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”S er klar til at fjerne 
dækningsafgiften”, stod 
der på forsiden af AVISEN 
ganske få dage før 
kommunalvalget i 
november 2021. 
Socialdemokratiets 
gruppeformand, Søren 
Larsen, ville have mere 
politisk ledelse af 
beskæftigelsesområdet, for 
ledighedstallene i 
Fredericia var kritiske. 
Derfor lovede han 
erhvervslivet, at hvis de 
hjalp med at få ledigheden 
ned på 

landsgennemsnittet, så 
ville han i modgift fjerne 
dækningsafgiften.

Den milepæl blev nået 
allerede i starten af året, til 
trods for en målsætning, 
der først foreskrev 
målopfyldelsen ved 
udgangen af 2022. Det var 
en glædelig nyhed, både 
for politikerne og selvsagt 
for de borgere der har 
skiftet en tilværelse på 
offentlig forsørgelse ud 
med et arbejde. Men når 
man lover noget i en 
valgkamp, så skal man 
også overholde det. Derfor 
var Venstres 
gruppeformand, Peder 
Tind, hurtigt ude med en 
efterlysning af handling.

Som efterlyst, så fundet. 
Gruppeformand i 
Socialdemokratiet, Søren 
Larsen, tøvede ikke, da 
han blev spurgt ind til om 
hvorvidt valgløftet fortsat 
stod. Det gør det. Søren 
Larsen forsikrede, at han 
vil gøre sit for gradvist at 
udfase dækningsafgiften i 
takt med, at 
midtvejsreguleringen bliver 
udfaset.

Dækningsafgiften er 
defineret som en særskat 
på erhvervsejendomme. 
Det er optionelt for 
kommunerne, om de vil 
have en dækningsafgift 
eller ej. Fredericias 
nabokommuner har ingen 
dækningsafgift. Formålet 
med afgiften er at dække 
de udgifter, som påføres 
kommunen som følge af 
erhvervsejendommen.

Der bliver kastet med 
begreber, tal og løfter i 
denne debat. Derfor er det 
også nødvendigt at 
definere 
midtvejsreguleringen, som 
Søren Larsen vil bruge til at 
finansiere fjernelsen af 
dækningsafgiften. 
Kommunerne modtager 
beskæftigelsestilskud fra 
staten. Hvis man har en 
ledighed, der er større end 
landsgennemsnittet, vil der 
komme en 
midtvejsregulering, hvor 
kommunen skal betale et 
større millionbeløb tilbage. 
Når man 
landsgennemsnittet vil 
denne midtvejsregulering 
udgå, hvorfor man ikke få 
en regning. De seneste år 
har Fredericia Kommune 

fået en regning i 
midtvejsreguleringen på 
omkring 30 millioner 
kroner. En fjernelse af 
dækningsafgiften i 
Fredericia Kommune er 
beregnet til at koste 32 
millioner kroner.

En fjernelse af 
dækningsafgiften vil altså 
medføre, at kommunen 
kommer til at mangle 32 
millioner kroner i indtægt 
om året. Men samtidig 
betyder et ledighedstal på 
landsgennemsnittet, at 
Fredericia Kommune ikke 
længere skal finde omkring 
30 millioner kroner til 
midtvejsreguleringen. 
Dermed giver det stort set 
status quo i 
kassebeholdningen.

Udover midtvejsregulering 
og dækningsafgift er det 
relevant at definere både 
”servicerammen” og 
”anlægsloftet”. Det er to 
kernebegreber i den 
kommunale økonomi, fordi 
det sætter begrænsninger 
på kommunens forbrug på 
henholdsvis service og 
anlæg. I Økonomiaftalen 
mellem kommunerne og 
regeringen, kan der indgå 

et loft over, hvor mange 
penge kommunerne må 
bruge på anlæg. Dette er 
anlægsloftet. Kommunerne 
skal samlet set overholde 
denne ramme. Formålet er 
at forhindre overophedning 
af økonomien ved at 
begrænse kommunernes 
anlægsinvesteringer. Når 
der hvert år laves en 
økonomiaftale, aftales der 
også en ramme for, hvor 
mange penge 
kommunerne under ét må 
bruge på serviceudgifter i 
det enkelte år. Dette kaldes 
et serviceloft. Hvis 
kommunerne under ét ikke 
overholder dette loft, 
udbetaler staten ikke det 
betingede balancetilskud til 
kommunerne.

Det betyder altså, at 
kommunerne er underlagt 
stramme retningslinjer fra 
staten, som betyder, at 
selvom der er penge i 
kassen, så kan de ikke 
nødvendigvis bruges. 
Fredericia Kommune har 
lige nu et overskud i 
kassen på omkring 450 
millioner kroner. Dertil 
kommer, at Fredericia 
Kommune hvert år 
modtager penge i udligning 

fra andre kommuner, 
omkring 40 millioner 
kroner, som man endnu 
ikke har haft mulighed for 
at bruge, på grund af de 
nationalt fastsatte rammer. 
Betalingen af 
midtvejsreguleringen 
foregår som et kassetræk, 
altså penge der tages 
direkte ud af kassen og 
ikke har indflydelse på 
hverken servicerammen 
eller anlægsloftet. En 
fjernelse af 
dækningsafgiften vil 
ligeledes alene udgøre et 
kassetræk.

Der er altså, faktuelt, tale 
om cirka 30 millioner 
kroner man ikke længere 
skal betale i 
midtvejsregulering. Det er 
netop de 30 millioner 
kroner man har ”sparet” i 
midtvejsregulering, som 
Socialdemokratiet vil bruge 
til at fjerne 
dækningsafgiften.

Forklaring: Det betyder en afskaffelse af dækningsafgiften

Socialdemokratiet
s klare ønske om 
at afskaffe 
dækningsafgiften 
har fået en blandet 
modtagelse. 
Business 
Fredericia, 
Konservative, 
Dansk Folkeparti 
og Venstre jubler – 
Enhedslisten er 
meget imod.

Af Matthias Runge Madsen
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Venstre har i mange år 
ønsket det. Konservative 
ligeså. Dansk Folkeparti 
mener, at erhvervslivet har 
leveret, og går derfor også 
ind for at udfase 
dækningsafgiften. Nu vil 
Socialdemokratiet også 
fjerne dækningsafgiften. 
Det har stor opbakning i 
erhvervslivet, men 
venstrefløjen er imod. Både 
SF og Enhedslisten har 
svært ved at stemme for. 
Men for Nye Borgerlige er 
situationen en 
anden.Dækningsafgiften er 
defineret som en særskat 
på erhvervsejendomme. 
Det er optionelt for 
kommunerne, om de vil 
have en dækningsafgift 
eller ej. Fredericias 

nabokommuner har ingen 
dækningsafgift. Formålet 
med afgiften er at dække 
de udgifter, som påføres 
kommunen som følge af 
erhvervsejendommen. 
Socialdemokratiet foreslår 
nu, med stor opbakning fra 
et flertal i byrådet og 
erhvervslivet, at udfase 
dækningsafgiften helt.

Det er et forslag, som Nye 
Borgerliges medlem af 
Fredericia Byråd, Karsten 
Byrgesen, glæder sig 
meget over.

– Jeg tænker sådan set, at 
det er et ønske som Nye 
Borgerlige har fremført ved 
de seneste 
budgetforhandlinger i 
Fredericia. Jeg er sådan set 
glad for, at 
Socialdemokratiet endelig 
går denne vej. De har sagt 
tidligere, at det ville man 
ikke. Så et eller andet stort 
er der sket, siger Karsten 
Byrgesen.

– Jeg har haft en 
forhandling med Steen 
Wrist om det sidste år, hvor 
han sagde, at det der var 
udfordringen var det, at vi 
står dårligt i relation til at 

få folk i arbejde i 
Fredericia. Om vi reelt står 
bedre nu ved jeg ikke. Vi 
har stadig håbløst for 
mange – og mangel på 
arbejdskraft. Men der 
sagde han, at fik vi styr på 
situationen så vi kom på 
landsgennemsnittet få et 
beløb der kunne gå til at 
afskaffe dækningsbidraget, 
fortsætter han.

De røde må gerne 
melde sig ud

For Karsten Byrgesen er 
det en fantastisk nyhed, at 
Socialdemokratiet vil fjerne 
dækningsafgiften. Selv 
mener han, at det er en 
unfair skat.

– Når vi ser, at vi har en 
kommunekasse, der 
vokser år for år, så er det 
fordi vi tager penge fra 
borgerne og putter dem i 
kommunens kasse. 
Formuen vokser år for år. 
Det er positivt, at vi kan få 
dækningsafgiften væk. Det 
er unfair, at vi beder 
virksomhederne om at 
betale en skat på grund af 
deres bygninger, for de 
betaler i forvejen skat til 

byen, samtidig med, at de 
sikrer arbejdspladser og at 
hjulene kører rundt. Det er 
en syg skat, siger Karsten 
Byrgesen.

Dog tør han ikke sælge 
skindet før bjørnen er 
skudt.

– Men jeg vil gerne have 
lov til at se det, før jeg tror 
på det. Derudover skal vi 
kigge tallene igennem igen. 
For vi er først på sikker 
grund, når vi ikke længere 
skal betale 
midtvejsregulering. Det vil 
jeg gerne se 
dokumentation for, siger 
Karsten Byrgesen.

– For nogen virksomheder 
har det ikke ret stor 
betydning, men symbolsk 
har det en meget stor 
betydning, når vi vil trække 
virksomheder til. De skal 
ikke vælge Fredericia fra på 
grund af det. Det er et godt 
konkurrenceparameter at 
fjerne det. Man skulle 
aldrig have opfundet det 
her. Virksomhederne 
betaler i forvejen rigtig 
meget.

Både Enhedslisten og SF 

har svært ved at se sig selv 
i et budget med en 
fjernelse af 
dækningsafgiften. Men det 
bekymrer ikke Karsten 
Byrgesen.

– Jeg synes, det er helt 
fint. De der yderfløjspartier 
derovre har det med, at 
alle andre skal betale for 
deres fest. Jeg synes, de 
skulle bruge kræfter på at 
finde ud af, hvad 
erhvervslivet betyder for 
samfundet. Uden 
erhvervslivet var der ingen 
arbejdspladser. Jeg tager 
fuldstændig afstand fra 
den holdning med, at alle 
skal have lige meget. Det 
er ren kommunisme, de 
kører. Så det gør mig ikke 
spor, at de ikke er med. 
Skat er noget alle andre, 
end dem selv, skal betale, 
siger Karsten Byrgesen og 
fortsætter:

– Mine øjne er fuldstændig 
tørre i forhold til dem. De 
må meget gerne trække 
sig fra 
budgetforhandlingerne.

– Det her ændrer ikke 
noget ved balancen i 
byrådet. Det er lokalpolitik. 

I samme øjeblik som de 
røde partier ser hvilken vej 
det går, så må de gå med. 
De er trods alt det 
parlamentariske grundlag. 
Der er ikke nedfældet, at 
de ikke må røre ved 
dækningsafgiften, forklarer 
Karsten Byrgesen og 
fortsætter:

–  Jeg ved ikke hvad der er 
galt med Enhedslisten i 
virkeligheden, men de har 
særstandpunkter, der ikke 
passer godt med 
Socialdemokratiet eller de 
blå partier. Derfor reagerer 
hun (Cecilie Roed Schultz 
red.) på den her måde. 
Men hun kan vælge at lade 
være med at være med. 
Hun er trods alt marginal. 
Hvis ikke hun vil være med, 
så går vi ikke glip af noget.

Nye Borgerliges 
byrådsmedlem i 
Fredericia, Karsten 
Byrgesen, mener at 
dækningsafgiften 
skal udfases. 
Samtidig langer han 
ud efter partierne på 
den modsatte fløj.

Nye Borgerlige: De røde må gerne melde sig ud
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Ledighedstal, 
dækningsafgift. Manglende 
politisk ledelse, gulerod til 
erhvervslivet. Der er blevet 
sagt meget omkring 
dækningsafgiften, som 
erhvervslivet i Fredericia i 
mange år har beklaget sig 
over. Nu vil 
Socialdemokratiet fjerne 
dækningsafgiften. Det har 
stor opbakning i Business 

Fredericia, Konservative, 
Venstre og Dansk 
Folkeparti. På den anden 
side er Enhedslisten meget 
imod – og de får 
opbakning af SF.

– Lige nu står vi i en 
situation, hvor kommunen 
er presset økonomisk, og 
at det ikke bliver de 
letteste forhandlinger. Jeg 
er helt enig med 
Enhedslisten der. Vi har 
meget store udfordringerne 
med at få den rigtige 
arbejdskraft frem til 
virksomhederne, og det 
kræver investeringer. Så 
det er slet ikke tidspunktet 
for den her beslutning. 
Hvad de har lovet, føler jeg 
mig ikke forpligtet af, siger 
Connie Maybrith Jørgensen 
og fortsætter:

– Der skal ydes lidt mere 
fra alle kanter.

I stedet for en 
skattelettelse til 
erhvervslivet vil Connie 
Maybrith Jørgensen og SF 
fokusere på andre områder 
i stedet.

– I forhold til mit område 
ved vi, at det er er svært at 
rekruttere. Skal vi løfte den 
opgave og få opkvalificeret, 
så skal vi investere. Jeg 
kan godt høre, at de store 
virksomheder beklager sig. 
Men de bredeste skuldre 
skal bære det tungeste 
læs, siger Connie Maybrith 
Jørgensen.

Vil SF være med i et budget 
der fjerner 
dækningsafgiften?

– Det kommer an på hvad 
vi ellers får igennem. Men 
jeg stemmer ikke for det 
her og nu. Alt har en pris, 
det er klart. Men jeg synes 
det er tåbeligt at fjerne 
dækningsafgiften nu. Vi 
ved, at vi er udfordret. Det 
er på renoveringer, 
normeringer og andet. Der 
er rigeligt at bruge penge 
på. Vi har en hel masse der 
har et efterslæb. Det er 
ikke tidspunktet at sige, at 
vi skal bruge færre 
pengene, svarer Connie 
Maybrith Jørgensen.

Fredericia Kommune 
bruger lige nu hele 

servicerammen og 
anlægsloftet, men har 
stadig mange penge i 
kassen. Er de penge ikke 
bedre brugt på 
erhvervslivet, der nu har 
løftet en opgave?

– De har ikke gjort os en 
tjeneste ved at få flere i 
arbejde. De tjener penge 
på dem. De har vist socialt 
ansvar på nogle områder, 
som vi alle har fælles 
glæde af. Så har jeg 
tendens til at være træls, 
men bare fordi vi får en god 
måling, så er det ikke 
sikkert. Vores vigtigste 
opgave er at skaffe 
kvalificeret arbejdskraft, så 
vi kan blive ved med at 
fastholde den positive 
udvikling, siger Connie 
Maybrith Jørgensen og 
fortsætter:

– Jeg tænker ikke, at vi er 
der i nu, hvor vi er sikker 
på at have en økonomi så 
vi kan afsige nogle midler. 
Vi skal gerne blive ved med 
at bevare en god økonomi. 
Lur mig om ikke der bliver 
åbnet for, at vi kan øge 
servicerammen, lad os se.

Socialdemokratiet har 
foreslået, at bruge de 
penge man ”sparer” i 
midtvejsregulering som 
følge af de nye 
beskæftigelsestal. Men 
Connie Maybrith Jørgensen 
tør ikke allerede nu at 
bruge de penge, som man 
eventuelt sparer.

– Den pointe forstår jeg 
godt. Men fordi vi på én 
måling ligger på 
landsgennemsnittet, det vil 
jeg gerne se holde lidt 
længere, før vi bruger 
pengene, siger Connie 
Maybrith Jørgensen.

– Dækningsafgiften er ikke 
en urimelig skat. Det synes 
jeg ikke. Det kommer af, at 
man rent faktisk tjener 
noget mere. Jeg vil hellere 
hjælpe de virksomheder, 
der har det svært, lyder det 
fra Connie Maybrith 
Jørgensen.

– Ser man på væksten i 
virksomheder i Fredericia, 
så er der ikke noget, der 
tyder på, at 
dækningsafgiften er 
afgørende. God 

infrastruktur og kvalificeret 
arbejdskraft er langt 
vigtigere for 
arbejdsgiverne, end at de 
skal betale 
dækningsafgiften. Men det 
er jo ideologisk spørgsmål 
for virksomhederne, 
forklarer Connie Maybrith 
Jørgensen.

Hun maner til besindighed, 
så man ikke ender med at 
afskaffe en skat uden at 
have sikkerhed for 
finansieringen.

– Man skal ikke sælge 
skindet før bjørnen er 
skudt. Den er måske såret, 
men den er ikke død 
endnu. Jeg beder bare om 
besindighed, lyder det 
afslutningsvist fra Connie 
Maybrith Jørgensen.

Afskaffelsen af 
dækningsafgiften er 
ikke en blomst, der 
er groet i SF’s 
baghave. 
Tværtimod. 
Byrådsmedlem 
Connie Maybrith 
Jørgensen er ikke 
begejstret for 
forslaget, hun vil 
have vished for 
kommunens 
økonomi – og for 
stabilitet i tallene, 
før hun tør bruge 
flere penge.

SF: Vi stemmer ikke for afskaffelse af dækningsafgiften
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Arbejdsgiverne skriger på 
arbejdskraft, og dystre 
prognoser peger på, at det 
kun vil blive sværere at 
besætte it-stillingerne i de 
kommende år. Hos en af 
landets største it-
virksomheder, Bankdata, er 
der også godt gang i 
jobsamtalerne. Det kan 
Jonas Fusager og Cecilia 
Stenshøj skrive under på. 
De er Recruitment Partnere 

i it-virksomheden, som er 
Fredericia Kommunes 
største private 
arbejdsplads.

De to HR-medarbejdere var 
med til at besætte mere 

end 230 stillinger i 2021. 
Dermed voksede 
Bankdata, som udvikler IT 
til finanssektoren, til mere 
end 800 medarbejdere ved 
årets udgang.

Jonas Fusager forklarer, at 
det er blevet sværere at få 
nye medarbejdere ombord. 
Samtidig valgte 97 
medarbejdere at sige farvel 
til Bankdata i 2021. Men 
selv om virksomhederne i 
it-branchen har brug for 
flere hoveder, end 
markedet kan tilbyde, 
lykkedes Bankdata med at 
hente de nødvendige 
kræfter.

– Jeg har været i Bankdata 
i to år, og vi har endnu ikke 
måttet opgive at besætte 
en stilling. Vi lykkedes 
simpelthen med det hele. 
Men processerne tager 
som regel længere tid, og 
det kræver mere af 
organisationen og HR-
afdelingen, forklarer Jonas 
Fusager, som suppleres af 
Cecilia Stenshøj:

– Vi er blevet langt mere 
proaktive, når vi 
rekrutterer. I dag bruger vi 
flere ressourcer på at 
finde, kontakte og gå i 
dialog med lige netop de 
profiler, vi gerne vil have til 
Bankdata, fortæller hun.

Sælgers marked

Det er i høj grad sælgers 
marked, og det er 
virksomhederne, som skal 
overtale de potentielle 
medarbejdere – ikke 
omvendt. Derfor skal der 
noget unikt til at lande de 
eftertragtede talenter, 

forklarer Cecilia Stenshøj.

– Mange af vores 
medarbejdere kommer fra 
virksomheder med 
arbejdstider langt over 37 
timer. I Bankdata har vi en 
helt anden kultur og nogle 
rammer, som også 
udmøntes konkret i 
kontrakten: Pensionen er 
høj, 7 ugers ferie og en 
arbejdsuge på 36 timer, 
siger hun. Jonas Fusager 
tilføjer:

– Ja, og derudover kan 
medarbejderne arbejde i et 
komplekst område mellem 
IT og finans – sammen 
med andre ambitiøse og 
enormt dygtige kolleger. 
Derudover tager Bankdata 
ansvar for medarbejdernes 
udvikling på et niveau, som 
jeg kun har set hos én 
anden virksomhed. Så de 
skal ikke gå på kompromis 
på nogen af delene, og dét 
er attraktivt, forklarer han.

Desuden er det en stor 
fordel for de to Recruitment 
Partnere, at Bankdata har 
gennemgået en stor agil 
transformation, som 
begyndte tilbage i 2015.

– Vi henter udviklere og 
besætter agile positioner 
med folk fra de største 
danske virksomheder, som 
siger, at vi langt foran på 
det agile.

600 samtaler på 365 dage
For at besætte de 231 

stillinger, måtte Bankdata 
gennemføre langt over 600 
samtaler i 2021, ligesom 
man også fandt mange 
profiler via netværk og 
klassisk head hunting.

– Man skal måske være 
lidt speciel, for det er jo 
den samme proces, vi har 
været igennem hundredvis 
af gange. Men indholdet, 
personerne og samtalen er 
altid ny og spændende. Der 
er psykologi i det. Vi skal 
skabe tryghed, fordi vi har 
behov for at kandidaterne 
åbner op, så vi kan lære 
hinanden at kende. To 
samtaler er bare ikke ens, 
siger Cecilia Stenshøj.

Der er dog én ting, der altid 
er den samme:

– Vi skal jo altid gennemgå 
den pakke, Bankdata 
tilbyder. Og kandidaterne er 
altid ved at falde ned af 
stolen, så det er altid en 
fornøjelse at gennemgå 
den, forklarer Jonas 
Fusager.

Jonas Fusager og Cecilia 
Stenshøj ser ud til at 
fortsætte de gode takter i 
2022, hvor Bankdata 
forventer at runde 900 
medarbejdere. I løbet af 
årets tre første måneder er 
59 nye medarbejdere mødt 
ind på Bankdatas kontorer i 
Fredericia, Silkeborg og 
Aarhus.
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231 nye kolleger på ét år

Bankdata havde 
foden på 
speederen i 2021: 
“Vi lykkedes 
simpelthen med 
det hele.” I løbet af 
årets tre første 
måneder er 59 nye 
medarbejdere 
mødt ind på 
Bankdatas 
kontorer.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Cecilia og Jonas ansætter it-specialister i et hæsblæsende tempo. Foto: PR

AVISEN ERHVERV





I over ti år har Queen 
Machine med stor succes 
begejstret publikum på 
danske såvel som 
udenlandske scener med 
storslåede og medrivende 
koncertoplevelser.

Efter Queen Machines 
første optræden på 
Axeltorv i Fredericia i 2010 
har næsten årlige Queen 
Machine koncerter her i 
Fredericia været en 
selvfølge. Og 2022 bliver 

heldigvis ingen undtagelse 
for den 3. november er de 
igen klar med deres 
fantastiske show i thansen 
arena.

– Bag koncerten står igen 
både EventC og Rock 
Under Broen, som 
fortsætter samarbejdet om 
de større koncerter i 
Fredericia og Middelfart. 
Både Ulrich Nicolaisen fra 
EventC og Bent Frandsen 
fra Rock Under Broen er 
glade for det. Det fungerer 
fint og giver en fin 
synenergi begge veje, 
udtaler Ulrich Nicolaisen og 
tilføjer at han glæder sig til 
endnu engang at holde en 
kæmpe fest sammen med 
Queen Machine.

Bent Frandsen fra Rock 
Under Broen glæder sig 
over at få besøg af Queen 
Machine hele to gange i år. 
Første gang til Rock Under 
Broen den 11. juni og så 
igen i november. En 

koncert med Queen 
Machine er ikke bare en 
koncert men et helt 
fantastik show, og hvis man 
som Queen-fan ikke 
allerede har oplevet dem, 
skal man gøre sig selv den 
oplevelse.

– Jeg var selv skeptisk før 
jeg hørte dem første gang, 
udtaler Bent Frandsen og 
lover at man ikke går 
skuffet hjem:

– Helt i Queens ånd leverer 
Queen Machine et show 
med masser af sjæl og ikke 
mindst et utal af Queens 
udødelige hits. We Will 
Rock You, Bohemian 
Rhapsody, I Want To Break 
Free, A Kind Of Magic, 
Don’t Stop Me Now, 
Somebody To Love… Listen 
af hits er så godt som 
uudtømmelig, og man 
finder ikke en større 
Queen-oplevelse i Europa 
end Queen Machine.

Det startede med fem 
unge mænds passion for 
Queen, og ti år senere 
rejser Queen Machine land 
og rige rundt med et show, 
der både musikalsk og 
visuelt giver følelsen af 
være der selv – foran 
scenen på Wembley, 
dengang da Freddie, Brian, 
Roger og John regerede 
verden.

Queen Machine er tordnet 
gennem den danske live-
scene, og i dag spiller 
bandet udsolgte koncerter 
på de største scener over 
hele landet. En vaskeægte 
succeshistorie, men 
bandet er dog på ingen 
måder mætte. Fulde af 
spillelyst og dedikation 
fortsætter de mod nye 
højdepunkter og udvikler 
konstant showet, så det 
bliver større, bedre og 
flottere.  

Med deres store kærlighed 
og respekt for Queens 

musik har de fem musikere 
fra Queen Machine skabt 
et univers omkring Queens 
musik, hvor der er plads til 
store følelser og også en 
overraskelse eller to. I 
lighed med originalerne 
består Queen Machine af 
mesterlige musikere og 
ikke mindst en karismatisk 
frontmand. Storsyngende 
Bjarke Baisner er uden 

sammenligning Danmarks 
bedste, ja måske verdens 
bedste bud på Freddie 
Mercury.

Billetsalget er netop startet 
på www.billet.dk/queen-
machine-i-fredericia

Populært band gæster Fredericia
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Queen Machine 
vender tilbage til 
Fredericia den 3. 
november og 
indtager thansen 
arena med deres 
store show og 
passion for Queens 
udødelige hits.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

AVISEN KULTUR
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  SAMFUNDAVISEN

I Det Ønskede Samfund 
har begrebet og værdien 
TROVÆRDIGHED en helt 
særlig plads. Vores 
indbyrdes relationer er 
kittet, der holder 
samfundet sammen og 
samfundet kørende, og 
heri spiller styrken af 
troværdighed mellem de 
enkelte borgere, 
myndigheder og politikere 
en afgørende rolle. En 
stærk troværdighed styrker 
de indbydes relationer, der 
er afgørende for 
samfundets udvikling og 
overlevelse i kriser. I denne 
artikel måler vi 
troværdigheds-
temperaturen, og vi giver 
nogle bud på, hvordan vi 
kan styrke vores og andres 
troværdighed.

Troværdighed

At være troværdig og blive 
opfattet som troværdig er i 
sidste ende et spørgsmål 
om vilje. En vilje både hos 
en selv og/eller de andre i 
vores indbydes relationer. 
Troværdighedsbegrebet er 
også gennem tiden blevet 
tilknyttet mange andre 
begreber og værdier som: 
ærlighed, hæderlighed, en 
som man med rimelighed 
kan tro og stole på, 
plausibel, redelig, pålidelig, 
ubestikkelig, 
tillidsvækkende, regulær, 
retskaffen, straight, 
autentisk, reel, 
virkelighedsnær og mange 
flere.

Men der er ikke en 
fuldstændig entydig 
facitliste. For det handler 
om det enkelte menneskes 
følelser, fornemmelser og 
opfattelser af de indbyrdes 
relationer i mødet med 
andre mennesker. Dette 
uanset om mødet foregår 
fysisk eller på et af de 

mange virtuelle og sociale 
medier. Sidstnævnte 
udfordrer dog både 
afsender og modtager 
kommunikativt, når 
troværdigheden skal 
sikres.

Men troværdigheden er 
skrøbelig og en flygtig 
størrelse. Med få fejltrin 
kan den forsvinde og over 
for nogle mennesker være 
for evigt tabt. Det kræver 
en helt ekstraordinær 
indsats for at genvinde det 
tabte. I sidste ende er det 
et spørgsmål om ens egen 
vilje og evne til at skabe 
troværdighed, men inden vi 
kommer dertil, tager vi lige 
et kig på, hvor vi står i 
Danmark netop nu.

Troværdigheds-
analysen 2021

Radius CPH har nu 
gennem 13 år udgivet den 
såkaldte 
TROVÆRDIGHEDSANALYSE
, senest fra 2021. Den 
undersøger den danske 
befolknings holdning til og 
syn på 26 forskellige 
faggruppers troværdighed 
og indplacerer dem i 
rangorden fra mest til 
mindst troværdig på en 
talskala mellem 5 til 1.

I forhold til debatten om 
Det Ønskede Samfund har 
vi i en tidligere artikel ”Tillid 
er demokratiets 
forudsætning” skrevet om 
troværdigheden målt i 
2020 for de fire 
statsmagter (den 
lovgivende, den udøvende 
og dømmende statsmagt, 
samt de frie medier som 
den 4. statsmagt og 
demokratiets vogter).

I undersøgelsen fra 2021 
(den seneste) springer tre 
tendenser umiddelbart i 
øjnene. For det første skete 
der i 2021 en stigning i 
troværdigheden for 22 af 
de 26 faggrupper i forhold 
til 2020. Det er godt. Men, 
for det andet, så faldt 
troværdigheden for 
faggruppen ”politikere”, og 
som i de foregående 12 år 
ligger ”politikere” stadigt 
på sidstepladsen, nummer 
26 ud af 26, og det er 
skidt. For det tredje ligger 
de øvrige statsmagter 
stadigt på samme lave 
placeringer fra 2020, 
bortset fra den dømmende 
(advokaterne), som er 
rykket en plads frem, nu på 
15. pladsen, som den 
øverste af de fire.

For et samfund, der ønsker 
at være sundt og 
demokratisk og 

foregangsland for andre, er 
det stærkt foruroligende 
uanset hvilken årsag, der 
ligger til grund for dette. 
Nej, bortforklaringernes tid 
må være forbi. 13 år på 
sidste pladsen ville være 
fyringsgrund for enhver 
leder og medarbejder i 
mange andre faggrupper. 
Det kræver øjeblikkelig 
politisk handling, ingen 
bortforklaringer. Kun en 
styrkelse af ”Politikernes”, 
”Journalisternes”, 
”embedsmændenes” og 
”advokaternes” 
troværdighed er løsningen.

Troværdighed som 
styrke

I Det Ønskede Samfund 
opfatter vi troværdighed, 
ligesom tillid, som en 
kolossal styrke i 
sammenhængskraften og 
forudsætningen for 
udviklingen af vores 
samfund. Troværdigheden 
opnår vi i samtalerne med 
hinanden og i interaktionen 
mellem mennesker på alle 
mulige platforme, fysiske 
og virtuelle. Værdigheden 
til at blive troet på kommer 
ikke af sig selv, men 
kræver konstant og 
fokuseret mentalt og 
konkret arbejde hos den 
enkelte. Det afspejler sig i 

vores kommunikation og 
adfærd (verbalt og 
nonverbalt) med os selv og 
andre, som spejler sig over 
i de mennesker vi omgås 
(spejlneuronerne).

Troværdighed handler om 
at tage ansvar på sig i de 
roller, vi har påtaget os 
som mennesker, og i det 
samfund vi lever i. Det 
handler om at være åben 
og gennemsigtig i sine 
handlinger overfor sig selv 
og andre, så alle forstår og 
fornemmer dine 
bevæggrunde for den 
kommunikation og adfærd 
du har og udviser i alle 
mulige situationer. Du kan 
ikke ikke-kommunikere, for 
tavshed eller fravær 
sender også signaler til din 
omverden og til dig selv.

Troværdighed handler også 
om mod. Modet til rettidigt 
at træffe de nødvendige 
beslutninger ud fra de 
roller, som vi har påtaget 
os, både bevidst og 
ubevidst. Det gælder også 
modet til at erkende egne 
fejl, og det gælder modet til 
at rette opståede fejl med 
det samme. Troværdighed 
handler også om at lytte til 
og besvare de spørgsmål, 
der bliver stillet. 
Bortforklaringernes og 
ansvarsunddragelsernes 

tidsalder bør være forbi.

Et sundt demokratisk 
samfund lever af 
magthavernes 
troværdighed og borgernes 
tiltro til politikernes og 
myndighedernes 
beslutninger og adfærd. 
Det vil i bund og grund 
sige, at når borgerne 
oplever, at der er en 
helstøbt sammenhæng 
mellem det, de (politikere, 
journalister og 
myndigheder) siger, og det 
de rent faktisk gør, ja, så 
styrker de deres 
troværdighed. Og det er 
præcis det vi har brug for, i 
det samfund vi ønsker os.

Afrunding

Debatten om Det ønskede 
Samfund fortsætter. Vi 
fortsætter med vores 
ugentlige artikler i AVISEN, 
og næste Morgenpolitik – 
Fredericia kommer onsdag 
den 25. maj 2022, kl. 
0830-1000. Torsdag den 
16. juni 2022, kl. 19-21 
holder vi næste 
debataften. KOM OG VÆR 
MED.

De to debattører 
kigger nærmere 
på, at 
troværdighed er et 
spørgsmål om 
vilje.

Troværdighed er et spørgsmål om vilje

12

Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Fredericia Vold er et 
velbevaret fæstningsanlæg 
fra 1600-tallet. Det består 
nu af otte hele bastioner, 
en halv bastion samt 
volden langs Østerstrand, 
der munder ud i Kastellet. 
Der er et væld af historier 
og kulturarv i dette store 
anlæg, og man kan både 
se det og mærke det, hvis 
man kigger efter. 
Fæstningen har haft sin 
udformning siden 1650, 
men der er foretaget 
mange forskellige 
ændringer forskellige 
steder. Det gør, at 
bastionerne fortæller 
forskellige historier. 
Dronningens Bastion har, 
som Slesvigs Bastion, 
beholdt sit oprindeligt hule 
indre, sådan som 
fæstningens bastioner så 
ud på 

opførelsestidspunktet i 
1650, og er ikke blevet 
fyldt op med jord, som 
eksempelvis Kongens 
Bastion lige ved siden af.

Kort tid efter fæstningen 
stod færdigbygget i 1657, 
erklærede den danske 
konge krig mod Sverige, 
men krigen gik ikke som 
håbet. Hurtigt blev Jylland 
besat og Frederiksodde 
belejret. Efter to måneder 
blev fæstningen erobret, og 
tre år senere blev krigen 
endeligt afsluttet, hvor 
Frederiksodde var blevet 
ødelagt. Herefter gik man i 
gang med at genopføre 
fæstningen, hvor de fleste 
bastioners indre blev fyldt 
op med jord, så der blev 
opført en høj skydestilling, 
en såkaldt kavaler.

Dronningens Bastion blev 
ikke fyldt op med jord, og 
det skyldtes sandsynligvis, 
at pladsen skulle kunne 
benyttes som ”våbenplads” 
til materiel og mandskab i 
lighed med Slesvigs 
Bastion. Herudover har 
Dronningens Bastion altid 
været udfordret i forhold til 
sin tiltænkte udformning. 
Bastionen er nemlig 

opbygget af jord med et 
stort indhold af ler, hvilket 
har gjort, at jordmasserne 
på de stejle 
bastionsskråninger er 
skredet ud flere steder. 
Dronningens Bastionen har 
derfor sandsynligvis aldrig 
stået så skarpt udformet, 
som det er tilfældet med 
voldanlæggets andre 
bastioner. 
Bastionen kaldes i dag for 

”den vilde bastion”, hvilket 
blot betyder, at naturen her 
i højere grad får lov til at 
passe sig selv til gavn for 
floraen og faunaen. Her ser 
man fuglekasser og 
insekthoteller lavet af 
skolebørn, og man finder 
ruintræer, hvor en del af 
stammen fra et fældet træ 
står tilbage til gavn for 
blandt andet mosser, 
svampe og insekter. Afledt 

af stedets flora skabes 
også et spisekammer for 
fugle samt et gemmested 
for voldens råvildt.

Der er dog også to andre 
elementer ved Dronningens 
Bastion, der adskiller den 
fra de øvrige. Under Anden 
Verdenskrig blev der opført 
et stort antal 
beskyttelsesrum og 
bunkere i Fredericia. Her 
kunne fredericianere ved 
luftalarmer søge tilflugt, når 
det var nødvendigt. Det 
skete ca. 100 gange i løbet 
af besættelsestiden. Ved 
Dronningens Bastion er en 
af disse bunkere stadig 
bevaret og tilgængelig. 
Beskyttelsesrummet er 
udformet som en 
dobbeltbunker med et 
rørformet 
forbindelsessystem. I dag 
er beskyttelsesrummet 
indrettet som 
”Bunkermuseum” under 
Museerne i Fredericia. Her 
har Militærhistorisk 
Forening i Fredericia 
indrettet bunkeren med en 
række fortællinger om 
Fredericia under 
Besættelsen. Det er en 
spændende udstilling, som 
er åbent fra midten af juni 
til september hver onsdag 
eftermiddag kl. 13-16 og 
lørdag formiddag kl. 10-13, 
og er klart et besøg værd 
for at se genstande fra 
krigen og høre historier, 

beretninger og 
øjenvidneskildringer fra 
Besættelsestiden.

Det hule indre af 
Dronningens Bastion er 
også et besøg værd. Her 
findes en renoveret og 
nytænkt historisk 
legeplads. Legepladsen er 
nemlig udformet således, 
at legeredskaberne er med 
til at fortælle en del af 
fæstningsbyens historie. 
Her kan børn og legesyge 
sjæle prøve en kanon på 
vippefjeder, Den Tapre 
Landsoldat som karrusel, 
gå op i Det Hvide Vandtårn, 
gå gennem Prinsens Port 
og balancere på 
Palisadebanen.

Dronningens Bastion 
adskiller sig således meget 
fra de øvrige bastioner i 
Fredericia Vold. Her får 
naturen mere lov til at gå 
sin gang. Fredericia Vold er 
et fantastisk 
menneskeskabt 
forsvarsanlæg, og dens 
størrelse giver plads til 
mange forskellige udtryk. 
På Dronningens Bastion er 
det mere naturen, der er 
udtrykket i forhold til andre 
bastioner. Her går kulturen 
godt i spænd med naturen.

Dronningens Bastion

Museumslederen 
kigger på 
Dronningens 
Bastion.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Den Tapre Landsoldat på legepladsen ved volden. Foto: Ditte Holdensgaard

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





Det, der tidligere har været 
kendt som et shelterplads-
naturområde i Madsby, 
blev onsdag indviet som 
nyt aktivt område for 
motionister og fans af 
mountainbikes. Selvom 
vejret halvdårligt, så var 
stemningen fantastisk 
blandt de fremmødte.

En pavillon med grillpølser, 
brød og sodavand var sat 
op til de omkring 50 
personer, der lagde vejen 
forbi indvielsen af det nye 
mountainbike-spor, der 
blev sat i søen i forbindelse 
med det fjernede 
anlægsloft og de 
ekstraordinære 
coronamidler i 2020. Flere 
projekter er allerede indviet 

– i sportens verden, 
udvidelsen af Monjasa 
Park. Nu får Fredericia 
også et mtb-spor, der kan 
rumme både 
mountainbikes og specielle 
paracykler.

Til indvielsen var der 
repræsentanter fra 
Parasport Danmark, 
ligesom der var flere 
paraatleter til stede. 
Foruden dem var der 
mange andre 
mountainbikeinteressered
e og personale fra 
Madsbyparken, samt 
politikere. En af dem var 
udvalgsformand for kultur- 
og idræt, Peder Tind (V), 
samt borgmester Steen 
Wrist (A).

– Med det her spor får vi 
en bane, der kan bruges af 
alle. I 2020 kunne vi kalde 
os Danmarksmester i 
anlæg, nu er vi ved at have 
de sidste med. Vi gjorde 
det, da corona kom 
galoperende og vi var 
bekymret for 
beskæftigelsen. Det her er 
et af resultaterne. Vi gjorde 
det til aktivteter som det 
her, da vi tror på, at kultur 
og idrætsfaciliteter 
bidrager til vores 
livskvalitet. Det er 
fantastisk, at vi i midt i 
byen har sådan et 
rekreativt åndehul som 
Madsbyparken. Fredericia 

er byen for alle, og det 
gælder også borgere med 
handicap. Vi gør meget for 
at øge tilgængeligheden for 
borgerne med handicap. 
Når tilgængeligheden bliver 
større, bliver handicappet 
mindre. Jeg glæder mig til 
at se det in action, sagde 
Steen Wrist, der 
efterfølgende snuppede en 
mountainbike og prøvede 
sporet, sagde Wrist.

En der også prøvede 
sporet, og som ikke har 
erfaring med at cykle 
mountainbike, er Venstres 
Peder Tind. Han fik derfor 
kyndig vejledning af 
partifællen Niels Martin 
Vind, der også var mødt 
frem.

– Jeg glæder mig til at se 
det in action og til at prøve 
det. Jeg har ikke prøvet det 
før, men jeg er helt sikker 
på, at det godt kan lade sig 
gøre. I Fredericia er vi rige 
på foreningslivet, 
frivilligheden og 
fællesskaber, vi har utrolig 
meget at glæde os over. 
Mange af de rammer 
omkring 
bevægelsesfællesskaber 
og idrætten er vi stolte 
over. Vi skal huske at 
stoppe op og være glade 
for de fantastiske rammer, 
vi har i vores by. Sporet i 
Madsby kommer til at 
sætte Fredericia på 

landkortet, og lur mig om 
ikke, at folk kommer 
langvejs fra for at prøve 
det, sagde Peder Tind og 
fortsatte:

– Vi kan blive bedre til at 
bevæge os i Fredericia. Vi 
kan gøre breddeidrætten 
mere bred og omfangsrig. 
Vi skal styrke 
bevægelsesfællesskaber, 
så endnu flere bliver en del 
af det. Derfor er det vigtig, 
at sporet har en paravinkel. 
Vi har to ryttere, der lige er 
kommet hjem fra 
konkurrence i Belgien. 
Deres bidrag til sporten er 
med til at sætte både 
parasport og Danmark på 
Verdenskortet.

Stolt projektleder: 
Sporet trækker 
folk til – også 
turister

Projektlederen bag det nye 
spor er Christoffer Riis 
Svendsen, der selv er aktiv 
og bidt af mountainbike. 
Han er tilfreds med 
resultatet af sporet, og 
håber, at alle får en god 
oplevelse, når de prøver 
det. Samtidig kan de se 
nye sider af 
Madsbyområdet.

– Det skal være fedt at 
være frivillig, og det er det 

også, når vi har bygget 
sådan et spor nu i 
Fredericia. Jeg kiggede på 
gamle optegnelser, da 
tankerne gik i gang – det er 
lidt over syv år siden, at jeg 
fik lavet den første streg på 
en tegning. Det er noget tid 
siden. Men gode ting tager 
tid. At jeg som fredericianer 
kunne bruge tid på at 
udvikle noget til det lokale 
har været fedt efter en 
periode, hvor jeg har lavet 
spor i hele Danmark. Jeg 
graduerer og udvikler spor, 
men det her spor, er det 
første i Danmark, der kan 
rumme alle former for 
cyklisme, også parasport, 
adaptiv mountinbike og så 
videre, fortæller Christoffer 
Riis Svendsen.

Der er gået mange timer 
forud, men det har været 
det hele værd. Christoffer 
Riis Svendsen har arbejdet 
på de mindste detaljer, og 
resultatet er han virkelig 
tilfreds med.

– Det har været en 
spændende proces. Jeg 
har brugt mange gode 
timer her, når jeg har målt 
hældninger på bakker. Det 
tager tid inden de 
processer er gennemført 
efter bogen. Sporet er 
dobbeltrettet, og man kan 
køre begge veje, og udnytte 
de 3,2 kilometer, vi har fået 
bygget, optimalt. Det er 

bredere end normalt, og 
det er netop for at få plads 
til særlige cykler. Det er 
ikke stejlt, men alligevel er 
der masser af intensitet på 
turen. Det er sådan, at man 
også kan få et andet “kig” 
på området på de ture, 
man ellers tager her. Der er 
tænkt mange tanker om 
hver eneste lille del af 
sporet. Derfor håber jeg 
også, at mange vil nyde 
det, sigerr Christoffer Riis 
Svendsen.

Sporet er indrettet, så man 
kan tage den “lette” 
udgave, men der er også 
forhindringer til de øvede 
cyklister. Læg dertil, at det 
rent faktisk også trækker 
turister til byen.

– Grøn er den nemme 
kategori, og vi har også 
orange, der er noget af det 
sværeste. Sådan skulle det 
være, vi ved af erfaring, at 
forskelligheden er noget 
mountikebikefolket, som vi 
har i Fredericia, sætter pris 
på. Jeg har selv allerede 
mødt folk fra Tyskland, 
København, Odense, 
Aalborg og Aarhus – 
allerede inden vi havde 
åbnet sporet, så det her 
trækker folk til, slutter Riis 
Svendsen.

Et 3,2 kilometer 
langt mountainbike-
spor, der kan 
rumme alle former 
for cykler, blev 
onsdag indviet i 
Fredericia. Sporet er 
det eneste af sin 
slags i Danmark. 
Udover, at det giver 
sved på panden, så 
tiltrækker det også 
turister fra nær og 
fjern.

Unikt mountainbikespor blev indviet
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Solen bagte ned over 
banerne på Baldersvej, 
men til tider spillede 
vinden også et puds, da 
ALTS var gæsterne til 
sæsonens første kamp i 1. 
division.  

Det blev lige på og hårdt for 
de fredericianske 
oprykkere. ALTS endte i 
sidste sæson på 
andenpladsen, og til den 
her sæson har de 
forstærket sig, og stiler 
efter at rykke op. Det fik 

Fredericia Tennisklub også 
at føle til tider, hvor de blev 
overmatchet.

I førstesinglen mødte 
Fredericias nye spiller, 
Niels Nielsen Dam, Asger 
Buus Andersen, og der var 
fra start til slut 
klasseforskel. Asger Buus 
Andersen endte med at 
vinde i 6-2 i begge sæt. 
Også Lukas Dupont fik en 
hård start. Han tabte 6-1 
og 6-0 til Anders Kjær 
Bagai, og da Jonas Dupont 
i to sæt tabte 6-2 og 6-1 til 
Rasmus Sejr Gad, var 
gæsterne fra ALTS på 
sikker sejrskurs efter de tre 
første singler.

I den fjerde single mødte 
Fredericias Jakob Jessen 
Jacob Bagai. Jakob Jessen 
fik ikke en særlig god start, 
men fik arbejdet sig tilbage 
og vandt første sæt med 6-
3. I andet sæt var der 
klasseforskel på de to 
spillere, hvor Jessen 
missede to matchbolde 
ved stillingen 5-0. I stedet 
ende Fredericia-spilleren 
med at vinde sættet 6-1, 
og dermed kom Fredericia 
på tavlen. Undervejs i 

opgøret var der tydelige 
frustrationer at spore hos 
Bagai, der udbrød: Endnu 
en fucking bunke lort i 
Fredericia. Det må du godt 
citere mig for, råbte han 
henvendt til AVISENs 
udsendte reporter.

Niels Nielsen Dam og 
Lukas Dupont mødte i 
doublen Asger Buus 
Andersen og Rasmus Sejr 
Gad. De to Fredericia-
spillere kæmpede det 
bedste de havde lært, men 
det var ikke nok. I to sæt 
tabte de 6-2 og 6-3. Bedre 
gik det for Jakob Jessen og 
Rene Dupont i deres 
double mod far og søn, 
Jacob Bagai og Anders 
Kjær Bagai. Efter de to par 
begge vandt et sæt skulle 
det hele afgøres i en 
tiebreak, og der trak 
Fredericia-duoen det 
længste strå og vandt med 
10-8.  Dermed tabte 
Fredericia deres første 
kamp i 1. division med 4-2.

Målet er 
overlevelse

Nederlaget til trods var 

stemningen undervejs god 
på Baldersvej. Der var 
pølser på grillen, og kølig 
hvidvin og rosé fundet 
frem. Det fortæller lidt, om 
den stemning, der er 
omkring Fredericia 
Tennisklub, som Lukas 
Dupont har været en del af 
i mange år. 

- Det startede for snart ti år 
siden i Jyllandsserien, og 
så har vi hævet 
ambitionerne. Vi har 
trænet mere og mere. Nu 
har vi nået 1. division, siger 
han.

Grundstammen på holdet 
er stadig den samme, som 
i Jyllandsserien, fortæller 
han. Faktisk bor spillerne 
nu i Aarhus, men tager 
alligevel turen til 
Fæstningsbyen for at spille 
kamp.

- Vi har en kæmpe 
kærlighed til klubben, da vi 
er startet her og vi 
brænder for at Fredericia 
Tennisklub er med i de 
sjove kampe, forklarer 
Lukas Dupont og 
fortsætter:

- Mange af spillerne har 
været med fra start og vi 
matcher hinanden godt og 
motiverer hinanden til 
træning.

Til kampen mod ALTS var 
forhåbningerne ikke alt for 
store for Fredericia. Faktisk 
var håbet, at de “bare” 
skulle vinde en enkelt af 
deres seks kampe. Det 
endte med at Fredericia 
vandt to kampe, og dermed 
tabe 4-2.

- Det var dejligt at komme 
ud og mærke niveau, vi 
gjorde en god figur, 
konstaterer Lukas Dupont 
og fortsætter:

- Vi mødte sidste års 
nummer to, og vi skulle lige 
finde niveauet, men den 
taktik vi havde lagt, blev 
holdt, og vi kunne matche 
dem i nogle af kampene.

Målet for Fredericia 
Tennisklub er i første 
omgang at overleve i 1. 
division, og opskriften er 
klar.

- Det er klart, at vi er et af 
to oprykkerhold så vi har 

fokus på at vinde over dem 
og ellers få så mange point 
som muligt, siger Lukas 
Dupont.

Næste gang Fredericia skal 
i aktion er på lørdag, hvor 
modstandere Fruens Bøge 
på udebane. 

Fredericia 
Tennisklubs 
resterende 
kampprogram:

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

Fredericia 
Tennisklub har 
været på noget af 
en rejse, og en af 
de gennemgående 
faktorer i rejsen 
har været 
sammenhold 
blandt spillerne, 
der har taget turen 
fra Jyllandsserien 
til nu at have 
spillet første kamp 
i 1. division.

Fredericia Tennisklub spillede første kamp i 1. division
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I fredags vandt FC 
Fredericia i suveræn stil 5-
1 mod Nykøbing. Som så 
mange gange tidligere i 
sæsonen spillede 
Kirkegaard en stor rolle, da 
han både scorede og lagde 
op til et mål. Efter kampen 
var der derfor selvsagt smil 
på læben fra den 174 cm 
høje offensivspiller.

- Vi spillede en god kamp, 
men det var også 

frustrerende til tider, fordi 
de spillede bolden udenom 
os og vi løb lidt forgæves. 
De blev ikke rigtig farlige 
og da vi erobrede bolden 
højt, blev vi farlige, siger 
Kirkegaard.

Imodsætning til tidligere på 
sæsonen var FC Fredericia 
kyniske foran mål, og 
kendte deres besøgstid. 
Det gjorde, at kampen var 
tidligt afgjort.

- Det er superfedt i sådan 
en kamp, hvor man 
kommer foran 3-0 mod 
Nykøbing, der ikke har så 
meget at spille for. Gassen 
gik lidt af ballonen for dem, 
men de spillede lidt med 
håndbremsen trukket, 
forklarer Kirkegaard.

Før kampen blev Kristian 
Kirkegaard hædret. Han 
spillede sin kamp nummer 
100 i FC Fredericia-trøjen i 
kampen i den forrige kamp 
mod FC Helsingør.

- Det har været en 
superfed tid i Fredericia 

indtil videre. 100 kampe - 
det vidste jeg ikke i starten 
af ugen, men jeg er stolt af 
det, siger den ydmyge FC 
Fredericia-spiller.

Om det bliver til yderligere 
jubilæer i FC Fredericia for 
Kristian Kirkegaard, der har 
kontrakt med klubben frem 
til sommeren 2023, vil han 
ikke svare entydigt på.

- Det må tiden vise, lyder 
det kedelige, men 
forventelige svar.

Til gengæld er der ingen 
tvivl om, at Kirkegaard 
stortrives i FC Fredericia.

- Jeg er rigtig glad for at 
være her og det er en klub 
på vej frem med 
ambitioner, siger han.

Har Kirkegaard 
Superliga-niveau?

Kristian Kirkegaard har 
endnu ikke spillet 
Superliga. Seniorkarrieren 
startede i Kolding, da han 

blev vejet for let i Vejle 
Boldklub, da han blev 
seniorspiller. Siden gik 
turen til FC Fredericia, hvor 
han har vist sit værd i 
landets næstbedste række. 
Når der har siddet scouts 
fra andre Superliga-klubber 
har Kirkegaards navn 
sandsynligvis også stået på 
blokken, og hovedpersonen 
tøver heller ikke selv, når 
snakken går på, om han 
drømmer om Superliga.

- Det tror jeg alle gør, siger 
han.

Det helt store spørgsmål er, 
om Kirkegaard har 
niveauet til Superligaen.

- Det er svært at sige, når 
man ikke har været der. 
Men jeg skal tro på mig 
selv, så jeg siger ja, 
fortæller Kristian 
Kirkegaard.

I denne sæson ender FC 
Fredericia sandsynligvis 
ikke med at rykke op, 
selvom det stadig er 
matematisk muligt. Der 

resterer dog yderligere tre 
kampe i NordicBet Ligaen 
før, at der venter en 
sommerferie, og i de 
kampe får Kirkegaard 
muligheden for at føje 
endnu flere mål til hans i 
forvejen imponerende 
sæson. 

Går det, som det ”plejer”, 
når FC Fredericia, har en 
spiller af sådan en kaliber, 
der har præsteret over en 
sæson, bliver han skudt 
videre i systemet i det 
førstkommende 
transfervindue. Det er 
senest set med Agon 
Mucolli, og tidligere blandt 
andet Anders K. Jacobsen, 
Thomas Mikkelsen og 
Brent McGrath, og bedømt 
ud fra snakken på 
pressepladserne, er 
Kirkegaard et hot navn, der 
formentlig er på blokken i 
Superligaen.

- Selvfølgelig er der 
interesse for ham, fordi 
han er dygtig, men vi har 
en aftale med ham, så jeg 
forventer, at han bliver her. 

Det er ikke mit bord, om 
der er stor nok interesse 
for ham eller ej, siger FC 
Fredericias cheftræner, 
Michael Hansen.

Kristian Kirkegaard 
skiftede til FC Fredericia i 
sommeren 2019 på en i 
første omgang to-årig 
aftale. Den er siden blevet 
forlænget med yderligere to 
sæsoner så den løber frem 
til sommeren 2023.

• 24 år gammel
• 174 cm høj
• Kan spille alle de 

offensive pladser
• Har spilet 100 kampe i 

FC Fredericia, og lavet 
23 mål

Kristian Kirkegaard 
har brændt banen af 
i overført betydning 
sæsonen igennem 
for FC Fredericia. 
Hidtil er han noteret 
14 mål i 29 kampe i 
NordicBet Ligaen. 
Spørgsmålet er, om 
FC Fredericia kan 
holde på ham i 
sommerens 
transfervindue.

Kan FC Fredericia holde på deres stjerne?
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Der var flere bud på, hvem 
der skulle efterfølge 
Christian Rabjerg Madsen, 
som politisk ordfører for 
regeringspartiet 
Socialdemokratiet. Valget 
faldt på den 38-årige 
Rasmus Stoklund Holm-
Nielsen. Han blev valgt til 
Folketinget i 2019, og har 
siden varetaget et hot job 
som udlændingeordfører. 
Det job siger han farvel til 
nu. Det er samtidig et 
skifte fra et mere 
specialiseret 
politikerområde til det 
generelle. Et skifte han ser 
frem til.

Han vil arbejde hårdt – og 
ved, at det kræver noget 
andet end område-
ordførerskabet, hvor han 
kunne fordybe sig i højere 
grad.

– Jeg er meget glad for at 
have fået posten som 
politisk ordfører for 

Socialdemokratiet. Det er 
en stor tillidserklæring fra 
mine kolleger i 
Folketingsgruppen. Jeg vil 
gøre alt for at leve op til 
tilliden, som jeg er utrolig 
stolt og glad for, fortæller 
han.

– Jeg ved, at rollen bliver 
svær. Det er gode og svære 
sager, som man får lov at 
arbejde med som politisk 
ordfører. Omvendt synes 
jeg også, at jeg 
efterhånden har haft 
mange sager, der ikke kun 
var populære, da jeg var 
udlændingeordfører. Jeg 
føler mig derfor godt rustet 
til opgaven. Jeg tager dog 
ikke noget for givet, jeg vil 
stå tidligt op og gå sent i 
seng, arbejde hårdt for at 
sætte mig ind i de mange 
sager og gøre mit bedste, 
siger den nye politiske 
ordfører.

Rasmus Stoklund Holm-
Nielsen startede sin 
politiske karriere i 
ungdomsårene i Fredericia, 
men det tog for alvor fart, 
da han i 2016 blev 
folketingskandidat for 
Socialdemokratiet i 
Frederikssundkredsen. På 
Christiansborg tales der 
om en lynkarriere, men 
han slår fast, at der er gået 
meget forud for politikeren, 
der inden kandidaturet var 
Erhvervspolitisk chef hos 
Dansk Metal.

– Jeg førte valgkamp ved at 
gå rundt banke på døre og 
ringe klokker allerede i 
2016, da jeg blev valgt som 
kandidat. Jeg lærte mit 
lokalområde at kende, jeg 
fik hilst på mange 
mennesker, og det er jeg 
glad for og beæret over. 
Det var stort, at de valgte 
at stemme på mig i 2019, 
svarer Stoklund på 
spørgsmålet om 
lynkarrieren.

Han blev for alvor kendt, da 
han blev ordfører på et af 
de områder, der historisk 
har fyldt i debatten.

– Det har været en 
udfordrende opgave. Jeg 
blev valgt til ordførerskabet 
på et tidspunkt, hvor jeg 
aldrig havde været i radio 
eller tv. Det var derfor en 
ret stor omvæltning fra den 
ene dag til den anden at 
skulle optræde i medierne. 
Vi bruger meget energi på 
pressearbejde i moderne 
politik. Jeg skulle også 
finde ud af, hvad 
Christiansborg var. Det var 
en ny verden. Men det var 
spændende. Jeg skulle 
igennem bunkevis af 
papirer, og det vil jo 
fortsætte nu, hvor jeg 
arbejder med flere 
områder, fortæller Rasmus.

Er du lettet over at slippe 
for det andet ordførerskab?

– Jeg har sådan set været 
glad for det ordførerskab, 
omvendt bliver det noget 
andet. Jeg har fordybet og 
specialiseret mig i et 
område. Jeg er kommet til 
bunds i det. Nu får jeg en 
generalistopgave, hvor jeg 
kan tale om klima, 
kriminalitet, sundhed og 
mange andre spændende 
emner. Jeg bliver en form 
for hjælperytter for de 
andre ordførere. Der kan 
være spørgsmål, der går 
på tværs, og så kan jeg 
træde til, siger han.

Har det været hårdt at 
have et ordførerskab, hvor 
du er blevet hængt ud for 
dit menneskesyn?

– Jeg synes egentligt, at 
det har været spændende 
at arbejde med området. 
Jeg synes også, at jeg kan 
fornemme, at vi som parti 
har nærmet os hinanden 
meget mere på 
udlændingeområdet siden 
starten, hvor 
Socialdemokratiet flyttede 
sig i 2015-16 på disse 
spørgsmål, siger han og 
uddyber:

– Sidste år var jeg i 
efteråret på turne hos en 
lang række 
partiforeningerne for at 
tale om udlændingepolitik. 
Det var en god oplevelse, 
fordi jeg kunne mærke, at 
der er en relativ bred 

tilslutning til vores linje. Jeg 
har ikke været ked af at 
være udlændingeordfører, 
men jeg synes godt, at det 
en gang imellem kunne 
blive lidt negativt det hele, 
for der er meget stærke 
følelser om politikken. Jeg 
har modtaget mange 
hadbeskeder, og har i dag 
hemmelig adresse og den 
slags. På den måde er det 
specielt – og generelt et 
specielt felt. Det kan være 
ubehageligt, når man bliver 
mødt af folk, der glæder sig 
til, at man kradser af. Det 
håber jeg, at der bliver 
mindre af nu.

Hvilke reaktioner har du 
fået den nye titel?

– Jeg har fået mange søde 
og positive hilsner. Både 
kolleger fra folketingssalen 
fra alle sider. Jeg har også 
fået beskeder fra venner, 
bekendte og partifæller. 
Det er dejligt. Jeg mangler 
dog stadig at svare flere, 
så det skal jeg have gjort, 
fortæller Rasmus Stoklund 
Holm-Nielsen, der nu 
fokuserer på sit arbejde i 
en tid, hvor der skal være 
valg senest i 2023.

– Vi har en ambition om, at 
de mange projekter, vi har 
sat, i søen gerne skulle 
lykkes, og der er godt et år 
til, at der skal være valg. Et 
af de afgørende spørgsmål 
er et forsvar for Arne-

pensionen, som vi er lykkes 
med i valget, her giver vi 
mennesker med at langt og 
hårdt arbejdsliv mulighed 
for at trække sig, og få 
nogle gode år som 
pensionister, og desværre 
vil flere i blå blok ved flertal 
afskaffe Arne-pensionen, 
og det vil jeg være utrolig 
ked af på vegne af de 
mange tusinde danskere, 
der har fået denne 
mulighed efter et hårdt 
arbejde. Vi ser også, at det 
er dem, der ansøger om 
pensionen. Sosu-
medarbejdere, slagtere, 
ufaglærte og lignende, slår 
han fast, men han ved 
også, at der kan være 
mange andre emner, der 
kommer i fokus. Et af de 
spørgsmål vil givetvis blive 
klima.

– Klimaet og kampen for 
klimaet betyder enormt 
meget. Vi befinder os på en 
brændende platform, men 
der kommer også ild fra 
den anden side, når det 
handler om 
sikkerhedspolitik og 
uafhængighed af Putin. Så 
klima- og energispørgsmål 
vil helt sikkert fylde meget i 
valgkampene fremadrettet, 
slutter den nye ordfører.

Rasmus Stoklund 
Holm-Nielsen er 
stolt over valget som 
politisk ordfører for 
Socialdemokratiet, 
og han glæder sig til 
opgaverne som 
partiets helt store 
generalist.

Stoklund ser frem til opgaven som politisk ordfører
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De nyeste tal fra Danmarks 

Statistik viser, at 
ledigheden i Fredericia nu 
er på landsgennemsnittet. 
Det er en politisk milepæl, 
der også fyldte en del i 
valgkampen. 
Socialdemokratiets 
gruppeformand, Søren 
Larsen, gik så langt som at 
love, at hvis 
beskæftigelsestallene 
nåede landsgennemsnittet, 
så ville han fjerne 
dækningsafgiften. 

Dette skulle være en 
gulerod til erhvervslivet om 
at bidrage til at få flere 
lokale i arbejde.

– Lykkes denne satsning er 
det lidt en win-win-win. Vi 
får nedbragt ledigheden, 
virksomhederne får 
kvalificeret arbejdskraft og 
virksomhederne undgår 
dækningsafgiften. 
Desuden er det nærmest 
selvfinansierende, for 
undgår vi de politiske 
dummebøder kan vi bruge 
dem på at fjerne 
dækningsafgiften, lød det 

fra Søren Larsen i 
november.

Nu hvor tallene er nået, så 
står Søren Larsen ved sit 
løfte til erhvervslivet.

– Det vil vi fortsat. I takt 
med at 
midtvejsreguleringen 
forsvinder, så vil vi udfase 
dækningsafgiften. Vi gav 
bolden op til 
virksomhederne, at hvis de 
tog flere – så ville vi udfase 
dækningsafgiften. Det har 
vi nu nået, takket være 
gode politiske beslutninger, 
medarbejdere og ikke 
mindst erhvervslivet. Så 
endelig ser vi effekten af 
de mange nye 
arbejdspladser, vi har fået 
skabt i Fredericia de 
seneste mange år, siger 
Søren Larsen.

Det er en udmelding, der 
vækker glæde hos 
Business Fredericia. 
Formand for Business 
Fredericia, Bent Jensen, 
talte også om 

dækningsafgiften til den 
seneste generalforsamling.

– Dækningsafgiften er 
langt hen ad vejen en 
urimelighedsskat, og når 
den ikke er i alle 
kommuner, er den også et 
konkurrenceparameter. I 
Fredericia kan man ikke 
tage de penge ud af 
budgettet, det har jeg 
respekt for, men jeg er glad 
for, at politikerne har 
kvitteret for det i budgettet. 
Hvis man kan gøre noget 
ved arbejdsløsheden i 
byen, så kan man bruge de 
penge, vi sparer på at 
nedsætte 
dækningsafgiften. Det er 
klart, at det er en skat, 
som er en torn i øjet, lød 
det fra Bent Jensen.

Formand: Det er 
dælme en 
fantastisk nyhed

Det var en tydeligt 
begejstret Bent Jensen, 
der fredag fik at vide, at 

Socialdemokratiet ønsker 
at leve op til deres valgløfte 
og nu vil afskaffe 
dækningsafgiften.

– Det er dælme en 
fantastisk nyhed. Det skal 
de have cadeau for. Det er 
en fornøjelse at arbejde 
sammen med dygtige og 
professionelle folk. Det 
glæder erhvervslivet rigtig 
meget, siger Bent Jensen.

– Det er klart, at det her er 
et signal og en 
håndsrækning til 
erhvervslivet. Basalt set er 
det også en tak og en 
belønning. Der ligger os på 
niveau med de 
omkringliggende 
kommuner. Men det 
forpligter også erhvervslivet 
på den gode måde, så der 
kan komme flere i arbejde. 
Det er helt igennem godt 
håndværk. Det skal de 
have ros for, fortsætter 
Bent Jensen.

Grunden til, at han ikke er 
tilhænger af 

dækningsafgiften er, at det 
for ham er en 
”urimelighedsskat”. Det er 
en skat, som kommunerne 
selv kan vælge at have, 
hvorfor der er store 
forskelle på grundvilkårene 
for virksomheder på tværs 
af kommuner.

– Problematikken er, at 
man beskatter uens. Det 
svarer til, at den enkelte 
kommune kan bestemme 
om, det koster penge at 
køre ind i kommunen eller 
ej. Kommuneskatten kan 
kun ganske lidt reguleres, 
men det her er en skat, 
som man ikke betaler alle 
steder, siger Bent Jensen.

Noget af det politikerne tit 
bliver holdt op på er de 
nationale målinger på 
erhvervsvenlighed. 

Her er Bent Jensen sikker 
på, at en fjernelse af 
dækningsafgiften vil rykke 
Fredericia op på listen.

– Der er ingen tvivl om, at 

Business Fredericia: Det er en fantastisk nyhed

I valgkampen 
lovede 
Socialdemo-
kratiets Søren 
Larsen, at 
dækningsafgiften 
ville blive fjernet, 
hvis Fredericia 
nåede 
landsgennemsnit-
tet på 
beskæftigelsestall
ene. Netop 
dækningsafgiften 
har i mange år 
været en bet for 
erhvervslivet – 
derfor glæder det 
formand for 
Business 
Fredericia, Bent 
Jensen, at den nu 
bliver afskaffet.
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det her får en positiv 
virkning. I deres beregning 
bliver man straffet ved at 
have en dækningsafgift. 
Når nogen slipper for en 
udgift, så er det sjældent, 
man slipper for en klage. 
Det har jeg aldrig oplevet 
før, siger Bent Jensen.

– Jeg synes, at Fredericia 
har rykket sig meget 
signifikant. Men vi skal 
huske, at vi ligger et sted 
med mange andre dygtige 
kommuner. Havde vi ligget 
anderledes, så er det klart 
at vi lå fantastisk. Men det 
her er den bedste nyhed, 
det er der ingen tvivl om, 
lyder det afslutningsvist fra 
Bent Jensen.

Erhvervsdirektør: 
Det er en stor dag 
for erhvervslivet

Det er en stor nyhed for 
Fredericia og for det lokale 
erhvervsliv, siger 
erhvervsdirektør ved 
Business Fredericia, 
Kristian Bendix Drejer. 

Han glæder sig over, at 
flere års hårdt arbejde har 
båret frugt – og at 
politikerne fortjener en stor 
ros for at lytte til 
erhvervslivet.

– Det er helt klart, at det 
her har stor betydning. For 
mange af vores 

medlemmer har det været 
en vigtig sag at få det her 
fjernet, så vi er på lige fod 
med andre kommuner. Det 
er en stor dag for 
erhvervslivet, siger Kristian 
Bendix Drejer og 
fortsætter:

– Det betyder en lempelse 
for mange virksomheder, 
også at vi fremadrettet kan 
sige, at vi har lige vilkår 
med vores nabokommuner. 
Så en stor ros til byrådet for 
at ville fjerne 
dækningsafgiften. Det er 
også dejligt, at man gør det 
man lover, nu hvor vi er 
kommet ned på 
landsgennemsnittet, som 
var målet.

Forud for denne melding 
om, at man nu ønsker at 
fjerne dækningsafgiften 
har været et hårdt arbejde. 
Ad flere omgange har 
Business Fredericia været 
medspiller i sænkelser af 
dækningsafgiften.

– Da Business Fredericia 
blev skabt, fik vi sat et mål 
om, at vi skulle være i top 
10 på ranglisten. Det giver 
den her fjernelse af 
dækningsafgiften en 
mulighed for. Så jeg 
forventer også, at 
erhvervslivet kvitterer. Ikke 
i den næste rangliste, for 
der er allerede stemt. Men 
det har været et langsigtet 
mål at få den fjernet, som 

nu er lykkedes, siger 
Kristian Bendix Drejer.

Selvom der har været et 
hårdt arbejde bag, så vil 
Kristian Bendix Drejer på 
ingen måde tage et stort 
ansvar for, at 
dækningsafgiften nu er på 
vej væk. Derimod sender 
han en stor tak til sine 
medlemmer og politikerne.

– Det har været et forenet 
samarbejde imellem 
erhvervslivet, altså vores 
medlemmer, og politikerne. 
Den har jo været sænket et 
par gange, og er nu på vej 
helt ud. Men det er et 
fælles arbejde om at styrke 
erhvervslivet i Fredericia. 
Det her er med til at styrke 
vores erhvervsfortælling – 
og et vigtigt signal til 
erhvervslivet, siger Kristian 
Bendix Drejer.

Om 
dækningsafgiften:

Dækningsafgiften er en 
ejendomsskat, som i 
Danmark kan pålægges 
dels offentlige ejendomme 
og dels private 
forretningsejendomme som 
bidrag til dækning af de 
udgifter, som 
ejendommene påfører 
kommunen.

Dækningsafgiften for 
forretningsejendomme kan 

højst udgøre 10 promille af 
forskelsværdien, dvs. 
forskellen mellem 
ejendomsværdien og 
grundværdien fra den 

offentlige 
ejendomsvurdering.

For offentlige ejendomme 
afhænger 

dækningsafgiftens 
størrelse bl.a. af, om det er 
en statslig ejendom.
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Efter flere år som sponsor 
for March mod Ensomhed 
har Middelfart Sparekasse 
valgt at opruste og gå med 
hele vejen i kampen mod 
ensomhed.

Når Patrick Cakirli til 
sommer drager ud på sin 
2.000 kilometer lange 
March mod Ensomhed, er 
konceptet, at han kun må 
gå, hvis han har nogen at 
følges med. Det har i al sin 
enkelthed vist sig at være 
så stærkt et signal, at 
tusindvis af danskere har 
gjort Patrick Cakirli 
følgeskab på de danske 
landeveje siden den første 
march i 2017.

Og nu får han også 
følgeskab af Middelfart 
Sparekasse, der efter tre år 

som sponsor nu bliver 
officiel samarbejdspartner 
på projektet.

– Det her projekt giver så 
meget mening for os som 
en sparekasse, der altid 
har taget et socialt ansvar. 
Vi støtter i forvejen 
organisationer som 
Ventilen og Broen, og vi har 
et samarbejde med 
Psykiatrifonden. Vores 
samfundsambition er at 
være til fælles bedste, og vi 
arbejder aktivt på at styrke 
foreningslivet og 
fællesskaber i vores 
lokalområder.

– Og når vi ved, at der er 
400.000 ensomme 
danskere, er vi nødt til at 
forholde os til, at der er 
mange mennesker, som 
står uden for 
fællesskaberne. For os er 
det to sider af samme sag, 
og vi tror på, at adgangen 
til fællesskaber for mange 
kan være en vej ud af 
ensomheden, siger Martin 
Baltser, adm. direktør for 
Middelfart Sparekasse.

Medarbejder med 
på march

Ideen til at støtte March 
mod Ensomhed kom fra 
sparekassemedarbejder 
Helle Holm, som blev 
opmærksom på projektet 
og besluttede sig for selv at 
gøre Patrick Cakirli selskab 
på turen.

– Jeg fik øjnene op for 
Patrick og March mod 
Ensomhed, fordi jeg har 
selv haft følelsen af at 
være ensom, da jeg var 
barn. Det har de fleste jo 
nok på et tidspunkt i livet, 
og derfor syntes jeg, at det 
var et vigtigt budskab, han 
forsøgte at komme ud med. 
Jeg tænkte, at han ikke 
skulle have lov at stå stille, 
så da ruten gik forbi 
Middelfart, besluttede jeg 
mig for, at jeg ville gå med 
ham. Så det gjorde jeg, 
forklarer Helle Christina 
Holm

– Undervejs på turen 
fornemmede jeg, at den 
unge mand manglede 
nogen, der kunne hjælpe 
ham med at få sin idé ud i 
verden. Hans projekt 
sætter fokus på et stort 
samfundsproblem, og han 
hjælper folk med at få 
øjnene op for, at de ikke er 
alene om at være 

ensomme. Da jeg fortalte 
om projektet til mine 
kollegaer, var der slet ikke 
nogen tvivl om, at vi 
selvfølgelig gerne ville 
hjælpe Patrick, fortæller 
Helle Christina Holm, som 
glæder sig over, at 
sparekassen nu bliver en 
regulær samarbejdspartner 
for Patrick Cakirli.

– Det er så vigtigt, at nogen 
sætter fokus på ensomhed. 
Og det gør Patrick. Men i 
takt med at hans projekt er 
blevet større, har han også 
fået mange flere opgaver. 
Så er det altså fedt at 
arbejde et sted, som både 
kan og vil være med til at 
gøre en forskel, siger hun.

Sikret for 
fremtiden

March mod Ensomhed blev 
i 2021 etableret som en 
forening og er kunde i 
Middelfart Sparekasse. Det 
at være en forening betyder 
ifølge Patrick Cakirli, at der 
nu er flere mennesker, som 
kan tage aktivt del i at løfte 
opgaven med kampen mod 
ensomhed. For det er ikke 
kun på landevejen, at 
March mod Ensomhed 

fylder alt for Patrick Cakirli.

– Jeg har dedikeret mit liv 
til at bekæmpe ensomhed, 
og jeg bruger stort set al 
min tid på at arbejde med 
March mod Ensomhed. Det 
har selvfølgelig været 
hårdt, og det er en lettelse 
at vide, at Middelfart 
Sparekasse nu støtter op 
om marchen og mig, så 
projektet er sikret og kan 
lade sig gøre i de 
kommende år. Det betyder 
meget for mig, siger Patrick 
Cakirli.

Øget synlighed

Middelfart Sparekasse er i 
første omgang blevet 
samarbejdspartner i tre år 
og har udover en 
økonomisk indsprøjtning 
blandt andet stillet sin 
marketingafdeling til 
rådighed for at hjælpe 
Patrick Cakirli med at løfte 
nogle af de mange 
forskellige opgaver, som er 
forbundet med March mod 
Ensomhed.

– Patrick har ene mand 
opbygget noget helt unikt, 
men arbejdsbyrden er 
vokset i takt med, at hans 
budskab er nået længere 

ud, og derfor vil vi gerne 
hjælpe ham, hvor vi kan. I 
år er vores fokus især på 
øget synliggørelse af March 
mod Ensomhed i de mange 
byer, Patrick kommer 
igennem, men også i 
pressen, fortæller Martin 
Baltser, som håber, at 
sparekassens egne 
medarbejdere også vil 
hoppe i vandreskoene og 
gå med i den gode sags 
tjeneste.

– Vores 380 medarbejdere 
har naturligvis fået grønt 
lys til at gå med i March 
mod Ensomhed, selv om 
det foregår i arbejdstiden. 
Så jeg håber selvfølgelig, at 
vi kommer til at se nogle 
friske sparekassefolk på 
landevejene, når marchen 
kommer igennem vores 
lokalområder, siger han.

Efter flere år som 
sponsor for March 
mod Ensomhed har 
Middelfart 
Sparekasse valgt at 
opruste og gå med 
hele vejen i kampen 
mod ensomhed.

Middelfart Sparekasse bliver fast følgesvend for March mod Ensomhed
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Det er ikke let at skulle 
finde en ny minister. Slet 
ikke for Mette Frederiksen, 
der driver en et-parti-
regering. Det er mange 
ministerposter, der skal 
uddeles, og når der tilmed 
kommer flere rokader, så 
begynder det at være 
svært for statsministeren.

Allerede da den første 
regering blev præsenteret 
på Amalienborg Slotsplads 
i 2019 blev den hurtigt 
kaldt for ”DSU-regeringen”. 
Det er nok ikke noget, de 

unge socialdemokrater 
brokker sig over, men det 
er bemærkelsesværdigt, 
hvor mange af Mette 
Frederiksens gamle venner 
fra DSU, der fik 
ministerposter på centrale 
områder. Endvidere var der 
tale om en meget ung 
regering, hvor de erfarne 
kræfter ikke var mange.

Socialdemokratiet består 
af flere fløje, der normalt 
skal forenes i en regering. 
Lidt ligesom at indgå i en 
to-parti-regering, hvor 
begge partier skal have lidt 
del i de gode poster. Det 
begynder at tynde ud i det 
for Mette Frederiksen, der 
på mange måder belønner 
de mest loyale af hendes 
folketingsmedlemmer. 
Dem der står last og brast, 
de får også en 
ministerpost, næste gang 
det bliver tid.

Rokaderne har gjort det 
svært
Der har været fem 
ministerrokader i 
statsministerens tid for 
bordenden. Den ene 
mindede mest af alt om et 
politisk statement, hvor 
blandt andet 
Boligministeriet fik tilføjet 
Indenrigsministeriet, for at 
sikre ”bedre sammenhæng 
mellem land og by. Den 

post gik til Kaare Dybvad, 
der i forvejen bestred 
posten som boligminister.

Den første rokade af 
ministre kom tilbage i 
november 2020. Mogens 
Jensen påtog sig et stort 
ansvar, han lagde sig ned 
og han rullede sig rundt. 
Den ulovlige aflivning af 
mink måtte koste at hoved, 
og det blev Mogens 
Jensen, den ellers meget 
karismatiske og 
toneangivende 
socialdemokrat. Siden har 
han været sat helt på 
sidelinjen, alt imens 
minkkommissionen fortsat 
arbejder. I stedet for 
Mogens Jensen i 
regeringen kom Flemming 
Møller Mortensen, en loyal 
partifælle, der blot var 
rigtig glad for at få en 
ministerpost. Siden har vi 
ikke set meget til 
Danmarks 
udviklingsminister.

Efter en tid med så meget 
kritik, at det ikke længere 
var sjovt for Joy Mogensen 
valgte hun, klogelig, at 
trække sig. Hun havde ikke 
følingen med parterne 
inden for hendes 
ressortområde, så hun 
stod ikke tilbage med 
andet valg end at trække 
sig. Det gav en stor 

hovedpine for 
statsministeren. En 
kvindelig statsminister. En 
rød statsminister. I en tid 
hvor ligestilling fylder mere 
end nogensinde før. Når en 
kvinde gik ud, havde 
mange forventet, at en 
kvinde ville komme ind. 
Men sådan skulle det ikke 
blive. Til trods for den i 
forvejen noget skæve 
fordeling hentede 
statsministeren hjælp det 
mest naturlige sted: I 
gruppeledelsen.

Jesper Petersen blev valgt. 
En erfaren politiker med en 
god base i det syd- og 
sønderjyske. Dengang 
virkede det som et rigtig 
godt valg, et valg af en 
politiker på grund af 
kvalifikationer og ikke 
loyalitet. Men i 
bagklogskabens lys kan 
man se anderledes på det. 
Ikke fordi der er grund til at 
anfægte uddannelses- og 
forskningsministerens 
evner, for han har udført sit 
arbejde rigtig godt. Det kan 
man ikke sætte en finger 
på. Men han var den første 
i Mettes loyalitetsprogram.

Et program, hvor 
gruppeformanden er den 
næste i rækken. Et 
program hvor de mest 
loyale overfor 

statsministeren bliver 
udnævnt til 
gruppeformand. Det 
startede med Jesper 
Petersen, der har forsvaret 
regeringens politik på godt 
og ondt. Det er til tider en 
uriaspost at skulle forsvare 
regeringens beslutninger i 
så stor en grad, uden i 
virkeligheden at være en 
del af maskinrummet. Man 
bliver sat på prøve, og det 
samme gør ens loyalitet.

Det blev tydeligt, da Benny 
Engelbrecht måtte trække 
sig, efter en 
mistillidserklæring fra 
Enhedslisten. Her skulle 
der rykket rundt igen – og 
her fik statsministeren en 
kærkommen mulighed til 
at rydde lidt op i flere 
ministeriet. Men Jeppe 
Bruus blev den nye mand i 
regeringen – direkte ud af 
den politiske ordførers 
kontor. Han havde forsvaret 
alt og alle beslutninger, og 
for det blev han belønnet.

I gruppen valgte man 
Christian Rabjerg Madsen, 
en ung mand valgt i 
Kolding – og med et meget 
stærkt bånd til 
finansminister Nicolai 
Wammen. Hurtigere end 
de fleste havde regnet med 
blev det tid til endnu en 
rokade. Her kunne man 

have valgt mange 
forskellige politikere – og 
særligt én kom frem, da 
Mattias Tesfaye skulle 
overtage Justitsministeret: 
Rasmus Stoklund. Dels 
fordi han har været loyal, 
og dels fordi han har været 
en ualmindeligt skarp 
udlændingeordfører.

Men nej. Rækkefølgen i 
loyalitetsprogrammet skulle 
overholdes. Det blev 
Christian Rabjerg Madsen 
der skulle indtræde i 
regeringen. Det tvang 
statsministeren til at flytte 
rundt i regeringen. For 
Rabjerg Madsen var ikke et 
oplagt bud til at være 
udlændinge- og 
integrationsminister, men 
er måske faktisk et rigtig 
godt bud til en Bolig- og 
Indenrigsminister.

Føromtalte Stoklund blev 
ikke minister i denne 
omgang. Men han står 
først på listen næste gang. 
Som ny gruppeformand har 
han nået det øverste skridt 
i Mettes loyalitetsprogram, 
inden ministerposterne 
skal fordeles.

Der skal være tillid 
mellem en 
statsminister og 
dennes ministre. 
Det er klart, ja en 
selvfølge. Men der 
er dog noget 
besynderligt ved den 
regering, som Mette 
Frederiksen har fået 
sat sammen. Det 
minder mest af alt 
om et 
loyalitetsprogram, 
hvor de mest loyale 
partisoldater får 
ministerposterne.

Analyse: Mettes loyalitetsprogram
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Han var flipper. I 1968 blev 
Jan Klein 17 år gammel, 
mens han sugede 
tidsånden til sig og blev en 
del af den nye generation, 
hvis fodfæste var solidt 
forankret i rodløsheden 
med naive idealer. Han 
endte som stofmisbruger. 
Regelret narkoman. Tiden 
flyttede ham. Senere kom 
han til at arbejde med at 
hjælpe andre ud af 
stofmisbrug. I dag udstiller 
han sine værker med en 
eventyrlig fortællerglæde.

Fredericia Kunstforening 
havde lavet flotte plakater, 
hvor de kaldte udstillingen 
for Urban Pop Art. Kleins 
navn var skrevet på med 
de karakteristiske 
halvfjerser farver. Men ved 
ankomsten til udstillingen 
på Kongensgade opdager 
man straks, at der er tale 
om et lykkeligt portræt af 
en tidsepoke. Det som Jan 
Klein har valgt at tage med 
på sin udstilling viser en 
historisk tidslomme af 
Danmarkshistorien, hvor 
landet på linje med det 
øvrige vesten oplevede 
det, man har kaldt for 
ungdomsrevolutionen. 
Produktet af 
efterkrigstidens opgør med 
det regide, stereotype og 
åndsforladte 
produktionssamfund. Klein 
er født i 1951. Nogenlunde 
på samme tidspunkt at 
Danmark endeligt gik fra at 
være et landbrugssamfund 
til at blive et industrielt 
samfund. I hans teenageår 
begyndte kvindernes 
frihedskamp at få kontante 
resultater, hvor den nye 
generation af kvinder ikke 
havde tænkt sig at 
underlægge sig mændene 
længere, men ville kræve 
deres egen ret og liv. De 
ville uddannes, have 
arbejde og være 
uafhængige. 

Sammensmeltningen af 
den nye bølge af 
kønsidentitet med 
ungdomslivet gav mening. 
Håret voksede. Bukserne 
blev brede. Slips og kjoler 
kunne kasseres. Anything 
goes.

Idealerne blev pludseligt 
vigtige. Som alle 
generationer fik man sine 
ikoner. The Doors. Jimi 
Hendrix. The Beatles. David 
Bowie. For flipperne ikke 
mindst John Lennon der 
blev en frontfigur for 
fredsbevægelsen. 
Flipperne blev et ord til at 
beskrive den gruppe af 
unge, der helt skejede ud 
fra samfundsnormerne og 
gjorde livet til en kunst i sig 
selv. Kunsten at drømme 
om og ønske sig mere end 
blot at være en del af 
produktionssamfundet, gå 
på arbejde og gøre hvad 
der blev sagt.

– Vi troede sgu på det. Når 
John Lennon sagde 
“peace, not war”. Og vi 
mente det faktisk!, siger 
Klein med en 
indforståethed og dialekt 
fra Københavns gader og 
stræder.

På væggene omkring ham 
hænger der et udpluk af 
hans opfindsomhed og 
kreative talent. De store 
ikoner er der. David Bowie. 
Jim Morrison fra The Doors. 
Men pludselig dukker ABBA 
op. 1970ernes ultimative 
popsensation, der på 
mange måder var 
hvermands eje og havde en 
iørefaldende slagkraft. 
Glimmer, guld og vanvittige 
kostumer.

– Den kom lige pludselig. 
Nu havde de jo for nylig 
besluttet sig for at blive 
gendannet som 
avatargruppe 40 år efter de 
stoppede. Det syntes jeg 
var imponerende, og det 
inspirerede mig. Så der 
kom de op, siger Klein. For 
han fandt det dybt 
interessant at ABBA vil 
genopstå som avatarfigurer 
i et tidsløst format, hvor de 
fortsat er unge i en digital 
verden.

– Det er pissemodig gjort 

af ABBA. Det passer ind i 
min verden af undren. 
Ideen er at man skal kunne 
drømme sig tilbage til 
nogle af de oplevelser man 
har haft. Jeg har haft lavet 
mange værker med idoler. 
Nogle folk har kommet og 
sagt at de havde været til 
den der koncert, hvor der 
hang en billet på et af mine 
værker. Så er der et ikon 
som David Bowie. Han er 
en af dem, som man 
temmelig sikkert vil kunne 
huske om 50 år og mere. 
På samme måde som 
Beethoven. Der er masser 
af popmusik som man 
glemmer, eller som bare 
ryger ud i sandet. Men der 
er nogle som vil overleve 
det hele i folks erindring, 
stråler Klein.

Der er tanker bag ved 
værkerne. At man kan tro 
på noget. Klein giver 
eksemplet med at man kan 
finde et kors på nogle af 
hans værker. For det har 
gjort en forskel for ham at 
tro på noget. Ikke at han 
holder sig til det ene eller 
andet skal være 
grundprincippet:

– Jeg synes der findes så 
mange smukke ting, som 
får en værdi når det 
kommer op. Når det ligger 
på jorden så har det ingen 
værdi. Men tager man den 
der kapsel op og placerer 
den på et lærrede. Så er 
den værdifuld.

Det kan være lidt svært at 
komme med en fast 
beskrivelse af et tema for 
udstillingen. Men Jan Klein 
har en klar ide om, hvad 
hans kunst skal kunne:

– Min kunst skal være 
grim. Det skal ikke være 
pænt. Men grimt. Det skal 
indeholde noget grimt. Hvis 
du tager det byggeri, der er 
kommet på Islands Brygge. 
Så er det rædselsfuldt 
grimt. Der er intet smukt 
tilbage. Det er 
elementbyggeri og høje, 
mærkelige huse. Det er 
dårlig bygget. Gennemført 
elendigt og koster det 
hvide ud af øjnene. Så en 
af tankerne er, når de får et 
værk ind i deres pæne, 
sterile og konservative 

møbelhjem, så ophæver 
det noget af den her totale 
og stringente ligegyldighed 
der er i det.

Den tidslomme som Klein 
har fået op på væggene 
hos Fredericia 
Kunstforening 
repræsenterer også en 
periode af hans liv, hvor 
han oplevede verden 
meget kaotisk.

– Jeg var misbruger. 
Kaotisk. Men tiden. Den 
var god. Man var i det. Man 
oplevede det på en anden 
måde. Musikken var mere 
ægte. Doors. Jimi Hendrix. 
En naiv protest om at 
verden kunne blive bedre. 
John Lennon kunne lægge i 
en seng med Yoko Ono og 
kræve fred. Og vi troede 
sgu på det. Man var så 
naiv. På en eller anden 
måde hænger det stadig 
fast i mig. Jeg tror 
stadigvæk på det. Jeg har 
lige lavet et nyt billede. Det 
er bare et landkort. Og så 
har jeg taget teksten fra 
John Lennon:

“I don’t wanna be a soldier, 
mama. I don’t wanna die”.

– Det er en fantastisk 
tekst! Ikke? Den siger jo alt 
om at hvis bare man havde 
en tanke om fred. Giv ham 
en blomst i stedet for et 
gevær. Det var nok noget at 
det, der var smukkest. At 
man troede på fred. Der 
var et grundliggende håb. 
Vi havde en disrespekt 
mod autoriteter. Efter 
krigen blev alt status, 
status og status. Det 

handlede om at få et 
køleskab og den slags. Mor 
kom ud at arbejde. Man fik 
nøglebørn. Det kom i 
1950’erne og 1960’erne. 
Det gik vi imod. Vi ville bare 
ryge noget hash og høre 
noget musik. Dele blomster 
ud og have fred.

Indtil 2009 havde Jan Klein 
viet sit liv til at hjælpe 
misbrugere. Da han var 
ung gik han på 
kunstakademiet. Men fordi 
han kom ud i misbrug, røg 
han ud af det. Han startede 
nogle behandlingshjem, 
men har altid malet. Først 
som en hobby. Men han 
solgte nogle billeder. Da 
han holdte op med at have 
behandlingshjem skulle 
han finde på noget andet. 
Det var ikke meningen at 
han skulle udstille eller der 
var nogle ambitioner:

– Jeg har ikke nogle 
ambitioner. Jeg er meget 
beæret over, at jeg får lov 
til at udstille. Jeg er 
kommet til New York, Oslo 
og masser af andre steder. 
Men jeg gør ikke noget for 
det, siger Jan Klein.

Ved siden af Klein står 
Fredericia Kunstforenings 
formand, Poul Bernstorff 
Jakobsen. Efter to år med 
nedlukning er der ved at 
være gang i aktiviteterne i 
foreningen igen, og det 
glæder Jakobsen meget. 
Han lytter interesseret med 
i samtalen med Jan Klein, 
der tager os tilbage til 
hippietiden og 
ungdomsrevolutionen. Som 
altid har Fredericia 
Kunstforening lagt stor 

energi i at få udstillingen 
op at køre, og frem til den 
22. maj 2022 kan man se 
Jan Kleins fascinerende og 
nærmest historiske værker 
i lokalerne på 
Kongensgade nummer 111 
i Fredericia.

– Det er en udstilling, der 
taler til de unge, på trods 
af at jeg nu kan høre, at 
det er med rødder i 
1968’er generationen. Det 
er jo pop art, og det som 
de unge vil have. Men det 
er sjovt at se når man går 
rundt og snakker med 
gæsterne i dag til 
ferniseringen, at der er 
mange, der godt kan huske 
den tid. De synes det er 
fantastiske billeder, siger 
Jakobsen.

I foreningen kan man godt 
mærke at der ikke kommer 
så mange gæster som før 
coronakrisen, men det er 
på vej frem. Der kommer 
flere og flere. Og også flere 
medlemmer. Så Poul 
Bernstorff Jakobsen er glad 
for interessen og håber at 
se så mange som muligt til 
den spændende Klein-
udstiling, og lover at 
programmet til de 
kommende udstillinger 
bliver lige så godt som den 
aktuelle oplevelse med Jan 
Klein.

Udstillingen kan ses i 
perioden 6. maj til og med 
den 22. maj 2022
Åbningstider: Tirsdag-
fredag kl. 14-17, lørdag kl. 
11-17, søndag kl. 14-17.
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Tiden sad fast i 1960’ernes ungdomsidealer
Kunstneren Jan 
Klein udstiller hos 
Fredericia 
Kunstforening med 
original 
genbrugskunst.

Af Janus Bang
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