 
på. Et nyt læringsområde 
(fag) kunne være ”Det 
Ønskede Samfund”, hvor 
dannelsen og udviklingen 
af den enkelte 
samfundsborger står i 

centrum.

Flere praktisk orienterede 
undervisningsformer og 
længerevarende 
virksomhedstilknytninger 
(praktikker) bør indføres, 
for det knækker kurven for 
skoletrætte børn og unge!

De unges mistrivsel, som vi 
skrev om i seneste artikel 
om fremtidens 
uddannelsesmiljø, bør 
hurtigst muligt vendes til et 
sundt og meningsfyldt 
ungdomsliv, hvor den 
unges selvtillid og 
selvansvar vokser naturligt 
i takt med den enkeltes 
modning og behov. Mental 
trivsel og 
robusthedstræning er et 
oplagt læringsområde, der 
bør indlejres i den livslange 
læringsproces for alle 
mennesker. For det er jo 
ikke kun de unge som 
mistrives i dag. Børns, 
unges, voksnes og ældres 
mentale sundhed lider i 
dag. Men den mentale 
sundhed kan styrkes enkelt 
og effektivt, hvis mental 
træning bliver en helt 

naturlig del af menneskers 
hverdagsliv, ligesom fysisk 
fitness er det for mange i 
dag.

De højt begavede børn og 
unge bør ligesom alle 
andre børn og unge 
tilgodeses individuelt. 
Vores samfunds udvikling 
er dybt afhængig af 
forskning og innovation i 
verdensklasse, så 
udviklingen og udnyttelsen 
af de højtbegavede børns 
og unges talent er 
afgørende for fremtidens 
samfund.    

De voksnes og ældres 
læringsbehov som 
samfundsborgere bør også 
understøttes. Et eksempel 
er mange voksnes og 
ældres frygt for at gå i gang 
med en ny læringsindsats 
som følge af tidligere 
dårlige oplevelser.

De to debattører 
kigger nærmere 
på, at læring er 
noget man har 
livet igenem.

Livslang læring for alle
12

Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Prins Christians Bastion er 
en del af Fredericia Vold. 
Den har dog også en 
historie, som adskiller sig 
meget fra militærhistorien. 
På denne bastion har der 
nemlig siden 1700-tallet 
stået bygninger, som 
udelukkende blev bygget til 
mere praktiske formål. I 
1733 fik Fredericias 
præsident, Christoffer Paul 
Beenfeldt, som den første 
en tilladelse til at opføre en 
mølle på Prins Christians 
Bastion. Denne mølle 
skulle betjene Fredericias 
borgere, som i 1700-tallet i 
høj grad også var 
avlsbrugere, og dermed 
havde brug for et sted til at 
male deres korn. Den 
første mølle var en såkaldt 
stubmølle, og den blev 
opført i midten af 1700-
tallet. Siden blev den 

erstattet af en stor prægtig 
mølle i hollandsk stil. 
Møllerne fik lov til at stå på 
Prins Christians Bastion, 
men med den betingelse, 
at i tilfælde af krig, skulle 
møllerne fjernes, så 
fjenden ikke havde et mål 
at skyde efter.

Prins Christians Bastion 
har som fæstningselement 
ændret sit udseende i løbet 
af historien. Oprindeligt 
blev den opført som en 
1600-tals bastion, der 
mindede om, hvordan 
Slesvigs Bastion stadig ser 
ud i dag. Det blev herefter 
ændret, og især i 
forbindelse med 
krigsudbruddet i 1864 blev 
Prins Christians Bastion 
kraftigt ombygget. 
Bastionen fik anlagt 
tværgående jordtraverser 
mellem kanonstillingerne, 
der skulle beskytte 
artilleristerne mod 
granatfragmenter fra 
fjendens beskydning, og 
der blev opført en trefløjet 
beskyttelsesvold foran 
bastionens voldmølle. 
Møllen var nemlig et 
velegnet sigtemål for 
fjendens kanoner. Under 

Treårskrigen blev møllen 
derfor befalet nedrevet af 
fæstningskommandant 
Lunding. Under krigen i 
1864 blev møllen ikke 
fjernet, men 
beskyttelsesvolden ydede 
ikke møllen tilstrækkelig 
sikkerhed, og den blev 
derfor skudt i sænk af 
fjendens granater.

Efter krigen opførte man en 
ny mølle på stedet, men 
den brændte i 1885, 
hvorefter en ny blev opført. 
Denne sidste mølle 
brændte også efter 25 år, 
og fra 1910 var det nu slut 
med møller på Prins 
Christians Bastion.

Herefter fik bastionen en 
helt ny funktion. Fredericia 
Vold var ikke længere en 
fæstning i et fungerende 
forsvar, og Fredericia 
Kommune købte 
voldanlægget i 1914. Året 
efter rejste der sig en stor 
markant bygning sig på 
Prins Christians Bastion. 
Det var Dansk 
Købestævne. Inden 
byggeriets begyndelse blev 
den stående mølleruin 
fjernet, og jorden fra 
beskyttelsesvolden foran 
møllen, brystværn, 
traverser m.m. blev 
skubbet ud over bastionens 
sider og fladen blev 
planeret. På denne plads 
byggede man, med 
Gundlach-Petersen som 
arkitekt, den store 
fireetagers bygning til at 
huse Dansk Købestævne. 
Fra voldgaden førte en stor 
og bred trappe op til 
bastionen og købestævnet. 
Indvielsen, fandt således 
sted i 1916, hvor de 

besøgende blev 
præsenteret for udstillinger 
af danske kvalitetsvarer og 
håndværk og senere kunst. 
Det årlige købestævne var 
en stor begivenhed med 
mange gæster fra nær og 
fjern, og i henholdsvis 
1925 og 1952 udvidedes 
Købestævnet med endnu 
flere 
udstillingsbygninger.Efterhå
nden voksede Dansk 
Købestævne dog ud af sine 
lokaler, og sammen med 
dårlige parkeringsforhold i 
midtbyen kombineret med 
flere besøgende til 
Købestævnets udstillinger 
måtte man i 1970’erne 
tænke nyt. I starten af 
1970’erne var planerne om 
en udbygning af Vestre 
Ringvej undervejs. Med 
Fredericias centrale 
placering i landet var det 
oplagt fortsat at placere en 
ny messehal i området. 
Købestævnet havde 
allerede samarbejde med 
Fredericiahallen og man 
kendte til placeringen og 
pladsen til udbygning her. 
Købestævnets nye 
messehal blev her indviet 
som Dronning 
Margrethehallen den 1. 
september 1976. Dermed 
erstattede man de gamle 
bygninger på Prins 
Christians Bastion. 
Købestævnets gamle 

bygning på bastionen blev 
siden i 1980 og igen i 
1984 raseret af store 
brande. Den sidste brand i 
1984 gav bygningen 
dødsstødet, og derfor 
måtte man overveje, hvad 
der skulle ske.

Købestævnebygningen 
blev endeligt revet ned, og i 
1989 blev Prins Christians 
Bastion ført tilbage til dens 
nuværende udseende. 
Bastionen er blevet 
genskabt, som den så ud i 
tiden 1861-1864. Den 
knækkede vold, der i dag 
ses midt på bastionen, er 
beskyttelsesvolden, der 
stod foran møllen. I dag 
kan man ved 
beskyttelsesvolden se en 
stencirkel, der markerer 
placeringen af voldmøllen.

Det er fra bastionens spids 
muligt at se ned på 
resterne af de oprindelige 
jordbunker fra bastionens 
beskyttelsesvold, m.m. der 
blev skubbet ud over 
kanten for at planere 
området som forberedelse 
til Dansk Købestævnes 
bygninger. Prins Christians 
Bastion rummer dermed 
mange flere historier end 
de rent militærhistoriske. 
Den har haft en central 
betydning for de 
fredericianske borgere. 

Prins Christians Bastion

Museumslederen 
kigger på Prins 
Christians Bastion.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Dansk Købestævne set fra Det Hvide Vandtårn. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Voldmøllen ses på Prins Christians Bastion, ca. 1904. Foto: Lokalhistorisk Arkiv





Omkring 100 
repræsentanter fra 
spejdere, idrætsforeninger, 
andre godkendte 
foreninger og aftenskoler 
var mødt frem for at blive 
anerkendt og hyldet for 
deres arbejde i 2021, og 
ikke mindst for at se, hvem 
af de 25 nominerede, der 
skulle modtage de seks 

priser, som 
Folkeoplysningsrådet skulle 
uddele for femte år i træk.
Forårskuren er en 
festaften, hvor der bliver 
sat fokus på det store 
frivillige foreningsarbejde i 
Fredericia, og de mange 
stærke fællesskaber og 
aktiviteter, som de frivillige 
skaber. Og der var stor ros 
og anerkendelse fra både 
den afgående formand for 
folkeoplysningsrådet Leif 
Urhøj, den nye formand Jan 
Møller Jørgensen samt den 
nye formand for Kultur- og 
Idrætsudvalget Peder Tind.

I alt blev der uddelt seks 
priser, og den ene gik til 
U14-fodbolddrengenes 
trænerteam, der modtog 
prisen i Det Bruunske 
Pakhus.

– De har fået fire klubbers 
drengehold til at hygge sig 
sammen og være ET hold. 
De arrangerer ekstra 
træning både i hverdagene 
og i ferier, samt tager hånd 
om drengene, så ingen 
føler sig forbigået mht. 
hvilken liga de spiller i. Et 
stort arbejde i forhold til 
fællesskab og samarbejde 

på tværs af klubber, 
oplyste Fredericia 
Kommune i forbindelse 
med kåringen

Hos trænerteamet er der 
stolthed over at have 
modtaget prisen. For dem 
viser det, at de har gjort et 
godt stykke arbejde, og når 
man ser de mange børn til 
deres træning, bliver det 
bekræftet.

Emil Bundgaard Mortensen 
er en af trænerne på 
holdet, og han siger:

– Vi vandt den, fordi vi har 
samlet fire klubber i 
samarbejde om at skabe et 
fælleshold og for at få det 
bedst mulige samvær på 
tværs af hele Fredericia, 
forklarer han.

Glade spillere
I baggrunden, mens vi taler 
med Emil, er glæden ikke 
til at tage fejl af. Omkring 
30 glade fodbolddrenge 
løber rundt på banen på 
Fredericia ffF’s 
træningsanlæg, og 
formålet er simpelt:

– For at fastholde dem i 
længere tid til at spille 
fodbold, mange stopper jo 
ældre de bliver, siger Emil 
og kommer ind på, hvordan 
projektet går efter, at det 
startede for nogle år siden:

– De har det godt og der 
kommer nye hele tiden, og 
det fungerer godt på tværs 
af klubberne på tværs af 
klubberne.

Tiltag er kopieret 
til andre årgange
I dette halvår spilles der i 
Fredericia fF, og efter 
sommerferien går turen til 
KFUM-Parken. Sådan går 
turen på skift mellem de to 
klubber, hvor hovedparten 
af spillerne er tilknyttet. 
Netop det at de er samlet 
til ét hold er der en stor 
grund til, foruden 
fællesskabet.

– Vi skal have muligheden 
for at spille 11 mands i 
stedet for 8 mands, og nu 
har vi to hold, der spiller på 
11 mands. Det ville ikke 
kunne lade sig gøre ellers. 
Det ville specielt være et 

problem i Taulov og BPI, 
siger Emil.

Efter tiltaget med den 
nuværende U14-årgang er 
det også blevet bredt ud til 
at gælde i flere af 
årgangene undere dem.

– Der var lidt modstand til 
projektet i starten, men 
man kan se, at drengene 
er glade, og nu forsøger 
man at brede det ud til 
flere årgange, fortæller 
Emil.

Til Folkeoplysningsrådets 
forårskur modtog følgende, 
foruden trænerteamet til 
U14-fodbolddrengene, en 
pris:

• Friluftsprisen: KFUM 
spejderne Bülow 
gruppen

• Årets Vi gør det 
sammen: Fredericia 
Svømmeklub – en del 
af EGIF

• Aftenskolernes pris: 
Lasse Kondrup og 
Michael Hougaard fra 
Grow Your Life

• De selvorganiseredes 
pris: Fodslaw Fredericia

• Den Skæve Vinkel: 
Jørgen Gormsen fra 
Event og 
Kulturforeningen 
Bøgeskov

Om 
Folkeoplysnings-
rådet:

Folkeoplysningsrådet 
arbejder med overordnede 
sager inden for 
folkeoplysningsområdet, 
der dækker de 
folkeoplysende aftenskoler 
og de frivillige 
folkeoplysende foreninger. 
Rådet arbejder bl.a. med 
de generelle 
tilskudsbetingelser for de 
folkeoplysende foreninger, 
indsatsområder, udvikling 
og tilsyn med foreningerne.

For nogle år siden 
indgik Fredericia 
KFUM, Fredericia fF, 
Taulov-Skærbæk 
Idrætsforening og 
Bredstrup-Pjedsted 
Idrætsforening et 
samarbejde i en 
ungdomsårgang om 
at samle spillerne 
under ét. Det 
fællesskab, som er 
blevet skabt, fik en 
hæder, da de 
modtog “vi bevæger 
prisen” til 
Folkeoplysnings-
rådets forårskur.

Fodboldfællesskab på tværs af klubber modtog pris
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Der var jubel på Baldersvej, 
da Fredericia Tennisklub 
rykkede op i slutningen af 
august 2021. Det skete 
efter noget af en kamp, der 
faktisk var ude af deres 
egne hænder. Fredericia 
vandt 5-1 mod Risskov, og 
derfor var de afhængige af 
resultatet mellem Tarup/
Pårup og Nyborg, hvor 
Tarup/Pårup endte med at 
vinde 4-3. Da det resultat 

tikkede ind, så var der 
dømt oprykningsfest i 
klublokalet på Baldersvej.

Siden er der løbet meget 
vand igennem åen, og 
forberedelserne til 
sæsonen i 1. division er i 
fuld gang. Sæsonen 
indleder Fredericia 
Tennisklub mod ALTS på 
hjemmebanen på 
Baldersvej den 14. maj 
klokken 11:30.

– Det ser vi frem til. Det er 
stærke hold, som vi 
kommer til at møde. ALTS 
er et hæderkronet hold i 1. 
division, og de er blevet 
forstærket siden sidste 
sæson. Fruens Bøge, som 
vi møder i kamp to på 
udebane, er også gode, og 
Skovbakken er en 
traditionsklub indenfor 
tennis, og de har blandt 
andet forstærket sig med 
en svensker og vil gerne 
rykke op, siger klubbens 
formand, Frans Dupont.

Med de ord, som der 
kommer fra Frans Dupont, 
er målsætningen også klar 
mellem linjerne. Den 
fredericianske tennisklub 

gør sig ikke forhåbninger 
om at spille med i toppen, 
men vil gøre alt, hvad de 
kan for at overleve i 
rækken.

– Vi vil overleve. Spillerne 
har trænet godt, og er godt 
rustet. De er i bedre form 
end nogensinde før, og vi 
har også fået en ny spiller i 
Niels Dam, der har erfaring 
fra 1. division. Vi føler 
derfor, at vi er klar til kamp, 
og har en bred trup, siger 
Frans Dupont og oplyser, at 
spillerne fra 
oprykningssæsonen stadig 
spiller i Fredericia 
Tennisklub.

Der er også mere 
optimisme at spore hos 
tennisformanden, der har 
noteret sig flere kampe, 
hvor der er muligheder.

– Vi har siddet og kigget på 
tidligere resultater, og har 
udset os nogle kampe, 
hvor vi har en chance. Vi 
tror på, at vi er gode nok til 
at være med i rækken, slår 
Frans Dupont fast.

Banerne har fået 
en makeover
Det er ikke kun sportsligt, 
at Fredericia Tennisklub 
har rustet sig. Klubbens 
anlæg på Baldersvej har 
fået en makeover.

– Et anlægsfirma har 
ordnet banerne, og vi har 
fået en ny scoretavle og 
der er kommet nye streger. 
Anlægget står klar til en ny 
sæson, fortæller Frans 
Dupont og oplyser, at det 
er kommet i stand via 
støtte fra Fredericia 
Kommune:

– Vi har haft en god dialog 
med dem. De daværende 
medlemmer af Kultur- og 
Idrætsudvalget, Anette 
Hyre-Jensen og Christian 
Jørgensen, var ude at 
besøge og så på 
forholdene, og vi haft et 
godt samarbejde med 
Kasper Findahl 
(konstitueret idrætschef i 
Fredericia Kommune, red.) 
i forbindelse med det. 
Kommunen har lyttet til 
vores ønsker, og viser, at 
man vil tennissporten, og 

det er vi kun glade for, 
fortæller Frans Dupont.

Samtidig noterer Frans 
Dupont sig, at det nye 
tenniscenter ved Erritsø 
Idrætscenter også står 
klart til efteråret, og det 
giver nye muligheder for 
Fredericia Tennisklub.

– Vi glæder os til det står 
klar. Det betyder, at vi vil 
kunne spille hele året, hvis 
vi kan få wildcard til en 
række, siger Frans Dupont.

Mens der tænkes på, om 
der er muligheder i at spille 
turneringstennis i 
Fredericia Tennisklub året 
rundt, er det snart tid til at 
tage opstilling ved 
tennisbanerne på 
Baldersvej. Forude venter 
fire hjemmekampe i 1. 
division, hvor Fredericia 
Tennisklub tager hul på en 
historisk sæson med 
følgende kampprogram:

14. maj: Fredericia – ALTS 
kl. 11:30
21. maj: Fruens Bøge – 
Fredericia kl. 13.00
11. juni: TC Odense – 
Fredericia – Kampstart 

ikke fastsat endnu
18. juni: Fredericia – 
Aalborg Østre kl. 11.30
7. august: Skovbakken – 
Fredericia kl. 12.00
13. august: Fredericia – 
Sønderborg kl. 10.00
27. august: Fredericia – 
Hasle kl. 11.30

Om de danske 
tennisrækker
1. division består af en vest 
og øst pulje, hvor Fredericia 
spiller i vestpuljen. Fra 
puljen rykker et hold op i 
eliterækken, mens de to 
nederste hold rækker ned i 
2. division, der består af to 
puljer i både vest og øst. I 
sidste sæson vandt 
Fredericia i pulje 2 i 
vestpuljen, hvor de havde 
sikret sig to flere point end 
Tarup/Pårup, der i lighed 
med Fredericia i sæsonens 
løb havde vundet seks 
kampe og tabt en enkelt.

Fredericia 
Tennisklub rykkede i 
sidste sæson op i 
1.division, og selvom 
holdet kommer til at 
få en svær start på 
sæsonen, har den 
fredericianske klub 
udset sig kampe, 
der kan give sejre og 
dermed overlevelse. 
Vi har talt med 
formand Frans 
Dupont, som 
fortæller om 
sæsonen.

Fredericia Tennisklub er klar til udfordringerne i 1. division
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Hovederne hang efter FC 
Fredericias nederlag til 
Helsingør. Det var ikke til at 
tage fejl af – løbet er ved at 
være kørt. FC Fredericia 
skulle bruge en sejr for at 
kunne spille med om en 
topplacering, men sejren 
kom ikke, og det stiller nu 
fredericianerne i en 
situation, hvor det er noget 
nær umuligt at spille med 
om top-2.

– Det ser sværere ud nu en 
før kampen. Der er syv 
point op og fire kampe 

igen, så der skal et mirakel 
til, siger FC Fredericias 
Alexander Jensen.

FC Fredericia kom bagud 
1-0 i slutningen af første 
halvleg, men i anden 
halvleg fik de udlignet. 
Helsingør endte med at 
score én gang til efter et 
massivt pres i midten af 
anden halvleg.

– Den største forskel er, at 
de scorede to og vi scorede 
en, og de lykkedes mere i 
boldspillet end os og vi 
manglede lige de sidste 
omkring feltet, siger 
Alexander Jensen.

I slutningen af kampen fik 
FC Fredericia presset godt 
på, men bolden kom ikke 
ind, og dermed tabte 
fredericianerne opgøret.

– Jeg føler, at vi pressede 
dem godt til sidst, og med 
held kunne vi godt have 
prikket en til ind. Vi fik det 
ikke gjort færdigt, forklarer 
Jensen.

Vil ikke kigge på 
tabellen
FC Fredericias cheftræner, 
Michael Hansen, fortæller 
at han synes det var 
fortjent, at FC Helsingør 
vandt.

– Vi er afklaret, selvom det 
var lidt spændende til sidst 
og prøvede at trykke dem, 
hvor vi havde overskuddet. 
Kvaliteten i resten af 
kampen gør, at det var 
fortjent de vandt. De 
sværmede om os, og Oscar 
(målmand Oscar Hedvall, 
red.) har flere redninger. 
Derfor er det fortjent. Vi var 
også for dårlige på bolden i 
afgørende momenter, siger 
Hansen.

Resultatet betyder, at FC 
Fredericia er sat lidt af i 
oprykningsræset.

– Det er vi skuffede over, 
og det ser svært ud. Jeg 
har sagt til spillerne, at de 
ikke skal kigge på det, og vi 
skal kigge på en kamp ad 

gangen. Nederlaget 
knækker os lidt, men vi har 
gode kampe tilbage også, 
forklarer Michael Hansen.

I opgøret måtte Michael 
Hansen skifte hurtigt ud. 
Jeppe Gertsen blev 
erstattet af Erik Nissen, og 
det fik indflydelse på FC 
Fredericia ind- og 
udskiftningsstrategi.

– Jeg gik lidt ivrigt til værks 
med den offensive 
tankegang. Hvis vi kom på 
1-1 ville jeg gå efter det 
hele, og det gjorde jeg 
måske lidt for hurtigt. Jeg 
blev nødt til at doble op på 
de to sidste skift, da jeg 
ellers ikke måtte skifte 
mere, konstaterer Michael 
Hansen.

Der resterer fire 
spillerunder af 
oprykningsspillet. Den 
næste kamp for FC 
Fredericia er mod 
Nykøbing, der hidtil står 
noteret for to sejre i seks 
kampe i oprykningsspillet, 
og begge er kommet på 

hjemmebane. Derimod har 
det knebet mere på 
udebane, hvor det er blevet 
til nederlag mod AC 
Horsens, Lyngby og 
Hvidovre. I de øvrige 
kampe møder FC 
Fredericia Hvidovre på 
udebane, AC Horsens på 
hjemmebane og Lyngby på 
udebane.

I teorien er FC Fredericias 
rolle i oprykningsspillet 
endnu ikke udspillet, men 
for at kunne rykke op skal 
FC Fredericia hente de syv 
point til andenpladsen, og 
da fredericianernes 
målscore ikke er så god 
som de øvrige hold, er det i 
realiteten otte point. 
Dermed må Helsingør på 
andenpladsen kun fire 
point i de sidste fire 
spillerunder, hvis FC 
Fredericia gør rent bord i 
de resterende kampe. 
Samtidig kræver det, at 
Lyngby maksimalt henter 
fem point og Hvidovre otte 
point, og det er også under 
forudsætning af, at FC 
Fredericia vinder resten af 

kampene. Det betyder, at 
det er usandsynligt FC 
Fredericia rykker op, og 
dermed igen til næste 
sæson er at finde i 
NordicBet Ligaen.

Stillingen i 
oprykningsspillet
1. AC Horsens - 56 point
2. FC Helsingør - 54 point
3. Lyngby - 53 point
4. Hvidovre IF - 50 point
5. FC Fredericia - 47 point
6. Nykøbing FC - 31 point

Topscorerlisten i 
oprykningsspillet:
1. Mathias Kristensen, 
Nykøbing FC: 17 mål
2. Tonni Adamsen, FC 
Helsingør: 14 mål
3. Casper Tengstedt, AC 
Horsens: 14 mål
4. Kristian Kirkegaard, FC 
Fredericia: 13 mål
5. Frederik Gytkjær, 
Lyngby: 12 mål

Hvis FC Fredericia 
skal rykke op i 
denne sæson, skal 
der ske et mirakel. I 
fredags tabte holdet 
2-1 til FC Helsingør, 
og nu er de syv point 
fra andenpladsen 
med fire 
spillerunder igen.

Nederlag gør det næsten umuligt for FC Fredericia
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Siden opstarten har 
Bridgewalking Lillebælt 
samlet et pænt overskud, 
som nu bringes i spil til en 
række tiltag, der skal højne 
attraktiviteten i de to 
ejerkommuner, Fredericia 
og Middelfart.

Kronprinsesse Mary gik 
den første tur den 10. maj 
2015. Siden har godt 
320.000 gæster gjort det 
samme. Det har givet et 
solidt overskud, som nu 
skal anvendes til at styrke 
attraktiviteten i de to 
ejerkommuner, Fredericia 

og Middelfart – og være 
med til at skabe nye 
attraktive tilbud til lokale 
og turister. Ambitionen er 
at skabe attraktioner og 
oplevelser, der skaber 
attraktionsværdi for 
borgere, tilflyttere, turister, 
øger omsætning og 
jobskabelse hos 
turisterhverv og 
virksomheder samt 
branding af området.

Projektet blev tirsdag 
præsenteret. Mødestedet 
var ved Snoghøj Bådlaug. 
Turen gik ud på vandet 
med skibet “Aventura”, 
som er en del af 
satsningen i det nye 
projekt. I perioden den 20. 
juni – 12. august vil der 
mandag og onsdage være 
afgang fra Fredericia, mens 
der fra Middelfart-siden vil 
være afgang tirsdage og 
onsdage. Det kan man 
læse nærmere om på en-
sommerdag.dk, der er 
projektets hjemmeside.

– Det med Lillebælt, hvor vi 
er nu, har man altid 
betragtet som noget der 
adskiller os, men det 
samler os også. Vi har 
oplevelser med bæltet på 
begge sider af vandet til 
fælles. Vi sejlede fra 
Snoghøj, hvor der var en 

gammel færgeoverfart, der 
fungerede i mange år, og 
har bundet lokale borgere 
sammen. De to broer har 
også i mange år båndet 
Fredericia og Middelfart 
sammen. Vi har haft flere 
forskellige samarbejder 
mellem Fredericia og 
Middelfart, og på den 
gamle bro har vi 
Bridgewalking, som vi har 
drevet sammen i en 
årrække. Både folk lokalt, 
nationalt og internationalt 
har benyttet sig af det, og 
de brugte også 
anledningen til at være en 
tur i Fredericia og 
Middelfart. Det har været 
en kæmpestor succes at 
have Bridgewalking, sagde 
borgmester i Middelfart 
Kommune, Johannes 
Lunsfryd Jensen.

Pengene, som 
Bridgewalking har generet, 
kunne være bleve fordelt 
ud til de to kommuner, men 
for begge borgmestre har 
det været vigtigt at lave 
noget sammen.

– Ånden i Bridgewalking 
har været at gøre det 
sammen. Man kunne 
forestille sig en model med 
små indsatser på hver side 
af bæltet, men det ville 
være forkert ikke at lave 

noget sammen for de 
midler for at bruge den 
præcis samme, smukke 
kulisse. Bestyrelsen har 
entreret med båden vi står 
på her, og den oplevelse vil 
vi give borgerne på hver sin 
side af bæltet og genskabe 
en færgeforbindelsen i en 
periode mellem Middelfart 
og Fredericia, sagde 
Fredericias borgmester, 
Steen Wrist.

De to byer har hver især 
udvalgt ét projekt, som 
skal fremmes via den nye 
indsats. Målet er, at 
turister, der er i området, 
skal bruge begge byer, når 
de er her.

– Det skal binde byerne 
bedre sammen, og det vil 
være sådan, at man kan 
tage på tværs for at 
handle, men der er også et 
væld af kulturtilbud i begge 
byer, som man kan gøre 
brug af. Vi har to 
signaturprojekter vi 
udvikler sammen og 
markedsfører. Når man 
kommer til Middelfart vil 
man have mulighed for at 
opleve Keramikruten, der 
starter ved CLAY og går ned 
omkring Middlefart havn 
og ind i byen, forklarede 
Johannes Lundsfryd 
Jensen.

I Fredericia er man kendt 
for historien, og det er også 
Steen Wrists 
nedslagspunkt.

– Vi vil altid være klar til at 
byde velkommen til den 
historiske by, og det krydrer 
vi med vores podcast 
omkring volden, der giver 
oplevelser til en aktiv 
familie, sagde Wrist, der 
samtidig slog fast, at 
Fredericia aktivt vil sende 
folk mod Middelfart:

 – Vi har så meget at byde 
på her (i Fredericia og 
Middelfart, red.), at vi godt 
kan være bekendt at sige, 
at Middelfart er en del af 
pakken med at være på 
ferie i Fredericia.

Bridgewalking Lillebælt har 
en egenkapital på 15 
millioner kroner, og ud af 
dem bruges en million 
kroner på projektet.

Tiltaget er det første af 
slagsene, og på sigt kan 
det udvikle sig, hvis det 
bliver en succes.

– Det her er den første 
prøvehandling. Ambitionen 
er at søsætte den her idé, 
og måske er der et marked 
for det. Det kan være, at 
der er kommercielle 

aktører, der kommer til at 
drive det, men der kommer 
også øvrige 
prøvehandlinger. 
Ambitionen er at bruge de 
midler vi har fra 
Bridgewalking til at 
understøtte de her 
initiativer, der handler om 
Lillebælt, naturen og 
turisme, sagde Johannes 
Lundsfryd Jensen.

Formand for Bridgewalking 
Lillebælt, Henrik 
Neelmeyer, tror på at 
projektet bliver en succes, 
der kan fremme hele 
området.

– Det vigtige for os er at få 
penge ud af arbejdet, som 
kan styrke handlen mellem 
de to byer. Kan man nemt 
tage en båd, kan man også 
fremme handlen. Vi tror på, 
at der vil opstå en mere 
naturlig trafik mellem 
bælterne som følge af det 
her. For os er det ligegyldigt 
om det er lokale eller 
turister, vi skal bare have 
mere omsætning og 
dermed generer 
arbejdspladser. Der er 
meget win-win i det her 
projekt, forklarede Henrik 
Neelmeye

Fredericia og 
Middelfart 
Kommune 
præsenterede 
tirsdag et nyt, stort 
samarbejdsprojekt, 
der skal få flere 
turister til området. 
Det er overskuddet 
fra Bridgewalking 
Lillebælt, der gør det 
muligt at styrke 
Fredericia og 
Middelfart som 
destinationer.

Nyt fællesprojekt skal trække turister til Lillebælt
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Bent Jensen ser tilbage på 
endnu et solidt 
regnskabsår i sin 
milliardvirksomhed, der 
lander et overskud på 182 
millioner danske kroner 
efter skat. Alle dele af 
forretningen i 
moderselskabet B.J. 
Holding Middelfart leverer 
penge til det vilde resultat. 

Der åbnes flere butikker i 
Norge og så gør thansen-
brandet sit indtog i Sverige. 
Samtidig vil Bent Jensens 
koncern udvide med 12 AD 
Danmark-afdelinger på til 
B2B-markedet.

– 2021 har for koncernen 
været et godt år, og kan på 
beskeden jysk beskrives 
med seks ord lånt fra en 
reklame-klassiker: Det er 
ikk’ så ringe endda!, 
ordene kommer fra Bent 
Jensen, der fortæller, at alt 
er gået op i højere enhed i 
2021.

– Vi oplever nu en rigtig 
god synergi og samspil 
mellem koncernens 
selskaber og lande. De 
strategier vi lagde og de 
investeringer, vi gjorde i 
december 2016 med køb 
af Mekonomen, og i januar 
2017 med køb af Vestjysk 
Autodele A/S og Torshov 
Bilrekvisita i Norge, giver 
nu for alvor afkast, 
fortæller han. Men 
virksomhedens 

medarbejdere og ejer hviler 
ikke på laurbærene:
– Vi er gået i gang med de 
næste to store skridt: 
Danmarks største 
AutoStore anlæg med 
160.000 kasser og 100 
Blackline robotter etableres 
og så starter thansen op i 
Sverige med 2-4 butikker, 
der åbnes i fjerde kvartal 
2022. T. Hansen Gruppen 
A/S driver i dag 84 butikker 
i Danmark og er 
moderselskab for thansen 
AS i Norge med 39 butikker 
og moderselskab for 38 AD 
Danmark A/S-afdelinger.

13 butikker er 
blevet til 39 i 
Norge – men flere 
er på vej
Efter flere 
underskudsgivende år for 
norske Torshov 
Bilrekvisitas 13 butikker, 
købte T. Hansen Gruppen 
butikkerne i januar 2017. 
Anno 2022 er der åbnet 

yderligere 26 butikker, alle 
39 butikker med navn og 
brand som thansen.
– Planen er at åbne ca. 60 
butikker i alt i Norge. 
Omsætningen har de 
seneste år udviklet sig 
særdeles tilfredsstillende, 
og er vokset med næsten 2 
½ gang fra 2019 til 2021 – 
og er fra 2020 til 2021 
vækstet med 35%. 
Væksten i omsætningen 
forsætter også i 
indeværende år, hvor vi pt. 
er knap 30% foran samme 
periode i 2021, fortæller 
Bent Jensen, der også har 
succes med en anden 
investering, der går år 
tilbage, nemlig købet af 
Mekonomen i 2016. Det 
sker på et marked, hvor de 
to primære konkurrenter til 
AD Danmark A/S er De 2 
primære konkurrenter til 
AD Danmark A/S er FTZ 
AUTODELE & VÆRKTØJ A/S 
og C.A.C. au2parts ApS 
(AKTIESELSKABET CARL 
CHRISTENSEN red.)

– AD Danmark A/S blev 

”født” ved at købe 
Mekonomen Danmark A/
S’s tilbageværende ene 
grossistforretning i Odense 
den 28. december 2016, 
da Mekonomen i Sverige 
besluttede sig for at trække 
sig ud af Danmark. 
Ligeledes købte AD 
Danmark A/S i januar 
2017 Vestjysk Autodele A/
S med 4 tilhørende 
grossistafdelinger. Disse 2 
selskaber og 5 afdelinger 
er efterfølgende blevet 
slået sammen til AD 
Danmark A/S, hvor der i 
dag er 38 afdelinger i 
Danmark, siger Bent 
Jensen og uddyber:

– Planen er, at der med 
udgangen af 2022 vil være 
50 AD Danmark afdelinger, 
således at hele landet er 
dækket. De mere end 130 
varebiler i AD Danmark A/
S, der kører ud fra de 38 
afdelinger, leverer 
reservedele til 
værkstederne mellem 4-8 
gange om dagen. Salget i 
AD Danmark A/S har 

udviklet sig rigtig 
tilfredsstillende med en 
omsætningsvækst på 38% 
fra 2020 til 2021 – og den 
trend er fortsat, så 
væksten er på næsten 
50% i 2022 i forhold til 
samme periode i 2021.

På vej til Sverige

Det er ikke nyt for Bent 
Jensen og teamet bag hans 
virksomhed at operere i 
udlandet. Det var en stor 
del af postordre-succesen i 
1990erne, men senere 
trak man sig ud af 
udlandet, og i mange år, 
når Bent Jensen blev 
spurgt om udlandet, skulle 
eventuelle butiksåbninger 
først ske efter grundige 
studier af lande og 
markeder. Norge er blevet 
en stor succes for 
koncernen, og nu venter 
Sverige.

– Vi har nærstuderet det 
sydlige Sverige, og de 
første placeringer er valgt, 

T. Hansen Gruppen fortsætter erobringer og lander vildt resultat
Perioden med 
historiske 
årsregnskaber for 
T. Hansen, der blev 
grundlagt i 1991, 
fortsætter med at 
imponere. Og 
virksomhedens 
grundlægger og 
CEO, Bent Jensen, 
er på ingen måde 
blevet træt endnu. 
Nu skal det 
svenske marked 
indtages.
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så vi vil i løbet af fjerde 
kvartal åbne 2-4 thansen 
butikker. Vi tror meget på, 
at vores koncept vil blive 
ligeså populært i Sverige 
som i Norge og Danmark, 
siger Bent Jensen.

Omsætningen i T. Hansen 
Gruppen A/S er steget fra 
1.110 mDKK i 2016 til 
1.867 mDKK i 2021, 
svarende til en stigning på 
t757 mDKK eller 68% på 5 
år (2017-2021). Den 
udvikling presser 
koncernen logistik.

– Logistikken i koncernen 
er presset til det 
alleryderste. Derfor er vi i 
gang med at installere 
Danmarks største 
AutoStore robotlager med 
160.000 kasser og 100 
Blackline robotter fra 
Element Logic. Den 
samlede investering 
beløber sig til ca. 110 
mDKK. Det nye robotlager 
vil stå klar til at blive sat i 
drift ultimo august 2022, 
slutter Bent Jensen, der 
ser tilbage på fem års solid 
fremgang.

T. Hansen Gruppen 
A/S, årstal
1991: T. Hansen Gruppen 
A/S grundlægges i 
Middelfart, med salg af 
knallertreservedele

1992: T. Hansen Gruppen 
A/S flytter til Damgårdvej 
11

1994: T. Hansen Gruppen 
A/S får mobiltelefontilbehør 
i sortiment

1995: T. Hansen Gruppen 
A/S bygger tre haller mere 
på Damgårdvej

1996: T. Hansen Gruppen 
A/S opretter salgsselskab i 
Sverige – Dan Mobilty 
Ydermere implementeres 
der automatisk 
ordremodtagelse – Voice 
Response

1997: T. Hansen Gruppen 
A/S opretter salgsselskab i 
Tyskland – Protuna 
Mobilfunk

1998: T. Hansen Gruppen 

A/S opretter salgsselskab i 
Norge – Mobilsentrum 
Samme år etablerer T. 
Hansen Gruppen A/S en 
webshop på 
www.thansen.dk

2000: T. Hansen Gruppen 
A/S får autoudstyr i 
sortiment, og senere 
samme år autoreservedele, 
efter opkøbet af ABC 
Autoreservedele ApS.

2001: T. Hansen Gruppen 
A/S bliver kåret som 
Gazellevirksomhed. 
Samme år lukkes ikke 
profitable salgsselskaber.

2002: T. Hansen Gruppen 
A/S køber DK Autodele 
ApS. Samme år åbner den 
første thansen butik i 
Kolding.

2003: T. Hansen Gruppen 
A/S starter egen import af 
scootere og bygger 
samtidig nyt domicil og 
centrallager på 
Stensgårdvej 1. Samme år 
lanceres butikskonceptet 
thansen landsdækkende.

2004: T. Hansen Gruppen 
A/S får fyrværkeri i 
sortiment, og begynder 
samme år med TV-
markedsføring og 
landsdækkende 
reklameaviser.

2005: T. Hansen Gruppen 
A/S opkøber Høyer 
Autodele

2006: T. Hansen Gruppen 
A/S udvider sortiment med 
dæk, fælge og cykler.

2007: T. Hansen Gruppen 
A/S udvider det 
nuværende domicil med 
14.000 m2.

2008: T. Hansen Gruppen 
A/S starter et 
“spacemanagement-
program”, som strømliner 
butikkerne. Ydermere 
opretter T. Hansen 
Gruppen A/S et 
centralværksted i 
Middelfart.

2009: T. Hansen Gruppen 
A/S opkøber BilXperten 
Franchise A/S.

2010: T. Hansen Gruppen 
A/S opkøber LCH Fireworks 
A/S.

2011: T. Hansen Gruppen 
A/S udvider sortimentet 
med camping, og opkøber 
samtidig L-Team ApS.

2014: Leveret eller gratis 
konceptet indføres og 
introduceres for 
virksomhedens kunder. 
Virksomheden Itago A/S 
opkøbes og sortimentet 
udvides med motorcykler af 
mærket Keeway og SYM.

2015: Click & Collect 
introduceresr. Sortimentet 
udvides med båd og 
marine. Med udgangen af 
2015 runder T. Hansen 
Gruppen A/S en 
omsætning på 1 mia.

2016: T. Hansen Gruppen 
A/S bliver optaget som 
medlem af den 
internationale kæde af 
reservedelsforhandlere til 
bil- og autobranchen – ADI 
International – og etablerer 
autodivisionen AD 
Danmark. I september 

måned opkøbes Krogslund 
Autodele. Med åbning af 
nye butikker i Viby og 
Hadsten omfatter thansen 
nu 78 butikker i Danmark.

2017: T. Hansen Gruppen 
A/S opkøber den norske 
kæde Torshov Bilrekvisita. I 
december 2017 åbnes 
Norges første thansen med 
fuldt sortiment og 
spacemanagement som i 
Danmark.

2018: thansen konceptet 
består nu af 83 butikker i 
Danmark og 19 i Norge.

2020: thansen konceptet 
består nu af 83 butikker i 
Danmark og 31 i Norge.

2022: thansen konceptet 
består nu af 84 butikker i 
Danmark og 39 i Norge.
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38-årige Stoklund afløser 
Christian Rabjerg Madsen 
(A), der mandag blev 

udnævnt som indenrigs- og boligminister. Madsen er i 
øvrigt valgt i Kolding. 

Alt sker i forbindelse med 
den ministerrokade, som 
Nick Hækkerup (A) satte 
gang i, da han søndag 
aften fortalte på Facebook, 
at han træder tilbage som 
justitsminister og forlader 
dansk politik. Han skal fra 
1. juni være direktør i 
Bryggeriforeningen.

Posten som justitsminister 
har Mattias Tesfaye 
overtaget. Tesfayes post 
som udlændinge- og 
integrationsminister er gået 
til Kaare Dybvad Bek. 

Han efterlod et hul i 
Indenrigs- og 
Boligministeriet, og det er 
så her, at Rabjerg Madsen 
er udnævnt til som 
minister, hvorfor 
Socialdemokratiet stod 
uden politisk ordfører.

Posten som politisk 
ordfører er yderst vigtig, 
også for regeringen i en tid, 
hvor kampene om 
kommunikation og vinkler 
udspilles daglig. Den 
politiske ordfører tager ofte 
møgsagerne og forsvarer 
regeringens politik.

Ifølge den nye ordfører har 

de sidste tre år i politik 
klædt ham godt på til den 
nye rolle i partiet.

– De seneste tre år har jeg 
heller ikke kun fået ros, når 
jeg har stillet mig op foran 
en mikrofon, siger Rasmus 
Stoklund efter endt 
gruppemøde og fortsætter:

– Der har været andre 
perioder, hvor 
Socialdemokratiet er blevet 
kritiseret meget. Det bliver 
vi ikke i øjeblikket på 
samme måde.

Opgaven bliver kun 
vigtigere af, at det næste 
folketingsvalg efterhånden 
er til at skimte i horisonten. 
Det finder sted senest 4. 
juni 2023.

Så Stoklund står til at få 
travlt, når der – formentlig 
efter sommerferien – 
begynder at gå mere 
valgkamp i den på 
Christiansborg.

Men det tager den nye 
ordfører angiveligt helt med 
ro.

– Jeg tror, det er lidt for 
tidligt at køre med på 
valgkampsbølgen. Jeg 
synes stadig, at vi har 
massere af opgaver foran 

os.

– Men det er klart, at på et 
tidspunkt kommer der 
selvfølgelig en valgkamp. 
Og det glæder jeg mig til at 
være med til, siger han.

Stoklund er steget hurtigt i 
graderne i 
Socialdemokratiet.

Han blev valgt ind i 
Folketinget i 2019 i første 
forsøg. Og med det samme 
fik han den vigtige post 
som udlændinge- og 
integrationsordfører. Det er 
ofte en post, som betyder, 
at en politiker kommer i 
fokus. Det vil han gøre 
mere fremover som politisk 
ordfører.

Ny udlændinge- og 
integrationsordfører bliver 
Kasper Sand Kjær. Han har 
hidtil været kulturordfører. 
Det skal Ida Auken være 
fremover.

Læs et stort 
interview om 
Rasmus Stoklund 
Holm-Nielsens nye 
post på AVISEN.
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Fredericianer bliver politisk ordfører for regeringsparti
Fredericianeren og 
medlem af 
Folketinget 
Rasmus Stoklund 
stiger i graderne i 
Socialdemo-
kratiets 
folketingsgruppe 
efter mandagens 
ministerrokader. 
Hans hidtidige 
opgave som 
ganske 
fremtrædende 
udlændinge- og 
integrations-
ordfører for 
regeringspartiet er 
tirsdag udpeget 
som ny politisk 
ordfører for 
Socialdemokratiet.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
Foto: Lennart Damsbo-Andersen
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