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 Nogle ting er løst, andre 
mangler fortsat afklaring. 
Midt i denne manglende 
afklaring er også 
manglende lyst til at 
forklare sig.

– Stilhed er nogle gange 
det bedste svar, sagde 
Dalai Lama engang.

Det kan virke som om, at 
forvaltningen i Fredericia 
Kommune arbejder ud fra 
denne devise i mange 
tilfælde. Medierne er 
demokratiets vogter – og 
derfor er det ikke 
nødvendigvis en smart 
taktik. For vi fortsætter. Vi 
stopper ikke bare, fordi 
man ikke ønsker at udtale 
sig, snarere tværtimod.

I takstsagen har man fra 
start forsøgt at tie det ihjel. 
Man indrømmede hurtigt, 
at der var fejl – og rettede 
dem. Mere kan man 
sådan set ikke forvente. 
Men en intuition om 
fejlagtig sagsbehandling 
fik en politiker til at stille 
spørgsmål – og herfra 
væltede skeletterne ud. 
Redegørelsen gav flere 
spørgsmål end svar 
samtidig med, at man fra 
forvaltningen alene 
svarede overordnet og 
meget flyvsk i forhold til de 
reelle problemstillinger i 
sagen. Sågar var det en 
ledelsesmæssig 
beslutning, at en af 
sagens hovedpersoner – 
John Nyborg, der er leder 
af dagtilbud og medlem af 
byrådet – ikke skulle 
udtale sig i sagen. Dette til 
trods for, at han har truffet 
de faglige beslutninger der 

ligger til grund for 
eksempelvis det ændrede 
børnetal.

I stedet for John Nyborg, 
som er manden der har 
truffet de faglige 
beslutninger i sit civile 
hverv som embedsmand, 
skulle Mette Heidemann, 
direktør for Børn, Unge og 
Kultur udtale sig. Det er 
også en fornuftig strategi i 
andre sager, men til dette 
hører, at Heidemann end 
ikke var ansat, da flere af 
beslutningerne blev truffet. 
Derfor har hun ingen 
forudsætning for at kunne 
udtale sig, hvilket også 
kom til udtryk i et interview 
med Danske Digitale 
Medier A/S.

Pludselig stod Nyborg frem
Efter en lang periode skete 
der opsigtsvækkende nyt i 
sagen. John Nyborg valgte 
at stille op til interview, et 
interview der kom på 
bagkant af en meget 
mærkelig sag om 
aktindsigt. Efter et længere 
forløb valgte Fredericia 

Kommune at omstøde sin 
egen beslutning og 
meddele fuld aktindsigt. Af 
denne aktindsigt fremgår 
det, at John Nyborg har 
drøftet de forskellige 
beslutninger med 
kommunaldirektør Camilla 
Nowak Kirkedal. 
Kommunaldirektøren har 
ikke ønsket at udtale sig 
yderligere i sagen, end det 
allerede har været 
tilfældet, hvorfor der ikke 
er kommet et svar på de 
meget konkrete spørgsmål, 
der er blevet stillet i sagen.

John Nyborg kaldte det for 
politisk spin, at han er 
blevet mistænkeliggjort for 
at have truffet politiske 
beslutninger. I samme 
interview forklarer han, at 
de meget politiske 
beslutninger, der er truffet 
af forvaltningen har været 
et eller flere ledelsesniveau 
over hans. Dette til trods 
bliver han fortsat beskyldt 
for kasketforvirring af 
Pernelle Jensen (V). At 
Nyborg stiller sig frem efter 
en længere tids kritik af 

dels hans faglige stolthed 
og dels hans afdeling i 
forvaltningen, er svært at 
forstå på anden måde, end 
at han ønsker at blive 
frikendt for 
beskyldningerne. Men det 
gik altså fuldstændig 
modsat.

Spørgsmålene er der 
fortsat
Selvom der ikke kommer 
svar på de spørgsmål, der 
bliver stillet, så forsvinder 
spørgsmålene ikke. 
Tværtimod. Redegørelsen, 
der er givet omkring 
sagens forløb har vist, at 
der med al tydelighed er 
truffet politiske 
beslutninger i 
forvaltningen. Dette har 
hverken Mette Heidemann 
eller Camilla Nowak 
Kirkedal ønsket at svare 
på.

Det er en sag, der ikke 
bliver løst med det samme. 
Der er lagt op til, at sagen 
først skal behandles ved 
første budgetopfølgning, en 
budgetopfølgning der ligger 

i april måned. Det er 
forvaltningens vurdering, 
ved vi fra både 
sagsfremstilling og interne 
mails, vi har fået aktindsigt 
i, at de kunstige børnetal 
enten vil betyde en 
dårligere service eller en 
økonomisk lussing. Der 
skal altså enten opkræves 
flere penge af forældrene 
eller flyttes flere penge i 
budgettet. Og sidstnævnte 
kan vise sig at være meget 
svært, da man i Fredericia 
Kommune allerede har 
udfyldt servicerammen. 
Forvaltningen har netop af 
hensyn til servicerammen 
valgt ikke at bede 
politikerne genåbne 
budgettet, dette til trods for, 
at man her vidste, at der 
med overvejende 
sandsynlighed ville være 
en meromkostning, som 
altså vil presse 
servicerammen ved første 
budgetopfølgning.

Hvis ikke andre områder 
bruger mindre end 
planlagt, vil det være 
umuligt for byrådet at finde 

de penge der skal til. 
Derfor er det kun 
serviceniveauet, der kan 
ændres på. Dette kunne 
være løst, hvis man 
allerede i budgettet havde 
taget stilling til 
udfordringen. Men det 
ønskede forvaltningen ikke 
– og derfor er der nu 
usikkerhed om økonomien. 
Er der en god forklaring 
herpå? 

Måske. 

Men det fremstår ikke som 
om, at forvaltningen ønsker 
at skabe klarhed over 
situationen.

Én ting er helt sikkert: 
takstsagen kan ikke ties 
ihjel. Selvom man ikke 
udtaler sig, skal 
skeletterne nok vælte ud.

Økonomien er presset – og 
hvis ikke den er presset, så 
er serviceniveauet. Det er 
den faglige vurdering, der 
er gjort opmærksom på i 
forvaltningen.

Leder: Takstsagen kan ikke ties ihjel
En beklagelig sag der 
har udviklet sig til et 
spørgsmål om 
kasketforvirring og en 
forvaltning, der træffer 
politiske beslutninger.

Af Matthias Runge Madsen
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LEDERAVISEN

Danmark: avisen.nu

Fredericia: fredericiaavisen.dk

Middelfart: middelfartavisen.dk

Fordelsklub: kommunitas.dk

Vi er tilmeldt pressenævnet
og tager ansvar for indholdet.

Janus Bang | ansvh. chefredaktør | jb @avisen.nu 

Matthias Runge Madsen | chefredaktør | mr@avisen.nu

Patrick Viborg Andersen | lokalredaktør | pa@avisen.nu

Andreas Dyhrberg Andreassen | udgiver | CEO | ad@avisen.nu
AVISEN

Udgives af

DANSKE DIGITALE MEDIER A/S

Annoncesalg | avisen@avisen.nu

Redaktion | avisen@avisen.nu

AVISEN kan altid læses online

AVISEN | Riddergade 17, st | 7000 Fredericia





I 4,5 år har Carsten Kind 
være formand for 
brancheorganisationen i 
Trekantområdet, og han ser 
tilbage på en første periode 
som formand med et 
ekspanderende område.

- I de første år inden corona 
var det et område i vækst, 
og var Danmarks 
produktionscentrum, og 
med masser af muligheder, 
hvor der er muligheder for 
at få bedre logistik til bedre 
forbindelser, siger Carsten 

Kind.

Med ét ændrede covid-19 
dog det hele, og det kunne 
Kind mærke.

- Der kommer en 
opbremsning og mange 
virksomheder kiggede i 
usikkerhed, og så på om 
man skulle opsige 
medarbejdere, og hvilken 
fremtid vi gik ind i.  Man 
havde virkelig 
alarmklokkerne, der 
ringede og krisesikrede sig, 
og tænkte hvordan man 
kommer gennem og 
hvordan man overlever det, 
siger Carsten Kind og 
kommer ind på Dansk 
Industris rolle i forbindelse 
med coronasituationen:

- Vi har forsøgt at sige, 
hvad vi kan gøre som 
organisation og det er 
primært via Christiansborg 
med forhandlinger med 
regeringen. Vi er ikke i 
opposition til regeringen, 

da vi er mere interesseret i 
forhandlingsbordet. Det har 
været vores holdning med 
dialogen.

Carsten Kind erkender, at 
situationen har været svær 
for mange virksomheder.

- Det har været en kæmpe 
udfordring for mange at 
navigere i det her, og 
hvordan man kom igennem 
det. Den ”krise 
management”, som de har 
været igennem, har været 
en stor udfordring, forklarer 
Kind.

Derfor er det samtidig en 
glæde for DI-formanden, at 
Danmark er genåbnet uden 
restriktioner.

- Det er superdejligt. Nu 
ved vi ikke hvad der sker, 
så jeg kan ikke spå 
fremtiden, men jeg synes 
det er rigtigt at åbne op, 
siger Carsten Kind.

Nu når det hele er åbnet op 
igen, så har DI 
Trekantområdet flere ting 
på tapetet. For det første 
efterspørges der ingeniører 
til virksomhederne, og 
dernæst kommer hele 
infrastrukturen.

- Infrastruktur har fyldt og 
fylder stadig, og vi vil have 
udvidet motorvejsnettet 
ved Kolding og Vejle 
Fjordbroen og der er ingen 
tvivl om, at hvis vi ikke gør 
noget med Lillebæltsbroen 
med en tredje forbindelse 
eller en udvidelse, har vi et 
problem, siger Carsten 
Kind.

DI kommer med årlige 
målinger i forhold til 
erhvervsvenlighed, og der 
mener formanden, at hans 
område er godt med.

- Generelt set klarer de fire 
kommuner sig godt. Alle 
fire områder er ambitiøse 
og alle vil være i top-10 og 

med helt fremme, så vi 
klarer os godt, men alle vil 
mere og det er super, siger 
Kind, der i samme 
ombæring roser området 
for samarbejdet:

- Jeg vil sige, at vi har et 
supergodt samarbejde med 
kommunerne. Der er en 
god dialog mellem os, så 
tjek hele vejen rundt, siger 
han.

Slutteligt fortæller Carsten 
Kind, at han tror på fortsat 
vækst i området.

– Der er rigtig godt gang i 
det. Vi har brug for alle de 
hænder vi kan få. Langt de 
fleste klarer sig godt og der 
er fyldet ordrebøger, og kan 
vi få endnu flere hænder, 
så kan vi også levere 
væksten, slutter Carsten 
Kind.

DI: Det har været en kæmpe udfordring
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Formand DI 
Trekantområdet, 
Carsten Kind, 
lægger ikke skjul 
på, at 
coronaperioden 
har været hård for 
erhvervslivet.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: PR
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Efter længere tids 
spekulationer blev det 
tidligere på ugen officielt, 

at Christian Eriksen 
fortsætter karrieren i 
Brentford på en aftale 
gældende for resten af 
sæsonen. Lønrammen var 
sandsynligvis ikke det, der 
var det store emne, men 
mere pakken med at begge 
parter får noget ud af det.

- Hvis Eriksen ville, så 
kunne han nærmest vælge 
og vrage, og vælge en klub, 
der ville tilbyde ham mere i 
løn, end Brentford. Selvom 
Eriksen naturligvis ikke 
bliver lavtlønnet, har 
lønnen dog næppe været 
et særlig stort tema. I 
stedet har Brentford 
præsenteret Eriksen for en 
plan, hvor han stille og 
roligt kan komme tilbage 
på fodboldbanen, og efter 
planen skal bidrage til, at 
Brentford sikkert sikrer sig 
en ny sæson i Premier 
League. Den plan, som det 
ligner Brentford har lagt, 
ser ganske fornuftig ud, 
siger sportsreporter hos 

Danske Digitale Medier 
A/S, Patrick Viborg 
Andersen.

Foruden det sportslige, har 
Eriksen også gjort sig 
menneskelige overvejelser, 
om hvor han vil fortsætte 
karrieren. I den henseende 
har Brentford flere 
parametre, der passer godt 
ind, mener Patrick.

- Nu når Christian Eriksen 
ikke valgte den danske 
tryghed, så kommer man 
ikke tættere på end 
Brentford. Klubben ligger i 
London, hvor han boede 
fra august 2013 og frem til 
januar 2020. I Brentford er 
der et hav af danske 
spillere, og med Thomas 
Frank som manager og 
Brian Riemer som 
assistent, så er Eriksen 
omgivet af landsmænd, der 
kan få ham til at føle sig 
hjemme i de nye rammer, 
siger han og fortsætter:

- Det helt oplagte valg 
havde været Ajax, men der 
kan være flere årsager til, 
at valget ikke faldt på dem. 
En af dem kan være, at 
Christian selv ikke ville 
tilbage, da forventningerne 
til ham grundet fortiden 
ville være tårnhøje. Skal 
Eriksen tilbage til den klub, 
hvor han fik sit 
gennembrud, skal han 
være sikker på at kunne 
gøre en forskel. Det får vi 
svaret på i det næste halve 
år. Kommer Eriksen tilbage 
på det niveau, som alle 
håber, er det dog ikke 
ensbetydende med, at han 
skifter til en større adresse 
allerede til sommer. Jeg 
tror, at han fortsætter i 
Brentford, hvor han i så 
fald vil være sikker på 
spilletid, og over en 
længere periode vil kunne 
vise sig kontinuerligt frem. 
Især med tanke på, at han 
vil med til VM senere på 
året.

Selvom Eriksen nu er på 
plads i en ny klub kan der 
dog gå noget tid før, at han 
kommer på banen og gør 
de ting, som alle håber på.

- Vi skal huske på, at 
Eriksen altså ikke har 
spillet en fodboldkamp 
siden den 12. juni. Nu 
skriver vi februar 2022, og 

det er lang tid. Vi skal 
væbne os med 
tålmodighed, og først og 
fremmest glæde os over, at 
Christian Eriksen har 
fundet en ny klub, og på 
længere sigt kan vi, 
forhåbentligt, nyde 
mandens evner på 
fodboldbanen, slutter 
Patrick Viborg Andersen.

Brentfords plan er optimal for Eriksen
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Christian Eriksen 
kunne nærmest 
selv bestemme, 
hvor han ville 
fortsætte 
karrieren, men 
valget faldt på 
Brentford, og det 
kan der være flere 
årsager til. En af 
de store er, at han 
skal genfinde sig 
selv som 
fodboldspiller, og 
det er nemmere i 
en klub, der ikke er 
blandt verdens 
største.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: DBU Foto / Anders Kjærbye
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24-årig Mathias Jacobsen 
var som ung en del af FC 
Fredericias førstehold, og 
har sidenhen også spillet i 
Aarhus Fremad i 2. 
division, men skader satte 
en stopper for karrieren for 
Mathias.

I tiden i FC Fredericia 
begyndte Mathias 
Jacobsen at interessere 

sig for massage grundet 
behandlingen han fik af 
sundhedsstaben. Derfor 
har Mathias efterfølgende 
taget uddannelsen som 
fysiurgisk massør hos 
Lasota.

- Jeg synes, at det var 
spændende at vide noget 
om de behandlinger jeg fik, 
og af alt jeg fik, var 
massage det, der virkede 
bedst på mig. Med min 
skadeshistorik og 
behandlingesformen er det 
den største grund til, at jeg 
åbner, da jeg kender 
effekten, siger Mathias 
Jacobsen og kommer ind 
på, hvad uddannelsen hos 
Lasota har givet ham:

- Det fede er, at de går 
meget op i anatomi og det 
med at lære musklernes 
funktioner at kende og 
generelt går i dybden med 
det. Man går i dybden med 
ikke “bare” at lære at 
masere, men alt det med 

kroppens struktur. Jeg har 
derfor en god forståelse for 
det, siger han.

Med en fortid som 
fodboldspiller på højt plan 
kender Mathias alt til quick 
fix metoder som en 
massagepistol, men han 
mener ikke, at det ene 
udelukker det andet. En 
rigtig omgang massage er 
man øm af dagen efter, og 
skal man spille en 
fodboldkamp eksempelvis 
er det derfor ikke optimalt. 
Det er det til gengæld i 
andre situationer.

- Har man en travl hverdag, 
og går med spændinger, så 
hjælper det, og har man 
generelt ømme muskler, er 
det godt at få massage og 
blive “kørt igennem”, siger 
Mathias Jacobsen.

Mathias Jacobsen har 
arbejdet på en klinik i 
Aarhus, og har også 
sideløbende masseret 

bekendte. Og følelsen efter 
en endt massage, hvor det 
har hjulpet kunden, er ikke 
til at tage fejl af.

- I starten var jeg 
overrasket, da jeg kom som 
grøn fra gaden. Jeg vidste 
godt, hvad en god massage 
kan, og det fedeste er 
virkelig, når folk kommer 
ind og prøver det, og det 
har hjulpet dem. Jeg har 

fået en sindssyg god 
feedback, siger han.

Mattis Klinik åbner den 14. 
februar, og har åbent som 
følger:

• Mandag: 08:00-20:00
• Tirsdag: 08:00 – 20:00
• Onsdag: Lukket
• Torsdag: 08:00 – 18:00
• Fredag: 08:00 – 16:00
• Lørdag: Efter aftale

• Søndag: Lukket

Foruden klienter i klinikken 
har Mathias Jacobsen en 
fast aftale med Middelfart 
Boldklub, hvor han er 
tilknyttet til at komme én 
gang i ugen, og er også i 
andre virksomheder. Man 
kan læse mere om 
klinikken på Facebook.

Tidligere fodboldspiller åbner massageklinik
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Den tidligere 
profesionelle 
fodboldspiller, 
Mathias Jacobsen, 
slår fra den 14. 
februar dørene op i 
massageklinikken 
Mattis Klinik, der 
ligger i 
Danmarksgade 13 
i Fredericia.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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En tredobbelt OL-guldvinder 
i form af Eskild Ebbesen 
blev præsenteret som 
manden, der skal være 
mentor for udvalgte atleter, 
som Fredericia Eliteidræt 
har valgt i samarbejde med 
de respektive 
specialforbund. Der er syv 
atleter, som er tilknyttet 
forløbet, hvor de også har 

sportspsykolog Adam 
Blicher med indover.

De samles til workshops, 
hvor de får værktøjer med, 
som de skal arbejde med 
sammen med deres træner 
i deres klub, og man kan 
allerede nu se, at det har 
givet meget til de 
tilknyttede atleter, der er 
følgende:

• Alberte Kjær (triathlon)
• Anna Skade Nielsen 

(skydning)
• Nicklas Kildehøj 

(skydning)
• Clara Westergaard 

(cykling)
• Ida Krum (banecykling)
• Malthe Lindeblad 

(svømning)
• Magnus Dyhre (BMX)

- Indenfor det seneste års 
tid har flere af de 
tilknyttede atleter leveret 
resultater på den store 
scene. Senest har Ida 
Krum hentet fire DM-
medaljer, og er inde 

omkring landsholdet. Da 
projektet startede havde 
hun ikke været til hendes 
første landsholdssamling, 
så der er virkelig potentiale 
at spore, siger 
sportsreporter hos Danske 
Digitale Medier A/S, Patrick 
Viborg Andersen.

Fredericia har tidligere haft 

en stolt tradition indenfor 
triathlon, og på den front er 
der også positivt nyt at 
spore.

- Ved OL i 2016 deltog 
Andreas Schilling, og med 
de præstationer Alberte 
Kjær leverede i World 
Cuppen i 2021, så er der 
er i hvert fald grobund for 
at tro, at Alberte har en 
realistisk chance for at 
gøre ham kunsten efter. 
Når man tænker tilbage på 
det lange skadesforløb 
Alberte har haft, er det 
imponerende, at hun 
allerede i 2021 præsterede 
på så højt et niveau i 
internationale 
konkurrencer, siger Patrick 
Viborg Andersen.

Et er at have en masse 
talenter, men noget andet 
er at holde dem tilknyttet 
Fredericia Eliteidræt, der 
satser benhårdt på dem.

- I mange sammenhænge 
har man tit set, at der har 
været et ekstraordinært 
talent i den ene eller 
anden sportsgren, og så 
har vedkommende flyttet 
for at få bedre forhold. Her 
har Fredericia Eliteidræt 
aktivt gået ind og gjort det 
attraktivt at være en del af 
deres projekt. Når jeg har 
talt med atleterne omkring 
oplevelserne med Eskild 
Ebbesen skinner det ud af 
dem, at det han kommer 
med af værktøjer, er noget, 
der virkelig lyttes til og som 
allerede nu har givet 
resultater, forklarer Patrick 
Viborg Andersen og 
fortsætter:

- At man nu ser Crossbridge 
Energy gå ind med et stort 
sponsorat på 200.000 
kroner årligt til Fredericia 
Idrætsfond alle årene frem 
til OL 2024, er også et 
skulderklap til 
Eliteidrætsprojektet. Det 
letter samtidig byrden til 
atleterne, der kan søge 
fonden om midler til 
eksempelvis deltagelse til 
stævner i udlandet, eller en 
træningslejr på en måned i 
USA som det er tilfældet 
med Malthe Lindeblad. Det 
er oplevelser som dem, der 
virkelig er med til at løfte 
den enkelte atlet, og det er 
ikke gratis – langtfra 
endda. Derfor letter det 
virkelig byrden på atleterne, 
som derfor ikke skal ud at 
tænke over sponsorer eller 
om de skal betale af egen 
lomme.

Eskild Ebbesen har i 
forbindelse med projektet 
gjort meget ud af, at guldet 
vindes i hverdagen, og 
netop det påpeger Patrick, 
har været med til at rykke 
på det hele.

- Jeg havde fornøjelsen af 
at være til stede til 
Fredericia Eliteidræts 
seneste workshop med 
Eskild, og der talte jeg med 
ham og Keld Vestergaard 
fra Fredericia Eliteidræt. De 
nævnte, at blandt andet 
Malthe Lindeblad havde 
fået en anden tilgang efter 
samtaler med Eskild. Hvor 
han før gik op i at peake til 
konkurrencer, har han nu 
fået et mindset, der 
hedder, at han skal 
præstere hver eneste dag i 

bassinet. Præsterer han 
godt der, så er chancen for 
at han gør det lige så godt i 
konkurrence, stor. Samtidig 
er Eskild kommet med tips 
til at optimere hans 
træning, og det har givet 
ham mere muskelmasse 
og ikke mindst overskud i 
hverdagen. Med sådanne 
oplevelser er jeg sikker på, 
at den store satsning mod 
OL 2024 kommer til at give 
pote, siger Patrick Viborg 
Andersen og slutter:

- Når teamet af atleterne er 
samlet, gør de også en dyd 
ud af ikke at tale for meget 
OL-kvalifikation og 
placeringer ude i 
fremtiden. Det er sundt, da 
det kan give en 
stressfaktor, og et 
unødvendigt pres. 
Selvfølgelig er de alle 
indforstået med, at de vil 
gøre deres ypperste for at 
komme med til De 
Olympiske Lege. I stedet 
for at tale om en given 
placering, kan man tale om 
at nå under en bestemt tid 
så man har noget at 
arbejde frem mod. En tid er 
noget, som man atlet har 
mere indflydelse på selv, 
end hvis man sætter et 
mål om at ende i top-3, og 
det er derfor noget 
nemmere at forholde sig til. 
I tilfældet med Fredericia 
Eliteidræt er der tale om 
forholdsvis unge 
sportsudøvere, og der kan 
man nemt komme til at 
tale om placeringer, men 
fokus et andet sted, kan 
det være med til at rykke 
dem mere.
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OL-satsning kommer til at give pote

Fredericia 
Eliteidræt 
lancerede i 2020 
et OL-projekt frem 
mod 2024, og godt 
halvvejs igennem 
forløbet, er der 
mange positive 
vinde at spore, og 
målsætningen om 
at få fire atleter 
med til Paris, er 
ikke urealistisk.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Magnus Dyhre, Søren Andersen (formand for Fredericia Idrætsfond) og Finn Schousbye (adm. direktør hos  Crossbridge Energy. Foto: Patrick Viborg 
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  SAMFUNDAVISEN

I 3. artikel i miniserien om 
”Derfor er visioner vigtige” 
skriver vi om menneskers 
grundlæggende syn på 
verden. Menneskers 
opfattelser af verden, altså 
hvordan vi ser verden, lytter 
til verden og mærker den, 
præger i høj grad vores 
måde at tænke, skrive og 
virkeliggøre vores vision. I 
denne artikel går vi derfor 
tæt på fem mulige 
opfattelser af verden, der 
vil kunne være med til at 
forme og give brændstof 
ikke bare til visionen for 
Det Ønskede Samfund, 
men også til andre 
virksomheders, 
organisationers og 
foreningers visionsarbejde.

Formuleringen af vores 
opfattelser af verden, 
hjælper os til at begribe og 
forstå den forunderlige 
verden vi lever i og er en 
del af. De fem opfattelser 
af verden er ikke altid 
sande, men giver en god 
forklaringskraft, de giver 
retning og mening for vores 
vision for det liv, vi ønsker 
os. 

De er en vigtig del af 
visionsarbejdet. De er med 
til at forme den måde, vi 
opfatter verden på, den 
måde vi ønsker at lede os 
selv og andre. De fem 
opfattelser af verden, som 
vi her skriver om, er helt 
centrale, både i forhold til 
vore daglige tanker, 
overvejelser og 
beslutninger i 
hverdagslivet, men også i 
forhold til vores adfærd og 
kommunikation og ikke 
mindst rækkevidden af 
vores vision.

”Vi oplever ikke verden 
som den er – Vi oplever en 
model af verden”

Vi oplever verden gennem 
vores sanseapparater. Vi 

ser gennem øjnene, vi 
hører gennem ørerne, vi 
føler, vi lugter og smager. Vi 
bearbejder og filtrerer 
sanseindtrykkene gennem 
vores hjerne, som er 
påvirket af arv, miljø, 
erfaring og meget mere. Alt 
dette betyder, at hvert 
enkelt menneske får en 
unik og subjektiv oplevelse 
og opfattelse af verden – 
én unik model af verden.

Derfor ser vi de mange 
kulturelle forskelligheder, 
forskelle mellem nationer, 
organisationer og 
sammenslutninger. 
Forskelligheder, som er 
naturlige, fordi vi er 
mennesker på godt og 
ondt. Hvordan verden 
virkelig er, ved vi kun et 
stykke ad vejen, og derfor 
må vi også tage næste 
opfattelse af verden i brug.

”Vi skal have 
respekt for andre 
menneskers 
opfattelse af 
verden”

Ønsker vi en fælles vision 
for en virksomhed, en 
nation, et fællesskab, for 
NATO, for FN eller lignende 
sammenslutninger, bliver vi 
nødt til at respektere andre 
menneskers, nationers og 

sammenslutningers 
opfattelser af verden. 
Deres modeller af verden. 
Hvis vi for eksempel ønsker 
at trække USA, Rusland og 
Kina med i retning af vores 
klimadagsorden, bliver vi 
nødt til i udgangspunktet at 
forstå og respektere deres 
opfattelse af verden. Det 
betyder ikke, at vi 
nødvendigvis skal 
acceptere deres model, 
men i udgangspunktet 
respektere den, ligesom de 
skal respektere vores 
opfattelser. En ægte følelse 
af gensidig ligeværdighed 
er forudsætningen for 
gensidig tillid og forenet 
udvikling.

”Det er mig, der 
styrer mit sind og 
dermed mine 
resultater”

Vi har hver især ansvaret 
for egen adfærd og 
kommunikation, som også 
udtrykker vores 
sindstilstand. Andre 
mennesker kan påvirke 
vores sind, men de har 
grundlæggende intet 
ansvar for styringen heraf.

Det har vi kun selv. Så ved 
bevidst at styre vores sind, 
kan vi gennem vores 
adfærd og kommunikation 
skabe de resultater, vi 

ønsker ud fra vores vision, 
vi har besluttet os for. 
Eksterne og interne 
provokationer og 
forstyrrelser får ikke 
magten over dig, når du 
styrer dit sind.

Som leder bliver denne 
opfattelse af verden særlig 
vigtig. For evnen til at styre 
vores sind er 
adgangsnøglen til vores 
ubevidste og bedste 
ressourcer. Ressourcer 
som vi har brug for, for at 
skabe vores resultater, nå 
vores mål og vision. Ikke 
mindst vores politiske 
ledere har derfor en særlig 
pligt til at besidde denne 
evne, både overfor sig selv 
og overfor de mennesker, 
som de er politiske ledere 
for. Er vore politiske ledere 
ikke i stand til at træde ind 
i denne særlige rolle og 
sindstilstand med disse tre 
opfattelser af verden in 
mente, er vi som 
befolkning ilde stedt.

Mange kriser og krige 
kunne være undgået eller 
minimeret, hvis vore 
politiske ledere havde den 
evne. Den nuværende 
krise om Ukraine er 
desværre endnu et 
eksempel på, at verdens 
politiske ledere stadig har 
brug for et par 
træningstimer i de tre 

første verdensopfattelser.

”Betydningen af 
din kommunika-
tion viser sig i den 
respons du får”

Resultatet og betydningen 
af vores kommunikation 
ligger ikke i, hvad vi ønsker 
og tror, vi kommunikerer. Vi 
mennesker reagerer på 
det, vi oplever. Ikke på det, 
der rent faktisk sker. 
Resultatet og betydningen 
af vores kommunikation 
ligger derfor i de svar 
(sprogligt og 
kropssprogligt), som vi får 
tilbage. Vores evne til at 
sanse den feedback, og 
vores evne til at bearbejde 
disse sanseindtryk er 
afgørende for vores 
kommunikationsevne og 
evnen til at få vores 
budskaber igennem.

”Enhver situation 
indeholder flere 
valgmuligheder – Så hvis 
noget ikke virker, så gør 
noget andet”

Denne opfattelse af verden 
er måske den sværeste 
opfattelse at blive 
overbevist om. Men 
benytter vi den, vil der altid 
være en alternativ 
løsningsmulighed for os. 
Mange opfindere og 

forskere er mestrer i 
anvendelsen af denne 
opfattelse af verden. En 
form for vedholdenhed og 
stædighed kan vi kalde det. 
Men det er også en bevidst 
handling ud fra idéen om, 
at vores valg og 
beslutninger blot er 
midlertidige fastlåsninger 
af vores forventninger til 
udviklingen af en given 
fremtidig situation. Ethvert 
valg åbner op for nye valg 
og muligheder. Så 
forekommer et valg 
umuligt, så træf et nyt, gør 
noget andet.

Afrunding

Vores opfattelser af verden 
er ligesom vores identitet 
rammesættende for vores 
visions succes. Men der er 
flere afgørende faktorer 
herfor, som vi sætter fokus 
på i de kommende artikler.

Næste artikel i miniserien 
”Derfor er visioner vigtige” 
handler om ”Vores værdier, 
etik og adfærd”. Den 
udkommer blandt øvrige 
artikler knyttet til vores 
debatter om Det Ønskede 
Samfund.

Næste debataften er 
planlagt til torsdag den 10. 
marts 2022, kl. 19-21.

De to debattører 
kigger nærmere 
på, hvem vi egenlig 
er.

Vores identitet – hvem er vi?
12

Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Ved Vester Voldgade og 
Jyllandsgade er der helt 
oppe mod Fredericia Vold 
en indhegnet 
begravelsesplads. Det er 
det sidste synlige bevis på, 
at Fredericia tidligere var 
hjemsted for et stort antal 
jøder, som levede i byen og 
udøvede deres religion. Det 
var helt specielt for 
Fredericia i Danmark, for vi 
skal ikke mange år tilbage, 
hvor det var ulovligt at tro 
på andet end det, som den 
danske konge troede på.

Da den danske konge 
grundlagde Fredericia i 
1650, havde man meget 
svært ved at få den nye by 
til at vokse. Der blev gjort 
forskellige ting for at løse 
dette problem. Blandt 
andet gav kong Christian 5. 
et helt særligt sæt 

privilegier til Fredericia i 
1674. Disse blev mere eller 
mindre gentaget i et nyt sæt 
privilegier i 1682. I begge 
privilegier blev der givet en 
del økonomiske rettigheder 
og religionsfrihed til 
Fredericia. Det var helt 
usædvanligt på den tid, 
hvor det var lovbestemt, at 
alle skulle have samme 

religion som kongen, hvilket 
var den evangelisk-
lutherske tro. Det var 
ganske enkelt forbudt at tro 
på noget andet end, hvad 
den danske konge troede 
på. Fredericias status som 
religiøs fristad var derfor 
noget helt specielt i 
Danmark på dette 
tidspunkt, og byen havde 

denne 
særstatus i det danske 
kongerige frem til 
Grundloven af 5. juni 1849, 
hvor hele riget fik 
religionsfrihed. 

Fristaden betød, at alle 
kristne konfessioner og 
jøder fik lov til at slå sig ned 
i Fredericia, hvor de måtte 
udøve deres religion. 
Jøderne fik endog tilladelse 
til at opføre en synagoge. 
Den frie religionsudøvelse i 
Fredericia blev givet for at 
få byen til at vokse. Den nye 
by havde som sagt svært 
ved at tiltrække indbyggere 
og håbet var, at en 
religionsfrihed kunne lokke 
pengestærke mænd, 
købmænd, håndværkere, 
og andre nyttige personer, 
til at bosætte sig i 
Fredericia. I de følgende ca. 
200 år, hvor Fredericia 
havde særstatus i 
kongeriget Danmark, blev 
det især tre grupper, som 
hver på deres måde kom til 
at præge bybilledet i 
Fredericia. Disse tre 
grupper var katolikkerne, 
jøderne og de reformerte.

Jøderne kom hurtigt til 
Fredericia efter disse 
privilegier. De kom ikke i 
samlet flok, men mere 
drypvist. I Fredericia var 
håbet, at der ville komme 
pengestærke kræfter til 

byen, når disse fik lov til at 
udøve deres religion. I de 
første mange år var det dog 
hovedsageligt omflakkende 
personer, der kom til byen. 
Derfor truede byens 
magistrater jøderne med, at 
de ville miste deres 
borgerret, hvis de ikke 
byggede hus i byen, og slog 
sig ned permanent.

Inden år 1700 blev der 
indrettet både synagoge og 
skole i et privat hus hos et 
jødisk brødrepar i 
Danmarksgade. Der var dog 
i en årrække intern splid 
blandt jøderne, så der ved 
starten af 1700-årene var 
en konkurrerende synagoge 
i et andet privat jødisk 
hjem. Omkring 1715 
samledes menighederne til 
én enhed, og i 1719 købte 
menigheden et hus i 
Riddergade, der blev 
indrettet til synagoge.

Interne stridigheder i første 
halvdel af 1700-tallet blev 
afløst af mere ordnede 
forhold i anden halvdel af 
1700-tallet. I 1770’erne 
bestod menigheden af ca. 
150 personer. Den jødiske 
menighed kom i det store 
og hele godt ud af det med 
den kristne del af byen. 
Dette var dog kun 
gældende, når jøderne ikke 
hvervede kristne til at 
konvertere eller blandede 

sig for åbenlyst i synd. 
Således blev en jødisk 
mand, der havde gjort en 
luthersk pige gravid, i 1726 
dømt til først at trælle et år i 
jern som fæstningsslave, og 
derpå landsforvist, mens 
pigen blev kagstrøget 
(pisket, mens hun var 
bundet til en pæl) og smidt 
ud af byen. Dette uagtet, 
om der var følelser og 
enighed mellem mand og 
kvinde eller ej.

I 1814 fik alle jøder, der var 
født i Danmark, tilladelse til 
at slå sig ned, hvor de ville. 
Dette blev kundgjort i 
Anordningen af 29. marts 
1814, også kendt som 
Jødernes Frihedsbrev. 
Herefter tyndede 
menigheden i Fredericia 
langsomt ud. I 1834 var 
der 125 jøder i byen. I 
1902 blev den sidste 
jødiske gudstjeneste 
afholdt i synagogen i 
Riddergade. Denne blev 
solgt i 1914, og nedrevet i 
1915. Den jødiske 
menighed er ikke længere 
rodfæstet i Fredericia. 
Eneste synlige bevis på 
deres tilstedeværelse i 
byen er den jødiske 
begravelsesplads ved 
Vester Voldgade, der efter 
jødiske traditioner aldrig 
må sløjfes.

Den jødiske begravelsesplads i Fredericia
Museumslederen 
ser på den jødiske 
begravelsesplads.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Den sidste jødiske gudstjeneste blev afholdt i 1902. Herefter forfaldt den jødiske synagoge i Riddergade inden den blev solgt til Voss Fabrikkerne i 1914. I 1915 blev synagogen revet ned. 
Den jødiske menighed brugte der på indtægterne fra salget af synagogen til at opføre muren rundt om den jødiske begravelsesplads. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Den jødiske synagoge i Riddergade omkring år 1900. Foto: Lokalhistorisk Arkiv





FC Fredericia 
offentliggjorde i december, 
at Jonathan Kjær og Mikkel 
Basse ville forlade klubben 
ved kontraktudløb den 31. 
december 2021. Siden har 
Middelfart indgået en 
aftale med Jonathan Kjær.

I FC Fredericia skete der 
flere udskiftninger. 
Alexander Nybo skiftede til 
Randers, og ind i stedet 
kom Oscar Hedvall på en 
lejeaftale fra Silkeborg, og 

på transfervinduets sidste 
dag hentede FC Fredericia 
Marcus Hannesbo på en 
lejeaftale fra AaB. Men FC 
Fredericia var tæt på 
yderligere en spiller.

- Vi er lidt skuffede. Vi 
håbede på en spiller mere, 
men det glippede mandag 
klokken 23:45. Det var en 
situation, hvor vi faktisk 
følte os trygge ved, at han 
kom, men så skete der en 
situation, hvor vi fik et nej. 
Vi var ved at leje en spiller 
fra øverste hylde 
herhjemme, afslører FC 
Fredericias direktør, Stig 
Pedersen, og fortsætter:

- Vi har forsøgt at finde 
spillere, der kunne 
forstærke os. Både Hedvall 
og Hannesbo er 
forstærkninger. Vi havde 
været på plads med en 
spiller til, men nu skal vi ud 
at se, om der går en spiller 
rundt uden kontrakt, som vi 
kan bruge. Det er ikke en 
katastrofe, men vi havde 

sat midler af til en ekstra 
spiller, og arbejder videre 
på det.  Feltet er lidt 
indskrænket, da der kan 
være transferfrie spillere, 
som ikke har spillet siden 
november og gør det lidt 

sværere, men vi kan være 
heldige.

Spillerne, som FC 
Fredericia har taget afsked 
med, er i forsvaret og på 
midtbanen, men det er 
ikke ensbetydende med, at 
der kigges i den retning.

- Det er primært offensivt vi 
kigger på, men det kan 
også være vi finder en 
allroundspiller til flere 
positioner, siger Stig 
Pedersen.

Da FC Fredericia tog afsked 
med Kjær og Basse var 
meldingen, at 
fredericianerne ville være 
status quo antalmæssigt, 
og Stig Pedersen medgiver, 
at det er holdet ikke.

– Men uden at forklejne de 
to, vil vi også forstærke os. 
Hannesbo har spillet 
Superliga i AaB, men har 
nu brug for et forløb, hvor 
han får mere spilletid, 
forklarer Pedersen.

Med afgangen af Jonathan 
Kjær er der opstået et hul 
på venstre back i FC 
Fredericia. Nicolaj Ritter er 
eneste naturlige venstre 
back i truppen, og selvom 
Hannesbo er venstrebenet, 
ser han ham ikke som en 
løsning.

I en 4-4-2 kan Hannesbo 
spille kant, og i en 4-3-3 
kan han spille kant eller 
bag angriberen. Han er 

lynhurtig og løber dybt, og 
har andre kvaliteter end 
vores andre spillere, siger 
Stig Pedersen og slår fast:

- Vi er lidt sårbare på 
venstre back. Alexander 
Jensen kan spille der, og 
Oliver Olsen kan også. Vi 
kan også spille på en 
anden måde, hvis vi 
mangler Ritter, slutter Stig 
Pedersen.

Jagten på 
overlevelse

Middelfart har taget afsked 
med offensivspillerne 
André Bjerregaard og 
Nicolai Frederiksen, men til 
gengæld har de sikret sig 
føromtalte Jonathan Kjær, 
samt William Akpan, der er 
kommet til klubben fra FC 
Midtjylland.

- Vores mål var, at vi skulle 
være status quo i forhold til 
efteråret, og gerne ville 
blive forstærket. Vi har sagt 
farvel til to, og fået to ind, 
så det giver det samme 
antal. Kjær er en 
spændende spiller, og det 
er Akpan også på den 
længere bane, siger 
sportschef i Middelfart 
Boldklub, Søren 
Godskesen.

Godskesen fortæller, at 
Middelfart har arbejdet på 
flere tilgange, men det er 
hidtil ikke lykkedes. Han 
udelukker ikke, at der 

kommer en spiller ind på 
en fri transfer efter, at 
handler med andre klubber 
er lukket i. Det kan betyde, 
at den pågældende spiller, 
ikke er i samme forfatning, 
som en spiller, der allerede 
er tilknytte en klub, men 
det tager Godskesen med 
ro.

- Hvis vi kan få en spiller 
ind, er det fint, og hvis det 
er tilfældet, så er der 
halvanden måneds tid til 
sæsonen starter og han vil 
derfor sagtens kunne nå at 
komme i form, siger han.

Søren Godskesen erkender, 
at det bliver en lang kamp i 
foråret for Middelfart, der 
kæmper for overlevelse i 2. 
division. Holdet har syv 
point op til Kolding på 
tiendepladsen, og 
Godskesen siger, at 
tabellen ikke lyver med, at 
det bliver en lang, sej 
kamp. I den forbindelse har 
klubben ansat Anders 
Jensen, som nu har haft 
hele januar med holdet.

- Jeg har fået gode 
tilbagemeldinger. Anders 
Jensen, Thomas 
Thinggaard, Casper 
Johansen og Danny Carlsen 
har gjort det godt, og de er 
nørder på den positive 
måde med fodbold. Indtil 
videre går det rigtig godt 
med Anders og hans team, 
siger Søren Godskesen.
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Divisionsklubber lurer stadig på forstærkninger
Både FC Fredericia 
og Middelfart 
Boldklub lurer 
stadig efter 
forstærkninger, 
selvom 
transfervinduet er 
lukket for, handler 
på tværs af 
klubber. 

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Begge værkerne blev 
skrevet i tiden umiddelbart 
efter 2. verdenskrig. Da det 
ved krigens afslutning i 
1945 stod klart, at 
nazisterne havde begået 
ubegribelige grusomheder 
mod menneskeheden, 
ændrede sindelaget sig i 
mange befolkninger i en 
periode markant. 
Udryddelsen af millioner af 
jøder blev et chokerende 
element i menneskers 
selvbevidsthed. Og man 
brugte naturligvis også tid 
på at spørge om, hvordan 
det kunne være kommet så 
vidt. Selvom en stor del af 
skylden blev lagt på Hitler, 
nazisterne og tyskerne, så 
rakte forklaringen alligevel 
ikke i sig selv.

Historikerne kastede sig ud 
i en uendelig række af 
krigsværker, hvor alle 
begivenheder i 2. 
verdenskrig blev genstand 
for en omfattende, faglig 
diskussion. Samtidig 
dukkede der også værker 
op om årsagerne til både 
krigsudbruddet og de 
uhyrligheder, der fulgte 
med krigen. Hvis man skal 
vurdere den betydning for 
menneskeheden som 
anden verdenskrig havde, 

så kan man indregne at 
det den dag i dag er et af 
de mest populære 
forskningsemner indenfor 
historiefaget. Ofte 
suppleret med 
historieværkerne om den 
kolde krig.

Et fællestræk er der: Det er 
den skala, hvormed man 
slog mennesker ihjel. Både 
i de slag der var under 
krigen, men også de tab 
der var blandt den civile 
befolkning. De allierede 
bombede tyske civile i 
ildstorme, der henlagde 
hele byer i et 
flammehelvede. Nazisterne 
udryddede jøder i 
gaskamre og massegrave. 
Landene i krigszonen blev 
lagt i ruiner. I det hele taget 
er der nærmest ingen ende 
på den modbydelighed, der 
herskede i perioden fra 
1939-1945. Hertil skal 
man lægge den evigt 
kørende debat om, hvem 
der var værst: Hitler eller 
Stalin? Nazisterne eller 
kommunisterne?

Bag ved anden verdenskrig 
ligger der en uhyggelig 
periode af 
menneskeartens eksistens 
på jorden. Efter første 
verdenskrig blev Tyskland 
nødt til at kapitulere. 
Frankrig krævede en hård 
fred, og sådan blev det. 
Det var med til at skabe en 
dyb harme og utilfredshed 
blandt tyskerne, 
kontinentets største land. I 
det klima af fattigdom, 
ydmygelse og formynderi 
voksede nazisterne frem. 
Men egentlig startede det 
et andet sted, nemlig i 
Italien, hvor Mussolini blev 
et forbillede for Hitler. Den 
italienske diktator var 
allerede i 1920’erne 
førstemanden, der 
leverede diktaturet og 
fascismen til udstilling for 
en generation af militante 
unge. Inspirationen var 
ikke til at tage fejl af. Hitler 
iklædte sig også uniform, 
og hans taler var præget af 
kravet om en stærk mand. 
I Sovjetunionen var denne 
stærke mand Stalin. Med 
hård undertrykkelse og 
blodige udrensninger fik 
diktatorerne magten og 
befolkningerne i et 
jerngreb. Det skete også i 

Spanien, hvor den spanske 
borgerkrig fra 1936-1939 
blev en slags generalprøve 
på anden verdenskrig. 
Diktatoren her hed 
Francisco Franco 
Bahamonde, der 
naturligvis ledte en militær 
junta.

Kærligheden til den stærke 
og hårde mand var stor. 
Optakten til anden 
verdenskrigs rædsler var 
således to årtier med 
udviklingen af diktaturer, 
udrensninger og 
massebevægelser. Fra 
1920-1940 havde store 
dele af Europa en periode 
med flammende had, 
aggressioner og foragt for 
anderledes tænkende. Så 
da George Orwell i 
slutningen af 1940’erne 
skrev sine nu så berømte 
værker, havde han en 
særdeles god baggrund for 
at gøre det.

I General Napolen digter 
Orwell en gård, hvor dyrene 
vil have magten. Det står 
klart, at menneskene ikke 
er populære, og dyrene 
samler sig om en fælles 
sag. Undervejs når de frem 
til at indføre 7 bud: 
Hvemsomhelst, der går på 
to ben er en fjende, hvem 
som helst, der går på fire 
ben, eller har vinger, er en 
ven, intet dyr må bære 
klæder, intet dyr må sove i 
en seng, intet dyr må 
drikke spiritus, intet dyr må 
dræbe noget andet dyr og 
alle dyr er lige. Men en del 
af dyrene er for dumme til 
at læse og derfor når man 
frem til, at man ligeså godt 
kan skære de syv bud ned 

til et, som alle kan forstå:

”Efter lange overvejelser 
erklærede Snowball, at de 
syv bud i realiteten godt 
kunne reduceres til én 
enkelt grundsætning, 
nemlig: Fire ben godt, to 
ben ondt. Denne sætning, 
sagde han, rummede 
animalismens væsentligste 
ideindhold”.

Som i 1984 formåede 
George Orwell at indkapsle 
den menneskelige ondskab 
i ord. Ganske vist brugte 
han i Kammerat Napoleon 
dyr som formidlere, men 
reelt agerede de som 
mennesker ville have gjort. 
Det er det paradoksale i 
historien. At forsimple og 
forrå er det modsatte af 
intelligens. I 1984 formår 
Orwell at tage historien 
skridtet videre, hvor 
diktaturet ændrer historien 
og tilpasser den til deres 
egen selvforståelse. Det 
centrale omdrejningspunkt 
i disse af Orwells 
fortællinger er, at det onde 
ønsker at målet helliger 
midlet. Og uanset hvad der 
skal gøres for at nå til 
målet, så skal det gøres. 
Fordi det er nødvendigt.

Tilbage til historien om 
efterkrigstiden. Det var 
som om verden havde lært 
en lektie. Man ville for 
enhver pris undgå endnu 
en storkrig. Derfor førte 
man krig bag kulisserne, 
hvor verdens to stormagter, 
USA og Sovjetunionen 
kappedes om 
herredømmet over 
jordkloden. Man oprettede 
nogle formidable 
efterretningstjenester, der i 

det skjulte kæmpede en 
indædt kamp om stater og 
folkegrupper over det 
meste af verden. Mange af 
de krige vi kender fra 
perioden indtil 
Sovjetunionens kollaps 
skal ses i lyset af dette 
globale opgør mellem to 
fundamentalt forskellige 
ideologier.

Det umenneskelige var dog 
fortsat i alles bevidsthed. 
Nazisterne blev dømt for 
forbrydelser mod 
menneskeheden, og den 
generation der levede 
gennem anden verdenskrig 
førte an i etableringen af et 
samarbejde blandt de 
europæiske nationer. Det vi 
i dag kalder for EU. 
Vesttyskland fik en utrolig 
stærk demokratisk 
forfatning, mens 
Østtyskland blev en 
dukkestat for Moskva. Få 
folk er så bevidste om 
deres fortid som tyskerne. 
Efter genforeningen i 1990 
er grundprincipperne i den 
demokratiske stat nogle af 
de stærkeste i verden. 
Også selvom man på linje 
med de øvrige vestlige 
lande er blevet kraftigt 
påvirket af 
migrationsbølger fra fattige 
eller krigsramte dele af 
verden.

Men under overfladen lurer 
der nye konflikter, der kan 
få det umenneskelige frem 
igen. I 1990’erne blev 
Europa chokeret, da 
Jugoslavien faldt fra 
hinanden. Landene på 
Balkan blev kastet ud i en 
borgerkrig, der mindede 
om det, man troede var 

lagt bag Europa. Efter 
angrebet på USA den 11. 
september 2001 har den 
vestlige verden befundet 
sig i en kronisk 
krigstilstand, der ikke rigtig 
er krig, men heller ikke 
rigtig er fred. Og selvom 
fundamentet er 
anderledes, så er 
mistænksomheden og 
fjendtligheden den samme, 
som stemningen fra 
George Orwells General 
Napoleon og 1984.

I 2022 er det centrale 
sikkerhedspolitiske 
spørgsmål situationen 
omkring Rusland. Det 
startede for alvor allerede i 
2016, hvor russerne med 
al sandsynlighed blandede 
sig i det amerikanske 
præsidentvalg med 
påvirkningsindsatser af 
vælgerne. Det var en 
provokation af 
amerikanerne, som mange 
i de etablerede dele af 
Washington ikke har glemt. 
At NATO, der primært er 
styret af amerikanerne, 
gradvist er rykket tættere 
på Moskvas grænser, er en 
anden sag. Og skulle der 
opstå en væbnet konflikt 
mellem Rusland og 
Ukraine, kan ustabiliteten 
accelerere ud af kontrol.

Det mest 
bemærkelsesværdige er 
dog den måde, hvorpå man 
betegner sine fjender. Det 
er her, vi ser General 
Napoleons logik sætte ind. 
For hvorfor have syv bud, 
hvis man kan nøjes med 
et? Det er jo dem, mod os.
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Magtens triumf og det umenneskelige
George Orwell blev 
født i 1903. I 1945 
udgav han 
hovedværket 
”Kammerat 
Napoleon”, men 
senere i 
århundredet blev 
hans andet 
storværk fra 1949, 
værket ”1984” 
langt mere kendt. 
Orwell blev kun 47 
år gammel, mens 
hans værker har 
haft enorm 
rækkevidde, ikke 
mindst på grund af 
indholdets 
potentiale til at 
belyse nogle af 
menneskehedens 
værste sider.

Af Janus Bang
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Byrådet i Middelfart 
Kommune har mandag 
aften, på den lukkede 
dagsorden, behandlet 
sagen om 
kommunaldirektør Willy 
Feddersens fratrædelse. 
Byrådet har godkendt 
fratrædelsesaftalen. 

Willy Feddersen har været 
fritaget fra tjeneste siden 
et ekstraordinært 
økonomiudvalgsmøde den 
27. januar, og er med 
byrådets beslutning nu 
fritstillet med de vilkår, som 
indgår i 
fratrædelsesaftalen. 

Beslutningen er begrundet 
i byrådets ønske om en 
anden profil i spidsen af 
organisationen for at kunne 
løfte den fremadrettede 
opgave.

Rekrutteringen af en ny 
kommunaldirektør er 
samtidig igangsat, og 
ambitionen er, at en ny 
kommunaldirektør kan 
tiltræde 1. juni. I 
mellemtiden er direktør for 
Teknik og Miljø, Thorbjørn 
Sørensen, konstitueret som 
kommunaldirektør.

Det meldte kommunen ud i 
en presseorientering 
mandag aften

Chok for Willy 
Feddersen

AVISEN har forsøgt at få et 
interview med Willy 
Feddersen, men det er ikke 
lykkes inden deadline, men 
på sin Linkedin-profil 
skriver han: 
- Middelfart Kommune har 
mandag aften godkendt, at 
min ansættelse som 
kommunaldirektør 
afsluttes. Byrådet ønsker 
en anden profil i stillingen, 
skriver Willy Feddersen.

- Det blev til 2 år og 3 
måneder for mig. Absolut 
kortere end jeg havde 
forventet.

- Jeg har nydt hele 

perioden. Det har været en 
stor fornøjelse at have 
ansvaret for og være en del 
af en stærk organisation og 
arbejdsplads med en sund 
og robust kultur. Jeg har 
værdsat samarbejdet med 
kommunens dygtige ledere 
og ansatte. Handlekraft, 
ansvarlighed og høj 
faglighed er et stærkt 
varemærke. Altid med 
borgeren i centrum, tilføjer 
Feddersen og takker sin 
organisation:

- Tak til tillids- og 
arbejdsmiljørepræsen-
tanter. Tak for et fantastisk 
samarbejde om at udvikle 
Middelfart Kommune som 
arbejdsplads til gavn for 
borgerne. 
#Sundarbejdskultur har 
været vores fælles 
ambition.

Sender hilsen 

- Det har været en stor 
fornøjelse at samarbejde 
med erhvervsliv, kultur- og 
fritidsliv; ja, det stærke 
civilsamfund, som 
kommunen har.

- Jeg har sat pris på 
samarbejdet med byrådet, 

der besidder en særlig 
politisk kultur, som kan 
skabe vigtige og værdifulde 
resultater for borgere og 
erhvervsliv.
Jeg ønsker alt det bedste 
for fremtiden. Middelfart 
Kommune er et “smørhul”, 
som jeg kun kan anbefale

- Et kapitel i den store bog 
er lukket. Nu glæder jeg 
mig til at skrive det næste 
kapitel, som kun kan blive 
spændende og lærerig. For 
mig selv og forhåbentlig for 
dem, som jeg får lov til og 
mulighed for at arbejde 
sammen med i fremtiden, 
slutter Willy Feddersen sit 
opslag på LinkedIN, hvor 
massevis af kontakter 
ønsker ham held og lykke, 
samt takker for 
samarbejdet i Middelfart 
Kommune og med Willy 
Feddersen

Ny profil ønskes

Borgmester i Middelfart 
Kommune Johannes 
Lundfryd Jensen kan ikke 
sige meget om sagen på 
nuværende tidspunkt, men 
slår dog fast, at man går 
efter en ny profil. 

- Vi har sat gang en intern 

proces, hvorfor der vil være 
dialog i økonomiudvalget, 
personalerepræsentanter, 
hovedudvalget og andre, 
som alle kommer med 
deres input til 
stillingsprofillen, derudover 
har vi politisk afstemt nogle 
af vores ønsker til profil og 
proces, og dem tager jeg 
med i 
ansættelsesudvalget, siger 
borgmester Johannes 
Lundsfryd Jensen.

Kom til jobbet med 
mange års erfaring

Willy Feddersen blev 
tilbage i december 2019 
ansat som ny 
kommunaldirektør i 
Middelfart Kommune. 
Han blev ansat efter, at 
Steen Vinderslev stoppede 
i stillingen i juli 2019 efter, 
at han havde bestridt 
jobbet siden april 2011, og 
forinden havde været ansat 
i Middelfart Kommune 
siden 2000

Blå bog

Willy Feddersen er 59 år og 
født og opvokset på 
Tønder-egnen. Han blev 

student i 1981 og blev 
efterfølgende kandidat i 
statskundskab fra Århus 
Universitet i 1989.
Han har været leder siden 
1993, hvor han blev 
ansat som afdelingsleder i 
Social- og 
Sundhedsforvaltningen i 
Haderslev Kommune.
I 2000 blev Willy 
Feddersen udviklings- og 
kulturchef og i 2007 
erhvervs- og kulturdirektør. 
I 2009 blev han udpeget 
som Stabsdirektør.
I 2011 blev Willy 
Feddersen ansat som 
direktør for Børn og Skole i 
Aabenraa Kommune, inden 
han året efter fik jobbet 
som kommunaldirektør i 
Haderslev Kommune. 
Privat er Willy Feddersen 
gift med Conny Boysen 
Feddersen. Parret har to 
voksne børn. 
I sin fritid er Willy 
Feddersen en særdeles 
aktiv motionist. Han dyrker 
blandt andet løb og 
vandreture, men er også 
optaget af blandt andet 
rytmisk musik og læsning 
af især skønlitteratur og 
idéhistorie.   

Læs løbende om sagen på 
middelfartavisen.dk 

Middelfart Byråd 
valgte mandag aften 
at sige farvel til Willy 
Feddersen som 
kommunaldirektør. 
Det sker grundet, at 
kommunen ønsker 
en ny profil, melder 
kommunen selv.

Kommunaldirektør er fortid 
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Af Andreas Dyhrberg Andreassen 
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Alting har en ende. Fra at 
være startet i det helt små, 
hvor man kunne møde 
Therese til 
iværksætterarrangementer 
hos Business Fredericia, 
åbnede hun op i 
Prinsessegade, hvor hun 
slog sig ned på det hun 
stadig er kendt for i dag.

Nemlig fantasifyldte 
kreationer eller at få 
repareret arvestykkerne 

med godt, solidt håndværk.
For Me Mori er det nu et 
naturligt skridt at flytte, da 
der ikke er nok antal 
kvadratmeter i det 
nuværende lokale, hvor det 
er trangt, når Therese har 
fuld bemanding på. Når der 
er flest på arbejde, er der 
fire, og så er der ikke 
meget plads at arbejde på 
inde i værkstedet.

Derfor har Therese været 
på jagt efter et nyt lokale, 
og det har hun fundet i 
Gothersgade, hvor Me Mori 
nu bliver en del af 
gågademiljøet.

- Det bliver spændende og 
udfordrende. Forhåbentligt 
bliver vi mere synlige. 
Mange spørger stadig om 
jeg er helt ny, men jeg er 
ikke ny, synes jeg selv, 
siger Therese.

Efter Therese 
offentliggjorde, at hun 
flytter har hun fået positive 
tilkendegivelser fra kunder, 

men det er også med 
vemod, at hun flytter 
butikken.

- Det er hyggeligt her, og 
det vil altid have en 
charme, når man dufter 
kaffen på en bestemt 
måde og et lys, der minder 
om stedet her. Det er her 
det startede, så der vil 
være minder i det, 
fortæller hun.

Selvom der er en flytning 
forude, bliver der ikke 
ændret på konceptet Me 
Mori, der primært er et 
smykkeværksted.

- Det bliver det samme. Vi 
får en halv gang mere i 
bredden og ellers bliver det 
ens. Det er omme  bagved, 
at vi mangler plads, siger 
Therese og fortsætter:

- Det er skævt indrettet og 
når vi nogen dage er fire 
her, så er der ikke plads.

Drømmer om flere 

på fuldtid

Therese er nu oppe at have 
tre ansatte foruden hende 
selv, og at det skulle gå så 
hurtigt havde hun ikke 
troet.

- Men det var min drøm at 
få nogle ansatte så 
hverdagen ikke var ensom, 
og at der nok skulle være 
nok at lave til det – og det 
er der, siger hun.

Hele projektet med Me 
Mori startede i det små, da 
hun åbnede døren for 
første gang den 23. februar 
2018. Fra den 1. juli 
samme år tog Therese 
beslutningen om at gå 
fuldtid, da hun kunne se, at 
der var opbakning til det 
kundemæssigt. Til at starte 
med var hun kun sig selv, 
og det står i stor kontrast 
til, at Therese nu håber at 
geare endnu mere op i 
forbindelse med 
beslutningen.

– Jeg vil gerne have flere 
på fuldtid, og så kræver 
min webshop meget tid at 
få gang i, og den skal 
spredes længere ud. Det 
kræver markedsføring, og 
at der skal være en, er 
holder øje med den, og at 
man ved, hvad man laver. 
Jeg ved kun, hvad jeg vil 
have, og kan ikke finde ud 
af det tekniske, og det skal 
jeg derfor betale mig fra, 
slutter Therese.

Startede ud 
hjemme i privaten

Rent privat er Therese født 
i København og opvokset i 
Svendborg. Hun fandt 
netop en læreplads i 
Svendborg, og undervejs 
begyndte hun at date på 
internettet, og fandt i den 
forbindelse en fyr i 
Fredericia. Efter endt 
læretid flyttede hun til 
fæstningsbyen, hvor hun 
siden har slået sig ned, og 
blevet et kendt ansigt med 

Me Mori, som nu starter på 
et nyt eventyr i 
Gothersgade.

Da Therese var 
færdigudlært oprettede 
hun et CVR-nummer, og 
begyndte at pusle med 
virksomhedsopbygningen. 
Hun startede oprindeligt op 
hjemme i privaten, men 
efter nogen tid kom hun 
frem til, at det ikke var 
optimalt at invitere folk 
hjem til hende for at se 
kreationerne. Efter nogen 
tid fandt hun lokalet i 
Prinsessegade, hvor Me 
Mori åbnede i februar 
2018, men snart er det 
slut, når et nyt kapitel 
begynder i Gothersgade.

Oprindeligt har Me Mori 
ikke holdt åbent alle 
hverdage, men i slutningen 
af 2021 har hun lavet om 
på det, og med flytningen 
kommer butikken også til 
at følge Fredericia 
Shoppings åbningstider.

Me Mori vil synliggøres med flytning
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Me Mori har ligget 
i Prinsessegade i 
snart fire år, men 
senest ved 
udgangen af 
februar er det slut. 
Indehaver Therese 
Krogh har opsagt 
lokalet, og flytter 
ind i Gothersgade 
2C.

Af Patrick Viborg Andersen
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Det er to vigtige udvalg, 
siger Pernelle Jensen selv 
om sine udvalg.

Arbejdet for det nye 
regionsråd i Region 
Syddanmark er så småt 
begyndt. Hver gang et nyt 
regionsråd – eller for den 
sags skyld byråd – 
tiltræder er der i den første 
tid en række kurser og 
oplæring i det der venter 
forude. Det er nødvendigt, 

at de valgte politikere har 
fuld forståelse for opgaver, 
indhold, lovgivning og 
meget andet. Derfor har 
der ikke været den store 
politiske aktivitet i årets 
første måned. Dog har der 
været en række 
indledende møder og de 
første udvalgsmøder. Her 
er også blevet endeligt 
konstitueret – og her er 
Pernelle Jensen (V) meget 
tilfreds.

– Jeg er kommet i 
sundhedsudvalget og 
udvalget for det nære 
sundhedsvæsen, fortæller 
en glad Pernelle Jensen, 
der har haft sine første 
møder i de to udvalg.

– Sundhedsudvalget 
beskæftiger sig med alt, 
der har noget med 
sygehuse at gøre, udvalget 
for den nære sundhed 
beskæftiger sig med det 
borgernære, 
sundhedshuse, 
praktiserende læger, 

fysioterapeuter. Så det er to 
store sundhedsudvalg jeg 
er kommet ind i. Det er 
udvalgene der handler om 
den store sundhed. Det 
synes jeg er en enormt 
vigtig opgave. Også for 
borgerne og være med til 
at præge 
sundhedsvæsenet 
fremadrettet. Det glæder 
jeg mig enormt meget til, 
siger Pernelle Jensen.

I forhold til de opgaver der 
venter er Pernelle Jensen 
klar til arbejdet, der ikke er 
startet på fuld kraft endnu.

– Det er kun februar, så vi 
er ikke kommet så meget i 
gang endnu. Vi har haft et 
enkelt møde, så vi er ikke i 
gang med opgaverne. Men 
det er noget der optager 
mig meget. Det er enormt 
borgernært. Taler vi det 
borgernære sundhed, der 
er lægevagten bare rigtig 
vigtig. Den store gordiske 
knude er, at lægerne siger 
de ikke har ressourcer nok, 
siger Pernelle Jensen og 
fortsætter:

– Men der er også mange 
andre spændende opgaver 
i de to udvalg. Vi har et 
sundhedsvæsen der er 
presset og som skal 
hænge sammen. Nogle af 
de emner jeg synes har 
været vigtigt ligger inden 
for de her to 
udvalgsområder. Der er jeg 
rigtig glad for, at jeg kan 
være med til at præge det 
de næste fire år.

Regionerne er 
relevante

Der venter snart en ny 
sundhedsreform, hvor flere 
stiller spørgsmålstegn ved 
regionernes berettigelse. 
Pernelle Jensens eget 
parti, Venstre, har tidligere 
foreslået at nedlægge 
regionerne. Men det er 
Pernelle Jensen ikke enig i. 
Hun mener, at der er god 
grund til at beholde 
regionerne.

– Det har været en meget 
lang debat om regionerne 
der har varet i mange år. 
Jeg synes ikke debatten er 
så heftig lige nu, som den 
var for år tilbage. Jeg kan 
se at regionerne har en 
vigtig rolle at spille i forhold 
til hele det 
sundhedsmæssige, som 
rent faktisk er noget, der 
optager borgerne rigtig 
meget. Derfor tror jeg, det 
er vigtigt, at der er en 
direkte repræsentation 
med et folkevalgt organ der 
er meget tæt på 
beslutningerne. Men noget 
af det jeg har ønsket er et 
bedre samarbejde 
kommuner og region i 
mellem. Det synes jeg at vi 
godt kan blive bedre til, 
siger Pernelle Jensen.

Debatten tager ofte sit 
udgangspunkt i, at der er 
mange tiltag på 
sundhedsområdet der 
kommer fra 
Christiansborg. 

Dertil kommer en snarlig 
sundhedsreform, hvor der 
virker til at være meget 
bred enighed på tværs af 
Folketinget om, at der skal 
mere nærhed i sundhed og 
dermed formentlig også 
flere opgaver der skal 
lægges ud til 
kommunerne. 

Men Pernelle Jensen 
fastholder, at regionerne 
spiller en vigtig rolle.

– Det handler også om 
udmøntningen af de midler 
der kommer. Jeg synes, det 
er vigtigt, at der er politiske 
repræsentanter ind i et 

regionsråd med så store og 
vigtige opgaver der ligger i 
det danske 
sundhedsvæsen, suger 
Pernelle Jensen.

– Jeg synes der kommer til 
at være for langt mellem 
borgerne og 
beslutningerne. Der 
kommer til at være meget 
store opgaveporteføljer alt 
efter hvor opgaverne i givet 
fald skulle ligge. Jeg synes 
den konstruktion man har i 
dag er god, fordi man 
gennem de folkevalgte har 
en direkte indflydelse på 
hvordan sygehusvæsenet 
skal være. Når det er sagt, 
så synes jeg helt klart at 
man skal have et tættere 
samarbejde med 
kommunerne – også på 
politisk niveau, fortsætter 
Pernelle Jensen.

Netop samarbejdet med 
kommunerne har der været 
kritik af i forbindelse med 
Vagtlæge-sagen. Her har 
der fra regionens side ikke 
været en orientering om 
situationen til trods for, at 
man i Region Syddanmark 
hele tiden har kendt til 
lukningen af 10 
konsultationssteder. 

Dog er der også flere gode 
eksempler på, at 
kommuner og regionen 
arbejder tæt sammen. 

Blandt andet har der været 
flere opgaver som 
kommunerne har taget del 
i for at skabe mere nærhed 
i sundhed.
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Regionerne spiller en afgørende rolle 
Et af de nye 
ansigter i 
Regionsrådet i 
Region 
Syddanmark er 
Pernelle Jensen (V) 
er klar til arbejdet i 
udvalget for den 
nære sundhed og 
sundhedsudvalget.

Af Matthias Runge Madsen
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Flere centrale ministre har 
fået nye poster. Det kalder 
chefredaktør hos Danske 
Digitale Medier A/S, 
Matthias Runge Madsen, 
for et nødvendigt træk.

– Det er en meget presset 
statsminister, der måtte se 
Benny Engelbrechts 
opbakning i Folketinget 
forsvinde. Hans møgsag er 
blot en i mængden, for det 
har været en hård tid for 

regeringen. Der er hele 
minkskandale, der er en 
række møgsager i 
Forsvarsministeriet og 
senest har også Morten 
Bødskov fået en sag på 
nakken – en sag der 
faktisk ligner Engelbrecht-
sagen meget, forklarer 
Matthias Runge Madsen, 
chefredaktør hos Danske 
Digitale Medier A/S.

Ministerrokaden betyder, at 
Benny Engelbrecht forlader 
regeringen, men fortsætter 
som medlem af Folketinget 
for Socialdemokratiet som 
hidtil. I stedet for ham 
kommer Trine Bramsen 
som ny transportminister. 
Oveni hatten får hun også 
titel af ligestillingsminister, 
en titel der senest har 
været besat af Peter 
Hummelgaard. 
Hummelgaard fortsætter 
som 
beskæftigelsesminister. 
Med Trine Bramsen i 
Transportministeriet 
mangler en 

forsvarsminister, og her 
skal Morten Bødskov 
fremover styre tropperne, 
om man så må sige. I 
stedet for Bødskov i 
Skatteministeriet kommer 
regeringens nye ansigt, 
Jeppe Bruus, til at være ny 
minister.

Får tiltrængt ro

Trine Bramsen har været 
meget i vælten i sin tid 
som forsvarsminister. Der 
har ikke været mange 
rolige øjeblikke, særligt 
ikke de seneste seks 
måneder. Men Matthias 
Runge Madsen vurderer 
ikke Bramsens ministertid 
som færdig.

– Trine Bramsen er for 
central en minister for 
Mette Frederiksen til at 
blive skiftet ud. Dels er hun 
en af få stærke kvinder i 
Socialdemokratiet og dels 
har hun ministererfaring, 
der er vigtig. Hun har været 
udsat for et meget hårdt 
pres de seneste måneder, 
og det kunne meget vel 
have kostet hende 
ministerposten, hvis ikke 
hun allerede nu skiftede 
hjemsted, siger Matthias 
Runge Madsen og 
fortsætter:

– De møgsager der har 
været i Forsvarsministeriet 
er alvorlige, hvorfor 
Bramsen ikke kunne være 
fortsat meget længere. Det 
lå ikke nødvendigvis i 
kortene, at der skulle en 
større rokade til i 
regeringen, men at give 
Trine Bramsen en pause 
fra det helt store rampelys 
kan vise sig at være meget 
vigtigt for statsministeren.

Bødskov var på 
randen til 
skandale nummer 
to

Det er ikke første gang, der 
er blæst omkring Morten 
Bødskov. Blæsten nåede 

aldrig orkanstyrke denne 
gang, før Mette 
Frederiksen surrede ham 
fast til jorden, så han ikke 
blæste væk. Det skulle 
ellers ikke være første 
gang, at Morten Bødskov 
kunne være tvunget til at 
forlade sin ministerpost. I 
hans tid som 
justitsminister kostede en 
”nødløgn” ham 
ministerposten. Men det 
skulle ikke ske igen.

– Det er meget påfaldende, 
at Morten Bødskov dagen 
efter en møgsag så dagens 
lys bliver flyttet. Det er nok 
ikke tilfældigt, at han ikke 
skulle udsættes for den 
møgsag. Det er 
spændende at se, hvorvidt 
ministerrokaden skaber ro 
omkring de her klimatal, 
som også Morten Bødskov 
har gemt på, siger Matthias 
Runge Madsen og 
fortsætter:

– Men med Morten 
Bødskov på 
forsvarsområdet kommer 
en mand med en stoisk ro, 
en mand der kan sætte sig 
lidt tungere på 
dagsordenerne end det har 
været tilfældet for Trine 
Bramsen. Det er nogle 
meget store sager, der for 
tiden presser sig på, og her 
er Bødskov nok den eneste 
mand i regeringen – 
udover måske Nick 
Hækkerup, der kan 
varetage opgaven. Derfor 
er det for statsministeren 
en god lejlighed at flytte 
ham væk fra en møgsag, få 
givet Trine Bramsen en 
pause fra det store 
spotlight og sætte en tung 

minister på et svært 
område.

Dagens mest smilende 
mand var Jeppe Bruus.
Det var en tydeligt stolt 
Jeppe Bruus, der kunne 
trille ind i hans første 
ministerbil, ind på 
Amalienborg til sit første 
møde med Dronningen 
som minister. Hans smil var 
ikke til at tage fejl af på 
denne store dag for ham. 
Han skal tage plads i 
Skatteministeriet, et 
ministerium der har været 
præget af store skandaler 
gennem mange år.

– Det er ikke nogen 
hemmelighed, at 
Skatteministeriet er et 
sted, hvor mange ministre 
har fejlet før Jeppe Bruus. 
Der er en IT-skandale med 
et inddrivelsessystem, der 
er stadig en aktuel sag 
med udbytteskat og der er 
den store strukturelle 
ændring i Skats opbygning, 
siger Matthias Runge 
Madsen og fortsætter:

– Men Jeppe Bruus har 
erfaring fra Skat. Han har 
været kommunikationschef 
i Skat og efterfølgende 
kommunikationschef i 
Skattestyrelsen. Med andre 
ord er det en mand, der er 
perfekt til den opgave, der 
venter. Han ved, hvad han 
går ind til, han har været 
vant til at kommunikere om 
de til tider svært forklarlige 
sager – og så er han en 
central spiller i 
Socialdemokratiet. Det er 
et spændende, men ikke 
overraskende valg, at han 
ender i Skatteministeriet.
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Chefredaktør: Ministerrokade løser mange problemer
Torsdag aften blev 
det en 
kendsgerning, at 
Benny Engelbrecht 
ikke længere 
skulle være 
minister. Det 
åbnede en plads – 
og den udnyttede 
statsministeren til 
en rokade. 

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: Janus Bang - AVISEN
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Selvom den nye formand i 
baglandet har stor 
opbakning, blev han ad to 
omgange nedstemt i 
folketingsgruppen.

Det er svært at være 
Morten Messerschmidt. Og 
det har været det længe. 
Han har i mange år 
efterhånden haft en 
retssag hængende over 
hovedet, en retssag hvor 
han først blev dømt – og 

siden blev dommen 
annulleret på grund af, 
som Messerschmidt selv 
beskriver det, ”en 
hamrende inhabil 
dommer”. Dernæst kom et 
formandsopgør, hvor det 
blev alle mod Morten i 
stedet for en kamp om 
Dansk Folkepartis politiske 
fremtid.

Selvom han fik 60% af 
stemmerne ved det 
ekstraordinære 
landsmøde, som skulle 
afgøre fremtiden for Dansk 
Folkeparti, er det sidste 
punktum ikke sat. 
Tværtimod. Den næste 
kamp er først lige startet. 
For det skal øjensynligt ikke 
være let at være Morten 
Messerschmidt.

Folketingsgruppen 
er ikke med 
Messerschmidt

Grunden til at kampen for 

Morten Messerschmidt 
først lige er startet er, at 
der i folketingsgruppen ikke 
er den samme opbakning 
til ham som han har i 
baglandet. Med andre ord 
er Morten Messerschmidt i 
den nuværende situation 
mere baglandets mand end 
den politiske leder af 
folketingsgruppen. Men 
ikke desto mindre er han 
Dansk Folkepartis formand, 

det er ham der tegner 
partiets retning – og 
normalt ville det være ham 
der sammensatte ledelsen.

Men sådan skulle det ikke 
være. Dansk Folkepartis 
folketingsgruppe har 
placeret sig på 
yderpunkterne i denne 
debat, hvorfor der også er 
et stort arbejde forude i at 
samle gruppen igen. 
Morten Messerschmidt 
havde sat sit hold, men på 
to centrale pladser blev 
han nedstemt. Det største 
slag må være på 
gruppeformandsposten, 
hvor han selv pegede på 
René Christensen, men 
hans folketingsgruppe 
ønskede afstemning herom 
og endte med at vælge den 
siddende gruppeformand, 
Peter Skaarup. Også på 
gruppesekretærposten 
måtte Morten 
Messerschmidt se sig 
slået. Her havde han peget 
på Dennis Flydtkjær, men 
denne post gik til Hans 
Christian Skibby.

I Dansk Folkeparti har 
medlemmer af 
gruppebestyrelsen en 
plads i hovedbestyrelsen – 
og også her ser det svært 
ud for Morten 
Messerschmidt. Havde han 
fået sin vilje i 
gruppebestyrelsen havde 
han haft noget bedre kort 
på hånden i 
hovedbestyrelsen, men da 
dette ikke er tilfældet, ja så 
skal Morten 
Messerschmidt også her 
kæmpe tværslag.

Fremtiden for 

Dansk 
Folkeparti

Det er spændende at se 
hvad der sker i fremtidens 
Dansk Folkeparti. Der er 
stor opbakning i baglandet 
til Morten Messerschmidt, 
som nu har den store 
opgave at få overbevist selv 
sine største kritikere i 
gruppen. Dertil kommer, at 
der er behov for et opgør 
med tidligere koryfæer og 
store navne. Lige nu er der 
en stor kamp mellem Pia 
Kjærsgaard og Marie 
Krarup, der mildest talt 
ikke er på bølgelængde. 
Det tiltrækker meget 
medieopmærksomhed og 
kan være skadeligt for 
partiet. Til Messerschmidts 
fordel taler, at hverken 
Bent Bøgsted, Marie 
Krarup eller Martin 
Henriksen genopstiller ved 
næste folketingsvalg. Det 
betyder altså et farvel til en 
del af den gamle garde.

Det tyder også på, at 
Morten Messerschmidt er i 
fuld gang med at 
pensionere både Pia 
Kjærsgaard og Kristian 
Thulesen Dahl. På det 
ekstraordinære landmøde 
introducerede han 
begrebet æresmedlem, et 
begreb der nok skal forstås 
som et klart vink med en 
vognstang om, at deres tid 
er slut. Pia Kjærsgaards 
mundvige vender mere ned 
end op og den slagkraftige 
partistifter er blevet en 
backseat driver fremfor en 
drivende figur for et parti i 
fremgang. Det er på tide 
med et opgør med Pia 
Kjærsgaard og Kristian 

Thulesen Dahl. De har gjort 
deres for partiet, de har 
kæmpet den vigtige og 
afgørende kamp for at 
placere Dansk Folkeparti 
som en central spiller i 
dansk politik. Men hvis de 
skal være gangbare i 
fremtiden, så er det 
afgørende at de to stifteres 
interne kampe slutter, at 
det ikke længere er ”hvad 
Pia siger er altid det rigtige” 
og at Kristian Thulesen 
Dahls unikke evner til at 
flytte partifæller som 
skakbrikker slutter.

Det, der sker lige nu, er lidt 
en stedfortræderkrig 
mellem de to ellers rigtig 
gode venner. Det er Morten 
Messerschmidt på Pia 
Kjærsgaards side og så er 
det Martin Henriksen og 
Peter Skaarup på Kristian 
Thulesen Dahls side. 
Derfor er det et vigtigt træk 
for Morten Messerschmidt 
at få de to stiftere til at 
tage plads som 
æresmedlemmer og lade 
den daglige politikudvikling 
være op til nye kræfter. 
Både Pia og Kristian har 
givet deres til partiet, men 
de kan ikke bringe Dansk 
Folkeparti tilbage i 
topform. 

Meningsmålingerne er med 
Messerschmidt, 
indmeldelsestallene ligeså.

Når fløjkrigene bliver lagt i 
graven er der fremgang – 
for ellers er det en intern 
krig der ender med at 
skyde hul i det politiske 
projekt og den politiske 
integritet.
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Analyse: Stedfortræderkrigen ulmer i Dansk Folkeparti
Med 60% af de 
delegerede bag sig 
kunne Morten 
Messerschmidt d. 
23. januar sætte 
sig i 
formandsstolen i 
det tumultariske 
Dansk Folkeparti. 
Men balladen 
fortsætter.

Af Matthias Runge Madsen
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Den kinesiske 
udenrigsminister Wang Yi 
kaldte for nylig Ruslands 
bekymringer omkring 
Ukraine for legitime. Han 
understregede at de skulle 
tages alvorligt og 
adresseres. Indtil videre 
har den kinesiske linje i 
konflikten over Ukraine 
været forsigtig, men med 
åbningen af OL i Beijing 
signalerede kineserne et 
kursskifte:

Da Vladimir Putin og Xi 
Jinping trådte frem i 
fællesskab til ære for 
fotograferne, var det en 
realisering af et nyt kapitel 
i den evigt tilstedeværende 
konflikt mellem øst og 
vest, der har hærget 
verden siden slutningen af 
1940’erne. 

Det er en konflikt de 
færreste har kunnet forstå, 
men som har defineret 
den globale politik årti 
efter årti. Historikere og 
politiske analytikere har 
bedrevet forskning om 
emnet stort set siden 
begyndelsen af 
1950’erne, uden at der 
nogensinde er kommet 
entydige svar på 
konfliktens egentlige 
ophav. Årsagen hertil er at 
det er et kompliceret 
emne, der både kan 
anskues historisk og 
kulturelt.

Fakta er at USA, Rusland 
og Kina har været 
dynamoen i en global 
stillingskrig, mens de 
europæiske lande i 
perioden har haft rollen 
som bønderne på 
skakbrættet. For at man 
bedre kan forstå 

dynamikken og denne 
kroniske konfliktsituation, 
er det en fordel at se på de 
respektive hovedlinjer bag 
landenes selvforståelse.

Rusland var et diktatur 
under et adeligt styre, hvor 
magten gik i arv i Zar-
familien. I 1917 endte 
dette styre med en 
revolution der fik 
kommunisterne til magten. 
Den russiske revolution 
sendte chokbølger gennem 
de europæiske lande, der 
begyndte en modernisering 
af deres kongehuse, ofte af 
frygt for at lande samme 
sted som i Rusland. Det var 
dog ikke den første 
revolution mod adelens 
privilegerede styreform. 

USA blev skabt i den 
amerikanske 
revolutionskrig i perioden 
1775-1783, hvor 
amerikanerne med fransk 
bistand fik fordrevet 
englænderne fra 
kontinentet. I Frankrig 
kastede man selv 
monarkiet på porten i den 
franske revolution, der 
begyndte i 1789. Perioden 
fra 1775-1799 var en 
revolutionær periode for de 
lande, der senere blev 
grundstammen i den 
vestlige selvforståelse. 
Idealerne som især 
amerikanerne arbejdede 
ud fra, handlede om 
selvstændighed, 
borgerrettigheder og 
modstand mod den adelige 
tankegang og magtform. På 
dette tidspunkt var de 
amerikanske stater fyldt 
med omkring 2 millioner 
mennesker, der primært 
stammede fra England, 
Tyskland og Irland, og hvis 
økonomi i høj grad hvilede 
på slavearbejde. Dertil 
havde man en stor eksport, 
der kunne produceres 
billigt i kolonierne. England 
forsøgte at brandbeskatte 
deres kolonier for at skaffe 
penge til deres 
krigseventyr, hvilket 
ultimativt førte til stor 
utilfredshed blandt 
amerikanerne.

Men det var et stort 
kompromis mellem mange 
forskellige segmenter i de 
amerikanske stater, der 
førte til 

uafhængighedserklæringen 
og senere dannelsen af De 
Forenede Amerikanske 
Stater. Hensyn til forskellen 
mellem nord og syd, men 
også den stærke uvilje mod 
en føderal centralmagt. 
Opdelingen af magten blev 
essentielt. Her stod især 
John Adams og Thomas 
Jefferson i spidsen for 
nogle af de vitale 
principper, der har haft så 
stor betydning for den 
amerikanske 
selvforståelse. Den første 
amerikanske præsident 
blev George Washington, 
der som helten i den 
amerikanske 
uafhængighedskrig havde 
bred opbakning i alle lejre, 
og generelt ikke var 
specielt politisk. Under 
hans embedsperiode 
lykkedes det at stabilisere 
de ellers modstridende 
interesser, og fundamentet 
til et solidt demokrati blev 
skabt.

Washington ønskede at 
holde USA ud af de 
kroniske konflikter mellem 
specielt England og 
Frankrig. Derfor fastholdte 
han en neutralitetspolitik, 
på trods af at Frankrig 
løbende mindede om deres 
bistand til den 
amerikanske revolution. 
Kursen blev fastholdt af 
Washingtons efterfølger i 
præsidentembedet, John 
Adams. Således blev den 
isolationistiske linje den 
dominerende i amerikansk 
politik, og helt frem til 
udbruddet af anden 
verdenskrig var det en solid 
faktor i den 
udenrigspolitiske linje hos 
amerikanerne. Ganske vist 
forsøgte man efter første 
verdenskrig at agere som 
fredsskaber med Woodrow 
Wilson i spidsen, og man 
havde også engageret sig i 
første verdenskrig. Men 
amerikanerne betragtede 
ikke sig selv som dem, der 
skulle stå i spidsen for 
verden. Man havde nok i 
sig selv. Det princip man 
kalder for ”America first”.

Men efter anden 
verdenskrig indså man at 
Sovjetunionen ikke havde 
tænkt sig at stoppe for 
andet end magt. 
Udspredelsen af den 

kommunistiske 
verdensrevolution skete fra 
hovedkontoret i Moskva, 
der brugte alle kneb for at 
fremme en socialistisk 
dagsorden og ikke mindst 
sikre egne interesser rundt 
omkring i verden. 
Kineserne kom ud af 
anden verdenskrig som et 
fattigt land, men man 
havde sikret sig kontrol 
over eget territorie. Den 
kinesiske kommunisme fik 
et andet ansigt med Mao i 
spidsen. Udviklingen i 
henholdsvis Sovjetunionen 
og Kina var fundamental 
forskellig fra hinanden. 
Men sikkerhedspolitisk var 
de to magter uundgåelige 
sværvægtere. 

Da kineserne i 1980’erne 
gennemførte en stribe af 
økonomiske reformer, 
begyndte den nye tidsalder 
for Kina. På rekordtid har 
Kina opbygget en enorm 
økonomi, der gør dem til 
centrale aktører på de 
internationale markeder. 
Made in China er i det nye 
årtusinde ikke længere for 
sjov.

I 1991 faldt Sovjetunionen 
fra hinanden. Ud af asken 
rejste der sig et spinkelt, 
demokratisk håb. 
Stormagtsdagene var talte. 
NATO rykkede straks ind og 
deltog i opgørelsen af boet, 
hvor de østeuropæiske 
lande og de baltiske lande 
blev indlemmet i 

organisationen. Det var 
afslutningen på den kolde 
krig. Men som vi nu er ved 
at se, var det måske også 
begyndelsen til den anden 
kolde krig. For mens 
landene i det tidligere 
Sovjetunionen blev 
splittede, så rejste Vladimir 
Putin sig langsomt i det 
russiske magtapparat. Den 
kurs som Rusland har lagt 
efter Putin fik magten, har 
været en snedig og 
dobbelttydig kurs. 
Undervejs har han vist sig 
at være umulig at komme 
udenom.  Løbende har han 
spillet på den russiske 
selvforståelse, hvor man i 
de store dage under 
Sovjetunionen kunne se sig 
selv som en supermagt. Og 
det er lige præcis her, man 
skal finde begrundelsen til 
konflikten omkring Ukraine.

Trætte af belæring

For også kineserne er 
trætte af den vestlige 
belæring omkring det, man 
betragter som interne 
affærer. Om det er Taiwan, 
Hong Kong eller 
uenighederne med Japan. 
Så ser man en allieret i 
Rusland, fordi Ruslands 
konflikter med vesten 
omkring Ukraine har et 
fællestræk med kinesernes 
situation. Det er at vesten 
med USA i spidsen vil føre 
sikkerhedspolitik lige op og 
ned af deres grænser.

Sandheden er at Kina og 
Rusland har en pointe. Ville 
USA, Tyskland eller 
Danmark have accepteret 
at Rusland indlemmede et 
naboland i en 
forsvarsalliance? Næppe. 
Men det er hvad NATO 
ønsker. Her handler man 
ud fra frihedsidealer og 
folkets ret til 
selvbestemmelse. For 
Rusland og Kina er præget 
af diktatur. 

Det er den klassiske kamp, 
vi kender fra den kolde 
krig. Stater med 
demokratiske valgte ledere 
mod stater med diktatorer. 
Men der er en forskel:

Vesten og USA er ikke 
længere de dominerende 
på den økonomiske scene. 
Hvor kommunismen havde 
absurde problemer med at 
brødføde sin egen 
befolkning, så har både 
Kina og Rusland 
transformeret sig til at 
være økonomisk rentable 
lande. 

Samtidig er vesten 
svækket af svaghedstræk i 
demokratiet, hvor et 
stigende antal politikere 
sværmer om censur og 
statsmagt. 

Derfor er den anden kolde 
krigs mulige begyndelse i 
disse år, måske en 
uundgåelig og ny prøve for 
hele verden.
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Den anden kolde krig
Da Vladimir Putin 
og Xi Jinping trådte 
frem i fællesskab 
til ære for 
fotograferne, var 
det en realisering 
af et nyt kapitel i 
den evigt 
tilstedeværende 
konflikt mellem 
øst og vest. 

Af Janus Bang
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I træsko med slæbende 
skridt og altid med et smil 
på læben, sådan husker 
jeg Kim, på vej i marken 
hos gartner Frederiksen i 
Egeskov. Gartneren med 
de 2.5 tdr. land i Egeskov 
Mark, var både Kims og 
min bedstefar og Kim var 
min fætter. 
Kim blev født i Sdr. 
Voldgade i Fredericia lige 
imellem Godsbanegården, 
Superfos og havnen ud til 
Lillebælt og her levede han 
til vindens susen, 
Lillebælts bølger og 
mågernes hæse skrig, hele 
livet. 
Kim var smed, uddannet 
på Fredericia Skibsværft, 
han arbejdede som 

“gummimand” på Kemira, 
hvorved han sikrede at 
transportbåndene i 
gødningsindustrien rullede 
og ikke mindst var han 
havnearbejder og et aktiv 
for havnearbejderne 
igennem fagbevægelsen. 
Kim var en arbejdsmand 
og arbejdernes mand, der 
stillede sig solidarisk ved 
siden af, gik bag ved og 
forrest for et solidarisk 
samfund. Kim var en 
vennernes ven, lidt 
forsigtig, følsom, måske 
genert og meget svær at 
komme i konflikt med og 
alligevel med sine 
meningers mod. 
På trods af et meget 
følsomt væsen, eller 
måske netop på denne 
baggrund, mærkede Kim 
uretfærdighed tidligt i livet, 
hvilket utvivlsomt plantede 
solidaritetens følelser og 
kraft i ham. Kim kunne 
stoppe et skib i havnen 
hvis ikke løn eller 
arbejdsforhold var i orden. 
Han vidste præcis hvordan 
man fik stoppet skibet og 
han og kammeraterne var 
ikke bange for den 
nødvendige konflikt til gavn 
for de undertrykte.
Havet trak i Kim her 
boltrede han sig med 
fiskeri, dykning og 

kapsejlads. Både i form af 
arbejdets gang i marken 
hos bedstefar og ved legen 
på vandet var Kim mig, i 
min barndom, en 
“mesterlærer” som jeg så 
op til og brugte god tid 
sammen med. Man var tryg 
og rolig i hans selskab.
Han lærte mig hvordan 
man pilker en torsk fra en 
jolle, men også hvordan 
man færdes og roer på 
Lillebælt i en lille træjolle. 
Det var spændende og vi 
talte om at sejle ud på de 
store have, om ikke andet 
så til Bogense, så vi kunne 
slippe for de gamle.
Og jeg så på ham, når han 
med min onkel Gert og min 
bedstefar arbejdede 
høstende hvidkål, rosenkål 
og grønkål i marken, imens 
jeg fulgte og forsøgte at 
udfylde deres dybe fodspor 
i den fede lerjord med mine 
små træsko. Og arbejde 
det kunne han - han var 
det som vi kalder for en 
“knokler” og utvivlsomt har 
han taget hans tørn i livet, 
folk der havde behov for 
praktisk hjælp, er aldrig 
gået forgæves til Kim.
Senere var vi sammen om 
at ryge Grøn Look og drikke 
æblesnaps i Erritsø. I mine 
sene ungdomsår mødtes vi 
indimellem på “gravens 

rand” Allter, der ligger på 
randen af krigergraven ved 
Trinitatis kirke i Fredericia, 
Kims stamværtshus, eller 
dagligstue som han kaldte 
det.
“Intet kan ælde som dette, 
at gamle kammerater dør. 
De var en del af vor verden, 
som aldrig kan blive som 
før. 
Ansigter, smilene, hænder. 
Et øjebliks blivende værd. 
Ordenes sliddets og 
handlings styrke til os, der 
stod nær. 
De der er borte, vil leve i alt 
det de gav om vi vil. 
Lad det, der var da 
forandres af det de gav 
kræfterne til”. (Carl 
Scharnberg)
Kim Østerlund Dyhr, født 
Nielsen, er død, han blev 
58 år og blev ramt af 
cancer. 
Til foråret når solen 
kommer vil min ældste 
fætter blive forenet med 
hans elskede Lillebælt.
Æret være Kims minde   

Jesper Larsen
Heibergsgade 27 st. 1 – tv.
8000 Aarhus C
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Mindeord for Kim Østerlund Dyhr
Jesper Larsen har 
skrevet mindeord for 
Kim Østerlund Dyhr.

Af Jesper larsen

  SAMFUNDAVISEN
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