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Det er en sundhedsreform, 
som ikke er den største i 
historien, men den sætter 
retning på en række 
områder. I aftalen fremgår 
det også, at der skal 
foretages en analyse af 
lægevagtsdækningen i 
Danmark.

– Aftalepartierne er enige 
om, at der skal udarbejdes 
analyser af 
vagtlægeordningerne med 
henblik på at belyse 
potentiale for at frigøre 
lægetid og fremme 
rekruttering til almen 
praksis og dermed 
lægedækningen. 
Analyserne skal se på, 
hvordan de eksisterende 
modellers respektive 

organisering påvirker 
brugen og udbuddet af 
speciallægeressourcer i 
almen praksis. Analyserne 
skal også bidrage til at 
belyse fordele og ulemper 
ved de forskellige 
vagtlægeordninger i forhold 
til blandt andet 
hensigtsmæssig udnyttelse 
af lægefaglige ressourcer 
og sammenhæng til 
akutafdelingerne. De 
konkrete analyser drøftes i 
regi af partnerskabet for 
bedre lægedækning, hvor 
bl.a. de Praktiserende 
Lægers Organisation 
deltager. Aftalepartierne er 
enige om at afsætte 2 mio. 
kr. i 2022, lyder det i 
sundhedsreformen.

I Region Syddanmark 
pågår der lige nu 
forhandlinger om 
lægevagtsdækningen, efter 
det kom frem, at 
Praktiserende Lægers 
Organisation først havde 
lukket 10 
konsultationssteder og 
siden helt opsagt 

overenskomsten med 
Region Syddanmark. Det er 
vigtigt at få styr på 
lægevagtsdækningen lyder 
det fra Dansk Folkepartis 
sundhedsordfører, Jens 
Henrik Thulesen Dahl.

– Vi oplever udfordringer 
rundt omkring med at få 
det til at fungere og gøre 
det som det skal kunne og 
med at få vagtlægerne til 
at være der, når de skal 
være der. Da vi ikke helt 
ved hvad vi skal gribe og 
gøre i, så lad os da få 
analyseret og få nogle greb 
at gribe i, siger Jens Henrik 
Thulesen Dahl.

– Det er meget 
kendetegnende for den her 
aftale, at vi får analyser 
som kommer tilbage til os, 
så vi kan træffe 
beslutninger og finde 
midler hen ad vejen, 
fortsætter Jens Henrik 
Thulesen Dahl.

Der er afsat ganske 
begrænsede midler i den 

nye sundhedsreform.
Derfor er der ikke meget at 
gøre brug af. Men der kan 
måske findes penge ved at 
optimere nogle processer – 
blandt andet lægevagten. 
Dokumentarer har vist, at 
der er praktiserende læger, 
der tjener store beløb på at 
dække lægevagten, og at 
de har haft flere opkald 
end det ellers lægefagligt 
burde være muligt. Så der 
er plads til forbedring, siger 
Jens Henrik Thulesen Dahl.

– Det er ikke en gangbar 
løsning. Det er derfor, vi har 
brug for at se på 
strukturerne, så vi ikke 
ender med en løsning, hvor 
vi skal betale det blå ned 
fra himlen for at få lægerne 
til at være derude. Noget af 
det handler også om, at 
der er for få læger. Mange 
føler sig rigeligt belastede i 
hverdagen, så det er svært. 
Så vi ser også ind i at 
skulle fastholde det høje 
uddannelsesniveau, så vi 
kan få flere ud og åbne 
praksis og måske derfor 

også få en bedre struktur 
på at lægevagten bliver 
dækket, forklarer Jens 
Henrik Thulesen Dahl.

Formand for udvalget for 
den nære sundhed i 
Region Syddanmark, Bo 
Libergren, ser positivt på 
den kommende analyse af 
lægevagtsområdet. Der 
kan altid findes gode 
argumenter for at samle de 
gode og dårlige erfaringer. 
Men samtidig håber han 
på, at regionerne fortsat 
har frihed til at sætte 
politiske servicemål.

– Det er ikke så længe 
siden, at 
Sundhedsstyrelsen lavede 
en sammenligning, så på 
den måde er det ikke 
ukendt at se dem på 
tværs. Det er svært at 
være imod en analyse af 
området. Det giver sig selv, 
at kigger man på noget, så 
kan man se, hvor styrkerne 
og svagheder er. Det kan 
være udmærket til 
inspiration, siger Bo 

Libergren.

– Hvis der er gode ting, vi 
kan lære af hinanden, så 
skal vi selvfølgelig gøre det. 
For mig er det afgørende, 
at der skal være plads til 
de forskelle, der handler 
om, hvor man er i landet og 
hvordan man kan 
organisere samspillet 
mellem sygehusvæsnet og 
de politiske ønsker til 
betjeningen i lægevagten, 
fortsætter han.

Der pågår netop nu 
forhandlinger om 
lægevagtsdækningen i 
Region Syddanmark. Det er 
forhandlinger som ikke 
bliver ændret med 
sundhedsreformen, slår 
Libergren fast.

– Vi har et igangværende 
forhandlingsforløb. En 
analyse der kommer ude i 
fremtiden spiller ingen rolle 
i den sammenhæng, siger 
Bo Libergren.

Sundhedsreform: Lægevagten skal analyseres

Et bredt flertal i 
Folketinget har 
landet en aftale 
om en ny 
sundhedsreform.

Af Matthias Runge Madsen
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Kommunerne skal løse 
flere opgaver og med større 
kvalitet. Der skal stilles 
flere krav til kommunernes 
arbejde, så der ikke er tale 
om et ”postnummer 
lotteri”, men i stedet at der 
er en mere ensrettet 
kvalitet på tværs af landets 
kommuner. Borgmester i 
Middelfart Kommune, 
Johannes Lundsfryd, ser 
blandet på aftalens 
indhold.

– Jeg synes, at aftalen 
indeholder både noget, der 
er ganske fornuftigt og 

samtidig er der 
advarselslamper, der 
blinker. Den fornuftige del 
er, at det utvivlsomt er 
fornuftigt at bruge den 
viden, der er rundt i landet. 
Så det der med, at man 
som udgangspunkt tænker, 
at vi gør det så godt som 
muligt og stiller krav herom 
er fornuftigt. Så det 
kommer meget an på, 
hvordan det bliver 
udformet i detaljer, siger 
Johannes Lundsfryd og 

fortsætter:

– På ældreområdet går vi 
jo i den modsatte retning af 
det her. Vi er blevet sat fri 
og forsøger at komme 
udenom bureaukratiet. Så 
vi skal sikre os, at de nye 
mål og krav der bliver sat 
med en sundhedsreform 
ikke betyder, at det lister 
bureaukrati ind ad 
bagvejen. Man risikerer at 
pille alt fleksibilitet og 
fornuft ud. Og det tror jeg 
ikke på tjener borgerne.

– Djævlen ligger i detaljen 
omkring, hvad det præcist 
betyder. Det kan være, at 
det bliver en gevinst, men 
det kan også blive et 
bureaukratisk monster. 
Men jeg synes, det er 
meget fornuftigt med en 
større grad af nærhed i 
sundhed. Det åbner 
forhåbentlig for et tættere 
samarbejde mellem 
kommunerne, regionerne 
og de praktiserende læger. 
Det med at styrke 
samarbejdet om 

borgernære forløb kan 
blive en kæmpe fordel, 
siger Johannes Lundsfryd.

Nærhed i sundhed er også 
en politisk mærkesag i 
Middelfart. Man har 
igangsat arbejdet med et 
sundhedshus, så der kan 
leveres en mere nær 
sundhed i kommunen. 
Derfor hilser Johannes 
Lundsfryd aftalen 
velkommen.

– Når det handler om de 
mere enkle ting, så er der 
ingen grund til at folk skal 
være på et sygehus i 
Odense eller Vejle. Det kan 
give mere mening at lave 
de mindre tiltag i 
nærheden af hvor man bor, 
i stedet for at sætte hele 
dagen af til at rejse, siger 
Johannes Lundsfryd og 
fortsætter:

– Så vi tror mere på, at 
man kan ordne det tæt på 
giver mere kvalitet i 
borgernes hverdag. Når det 
handler om rehabilitering, 
vil vi gerne have mere 
moderne forhold. Det er 
typisk de ældre, der bruger 
dem, og de forhold vi har er 
for slidt. Så vi har brug for 
at få mere kvalitet.

Nu når I allerede har sat 
gang i arbejdet med et 
sundhedshus, har I også 

tænkt jer at søge om 
midler til et nærhospital?

– Det er for tidligt at sige, 
men jeg glæder mig til at 
følge det tæt, siger 
Johannes Lundsfryd.

I aftalen ligger, som nævnt, 
flere opgaver og krav for 
kommunerne. 
Kommunerne er allerede 
presset på økonomien. Ikke 
nødvendigvis på 
kassebeholdningen, men 
på muligheden for at bruge 
dem. Derfor er det vigtigt, 
at pengene følger med og 
kan bruges, siger Johannes 
Lundsfryd.

– Det er almindelig sund 
fornuft kan man sige, at 
når der er en opgave skal 
pengene følge med. Følger 
de ikke med skal de hentes 
andre steder. Specielt når 
det handler om ting vi skal 
opfylde. Det er klart, at hvis 
vi i Middelfart Kommune 
manglede penge for at leve 
op til krav, så skulle vi finde 
det på andre 
velfærdsområder. Så det er 
klart, at det er vigtigt at 
pengene følger med, siger 
Johannes Lundsfryd.
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Lundsfryd: Det kan blive et bureaukratisk monster

Borgmester i 
Middelfart 
Kommune, 
Johannes 
Lundsfryd, ser 
todelt på den 
brede aftale om en 
sundhedsreform, 
der blev 
præsenteret 
fredag morgen. 
Der er gode 
elementer, men 
samtidig advarer 
han om, at det 
ikke må give mere 
bureaukrati for 
kommunerne.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Borgmester i Fredericia 
Kommune, Steen Wrist, 
tager gerne flere opgaver – 
så længe pengene følger 
med og kan bruges.

Der kommer til at blive lagt 
flere opgaver over til 
kommunerne på 
sundhedsområdet. 
Samtidig kommer der også 
større krav til det niveau 
kommunerne skal levere 
på. 

Det er fint med Steen Wrist 
så længe, at der følger 
penge med – men næsten 
endnu vigtigere, at man 
også får lov til at bruge 
dem.

– Det har ligget i kortene 
længe, og det er vi egentlig 
klar til. Men, for der er et 
men, vi kommer til at følge 
nøje om pengene følger 
med eller der er tale om 
endnu en opgaveglidning. 
Efter kommunalreformen, 
der efterhånden er 15 år 
gammel, var der en 
opgavefordeling. Dengang 
fik kommunerne flere 
opgaver, og det gør vi også 
nu. Men vi holder øje med 
om pengene følger med, 
siger Steen Wrist.

– Det er vigtigt for mig at 
sige, at vi er glade for det 
her. Vi er tættere på 
borgerne. Vi tror på, at 
sundhed er godt tæt på. 
Det er afgørende vigtigt, at 
vi alle sammen har et godt 
og et sundt liv, helt 
overordnet. Det har været 
vigtigt for os at få skabt 
sundhedshuset. Vi tror på, 
at de her faglige miljøer gør 
det attraktivt at have en 
praksis. Andre steder er 
man udfordret med at 
tiltrække folk, det oplever vi 
ikke, fortsætter han.

Nærhospitaler ikke 
længere placeret

Som en del af regeringens 

udspil til en 
sundhedsreform fremgik 
der et klart ønske om, at 
oprette op mod 20 
nærhospitaler – hvoraf 
definitionen skal 
specificeres nærmere af 
Sundhedsstyrelsen. 

I den politiske aftale blev 
det besluttet, at der skal 
være 25 nærhospitaler, 
men samtidig er 
placeringen af dem helt 
udeladt.

Regeringen havde ellers i 
deres forslag udpeget 13 
byer, heriblandt Fredericia. 
Men Steen Wrist er ikke så 
bekymret, han tror på, at 
Fredericia Sundhedshus er 
et klasseeksempel på et 
muligt nærhospital.

– Det er et yndet 
udflugtsmål at komme til 
Fredericia og se hvordan 
man kan bygge det op. Det 
er ikke kun kommunale 
funktioner, men også 
regionale funktioner. Jeg 
tror enormt meget på at 
samle faglighederne 
decentralt, siger Steen 
Wrist og fortsætter:

– Der er ikke længere 
nogen steder der er nævnt 
med geografi. Der står at vi 

skal søge ind – og det har 
vi tænkt os at gøre. Det 
tager jeg med ophøjet ro. Vi 
har så meget at byde med. 
Der var en grund til, at vi 
stod der. Der er meget at 
bygge på. Vi har allerede 
otte etager og meget 
indhold. Så det er oplagt at 
se, hvad vi mangler. Det 
har vi tænkt os at søge ind 
på.

Der er både kommunale og 
regionale tilbud samlet i 
Fredericia Sundhedshus. 
Derfor er det ikke alene op 
til Fredericia Kommune at 
sikre et nærhospital, det 
kræver også et godt 
samarbejde med regionen. 
Men her har Steen Wrist 
meget tillid til de tre lokalt 
valgte medlemmer af 
regionsrådet.

– Det skal ske i 
samarbejde med 
regionerne. Der har jeg 
tænkt mig også at sende 
en stafet af sted. Vi har tre 
regionsvalgte i Fredericia 
lige nu. Jeg ved, de er valgt 
for hele regionen, men jeg 
håber, de bærer Fredericia 
med sig. Jeg synes, vi har 
et rigtig godt samarbejde 
med regionen på mange 
områder, siger Steen Wrist.

– Vi går ind i det her 
positive og klar. Vi kommer 
til at kæmpe for Fredericia, 
men vi holder et vågent øje 
med om pengene kommer 
med, slår Steen Wrist fast.

Hvor Steen Wrist ikke er 
bekymret for muligheden 
for at få et nærhospital – 
og ej heller de stigende 
krav til kommunerne, så er 

han mere bekymret for, om 
der atter bliver tale om en 
opgaveglidning, hvor der 
ikke følger penge med det 
nye og større ansvar. Én 
ting er pengene, dem har 
man i Fredericia Kommune, 
noget andet er tilladelsen 
til at bruge dem. Det bliver 
vigtigt at holde øje med, 
siger Steen Wrist.

– Der er penge i kassen 
her, det handler om, hvor 
mange af de penge vi må 
bruge. Det kommer samme 
sted fr, som opgaven nu 
bliver stillet. Det er ikke nok 
med kroner, vi skal også 
have lov at bruge dem. 
Ellers stiller de os med en 
svær opgave. For så er det 
bare flere penge i kassen, 
der ikke må bruges, lyder 
det afslutningsvist fra 
Steen  Wrist.

Fredag 
præsenterede et 
bredt flertal i 
Folketinget en ny 
sundhedsreform, 
der skal sikre flere 
praktiserende 
læger, 
nærhospitaler og en 
gennemgang af 
lægevagts-
ordningerne.

Wrist: Pengene skal også kunne bruges

6
ONSDAG 25. MAJ 2022

Af Matthias Runge Madsen

Foto: AVISEN

AVISEN POLITIK

Foto: AVISEN





Hun undrer sig over, at 
placeringen af 
nærhospitaler er 
forsvundet i den endelige 
aftale.

– Derfor er aftalepartierne 
enige om en reform, som 
skal sætte retning for en 
nødvendig omstilling af 
sundhedsvæsenet. Vi skal 
styrke det nære 
sundhedsvæsen, så flere 
kan blive behandlet i eller 
tæt på hjemmet blandt 
andet ved hjælp af digitale 
løsninger. Der skal være 
høj kvalitet i den nære 
indsats og et stærkere 
samarbejde på tværs af 
sundhedsvæsenet, så flere 
kan leve et godt og langt liv 
med kronisk sygdom. 

Medarbejderne skal i 
centrum, og der skal 
sættes fokus på, at vores 
dygtige 
sundhedspersonale har 
både tid, rum og 
kompetencer til at løse 
kerneopgaven. Der skal 
være adgang til en 
praktiserende læge i hele 
landet og hurtig hjælp, hvis 
ulykken rammer. Og vi skal 
arbejde for mere lighed i 
sundhed, og for at 
borgerne og deres 
pårørende i endnu højere 
grad inddrages i 
behandlingsforløbet, lyder 
det i aftaleteksten for en ny 
sundhedsreform.

Der skal mere nærhed i 
sundhed – en ambition 
som gruppeformand for 
Dansk Folkeparti i 
Fredericia Byråd, Susanne 
Eilersen, sagtens kan 
forstå. Dog skal det ikke 
bare være flere opgaver til 
kommunen, pengene skal 
følge med – og 
kommunerne skal have lov 
til at bruge dem, siger 
Susanne Eilersen.

– Jeg tænker sagtens, at vi 
som kommuner kan løfte 
opgaven, hvis vi får 
økonomien til det. Det 
hjælper ikke de sætter en 
pulje ud, så vi kan få 
penge, hvis ikke det er 
uden for servicerammen. I 
Fredericia rammer vi loftet, 
og der duer det ikke med 

en pose penge. Jeg er helt 
klar på, at vi sagtens kan 
løfte flere opgaver også 
inden for sundhedsvæsnet. 
Vi har haft meget fokus på 
det i flere år, så i Fredericia 
er vi langt foran andre 
kommuner. Men vi har 
brug for, at den pose penge 
ikke har indvirkning på 
servicerammen. De 
opgaver vi så får, vil gå ud 
over andre 
velfærdsområder. Så jeg er 
helt enig i, at vi kan og skal 
løfte flere opgaver, men det 
skal ikke være på 
bekostning af andre 
områder, siger Susanne 
Eilersen.

– Jeg synes ikke, det er ok 
at stille krav uden at 
justere servicerammen. 
Det er let at pålægge krav, 
hvis ikke de kan få lov at 
bruge pengene derude. 
Regeringen ved, at vi er 
presset. Så hjælper det jo 
ikke, at man giver 
kommunerne flere opgaver. 
Så er det, at vi skal lave 
mere og mere for de 
samme penge. Jeg synes 
ikke, at det er i orden, at 
man pålægger 
kommunerne større 
ansvar, hvis ikke 
økonomien følger med – 
også, at det ikke påvirker 
serviceloftet. I Dansk 
Folkeparti synes vi det er 
fint at lægge flere opgaver 
ud, men hvad skal 
regionerne så lave? Og skal 

de drives, som det gøres i 
dag? Det er en helt anden 
snak, man kan tage, siger 
Susanne Eilersen.

I regeringens 
sundhedsudspil stod der 
oplistet 13 byer, der kunne 
forvente at få et 
sundhedshus. Det vakte 
stor glæde i Fredericia, 
hvor Fredericia 
Sundhedshus i flere år har 
været en politisk prioritet. 
Men med den politiske 
aftale er alle placeringer 
nu pillet ud. Det undrer 
Susanne Eilersen.

– Jeg synes, det er en 
mærkelig fremgangsmåde. 
Det er mærkeligt at sætte 
navne på noget. Det er en 
mærkelig proces at 
navngive nogle steder til at 
få et nærhospital, og at 
man nu fjerner navnene. 
Så burde man bare have 
sat antal på, siger Susanne 
Eilersen og fortsætter:

– Når det så er sagt, så er 
jeg sikker på, at med det 
sundhedshus, vi har, så er 
det stadig i spil. Så må vi 
søge og gå aktivt ind i det. 
Det er en selvfølge. Det er 
jeg også sikker på, at når vi 
ansøger om det, så vil vi 
også komme i spil til de 25 
nærhospitaler. Jeg synes 
ikke, det her er en ordentlig 
proces, men det er klart, at 
vi skal søge ind.

– Jeg synes, det er at 
trække folk rundt i 
manegen. Det er ikke kun 
Fredericia. Det er at give 
dem en slikkepind og tage 
den fra dem igen. Men jeg 
vil sige, at det skal ikke 
tage modet fra Fredericia. 
Vi er så langt fremme i 
projektet, at jeg er slet ikke 
i tvivl om, at vi kommer i 
spil til et nærhospital i 
Fredericia. Det burde vi så 
langt fremme vi er. Vi 
mangler ikke ret meget for 
at være der, slår Susanne 

Eilersen fast.

Der er allerede mange 
funktioner i 
sundhedshuset, men 
særligt en lægevagt og 
røntgen mangler i forhold til 
det indhold regeringen 
forventede i et nærhospital.

– Så er der et udestående 
med lægevagt. Og det 
kommer der så en analyse 
af, hvilket der er behov for. 
Det har vi talt meget om 
tidligere, og det er bestemt 
ikke sidste hang. Men en 
lægevagt og røntgen, så er 
vi prototypen på 
regeringens første udspil til 
et nærhospital. Så må vi 
tage det derfra og søge. 
Med det er klart, at det er 
som at få en våd klud i 
hovedet. Men vi må 
indstille os på det og 
komme i gang, lyder det 
afslutningsvist fra Susanne 
Eilersen.

Et bredt flertal i 
Folketinget har 
indgået en aftale 
om en ny 
sundhedsreform. 
Der er flere gode 
grunde til at give 
kommunerne 
mere ansvar, siger 
Susanne Eilersen 
(DF) og 
understreger, at 
pengene skal følge 
med.

Eilersen: Som at give en slikkepind og tage den fra os igen
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Fredag morgen var der 
indkaldt til pressemøde i 
Sundhedsministeriet. Ud 
på de sene nattetimer var 
et bredt flertal blevet enige 
om en ny sundhedsreform. 
Ikke den største i historien, 
men ikke desto mindre en 
aftale med stort set hele 
Folketinget bag. Der er 
gode elementer i aftalen, 
siger Bo Libergren, 
formand for Udvalget for 
den nære sundhed i 
Region Syddanmark.

I udvalget for den nære 
sundhed i Region 
Syddanmark arbejder man 
med meget af den 
sundhed, der er tæt på 
borgerne. Det er både 
lægevagten, der har været 
et stort problem i Region 
Syddanmark, men også de 
kommunale 
sundhedshuse, der nu i 
flere tilfælde skal 
omlægges til 
nærhospitaler. Formand for 

udvalget, Bo Libergren, 
glæder sig over, at der ikke 
alene bruges penge på 
anlæg af nærhospitaler, 
men i stedet også er sat 
midler af til hjemmeudstyr.

– Man kan ikke bruge fire 
milliarder meningsfyldt på 
nærhospitaler. De steder 
de talte om, har vi jo de 
funktioner, de nævner Så 
med mindre man sætter 
skilte op i massivt guld, så 
er det svært at bruge så 
mange penge. Så at bruge 
nogle af pengene på udstyr 
til hjemmebrug, det er 
godt. En ting er, at man kan 
komme på et nærhospital, 
men man har flere ting, 
hvor man kan komme 
tættere på, siger Bo 

Libergren.

– Man kan sige, at det er 
en halv milliard, der ikke 
var der i går. Så det tænker 
jeg, at vi kan få lavet en 
god del med, hvis vi i 
regionerne får den 
nødvendige frihed. Jeg 
synes, det er vigtigt med en 
frihedsgrad til 
kommunerne og 
regionerne, fortsætter han.

Når nærhospitalerne skal 
findes, er der lagt op til 
mere frit slag end i 
regeringens udspil. I 
regeringens udspil var der 
placeret nærhospitaler – 
også i Region Syddanmark. 
Men Bo Libergren glæder 
sig til samarbejdet med 

kommunerne om at sikre 
nærhospitaler i regionen.

– Jeg tænker, at der skal 
være en proces og en 
dialog med kommunerne. 
Men jeg tænker, at de tre 
lokaliteter er oplagte, for i 
realiteten findes rigtig 
meget af det konkrete 
indhold i forvejen. Der kan 
siges at mangle lidt udstyr 
på nogle af stederne, men 
der er anlægspengene fint 
givet, siger Bo Libergren.

Der har været politisk 
diskussioner om, hvordan 
nærhospitalerne placeret. I 
regeringens udspil var der 
udpeget 13 placeringer, 
hvor der allerede var 
veludviklede 

sundhedshuse. Men det 
handler om respekt for 
borgernes penge, lyder det 
for Bo Libergren.

– Det er en måde at læse 
det på. En anden måde er, 
at det her er respekt for 
samfundets ressourcer. Nu 
tager de udgangspunkt i de 
steder der allerede er de 
ting, man skal bruge. Jeg 
har været med i processen 
omkring sundhedshuse i 
mange kommuner. Jeg har 
endnu ikke oplevet, at 
kommunerne stod med alt 
for mange penge i 
overskud. Så det er 
aktiviteter, der i forvejen 
skulle laves. Det er 
selvfølgelig, fordi der ikke 
er nogen, der flyder i 

penge, siger Bo Libergren.

– Det er altid en fordel, 
hvis vi får økonomi stillet til 
rådighed tril at bringe 
sundheden tættere på 
borgerne. Udfordringen er 
økonomi og menneskelige 
ressourcer til at gøre det. 
Én ting er kronerne, men tit 
er det jo de menneskelige 
ressourcer, vi mangler. Vi 
kan tale nok så meget om 
penge, det er også nok så 
meget et spørgsmål om 
hænderne. Vi kan uddanne 
alle de praktiserende 
læger, vi vil. Den reelle 
udfordring er at få lægerne 
ud i landet, lyder det 
afslutningsvist fra Bo 
Libergren.

Bo Libergren 
mener, at nærhed i 
sundheden er 
afgørende, og at 
det er godt, at der 
ikke udelukkende 
skal bruges penge 
på anlæg af 
nærhospitaler.

Libergren: Nærhed i sundhed er afgørende
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  SAMFUNDAVISEN

I Det Ønskede Samfund 
har det at være sit ansvar 
bevidst – som 
samfundsborger –  en helt 
særlig klangbund, 
resonans og betydning for 
det velfærdssamfund og 
det demokratiske samfund, 
som vi ønsker og stræber 
efter. Ansvaret er 
allestedsnærværende. Det 
er ofte tavs viden, som 
mestendels flyder ubevidst 
rundt blandt os, og det 
fortjener et større fokus på 
vejen mod det samfund vi 
ønsker os. At være sit 
ansvar som 
samfundsborger bevidst er 
derfor temaet for denne 
uges artikel.

At tage ansvar

At tage ansvar debatteres 
ofte ud fra flere 
perspektiver. Det rent 
juridiske eller det mere 
filosofiske, etiske og 
moralske ansvar, hvor det 
første går på ansvaret i 
forhold til overholdelse af 
normer knyttet til retslige 
sanktioner, fx straf eller 
erstatninger, og hvor det 
andet går mere på årsagen 
til den pågældende 
hændelse, om årsagen er 
bevidst, ubevidst eller helt 
tilfældig. I det moderne 
velfærdssamfund, som vi 
kender det i Danmark, er 
der generelt godt styr på de 
juridiske aspekter, 
hvorimod der på de etiske 
og moralske 
ansvarsområder stadig er 
rigelig plads til forbedringer 
med afsmitninger ind på 
det juridiske felt.

Ansvaret knytter sig til det 
enkelte menneske, både i 
et rent personligt og 
medmenneskeligt ansvar 
og i ansvar i forhold til de 
roller, vi påtager os og får, 
som borgere blandt andre 
borgere i det samfund vi 

lever i.  

Det personlig ansvar ligger 
først og fremmest i at være 
i stand til at tage ansvar for 
vores eget liv. Men da vi 
mennesker fødes tidligt, er 
hjælpeløse, og da vi som 
sociale væsner er dybt 
afhængige af andre, bliver 
det, at kunne tage ansvar 
for eget liv, en livslang 
læringsproces. En læring, 
der afhænger af den 
enkeltes arv og miljø, og 
hvor motivationen og lysten 
til at tage ansvar udvikles, 
og meningen med livet 
skabes.

Den østrigske psykiater 
Viktor Frankl, som skrev 
bogen ”Man search for 
meaning” på baggrund af 
sine oplevelser som 
koncentrationslejrfange 
under 2. verdenskrig, 
rammede det personlige 
ansvar fint ind med den 
indsigt, at kræfter ude af 
din kontrol kan ultimativt 
tage alt fra dig undtagen 
én ting, og det er din frihed 
til at vælge, hvordan du vil 
agere i situationen. Du kan 
ikke kontrollere alt hvad, 
der sker i dit liv, men du 
kan altid kontrollere, hvad 
du føler og gør med det, 
der sker med dig.

Påtager vi os det personlig 

ansvar, så giver det os 
friheden til at vælge, vores 
selvtillid styrkes, og 
følelsen af kontrol vender 
tilbage.

Men ud over det personlige 
ansvar, som gælder alle 
mennesker, ud fra de 
fysiske og mentale 
muligheder den enkelte 
har, knytter der sig også 
ansvaret i de uendelig 
mange forskellige roller, 
som vi påtager os, og som 
vi bliver pålagt i 
samfundslivet. I 
familielivet, på job, i 
fritiden, i foreningslivet, 
som ledere og meget andet 
løser vi forskellige opgaver 
gennem vores unikke 
adfærd og kommunikation, 
som vi selv må tage ansvar 
for. Her følger to tidstypiske 
eksempler på, hvor vi 
finder væsentlige 
forbedringspotentialer.

Den ansvarlige 
leder

Forudsætningen for at 
være en ansvarlig leder er, 
at du har fuldstændig styr 
på dit eget personlige 
ansvar overfor dig selv og 
dine nærmeste (familie) i 
alt, hvad du gør. Dernæst 
er det en af den ansvarlige 
leders allervigtigste 

opgaver, at skabe et 
arbejds- og læringsmiljø, 
hvor medarbejderen har 
mulighed for at udvikle og 
påtage sig det individuelle 
ansvar.  Så oplever 
medarbejderen friheden til 
at vælge, kreativitet, 
selvtillid og følelsen af 
kontrol.

Den empowerment og det 
potentiale, som derved 
forløses, sker kun, hvis den 
ansvarlige leder fastholder 
sit eget ansvar, som leder, 
også når fejlene uvægerligt 
opstår i virksomheden, 
organisationen eller 
regeringen. Toplederen har 
altid i sidste ende ansvaret, 
som hun eller han bør stå 
ved. Den risiko må 
toplederen personligt tage 
på sig. Ansvarsforflygtigelse 
hos topledelsen er gift for 
en virksomhed og et 
samfund. Eksemplerne 
herpå er desværre for 
mange, men vi skal skåne 
læseren for dem her og 
henvise til de daglige 
Breaking news.

De ansvarlige 
medier

Det andet tidstypiske 
eksempel er 
ansvarligheden hos medier 
i et demokratisk 

velfærdssamfund, som det 
danske. Ytringsfriheden og 
pressefriheden er 
afgørende fundamenter for 
mediers virke i samfundet. 
Men dertil knytter sig et 
meget komplekst 
presseetisk og moralsk 
ansvar, som i dag er under 
stort pres. Den stadig 
større statsfinansiering og 
den reklamefinansierede 
økonomi skaber en 
potentiel grobund for en 
skævvridning af 
pressefriheden. En 
skævvridning som sker 
uden for den almindelige 
borgers synsfelt.

Vi har i den sammenhæng 
– under tidligere debatter 
– fremhævet den fri 
presse, åbenhed om 
algoritmer og 
skattebetaling, den lave 
magtdistance, 
gennemsigtigheden i 
nyhedsformidlingen, som 
grundlæggende værdier, 
som vi ønsker at udbygge.

Mediernes rolle i 
samfundet skal bringe os 
tættere sammen i 
fællesskabet, give 
samfundsborgerne valide 
informationer og nye, 
dybere indsigter, ikke kun 
Breaking News. Borgerne 
skal have mulighed for at 
søge indsigt gennem flere 

forskellige medier og 
perspektiver uden 
meningsløse 
betalingsmure, som kun er 
skabt for at skabe profit 
hos medieejerne. 
Mediernes ansvar trænger 
desværre også til et 
grundigt eftersyn og 
update.

Afrunding

Debatten om Det ønskede 
Samfund fortsætter. Vi 
fortsætter med vores 
ugentlige artikler i AVISEN, 
og næste Morgenpolitik – 
Fredericia løber af stablen 
onsdag den 25. maj 2022, 
kl. 0830-1000, hvor 
aftenens Byrådsmøde 
sættes til debat.

 Torsdag den 16. juni 
2022, kl. 19-21 holder vi 
næste debataften om Det 
Ønskede Samfund. KOM 
OG VÆR MED.

De to debattører 
kigger nærmere 
på, at man skal 
være sit ansvar 
bevidst.

Vær dit ansvar bevidst
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Dette lokale var indrettet 
med et enkelt, smalt 
vindue til gadesiden, hvori 
der blev udstillet varer, 
mens selve værkstedet 
vendte ind mod gården. 
Ditlev Cohr var en driftig 
mand, der producerede 

sølvbestik, og han gjorde 
en del for at skabe 
opmærksomhed om sin 
produktion. Blandt andet 
deltog han i 1863 på en 
industri- og 
landbrugsudstilling, som 
blev afholdt i Fredericia, 
hvor han vandt en medalje. 
Fredericia var generelt inde 
i en stærk vækst i anden 
halvdel af 1800-tallet. 
Byens indbyggertal steg fra 
6261 indbyggere i 1860 til 
8275 indbyggere 20 år 
senere i 1880. Ditlev Cohr 
uddannede enkelte 
lærlinge og har muligvis af 
og til fået hjælp fra en 
omrejsende svend i en 
kortere periode, men 
hovedsageligt arbejdede 
han alene uden faglært 
medhjælp. Der var i 
perioden under Ditlev Cohr 
tale om et lille værksted, 
som producerede 
håndværk til byens borgere 
og det nærmeste opland. 
Værkstedet var uden 
maskiner, og varerne blev 
kun solgt fra værkstedets 
butik.

Ditlev Cohr døde den 29. 
oktober 1883. Herefter 
blev virksomheden 
videreført af hans enke 
Cathrine Cohr. Senere blev 
den eneste søn, Carl M. 
Cohr, der var 
handelsuddannet, også 
involveret. Han hjalp sin 
mor med ledelse og tilsyn 
af værksted og butik, og i 
1887 løste han selv 
borgerskab. Nu fik 
virksomheden navnet Carl 
M. Cohrs Sølvvarefabrik. 
Herefter begyndte en 
rivende udvikling, og Cohr 
udvidede salget med først 
Middelfart, hvor han lavede 
en aftale med urmager 
Andersen, der begyndte at 
sælge Cohrs bestik fra sin 
butik. Salget i Middelfart 
gik godt, og nu indgik Cohr 
lignende aftaler med to 
forretningsindehavere i 
Vejle samt én i Kolding og 
én i Horsens. Snart var 
lokalerne i Vendersgade for 
små. Derfor flyttede både 
butik og værksted i 1889 
til større lokaler i 
Danmarksgade 17, hvor 

butikken fik facade ud til 
Gothersgade.
I de følgende år etablerede 
Cohr flere 
afsætningsaftaler i Jylland 
og på Fyn, og 
medarbejderstaben 
voksede yderligere. Ud over 

lærlinge og svende blev der 
også ansat en sølvgravør, 
og igen kneb det med 
pladsen. I 1892 købte Cohr 
derfor den større ejendom i 
Danmarksgade 9, der 
bestod af både forhus, 
sidehus og baghus. I 

forhusets vestlige del blev 
der indrettet en 
guldsmedebutik, på første 
sal over butikken var der 
privat bolig, mens der blev 
indrettet værksteder i side- 
og baghus. Cohr var meget 
moderne i forhold til 

Cohrs Sølvvarefabrik – en industrihistorie fra Fredericia
Den 12. maj 1860 
kunne 
fredericianerne for 
første gang læse i 
Fredericia Avis, at 
byen havde fået en 
ny guldsmed. 
Ditlev Cohr havde 
opnået et 
borgerbrev som 
guldsmed, og nu 
åbnede han sin 
virksomhed i 
Vendersgade 23, 
hvor han havde et 
lokale til rådighed.
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Carl M. Cohr (1862-1825). Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Sølvvarefabrikken i Danmarksgade, 1906. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia



produktionen, og der blev 
efterhånden installeret 
mekanisk drevne 
maskiner. I denne tid blev 
produktionen også 
udvidet. Hidtil havde 
sølvvarefabrikken kun 
produceret bestik samt 
udført mindre reparationer 
og guldsmedearbejde for 
butikkens kunder, men 
midt i 1890erne blev 
produktionen udvidet med 
sølvkorpusvarer som 
bægre, kaffeservice, 
opsatser osv. Den 
voksende virksomhed 
betød samtidig, at der 
også måtte ansættes 
personale til salgs- og 
kontoropgaver. 
Mens det omkring år 1900 
gik godt for Cohr, var der 
nogle af hans 
samarbejdspartnere, der 
havde det sværere. Blandt 
andet guldsmed Traberg i 
Kolding, som var en af de 
steder uden for Fredericia, 
der tidligst solgte Cohrs 
bestik. Han kom i 
betalingsvanskeligheder, 
og Cohr måtte derfor 
overtage butikken i 
Østergade i Kolding. 
Forretningen fortsatte som 
Cohrudsalg. I 1901 indgik 

Cohr en aftale med et 
firma i Aalborg, som 
fremstillede smykkeæsker, 
om at firmaets 
repræsentant i København 
skulle fremvise Cohrs varer 
til hovedstadens 
guldsmede. På denne 
måde kom Cohr ind på det 
københavnske marked, og 
et par år senere købte han 
en ejendom i Store 

Kannikestræde, hvor der 
blev indrettet både kontor 
og udsalgssted.
Den rivende udvikling 
fabrikken var inde i stillede 
imidlertid store krav til 
kapital, og derfor valgte 
Carl M. Cohr i efteråret 
1906 at omdanne 
virksomheden til et 
aktieselskab. I denne 
sammenhæng ændrede 

virksomheden den 17. 
november 1906 navn til 
Carl M. Cohr’s 
Sølvvarefabrikker A/S. 
Aktiekapitalen i 1906 var 
på 500.000 kr., og 
selskabets første 
bestyrelse bestod af 
fabrikant Carl M. Cohr, 
fabriksdirektør Ditlev Voss, 
som blev 
bestyrelsesformand, og 

sagfører E. Thiellesen. Carl 
M. Cohr stod som 
administrerende direktør 
for virksomhedens daglige 
ledelse.
Under Carl M. Cohrs 
ledelse fik 
sølvvarefabrikken, der var 
stiftet af hans far, en 
storhedstid. I Fredericia har 
der gennem tiden været 
flere egentlige 

sølvvarefabrikker, men den 
største og mest kendte er 
sølvvarefabrikken Cohr. 
Fabrikken bestod frem til 
den 20. august 1987, og i 
en lang periode var den 
blandt de førende i 
branchen.
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Personalet ved Carl M. Cohrs Sølvvarefabrikker A/S, 1910. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Personalet ved Carl M. Cohrs Sølvvarefabrikker A/S, 1910. Foto: Lokalhistorisk Arkiv



En æra er forbi. Jesper 
Houmark kom til FHK i 
sommeren 2016, hvor han 
i den første sæson 
dannede trænerduo med 
Ole Bruun Andersen. Efter 
den første sæson kom Ole 
Damgaard til som 
assistenttræner, og indtil 
sommeren 2021 udgjorde 
Houmark og Damgaard 
FHK’s trænerteam. I 
denne sæson har 
assistenten været Lasse 
Folkmann, men nu er det 
slut.

Søndag den 22. maj var en 
speciel dag. Det var sidste 
kamp for Houmark som 
cheftræner, og det blev 
markeret efter kampen. 
Foruden de obligatoriske 

blomster havde klubben 
produceret en video, hvor 
baggrundsmusikken var 
You’ll never walk alone, 
som var valgt, fordi Jesper 
Houmark er inkarneret 
Liverpool-fan. 

Allerede inden kampen 
kunne man mærke, hvilket 
aftryk den afgående 
cheftræner har sat. Hele 
hallen rejste sig, da han 
gjorde sin entré på banen. 
Det er ikke noget, der er 
normal kotume. Efter 
kampen fik lydniveauet 
også et nøk op, da 
Houmarks navn blev 
sunget.

Et par dage forinden talte 
AVISEN med ham om hans 
tid FHK.

– Det har været en 
fantastisk rejse, både 
personligt og med klubben 
og holdet og de fantastiske 
mennesker, der har været 
en del af det, siger 
Houmark.

Oplevelserne har været 
mange, og for den snart 
afgående cheftræner er 
det svært at fremhæve en 
enkelt oplevelse frem for 
den anden. Han 
fremhæver derfor flere 
højdepunkter fra tiden som 
cheftræner i Fredericia 

Håndboldklub.

– Den første 1. 
divisionskamp på udebane 
mod SUS Nyborg husker 
jeg tydeligt. Der skulle vi i 
gang som nyoprykker, og vi 
skulle overleve i den første 
sæson. I den efterfølgende 
sæson var vi stort bagud 
mod Frederikshavn på 
hjemmebane. Det 
begyndte pludselig at 
regne ind i hallen, og 
kampen blev afbrudt, og vi 
spillede derfor færdig i hal 
2, og endte med at få 
uafgjort. Det var en sjov 
oplevelse, husker Jesper 
Houmark og fortsætter:

– Da vi indviede den 
renoverede hal mod HEI, 
var også stort, og jeg 
glemmer heller ikke, da vi 
rykkede op i Ajax. Kampen 
mod Tønder i 
oprykningssæsonen var 
også fed. Vi vandt på en 
snu detalje, som vi havde 
arbejdet med i en syv mod 
seks-kombination. Den 
første ligakamp mod GOG, 
hvor vi vandt, er også 
speciel, og godt nok var der 
ingen tilskuere, men 
udekampen mod BSH i 
sidste sæson, hvor vi på et 
tidspunkt førte med ti mål, 
er noget jeg er stolt af. Der 
viste vi for alvor, at vi er 
kommet for at lege med. 

Generelt har vi også haft 
nogle fede kampe mod 
Kolding, som vi har vundet, 
og så vil jeg gerne 
fremhæve den her sæson 
generelt, hvor vi i 
grundspillet har spillet godt 
og stabilt.

Nu siger Jesper Houmark 
stop som cheftræner i 
seniorregi, men han vil 
ikke udelukke, at han en 
gang ude i fremtiden igen 
er at finde på sidelinjen 
som manden med 
ansvaret.

– Lige nu har jeg haft 
behov for at få mit liv til at 
hænge sammen så jeg 
ikke arbejder 20 ud af 24 
timer i døgnet. Der er 
mange opgaver, udover at 
være træner. Da jeg 
startede i FHK var det med 
2-3 træninger i ugen, og vi 
er oppe på otte træninger 
nu og så er der kampe 
også. Jeg har brug for at 
trække stikket lidt, og jeg 
har også to små børn, som 
jeg gerne vil være der for. 
Så må tiden vise, om jeg 
bliver cheftræner igen, 
siger Houmark.

Til gengæld glæder den 
snart afgående cheftræner 
sig over, at han fortsat i 
fremtiden er en del af FHK.

– Det er jeg utrolig glad for. 
Man skal ikke 
undervurdere, at jeg holder 
meget af klubben og den 
her rejse vi har være på. 
Jeg har fået klubben ind 
under huden. Jeg ser frem 
til de nye arbejdsopgaver, 
der kommer, siger han og 
kommer ind på rollen, der 
venter ham:

– Jeg skal assistere 
Gudmundur 
Gudmundsson, og være 
med omkring udviklingen 
af vores talenter på U19-
holdet. Jeg bliver en slags 
transitionstræner, der skal 
lette årgangen fra ungdom 
til senior, hvor spillerne 
forhåbentligt kan rykke sig. 
Der er Jakob Mikkelsen et 
eksempel på en spiller, 
som vi har haft, der har 
taget steppet fra 
ungdomsspiller til at være 
en spiller, der spiller i 
udlandet.

Før Houmark startede i 
FHK havde han i en lang 
årrække stået i spidsen for 
de ældste 
ungdomsårgange. Jobbet i 
Fredericia var det første af 
seniorjob han havde, men 
han føler ikke, at det har 
været problematisk at gå 
fra at skulle udvikle spillere 
til at være træner for et 
seniorhold, hvor det er 

mere resultatorienteret.

– Jeg kan altid godt kunnet 
lide at vinde. Det har været 
naturligt. Vi har hele tiden 
vidst, at hvis vi skal flytte 
os, så skal vi udvikle os. 
Hvis vi ikke havde flyttet os 
i en professionel retning, så 
tror jeg ikke, at så mange 
spillere, der har været med 
fra 1. division til liga, havde 
været her stadig. Der er 
kæmpe skridt fra 1. 
division til liga, og det så vi 
selv, da vi mødte Odder i 
pokalen, siger Jesper 
Houmark.

En af de nuværende 
spillere, som Houmark har 
været med til at udvikle, er 
Jakob Frederiksen. Han har 
i tidligere sæsoner været 
lidt anden violin, men i 
denne sæson har han slået 
sit navn fast i ligaen.

– Han er en intelligent 
spiller, der i denne sæson 
er gået all-in på håndbold 
og har rykket sig. Han har 
en god hjerne og et stort 
overblik. Han er ikke ham, 
der står nede i hjørnet, og 
laver ti mål, men han laver 
assists og finder huller. 
Han kan nogle ting, som 
han har udviklet, og det har 
han haft frihed til, forklarer 
Jesper Houmark.

Da FHK spillede 
sæsonens sidste 
kamp mod Mors-
Thy var det den 
sidste kamp med 
Jesper Houmark 
som cheftræner. 
Træneren ser 
tilbage på tiden i 
FHK, og glæder sig 
til at få mere tid til 
familien.

Efter seks år er det slut: Houmark skal have livet til at hænge sammen
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Ikke på noget tidspunkt 
siden 1991, hvor FC 
Fredericia blev stiftet, har 
klubben haft en stjerne i 
talentsystemet. Det er der 
nu lavet om på, da DBU 
den 6. maj offentliggjorde 
listen, hvor der er 51 
klubber på, heraf tre nye, 
der foruden Fredericia, er 
VSK Aarhus og 
Frederiksberg Boldklub.

I spidsen for FC Fredericia 

ungdomsafdeling er 
Stephan Nyrup, der siden 
den 1. august 2021 har 
været ansat som 
fuldtidstalentchef i FC 
Fredericia. Siden han er 
tiltrådt, har der været 
arbejdet benhårdt på at få 
sat skub i 
talentudviklingen, hvor FC 
Fredericia på listen er 
rangeret som nummer 42 
ud af 51 hold.

– Økonomien spiller en 
væsentlig rolle, og der har 
FC Fredericias 
seniorafdeling budt ind. 
Eksempelvis har FC 
Nordsjælland, der har fået 
fem stjerner, 44 ansatte, 
og vi kunne også komme 
højere op i systemet, hvis 
vi havde flere ansatte, 
siger Stephan Nyrup.

Det kræver dog en meget 
større økonomi.

DBU’s talentudvalg har en 
række parametre, som de 
vurderer klubberne på. De 
har syv punkter som er 
strategi, organisation, 
holdudvikling, individuel 
udvikling, uddannelse, 
faciliteter og talent-id, hvor 
sidstnævnte begreb 
betyder, hvordan et talent 
skal udfolde sig på en 
fodboldbane. Eksempelvis, 
når kigger på fart, 
spilinteligens og lignende.

– Man laver kort fortalt en 
profil til, hvordan en 
fodboldspiller skal se ud. 
Når vi scouter fra U12 til 
U13 har vi nogle ting, vi 
vinger af til profilen, som vi 
gerne vil have, siger Nyrup 
og fortsætter:

– Derudover kigger DBU 
også på, hvor mange man 
har haft igennem systemet 
fra U13 til U19, og hvor de 
så spiller i dag. Derfor har 
får vi point for Mucolli-
brødrene, der spillede et 
enkelt år i Fredericia fF, 
inden de skiftede til Vejle, 
siger han.

I nogle klubber, 
eksempelvis i FC 
Nordsjælland, kører man 
efter et stramt system, hvor 
possession fodbold er en 
del af klubbens DNA hele 
vejen igennem. Helt så 
stramt vil FC Fredericia ikke 
køre det.

– Det bliver ikke topstyret 
herfra. Trænerne 
bestemmer selv, om man 
vil spille 4-4-2 diamant 
også videre. De spillere, 
som vi uddanner i vores 
system, vil stadig kunne 
det samme, og det ændrer 
et spillesystem ikke på.

Den ene stjerner i 
talentsystemet ændrer ikke 
på, at FC Fredericia vil 

komme til at sende de 
bedste af 
ungdomsspillerne videre i 
systemet til topklubber, 
men stjernen skal ændre 
på en anden ting.

– Udfordringen for os har 
været, at nummer to, tre, 
fire og fem af de bedste 
spillere har vi heller ikke 
kunnet beholde, da der har 
været klubber i 
nærområdet, som har haft 
et bedre stempel end os. 
Det med at spille i en 
bestemt række betyder 
noget for spillerne. Vi 
kommer til at spille i den 
anden højeste række i 
Danmark, og det vil få 
betydning på de 
parametre, der afgør om 
spillere bliver eller kommer, 
siger Stephan Nyrup.

Målsætningen er klar for 
FC Fredericias 
ungdomsafdeling, der på 
sigt vil kunne være en 
fødekæde til FC Fredericias 
førstehold.

– Helt nøgternt vil vi 
uddanne spillere til 
førsteholdet i FC Fredericia, 
men der er et nåleøje for, 
at man kommer igennem 
og kan spille med i toppen. 
Vi skal også uddanne 
spillere til 
overbygningsklubberne, og 
ramme alle niveauer, slår 

Nyrup fast.

For at FC Fredericia stiger 
yderligere i DBU’s 
talentstjerner, skal der ikke 
mange forbedringer til.

– Men faciliteterne skal 
være bedre. Vi scorede 
ikke ret godt på det 
område. Til gengæld 
scorede vi godt på strategi, 
udvikling og andre ting, og 
der er vi på niveau med 
klubberne, der har fået to 
stjerner. Kan vi skubbe lidt 
til faciliteterne, vil vi få flere 
stjerner, forklarer Stephan 
Nyrup og fortæller, at bedre 
faciliteter ikke 
nødvendigvis er bedre 
fodboldbaner, men mere 
andre fodboldrammer 
udenfor banen:

– Det er 
fællesomklædningsrum, 
adgang til styrkelokaler, 
behandlerrum til alle hold, 
video til alle hold og helt 
egne omklædningsrum til 
U17 og U19.

Kigger man på 
stjernesystemet er det 
tydeligt, at dem, der bruger 
flest penge, belønnes. 
Topklubberne bruger 
tocifrede millionbeløb, og 
det kommer FC Fredericia 
realistisk set ikke til at 
bruge. I stedet kan 
Stephan Nyrup se frem til, 

at DBU-licensen gælder i to 
år, og til den tid kan der 
vente nye, og skærpede 
krav, hvor det eksempelvis 
kan være, at man skal 
have 2,5 stjerne for at 
spille på næsthøjeste 
ungdomsniveau, men det 
betyder ikke, at det er et 
krav, som FC Fredericia 
skal leve op til.

– Hvis det er realistisk, 
men ellers må vi vente fire 
år. Jeg vil hellere lave en 
sund organisation, der er 
“selvkørende” i den 
forstand. Hvis jeg gør mit 
arbejde ordentlig, så kan 
der komme en anden og 
køre det videre.

Ud fra det nuværende 
system har Fredericia 
scoret 23,88 point, og det 
rækker til en 42. plads ud 
af de 51 klubber, der har 
fået en DBU-stjerne. For at 
komme op og få halvanden 
stjerne har det i denne 
omgang krævet 25 point. 
De øvrige skæringsgrænser 
for point ser således ud:

2 stjerner: 30 point
2,5 stjerne: 40 point
3 stjerner: 50 point
3,5 stjerne: 60 point
4 stjerner: 70 point
4,5 stjerne: 80 point
5 stjerner: 90 point

FC Fredericias 
ungdomsafdeling 
er efter et 
målrettet arbejde 
blevet belønnet 
med en såkaldt 
DBU-stjerne. I 
sidste ende 
ændrer det ikke på 
det arbejde, som 
FC Fredericia er i 
gang med, men 
stjernen betyder 
rent lavpraktisk, at 
ungdomsholdene 
spiller på et 
niveau, der 
automatisk giver 
adgang til bedre 
rækker.

Struktureret arbejde har givet FC Fredericia DBU-stjerne
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Middelfart kæmper for at 
sikre sig overlevelse i 2. 
division. Inden runden var 
de to point efter FA 2000 
og Brabrand, der er på 
henholdsvis 10. og 11. 
pladsen. Betingelserne for 
at hente ind på dem var 
ikke helt i top for 
Middelfart, der til opgøret 
manglede Mathias 
Høghsholt og Mads 
Jørgensen i forhold til det 

seneste opgør. Manglen af forsvarsduoen 
Høgsholt og Jørgensen kom 

til udtryk efter otte 
minutter. Middelfarts 
forsvar blev fuldstændig sat 
af, da Skives angriber, 
Mads Agger, løb dybt og 
sikkert satte bolden ind 
bag Casper Radza i 
Middelfart-målet. Kort tid 
efter var Denis Fazlagic tæt 
på at svare igen, mens et 
blev middelfarternes 
eneste chance i første 
halvleg.

Efter 26 minutter var Agger 
igen på spil. Den lynhurtige 
angreb løb igen fra 
Middelfart-forsvaret, men 
denne gang blev Radza 
den store i duellen mod 
Skive-angriberen, der 
efterfølgende blev pakket 
godt ind af Middelfarts 
forsvar.

Pausen benyttede 
Middelfart til at skifte ud. 
Ind kom Martin Conley, og 
han afløste Jonas Skytte. 
Samtidig kom der taktiske 
justeringer fra træner 
Anders Jensen, og det gav 
straks Middelfart et 
overtag. Belønningen kom 
efter 55 minutter, da Jacob 
Linnet smækkede bolden 
ind i feltet til Mathias 
Præst, der strakte benet 
frem og udlignede til 1-1.

Med 20 minutter tilbage af 

opgøret var Middelfart tæt 
på at komme i front. 
Indskiftede Alexander Baun 
kom højest til vejrs efter et 
indlæg, men i en fri 
position fik Baun ikke 
ordentligt træf på bolden 
og forsøget røg derfor over 
mål. 

Middelfart sad tung på 
kampen, og da William 
Akpan kom ind, kom der et 
yderligere tryk på Skive-
målet. Ind ville bolden dog 
ikke, og efter en regnfuld 
afslutning på kampen, 
måtte Middelfart sande, at 
deres spilovertag regnede 
væk, og de måtte tage til 
takke med 1-1.

Tror på overlevelse 

Efter kampen var der lidt 
skuffelse at spore i 
Middelfart-lejren, der 
mener, at de skulle have 
fået mere med fra opgøret

- Vi lavede en dum fejl hvor 
vi var ukoncentreret, og 
gav dem et mål, og vi 
skulle jagte derefter. Vi 
havde mulighederne til at 
vinde kampen, siger 
assistenttræner Thomas 
Thinggaard.

I første halvleg havde Skive 
flere muligheder udover 

deres mål til 1-0, men 
Middelfart gik til pause 
med tro på tingene.

- Først og fremmest syes 
jeg ikke vi var så skidt. 
Havde der stået 0-0 var vi 
tilfredse. Vi blev enige om 
at give den en tand ekstra 
og skiftede ud, og ville vise 
vi ville det mere. Nu er vi 
lidt ærgerlige over ikke at 
vinde kampen, forklarer 
Thinggaard.

Der venter en intens 
afslutning på sæsonen i 2. 
division, hvor der resterer 
fire spillerunder.

- Vi rammer det rigtige, og 
skal nyde at være i det. Det 
er fedt at have noget at 
spille om, og vi tror på at vi 
klarer den, hvis vi 
fortsæter, slutter Thomas 
Thinggaard.

Næste gang Middelfart 
løber på banen er på 
torsdag mod Brabrand på 
Middelfart Stadion. 
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Middelfart øjner den anden side af nedrykningsstregen

Middelfart 
Boldklub spillede 
lørdag 1-1 mod 
Skive IK i 2. 
division. Med 
rundens resultater 
er de nu kun et 
point fra FA 2000, 
der er på den 
anden side af 
nedryknings-
stregen.
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Formand i Naturpark 
Lillebælt og byrådsmedlem 
i Fredericia Kommune John 
Nyborg vil rigtig gerne have 
input og debat om 
Naturpark Lillebælt.

– Naturpark Lillebælt har 
siden opstart i 2018 
arbejdet med forbedringer i 
havmiljøet, med forskning, 
formidling og friluftsliv, og 
har bl.a. opnået fondsstøtte 
på 19,2 mio. kr. til dette 
arbejde. Vi er klar med en 
ny plan, som beskriver 
hvad naturparken skal 
arbejde med fra 2023-
2027. Nu vil vi meget gerne 
høre jeres mening om 
forslaget – fordi vi alle er 
sammen om Lillebælt.

John Nyborg mener, at 
Naturpark Lillebælts 
arbejde med havet, som 
udgør 70 % af naturparken, 
har været banebrydende 
og med til, at der nu er et 
endnu større fokus på 
havmiljøet.

– Et projekt som Bælt i 
Balance, som naturparken 
er i fuld gang med, skaber 
vi både stenrev, 
fiskebørnehaver og 
krabbefangst, og sammen 
med dygtige forskere får vi 
ny viden om effekterne. 
Samtidig får vi formidlet 
denne viden gennem 
nytænkende 
læringsoplevelser, så der 
kommer endnu mere fokus, 
ejerskab og forhåbentlig 
beskyttelse af vores blå 
natur. Naturparkens 
mission er sammen at 
skabe en naturpark med 
en natur i balance fyldt 
med et hav af gode 
oplevelser. Vi håber meget, 
at mange vil være med på 
denne rejse. Så vi ser frem 
til folks input.

Facts:

Forslaget til planen er 
godkendt politisk i de tre 
Naturpark Lillebælt 
kommuner: Kolding, 
Fredericia og Middelfart.
Forslaget er i høring fra 5. 
maj til 30. juni 2022.
Find det digitale forslag til 

naturparkplan på: 
naturparklillebaelt.dk/plan
Send dine spørgsmål eller 
høringssvar til 
naturparksekretariatet.

Offentligt møde 
den 14. juni 2022 
kl. 1630 – 1830

Du kan bidrage og høre 
mere om naturparkplanen 
og de temaer, som 
naturparken vil arbejde 
med på et offentligt møde, 
som afholdes i Tøjhuset, 
Gothersgade 43, 7000 
Fredericia.

Baggrund:

Naturpark Lillebælt fik i 
december 2017 mærket 
Dansk Naturpark fra 
Friluftsrådet. Mærkningen 
gælder for en femårig 
periode. Naturpark 
Lillebælts nuværende 
mærkning som dansk 
naturpark udløber således 
med udgangen af 2022.

For at kunne fortsætte som 
dansk naturpark skal 
naturparken ansøge 
Friluftsrådet om fornyet 
mærkning for den 
kommende femårige 
periode 2023 – 2027.

Et af kriterierne for, at 
naturparken kan få mærket 
som dansk naturpark er, at 
der skal foreligge en 

politisk godkendt 
naturparkplan, der 
beskriver hvad naturparken 
vil arbejde for i den 
kommende femårige 
planperiode.

Naturparken har 
udarbejdet et forslag til 
naturparkplan, som 
beskriver, hvad 
naturparken vil arbejde 
med i perioden 2023 til 
2027. Naturparken viser 
med planens mission, 
vision, strategi og 
langsigtede mål retningen 
for arbejdet. Planens 
oversigt over de konkrete 
projekter og indsatser viser 
de særlige tiltag, 
naturparken vil 
gennemføre, og som vil 

være med til at forbedre 
naturen under og over 
havet, samt give de tre 
kommuners borgere og 
turister nye og gode 
oplevelser.

Naturparkplanen er 
resultatet af dels en 
indledende workshop for 
naturparkrådet og dels en 
idégenereringsfase hos 
kommunerne og 
samarbejdspartnere.

Naturparken forventer, at 
planen kan indstilles til 
endelig godkendelse i de 
tre kommuners byråd i 
november 2022.

Formand i 
Naturpark 
Lillebælt, John 
Nyborg, inviterer 
på vegne af 
byrådene alle til at 
komme med input 
til det nye forslag 
til en 
naturparkplan for 
2023 – 2027. De 
tre byråd bag 
naturparken har 
besluttet at sende 
planen i høring.

Hvad synes du Naturpark Lillebælt skal arbejde med i 2023?
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Ringer man til Jobcentret 
(som virksomhed der 
ønsker at efterspørge ledig 
arbejdskraft) mødes man 
på hovednummeret med et 
ønske om, at der bliver 
indtastet et CPR-nummer.

Det skal lette sagsgangen, 
hedder det. Når (også 
private virksomheder) vil 
optage samtalen, så er det 
for at “lære” noget, så “vi 

bliver bedre” (men er det i 
virkeligheden for at få skyts 
mod kunden i tilfælde af 
konflikter, hvilket betyder 
at de selskaber, der har 
problemfyldt 
sagsbehandling bruger det 
mere end andre).

Hvor hyggeligt, personligt 
og nemt det nu ellers er 
med CPR-nummeret, så er 
det ikke sikkert. 
Tværtimod. Det er farligt. 
Samtidig kæmper 
myndighederne med 
stigninger i identitetstyveri 
og udnytter det svage CPR-
nummer til at slippe for 
bøder, regninger og mange 
andre ting. I takt med at vi i 
de sidste årtier har 
opbygget gigantiske 
databaser med 
oplysninger, der ikke 
tilkommer andre end 
personen eller personerne 
de omhandler. Dette er slet 
og ret sløseri, 
ligegyldighed, dumhed og 
ekstra dyrt for borgerne, 
både økonomisk og 
personligt. Alligevel 
fastholder den danske stat 

fortsat anvendelsen af 
CPR-numre i mange af 
deres sagsgange, et halvt 
århundrede senere:

Det Centrale Personregister 
blev opfundet i 1960’erne. 
Specifikt med den særlige 
intention at indføre 
beskatning af 
lønmodtagerne direkte hos 
arbejdsgiverne, der så 
skulle trække skatten i 
medarbejdernes løn. At der 
var andre fordele end dette 
middel mod sort arbejde, 
vidste statens arkitekter 
godt. Men de havde 
næppe forestillet sig det 
informationshelvede, der 
ventede ude i fremtiden. Et 
samfund, hvor borgerne 
frivilligt afleverer alverdens 
oplysninger til det 
offentlige og de private 
organisationer, eller hvor 
data om borgerne er guld 
værd. Så meget desto 
mere ironisk er det, at 
skandalerne hos det 
offentlige på IT-området 
har været endeløse i årtier.

Ikke blot at det koster 

milliarder og milliarder af 
kroner. Også at man slet 
ikke får det, man ville have. 
Hvis det overhovedet virker, 
i alt for mange tilfælde. At 
skulle opremse alle 
skandalerne præcist ville 
kræve en bog. Langt værre 
ville det være at komme 
med forklaringsmodellerne. 
De er komplekse: For 
hvorfor er det overhovedet 
sådan? De fleste kan 
mindst huske skandalen 
om værdisætningen af 
ejendomme. Og vi er slet 
ikke begyndt at snakke om 
sikkerheden. Vi er der, hvor 
vi i det hele taget snakker 
om, hvorvidt de dyre IT-
løsninger overhovedet 
fungerer.

Det har været en holdsport 
at love store besparelser, 
hvis man indførte ny 
informationsteknologi. Men 
det har ikke været en 
holdsport at skabe en 
overordnet kontrol af, hvilke 
opgaver der bestilles, hvem 
der skal levere det eller 
hvordan det skal udføres. 
Her tænkes der på tværs af 

alle statens mange 
forvaltningsmæssige 
grene.

Lad os starte med det 
mest fundamentale:

Den personlige identitet. 
For at det overhovedet 
giver mening at lave 
databehandling i en sag, 
må man kunne identificere 
de personer, der er 
involveret i sagen. Prisen 
man betaler for denne 
identifikation er, at staten 
indsamler og opbevarer 
svært personfølsomme 
oplysninger, der kan 
misbruges af brodne kar i 
statsapparatet eller tyve, 
der stjæler 
informationerne. 
Sikkerheden kan til tider 
være latterlig. Sidste år 
måtte Region Syddanmark 
erkende at svært private 
sundhedsdata havde været 
frit tilgængelige på et 
fælles drev, hvor 
medarbejderne havde haft 
uberettiget adgang. Man 
kunne end ikke se, om 
nogen havde været inde og 

kigge, for det blev, der ikke 
holdt øje med. Naturligvis 
forsikrede man om, at der 
blev lavet en løsning på 
problemet. For to år siden 
var det Familieretshuset, 
der indrømmede, at en 
datafejl havde sendt 
informationer ud om 
hemmelige adresser i en 
række sager. Man 
forsikrede om, at det var et 
begrænset antal sager.

De implicerede fik knap 
nok en undskyldning.

Dette morads af 
skandaløse forhold vil 
sandsynligvis fortsætte i 
lang tid endnu. Både fordi 
der ikke er skabt en 
overordnet styring i 
behandlingen af borgernes 
personlige identitet, 
ligesom staten ikke selv er 
i besiddelse af den 
nødvendige tekniske viden 
til at drive alle systemerne, 
hvorfor konsulentfirmaer 
må hyres ind. Og det er 
dyrt. Meget dyrt.

Der har fra starten af ikke 

Din digitale identitet i statens regime

Du er sikkert 
allerede veltrænet 
i at bruge dit cpr-
nummer til at 
identificere dig 
selv og herefter få 
adgang til 
alverdens 
privatfølsomme og 
fortrolige 
oplysninger, træffe 
beslutninger eller 
ændre på vilkår 
hos det offentlige.
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været en overordnet plan. 
Hvor man fra politisk side 
gerne bryster sig af at 
Danmark er et af verdens 
mest digitale samfund, så 
er man ikke glad for at 
indrømme, at Danmark 
måske også er et af 
verdens mest usikre 
digitale samfund. Dermed 
ikke sagt, at der ikke tages 
højde for meget, eller at 
man arbejder på at 
forebygge og forbedre 
systemerne. Men ganske 
simpelt fordi eksemplerne 
på fejl fra den danske stats 
side er så mange og så 
omfattende, og samtidig 
dybt skadelige, at ingen 
politiske båltaler kan rette 
op på den kendsgerning. 
Kontrollen over hvem der 
kan se hvad, specifikt 
kontrollen over borgernes 
identitet (hvem borgeren 
er), bør foregå via en 
central datamyndighed, 
der kontrollerer enhver 
offentlig medarbejders 
akkreditiver til at søge 
netop denne information. 
Kort sagt sikrer, at der er 
en berettiget anvendelse 
og at personen der 

behandler en anden 
person i systemet, kan 
identificeres 100 procent.

Alt dette er teknisk muligt. 
Og det burde være første 
opgave for statens 
embedsapparat at få 
etableret et sådant system. 
Det burde være slut med 
CPR-numre. Det burde 
være slut med, at 
medarbejderne i 
embedsapparatet taster 
alverdens oplysninger ind, 
uden at borgerne formelt 
godkender indholdet. 
Mange sager, specielt i 
kommunerne, indeholder 
oplysninger af unødvendig 
karakter, fordi der ikke er 
klare regler for, hvad man 
kan tillade sig at skrive om 
en borger. Man skønner fra 
sag til sag. Men 
spørgsmålet er, om det 
virkelig er nødvendigt at 
opbevare, eksempelvis, 
krænkende påstande om 
en borger, der iøvrigt ikke 
er blevet eller kan 
verificeres?

Det burde også være 
tidsbegrænset, hvor længe 

staten kan opbevare disse 
oplysninger.

Der er et bredt politisk 
ønske om, at Danmark skal 
være førende på den 
informationsteknologiske 
front. Den samme grad af 
begejstring burde man 
udvise for sikkerheden. 
Samtidig kunne man med 
fordel lære af de private 
virksomheders grundige 
brugerundersøgelser, når 
det kommer til 
anvendelighed, 
forståelighed og praktisk 
brug af software. For her er 
staten også bagud. Senest 
har den nye version af 
Nemid, Mitid, givet grund til 
morskab. Udover, at man 
kan undre sig over, hvorfor 
staten ikke blot skaber en 
opdateret version af et 
program, millioner af 
danskere i forvejen har 
downloaded og installeret 
på deres telefon, så 
illustrerer det en meget 
kortsigtet tankegang hos 
de ansvarlige i 
embedsapparatet:

De er fokuserede på at 

dække statens behov. Ikke 
borgernes. Det betyder 
også at dem, der ikke er 
med på den digitale front, 
herunder især de 
ressourcesvage borgere, 
hægtes af mens man blot 
trækker på skuldrene. Og 
ganske vist er det latterligt, 
at der kører postbude 
rundt op knallert eller 
motorcykel (Co2, klima?) i 
2022 for at levere 
papirbreve. Men omvendt 
er det latterligt, at en ældre 
medborger på 85 år bliver 
bedt om at ”swipe”, ”læse 
sin e-boks” eller ”finde sin 

Nemid-app”. For de ældre 
der alligevel klarer det, må 
vi udvise respekt. Men det 
er ikke respekt staten 
udviser for svagtseende, 
handicappede, syge eller 
ældre medborgere:

Det er foragt.

Der burde være en enkelt 
minister, alene med det 
formål at styre IT-driften i 
staten. Det er for længst 
etableret, at borgerne har 
brug for langt mere fokus 
fra politikernes side end de 
vanlige båltaler om, hvor 

fantastisk det er, at vi er så 
digitale. Det er fantastisk, 
men kun hvis der følger 
ansvarlighed med fra 
myndighedernes side. Det 
betyder også respekt for 
privatlivets fred, respekt for 
demokratiske spilleregler 
og endeligt forsvarlig 
anvendelse af borgernes 
penge.

Når det kommer til vores 
digitale identitet er disse 
punkter aldrig blevet 
overholdt.
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Fejringen skete ved et 
åbent hus arrangement 
mellem 14.00-18.00 i 
Gothersgade, hvor der 
både var bobler, lækkerier 
fra Kram og massevis af 
gæster, der havde fundet 
tid til at fejre bygning og 
skoleleder.

– Det har været vanvittige, 
givende og priviligerede 25 
år. Det må være ordene for 
de 25 år. Måde er nogle af 
ordene lidt skræmmende i 
denne sammenhæng, men 
det har været nogle år med 
masser af glæde, 
mennesker og børn. Når 
ledere går på arbejde, så 
går man måske indtil en 

ligeså uforudsigelig 
hverdag som min, men når 
nu lorten også nogle gange 
ligger på mit bord som 
leder, så kan jeg gå ned i 
skolegården. Det er et stort 
privilegium, for i 
skolegården kan jeg tanke 
en energi igen, siger 
Joachim Grundtvig.

Han var kun 22 år, da han 
startede som lærer på 
skolen, sidenhen blev han 
leder af skolen i 
Gothersgade, og det er 
gået stærkt. I flere taler 
blev det nævnt, at hans 
ledelsessyn og måde at 
tænke på var anderledes, 
og det er han godt klar 
over, men det handler om 
noget andet, fortæller han.

– Jeg har altid gået op i at 
investere i mennesket og 
mennesker. Det med at 
ethvert menneske er skabt 
og har ret til at være den, 
man er, ligegyldigt, hvem 
man er, om man har dårligt 
syn, briller, ser anderledes 
ud end gennemsnittet eller, 
hvad mor og far tror på. 
Det er fuldstændig 
ligegyldigt. Man har ret til 
at være her. For os voksne 
er det fantastisk at kunne 
hjælpe børnene på vej ud i 
verden, fortæller han.

I dag havde skolen inviteret 
til fejring af de nye rammer 
og den nye bygning, men 
det var Joachim Grundtvigs 

25 års jubilæum, der stjal 
fokus. Men det var ikke 
hans valg, slår han fast 
med et smil.

– Det er ikke mit valg, at 
der skulle være en fejring i 
dag af mig. Altså stil mig 
foran 2000 mennesker, giv 
mig et emne og bed mig 
tale, det gør jeg gerne, men 
sådan et fokus som i dag, 
det er ikke mig eller mit 
valg. Jeg er ikke god til at 
være i centrum som i dag, 
men jeg er da vildt stolt af, 
at der kommer så mange 

mennesker, fortæller 
skolelederen.

Når han ser tilbage på de 
25 år, er det ikke kun de 
succeser, han har oplevet, 
der har fyldt. Det er også 
de gange, hvor elever har 
været i svære 
livssituationer, og har 
kontaktet ham, selvom de 
er gået ud af skolen.

– Det er mere i årene efter, 
at man for alvor mærker, at 
man har betydet noget, når 
elever kommer retur og 

fortæller noget godt. Det 
møder man tit. Noget 
andet lyder nok ikke som 
et privilegium, men det 
betyder noget, når tidligere 
elever ringer, fordi de er 
kommet ud i noget skidt. 
Når de sidder på 
politistationen en sen nat 
og skal have fat på deres 
klasselærer, før de ringer til 
mor og far, så bliver man 
rørt og stolt. Man står op 
og tager af sted. Som lærer 
oplever man mange gange 
succeserne, når børnene 
er videre i livet generelt, 

men hverdagfens succes, 
glæder, kram og jublen. 
Eller accepten af de mange 
små elever, der møder 
mennesket Joachim, så 
kan det godt være, at jeg 
har en titel, men det er 
ham, de kan lide, ham de 
har respekt for, ikke titlen. 
Det betyder noget, slutter 
Joachim Grundtvig.

Fredag den 20. 
maj fejrede Sct. 
Knuds Skole & 
Børnehave den nye 
bygning til 
udskolingen, der 
har gennemgået 
en stor renovering. 
Samtidig kunne 
skole fejre, at 
skoleleder, 
Joachim Grundtvig, 
har 25 års 
jubilæum som 
ansat på Sct. 
Knuds Skole.

25 års jubilæum og fejring af nye faciliteter
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Kunst er en del af DNA’en i 
Fredericias nye bydel. Hør 
og se, hvad Annemette 
Rahbek fra Kanalbyen 
sagde, før hun gav ordet til 
kunstner Anna Borgman.

Det seneste kunstværk i 
Kanalbyen i Fredericia er 
en hilsen til søfolk og 
havnens arbejdsmænd. 
Det blev torsdag indviet på 
sin prominente plads i 
hjørnet af Frederiks Kanal.

I vinter stod 
boligbyggerierne 
Promenaden og 
Oldenborghus helt færdige 
i Kanalbyen i Fredericia, og 
som det er kutyme i 
byudviklingsprojektet, har 
de to nye byggerier nu fået 
et kunstværk tilknyttet. 
”Kajens Grammatik” af den 
dansk-tyske duo Anna 

Borgman og Candy Lenk 
blev torsdag indviet på en 
lille plads ved kanalen, for 
enden af den nye Frederiks 
Promenade.

– Jeg er både glad og 
taknemmelig over at se 
værket stå færdigt på sin 
plads. Det er mit håb, at 
værket vil skabe 
nysgerrighed og få folk til at 
åbne op for sanserne, når 
de møder det første gang. 
Og så håber jeg, at 
beboerne i Kanalbyen vil 
tage det til sig som en del 
af deres nærmiljø, siger 
Anna Borgman.

Kanalbyen i Fredericia har i 
en årrække arbejdet 
systematisk med kunst 
som en del af 
byudviklingen i tæt 
samarbejde med områdets 
bygherrer, fonde og 
sponsorer, og det gælder 
også det seneste værk.

Historie som 
havneby

– Det er et rigtig fint værk, 
som nøje passer til netop 
dette sted, med 
beliggenheden ved havet 
og med Fredericias historie 
som en aktiv havneby, som 
værket minder os om. Det 
er kun blevet muligt takket 
være det gode samarbejde 
med sponsorer og 
samarbejdspartnere, og nu 

kan man opleve fem 
kunstværker i den nye 
bydel, siger konstitueret 
projektdirektør for 
Kanalbyen i Fredericia, 
Anne Mette Rahbæk.

Den største økonomiske 
håndsrækning til Kajens 
Grammatik kommer fra 
Kanalbyens hovedsponsor 
på hele kunstsatsningen i 
den nye bydel, Arbejdernes 
Landsbank.

På det kulturelle 
landkort

– Vi glæder os over, at vi 
kan være med til at sætte 
Fredericia og den nye bydel 
på det kulturelle landkort, 
og vi tror på, at vores 
partnerskab med 
Kanalbyen, der muliggør 
kunstoplevelser som det 
nye værk Kajens 
Grammatik, kan bidrage 
positivt til den lokale 
udvikling og skabe 
synlighed om byen og 
området, siger Rikke 
Jessen Høyer, senior 
marketingkonsulent i 
Arbejdernes Landsbank.

Værket ”Kajens 
Grammatik” er inspireret af 
søvejens særlige sprog af 
bøjer, sømærker og 
fyrtårne, der fungerer som 
pejlemærker om natten, og 
det består af fem farverige 
master, hvoraf nogle har 

indbygget lys, der 
automatisk tændes, når 
mørket falder på.

De fire af masterne står nu 
på den lille plads, hvor 
kanalens nordlige bred 
møder Købmagergade, og 
her markerer værket 
samtidig ankomsten til den 
nye Frederiks Promenade, 
som Kanalbyen i Fredericia 
har anlagt med træer, 
borde-bænkesæt og en 

anløbsplads for små både.

Den femte og sidste mast 
er placeret lige på den 
modsatte side af Frederiks 
Kanal, på pladsen, der har 
fået det historiske navn 
Schmidts Torv.

Finansiering

”Kajens Grammatik” er 
støttet af:

• ADP
• Arbejdernes Landsbank
• Bach Invest A/S
• Boligkontoret i 

Fredericia
• Den Jyske Kunstfond
• Ewii
• Kanalbyen i Fredericia
• Statens Kunstfond

Arbejdernes Landsbank er 
hovedsponsor for kunst i 
Kanalbyen frem til 2022.

Der var sol, 
sommervibrationer 
og kunst på 
programmet, da 
kunstværket 
“Kajens 
Grammatik”, som 
den dansk-tyske 
kunstnerduo Anna 
Borgman og Candy 
Lenk har skabt, 
blev indviet.

Kunstværk indviet i Kanalbyen
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Anna Borgman taler om kunstværket, der ses bag hende. Foto: AVISEN





Man kan overordnet 
beskrive det 20. 
århundrede som 
nationalismens sidste 
århundrede. Hen over 
perioden var første 
verdenskrig, anden 
verdenskrig og den kolde 
krig dynamiske konflikter 
hvor den geopolitiske 
interesse var det vigtigste 
for de respektive parter. 
Opdelingen af jordkloden i 
landegrænser blev dog 
mere og mere sekundær, 
efterhånden som 
globaliseringen for alvor 
forandrede menneskets 
muligheder for at rejse, 
kommunikere og få indsigt 
i andre lande. Afslutningen 
på århundredet blev også 
internettets fødsel. Det var 
i 1990’erne, at et globalt 
kommunikationssystem 
bredte sig blandt helt 
almindelige mennesker. 
Computerteknologien 
revolutionerede vores 
levestil og de vilkår vi var 
underlagt.

Geopolitikken er rodfæstet 
i en opfattelse af et givent 
lands ret til bestemte 
arealer. Ofte med 
begrundelse i en historisk 
kontekst. At grænserne 

hen over århundreder har 
flyttet sig eller, at 
forandringerne har været 
massive, samt at 
mennesket som 
udgangspunkt rejser 
derhen, hvor det kan 
overleve, er en anden sag. 
Sovjetunionen er historiens 
største eksperiment, når 
det kommer til forsøget på 
at transformere, flytte og 
mobilisere 
befolkningsgrupper. Det 
skyldes hovedsageligt den 
kommunistiske 
grundideologi, der slår fast, 
at individet er sekundært: 
Tværtimod er det 
fællesskabet, der betyder 
noget.

I denne ideologi er det ikke 
noget problem, hvis man 
ofrer millioner af 
menneskeliv på en krig. 
Det er fællesskabets 
interesser, ikke den 
individuelles rettigheder 
eller behov, der er mest 
relevant. Alligevel spillede 
Sovjetunionen i et vist 
omfang på de nationale 
følelser. For det er nu 
engang nationaliteten, der 
hovedsageligt viser sig at 
være den mest effektive 
metode til at få 
engagementet højnet, 
hvilket man har brug for, 
når der skal accepteres 
elendigheder og ulykker. 
Men også i den 
kommunistiske blok var 
nationalismen et problem, 
som kommunisterne måtte 
forholde sig til. Polen, 
Ungarn eller 
Tjekkoslovakiet var ikke 
begejstrede for at være 
underlagt ordrer fra 
Moskva. Altså Rusland. 
Selvom man forsøgte at 
udviske betydningen af det 
nationale og få begejstring 
for det kommunistiske 
Utopia, så virkede det 
aldrig.

Blandt de fjender man i 
den nuværende 
sikkerhedspolitiske 
situation identificerer på 
den globale arena, er 
Rusland og Kina nu blevet 
placeret som de største 
trusler. Rusland er ikke 
længere et kommunistisk 
styre. Kina er et 
hemmeligt, kommunistisk 
styre. Og Kina er langt 

mere interessant end 
Rusland i denne 
sammenhæng. For den 
kinesiske virkelighed er en 
stadfæstelse af et 
Leninistisk system. Det 
betyder at det 
kommunistiske parti i Kina 
har fuld kontrol med alle 
centrale dele af det store 
lands ressourcer. Selv i de 
private virksomheder 
sidder der repræsentanter 
fra partiet, der kontrollerer 
om man følger styrets 
paroler og intentioner. I alle 
embedsfunktioner er 
partiet repræsenteret. 
Undervisningssystemet 
fungerer som en effektiv 
kontrolinstans, derved at 
man ikke kan få 
akademiske positioner af 
betydning, hvis man ikke er 
partiloyal. Hæren er 
ligeledes fuld af 
partikommisærer. Politiet. 
Dommerstanden. Kort sagt 
alt er under kontrol af en 
slags skyggemagt, hvor 
trådene går op til de 
kommunistiske topledere.

I Rusland er det 
anderledes. Her er det 
Putin og hans 
håndlangere, der via 
udsøgt korruption og brutal 
magtudøvelse, sikrer 
loyaliteten. Et system der er 
bygget op efter de bedste 
KGB-forskrifter, hvilket 
betyder manipulation, 
disinformation og 
efterretningsarbejde. Men 
den stærke 

partiorganisation mangler. 
Fælles for både Rusland og 
Kina er dog deres interesse 
i at sikre deres egen status 
som betydningsfulde 
magter på den 
internationale scene. Altså 
er der tale om nationalitet 
og geopolitiske interesser i 
omkringliggende lande. 
Kritikere af USA’s 
hegemoni argumenterer 
for, at det er præcis det 
samme, der driver USA på 
det amerikanske kontinent.

Et af de store spørgsmål 
historien har stillet er, 
hvorfor man ikke nedlagde 
NATO, da Østblokken 
lukkede og slukkede i 
1990’erne. Den fjende 
man var sat i verden til at 
holde i skak var væk. Så 
hvad var formålet med at 
opretholde NATO? 
Debatten om et europæisk 
forsvarssamarbejde som 
erstatning til NATO blev 
debatteret. Det europæiske 
projekt havde antaget nye 
dimensioner med fælles 
valuta, overstatslige 
organer og mere 
indflydelse til EU. Altså 
projekter, der gik stik imod 
de nationale bølger, der 
havde skyllet ind over 
Europa i århundreder.

Kombinerer man den 
teknologiske udvikling af 
en ny sikkerhedspolitisk 
identitet med 
Sovjetunionens kollaps, 
rodløsheden i det 

internationale samarbejde, 
voksende regionale eller 
nationale konflikter, opstår 
der den tanke at få havde 
nogen ide om, hvor man 
skulle hen. USA stod 
tilbage som enehersker. 
Rusland tørstede efter at 
blive en del af vesten efter 
en epoke i det 
kommunistiske Utopia. 
Afslutningen på det 20. 
århundrede var en 
opbrudstid. Der var ikke 
længere nogle klare 
fjender. Selv den atomare 
trussel om en 
altødelæggende krig gik i 
glemmebogen i 1990’erne. 
Dele af atomfrygten 
dukkede først op igen den 
11. september 2001, da 
terroren ramte 
amerikanerne på 
hjemmebane. Og på det 
tidspunkt som frygten for 
en ”dirty bomb”, altså en 
primitiv atombombe i 
terroristers hænder.

Vi skal frem til 24. februar 
2022, før Rusland 
pludselig beskrives som en 
alvorlig trussel mod den 
internationale sikkerhed. 
Med Finland og Sveriges 
ønske om at blive 
medlemmer af NATO få 
måneder senere, 
fornemmer man, hvor stort 
et jordskred den russiske 
invasion af Ukraine har 
været for verdens 
sikkerhedspolitiske 
situation. Kina holder nøje 
øje med, hvordan vesten 

håndtere krisen. Man har 
været meget 
tilbageholdende. Men 
samtidig må det formodes 
af de kinesiske 
kommunister er ligeså 
overraskede som Vladimir 
Putin over den pludselige 
enighed blandt de vestlige 
lande. Alene det forhold, at 
Tyskland på trods af kritik 
tidligere fastholdte tætte, 
kommercielle bånd til 
Rusland og baserede store 
dele af sin energiforsyning 
på russiske leverancer, 
viser hvor stor afstand, der 
var engang. Men ikke 
længere.

Man kan tale om, at der i 
Europa har været et 
nationalt efterslæb. Mange 
europæere har aldrig 
accepteret det europæiske 
samarbejde fuldt ud. Man 
har gerne villet tage del i 
forbrugsfesten, men EU var 
helst noget man skulle 
have fra og ikke give til. 
Kongstanken om at se de 
øvrige europæere som 
brødre eller forbundsfæller 
var ikke nem at få ind i de 
mange landes stuer. Da 
Brexit var en realitet, kunne 
man ikke være i tvivl om 
dette. Efterslæbet handler 
om identitet og 
tilhørsforhold. Traditionelt 
er det kun en fælles fjende, 
der kan ændre på dette.

Det er denne fjende, man 
nu har fået.
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Det nationale efterslæb
Krigen i Ukraine 
har vist sig at være 
en global drivkraft 
for fornyet 
interesse for 
landenes 
sikkerhedspolitisk
e interesser. I en 
stor del af 
menneskehedens 
historie har 
nationalitet, 
identitet og 
tilhørsforhold 
spillet en 
afgørende rolle for 
den historiske 
udvikling, herunder 
hvordan de 
forskellige 
nationaliteter og 
folkeslag har 
bekriget hinanden 
på kryds og tværs.

Af Janus Bang

Foto: AVISEN
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