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Grundlovsdag 2022 var en 
særlig en af slagsen. Både 
fordi vi er på den anden 
side af en tidevandsbølge, 
der skyllede ind over os 
under Coronakrisen. Såvel 
som på grund af den 
despotiske udvikling i 
embedsapparatet, hvor 
politikerne ikke længere 
har armslængde til 
embedsfolkene, og 
omvendt. Samtidig er vores 
nutidige politikere ikke 
skolet i demokratisk 
tankegang. Alt for mange 
betragter politik som 
arbejde, på lige fod med 
andre brancher og 
beskæftigelser. Der er kort 
afstand fra ministerposten 
over til 
interesseorganisationen.

Dette er den største trussel 

mod demokratiet. At vi 
tillader, at politik bliver en 
forretning.

Udviklingen har været i 
gang hen over de seneste 
to årtier. Pengestærke 
organisationer har 
etableret en effektiv 
lobbyvirksomhed i 
København, ligesom 
kommunerne stort set 
styres af folk med en 
baggrund fra 
Statskundskab. Vores 
demokrati er blevet meget 
lille, meget indspist og 
meget usagligt. Vi savner 
dybde, perspektiver og 
principper.

Alt for meget er blevet til 
kortsigtet politik. Hvor er de 
langsigtede visioner? 
Udover det alle er enige 
om, som eksempelvis at 
undgå en kommende 
klimakatastrofe? Vi er i 
stedet for kommet til et 
punkt, hvor politik handler 
om den daglige drift. Hvor 
mange politikere er 
frontfigurer for 
embedsapparatet, frem for 
meningsdannere i sig selv.

Når en minister skiftes ud, 
så ser vi knap nok en 
forskel i svarerne, der 
kommer til Folketinget 
under den politiske debat. 
Det er stort set 
embedssprog fra start til 

slut. Principielt betyder det 
næsten ikke noget, hvem 
der er minister:

Embedsapparatet leverer 
alle svar til ministeren, der 
leverer svarerne til 
Folketinget.

Denne kedelige 
cirkelslutning forøger 
politikerleden og skaber et 
usammenhængende 
samfund, hvor borgerne 
føler sig hægtet af. Den 
tidevandsbølge, vi taler om 
skyllede ind over os, er det 
totalitære samfund, hvor 
regeringen indførte 
drakoniske regler og 
detajlregulerede 
befolkningen på grund af 
en epidemi. Ganske vist er 
forbudstiden, vi netop har 
gennemlevet, blevet 
afsluttet. Men det kan vise 
sig at være en ren 
midlertidig foranstaltning. 
For det var med legende 
lethed at regeringen og 
embedsapparatet kunne 
sende politiet rundt og 
være formynderiske overfor 
en hel befolkning, uden, at 
der var opstandelse og 
demonstrationer i gaden. 
De få der protesterede blev 
hurtigt erklærede for 
mentalt svage, 
højreorienterede, 
radikaliserede eller slet og 
ret idioter:

Ret ind, eller forsvind.
Om kort tid kommer Mink-
kommisionen med sine 
vurderinger. Valgrygterne 
svirrer på Christiansborg. 
Men mere betydningsfuldt 
end endnu et folketingsvalg 
er arbejdet med en ny 
grundlov. Det er 
indlysende, at vi har brug 
for en forfatningsdomstol. 
For hvad er grundloven 
værd, hvis den kan 
misligeholdes, stort set 
uden konsekvenser. 
Samtidig er totalitarismen 
på den mest uhyggelige 
måde ankommet til 
Folketinget. Det er en 
skandale at politikere 
mistænkeliggøres og søges 
retsforfulgt som 
landsforrædere bag 
lukkede døre. Sagen mod 
forhenværende minister 
Claus Hjort Frederiksen er 
et stort ”wake up”-call til 
hele den borgerlige lejr. Det 
er i den lejr, at man har 
sikret grundloven og de 
frihedsidealer, den er skabt 
på baggrund af. Det er 
også her, at man nu må 
indse behovet for at få 
skred i arbejdet med at 
skabe en revision af 
grundloven, der passer til 
den tid, vi lever i.

Folketinget står alvorligt 
svækket tilbage efter en 
svada af kommisioner og 
rigsretssager. Med 

åbningen af politisk 
forfølgelse af modstandere 
med embedsapparatet i 
baghånden, står vi med en 
alvorlig situation på 
hånden. For politikerne i 
Folketinget er travlt 
beskæftiget med at ville 
retsforfølge hinanden. Den 
politiske kamp bliver 
juridisk. Det er farligt. Det 
er en farlig udvikling. Det 
kræver stor besindighed 
ikke at misbruge 
embedsapparatet i sit 
politiske øjemed, når det 
tilsyneladende er så 
legende let at få 
embedsapparatet med på 
ideen.

En ny grundlov skal forbyde 
politiske rådgivere. Det 
man kalder for ”særlige 
rådgivere”. De skal klart 
fjernes fra systemet og 
ministerierne. Det er en 
udemokratisk og dårlig 
tankegang, der har 
forvandlet politik til en 
legeplads, hvor de særlige 
rådgivere kører rundt med 
alle i manegen. Vi er alle 
sammen ofre for denne 
specielle og udemokratiske 
metode, der dybest set 
handler om manipulation, 
løgn og magtanvendelse. Vi 
ser det i afslørede sms’er, 
der dokumenterer de 
særlige rådgiveres uanede 
indflydelse og magt. De er 
som parasitter på vores 

demokratiske system, der 
sutter sandheden ud af 
enhver sag.

Grundlovsdag er en 
påmindelse om, hvor 
skrøbelig demokratiet er. 
Hvor travlt vi alle ellers har 
med at se krigen i Ukraine 
som den rædsel, det er, så 
skal vi lære noget vigtigt af 
den:

Hvis man vil kæmpe for 
demokratiet, så sker det 
ikke kun med tanks og 
missiler. Det handler også 
om at stadfæste nogle 
vigtige principper for 
demokratisk adfærd. At vi 
har uantastede 
institutioner, en balance 
mellem magtens udøvere, 
der holder tingene adskilt. 
Hvis vi ikke får gjort noget 
ved påvirkningsagenterne i 
København, der hver dag 
formulerer skjulte 
dagsordner, kommer vi ikke 
til at lykkes. Der skal 
etableres en klar lovgivning 
om lobbyisme, ligesom, der 
skal være en 
forfatningsdomstol, der kan 
straffe både politikere og 
embedsfolk, hvis de 
overtræder de 
demokratiske spilleregler.

Den største trussel mod demokratiet er lobbyisme
Grundlovsdag er 
en påmindelse om, 
hvor skrøbelig 
demokratiet er. 
Hvor travlt vi alle 
ellers har med at 
se krigen i Ukraine 
som den rædsel, 
det er, så skal vi 
lære noget vigtigt 
af den
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Fortsætter Christian 
Eriksen karrieren i 
Brentford eller går turen til 
en større fodboldadresse? 
Det peger mere og mere på 
sidstnævnte, da Eriksen 
ganske enkelt viser, at han 
er på toppen og har gjort 
det igennem en længere 
periode. Derfor vil det 
logiske valg for ham være, 
at han skal til en klub, der 
som minimum spiller 
europæisk fodbold til 
næste sæson.

Der er bare et men. 
Christian Eriksen kan ikke 
nøjes med en rolle, hvor 
han er én blandt mange 

stjerner, og det sætter lidt 
nogle begrænsninger. At 
dømme ud fra listen over 
talentspejdere på plads til 
Danmarks landskamp mod 
Østrig var der flere klubber, 
der formentlig havde et øje 
på middelfarteren. Blandt 
de tilstedeværende 
klubber var West Ham, 
Manchester United og 
Tottenham, hvor særligt de 
to sidstnævnte klubber vil 
give mening, hvis Eriksen 
vil tage et skridt op.

Skal ikke være én 
blandt mange

West Ham har også store 
ambitioner, og de kom 
også til semifinalen i 
Europa League i sidste 
sæson, men det er ikke 
den hylde, som Eriksen bør 
sigte imod. Det eneste, der 
taler for dem, er at de 
hører til i London, hvor 
familien Eriksen stortrives. 
Tottenham hører til 
gengæld også til i London, 
og med en sæson, der gav 
en fjerdeplads, skal de ud 
at spille Champions 
League, hvilket formentlig 
også er en af Christian 

Eriksens drømme. I 
Tottenham vil han ikke 
blive én blandt mange, og 
han vil tilmed få 
landsholdskammeraten 
Pierre-Emilie Højbjerg som 
holdkammerat, og det taler 
for et skifte retur til 
Tottenham, som Eriksen 
tidligere har spillet for i en 
årrække.

Manchester United er lidt 
den faldne storklub, der 
skal genopbygges. Der er 
stjerner i klubben, men 
fundamentet skal bygges 
op igen. Spørgsmålet er, 
om Eriksens alder på 30 år 
taler imod at bygge et 
fundament op omkring 
ham, men den seneste tid 
har vist, at danskeren 
langtfra er færdig på 
topniveau. Vil United hente 
Eriksen, er det uden tvivl 
for, at det skal bygges op 
omkring ham, og på trods 
af en skuffende sæson, 
skal De Røde Djævle ud at 
spille Europa League til 
næste sæson, hvor de 
formentlig vil være en af 
favoritterne til at løbe med 
titlen, hvis det prioriteres.

Er der derimod tale om 

klubber som Newcastle og 
West Ham, vil det ikke give 
så meget mening for 
Eriksen. Det vil ikke være 
et markant skridt op 
karrieremæssigt for 
Eriksen, selvom det er 
klubber, der kan spille med 
pengemæssigt større 
muskler end Brentford. 
Penge er ikke det 
afgørende for Christian 
Eriksen, der i stedet vægter 
familien højt sammen med 
spilletiden, men naturligvis 
også det sportslige, og når 
det nuværende sportslige 
output ikke er bedre i de 
pågældende klubber, vil 
det ikke være et skifte, 
som Eriksen formentlig vil 
overveje.

Stor hylde 
udelukket

Den helt store engelske 
hylde synes også udelukket 
for Christian Eriksen. 
Eriksen har som erklæret 
målsætning at skulle til VM 
senere på året, og det 
kræver, at han spiller fast, 
og det er ikke givet, at den 
danske troldmand kommer 
til at spille fast i hverken 

Liverpool eller Manchester 
City, selvom det sikkert er 
tiltrækkende for nogen at 
spiller for en klub af den 
kaliber.

Det er langtfra givet, at 
Christian Eriksen vil glide 
direkte ind i deres 
startopstilling, da han så vil 
konkurrere med den 
absolutte verdenstop om 
spilletid. Godt nok har 
Eriksen præsteret på et 
rigtig højt niveau, men 
derfra og så til at skulle 
kæmpe om spilletid med 
de stjernerne fra de bedste 
Premier League-klubber, er 
der et stykke vej. Og vil 
Eriksen være sikker på at 
skulle til VM, så kræver det 
spilletid, og det vil han ikke 
være sikker på i en af de 
allerbedste klubber.

Det står derfor skrevet i 
kortene, at Christian 
Eriksen derfor formentlig 
vil komme til at fortsætte 
karrieren i Brentford, og 
være den 
altoverskyggende stjerne 
på et hold, hvor han 
stortrives med de mange 
danskere omkring sig, eller 
han skifter til en klub i 

toppen af Premier League, 
hvor der ikke er en overflod 
af stjernespillere, som han 
ikke kan vippe af pinden 
som den offensive kreatør.

Hvor Eriksen vælger at 
fortsætte karrieren 
kommer først til at blive 
afgjort, når den nuværende 
landsholdssamling med 
Danmark er færdig, og 
indtil da kan 
spekulationerne flyde i 
medierne om, hvad Eriksen 
vælger. Alt tyder dog på, at 
Danmarks nummer ti kan 
vælge og vrage mellem 
klubberne, og det bliver en 
beslutning, om hvad 
Eriksen personligt selv vil, 
og ikke en mulighed, som 
han kan blive nødt til at 
tage, i mangel af bedre. 
Som det er nu, er Eriksen 
glad i Brentford, og det vil 
altid være en mulighed for 
ham, hvis den rette 
storklub ikke melder sig på 
banen.

Hvor Christian 
Eriksen fortsætter 
karrieren, er ét 
stort 
spørgsmålstegn. 
De seneste 
landskampe har 
understreget, at 
han kan vælge og 
vrage med, hvor 
han vil hen.

Eriksen kan vælge og vrage
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I 2022 skriges der fra alle 
leder og kanter efter 
arbejdskraft og varme 
hænder. Det sidste er de 
velfærdsmedarbejdere som 
alle før eller siden, vil stifte 
bekendtskab med. 

Den nye direktør for skolen, 
Jacob Bro, ser frem til et 
arbejde, hvor han er meget 
fokuseret på både at få 
flere til at vælge 
uddannelsen, men også på 
et større samarbejde 
mellem skole og praktik.

– Mine overvejelser og 
dermed også motivation for 
at søge stillingen som 
direktør her, ligger i 
respekten for det meget 

vigtige arbejde, som 
eleverne, der uddanner sig 
fra skolerne udfører. Jeg 
synes, at de udfører et 
meget imponerende stykke 
arbejde, som de kan være 
stolte af. Vi møder elever, 
der vil gøre noget godt for 
andre, og tror på, at de kan 
gøre noget godt for andre, 
siger Jacob Bro.

Han har derfor også et 
stort ønske om at kvittere 
for deres arbejde og 
indsats for samfundet ved 
at lave en god uddannelse.

– Jeg bliver motiveret til at 
lave en god uddannelse for 
de elever. Jeg har arbejdet i 
SOSU-skoleverdenen i 10 
år og 10 måneder – det er 
pæne tal, som er til at 
huske. Jeg har været 
underviser og mentor for 
eleverne. Jeg har været 
uddannelsesleder og 
uddannelseschef på 
Danmarks største SOSU-
skole, fortæller.

Jacob Bro er oprindeligt 
uddannet folkeskolelærer, 
og efter fem år på en 
friskole, valgte han at læse 
en kandidatgrad i psykologi 
og pædagogik på Roskilde 
Universitet. 

Redskaberne fra hans 
egen uddannelse og hans 
brede erfaring indenfor 
undervisning, bruger han 
hver dag.

– Jeg vil stadig trives med 
at være underviser. Jeg 
synes, at det var super 
sjovt. Men man kan ikke 
det hele, for hver gang man 
tager et skridt, siger man 
også farvel til nogle ting, 
også ting, man godt kan og 
kunne lide, men der 
kommer også nye 
dimensioner, man kan lide. 
Sådan er det, når man 
skifter funktion. Der er dog 
elementer, man tager med. 
Det er eksempelvis meget 
genkendeligt at være 
klasserumsleder og 
skoleleder, der er mange 
erfaringer, man kan trække 
på som minder om 
hinanden.

Flere og flere ældre bliver 
ældre, og heldigvis flere, 
der også samtidig er mere 
raske, men det er et 
politisk emne, der fylder i 
medierne i disse år. Har vi 
nok hænder til at hjælpe 
fremtidens ældre? Det er 
en udfordring, som Jacob 
Bro udmærket er klar over. 
Han mener, at mange 

arbejder med at løse 
udfordringer, og det er 
netop det gode 
samarbejde, der vil give 
resultater.

– Som det ser ud lige nu, 
har vi en sektor, der råber 
og skriger på dygtig og 
kvalificeret arbejdskraft. 
Det er min ambition, at vi 
kan understøtte den 
udfordring og udvikling i 
området og udenfor. 
Hvordan gør man det? Det 
er der mange svar på, 
hvordan vi gør, siger han og 
uddyber:

– Det er vigtigt, at vi i en 
uddannelse, hvor vi 
uddanner til et fag, 
arbejder med at gøre 
læring. Vi har en masse 
viden. Eleverne har en 
masse viden, den viden 
skal gøres til handling. Her 
kan vi skabe dygtige social- 
og sundhedshjælpere, 
social- og 
sundhedsassistenter og 
pædagogiske assistenter.  
En af de ting, vi er nået 
langt med, men skal være 
endnu bedre til, er derfor 
at gøre læring. Det at være 
praksisnær i vores 
undervisning. Dertil 
kommer det gode 

samarbejde mellem 
kommuner, regioner og 
skole. Vi er mange, der har 
en dagsorden med flere 
hænder – ja, vi er der alle 
sammen. Vi kommer også 
alle til at møde de 
medarbejdere, vi 
uddanner. Disse spørgsmål 
og udfordringen burde 
være allesteds-
nærværende for alle, men 
naturligvis er det noget vi i 
skole og praktik møder 
mere, og derfor arbejder vi 
også for at kunne styrke og 
øge opmærksomheden om 
faget for at kunne 
rekruttere.

Jacob Bro ser også gode 
muligheder i et større 
samarbejde med praktik og 
skole. Det kan udvikle 
begge parter.

– En anden ting er, at 
vekseluddannelser kan 
noget helt unik. Det kan 
være i praksis og på 
skolen. I samarbejdet 
derimellem, kan vi styrke. 
Vi kan være stærkere på at 
være tættere på eleverne i 
praktikken, og praktikken 
kan være stærkere på at 
være tættere på eleverne 
på skoledelen. Et øget 
samarbejde på mellem 

skole og praktik kan være 
med til at udvikle dygtige 
velfærdsmedarbejdere, 
mener direktøren, der har 
haft en fantastisk første 
arbejdsdag.  

– Det har virkelig været en 
spændende første dag. Jeg 
vil gå så langt som til at 
sige, at man skulle have 
nogle flere førstedage. Det 
er fantastisk at møde så 
mange nye og gode 
dedikerede mennesker. Jeg 
var også så heldig, at der 
lige præcis i dag var 
afslutning på et social- og 
sundhedsassistent-optag, 
så i dag har vi sendt nye og 
dygtige medarbejdere ud i 
praksis, klar til at løfte den 
velfærdsopgave, der venter. 
Det er en motivationsfaktor 
at se dem, der 
gennemfører uddannelser, 
det er fantastisk, siger 
Jacob Bro.

Jacob Bro har senest haft 
en leder stilling hos SOSU 
H i Hovedstaden.

Jacob Bro er ny 
direktør for Social- 
og Sundheds-
skolen Fredericia-
Vejle-Horsens. Den 
1. juni havde han 
første arbejdsdag, 
og det var en stor 
dag, som han 
gerne vil have flere 
af.

Social- og Sundshedsskole har fået ny direktør
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Holger Rune imponerer på 
den store tennisscene. Han 
har vundet ATP-turneringen 
BMW Open i München, og 
senest blev det til en 
kvartfinaleplads i Grand 
Slam-turneringen French 
Open. Det i en alder af blot 
19 år. Danskerens succes 
kan komme til at få positiv 
indflydelse på dansk 
tennis’ medlemstal.

– Det tænker jeg det kan. 
Vi oplevede det ved 
Wozinaicki, da hun slog 
igennem – der kom et 
kæmpe boom af specielt 
unge piger, der begyndte til 

tennis. Det er med til at 
skabe hype om tennis igen 
og det kan også smitte af 
på de unge talenter, siger 
Jonas Dupont fra Fredericia 
Tennisklub.

At det lige præcis ikke er 
en mandelig tennisspiller 
denne gang tillægger 
Jonas Dupont ikke det 
store i forhold til at opleve 
en fremgang på 
kvindesiden.

– Jeg tror, at det har en 
effekt med, at det er en 
dreng, og der kommer flere 
drenge, men det kan også 
skabe noget overfor 
pigerne med at skabe snak 
om det, da der også 
kommer snak om 
Wozniacki pga. Holger 
Runes succes, siger Jonas 
Dupont.

For Jonas Dupont 
personligt betyder det også 
noget, at en dansk 
tennisspiller klarer sig godt.

– Det er fantastisk at se en 
dansker på højeste niveau 
og at nå kvartfinalen i en af 
de største turneringer i 
verden og så er man slået 
igennem på den store 

scene, sigere han.

Tidligere var Danmarks 
bedste mandlige 
tennisspiller Kenneth 
Carlsen. Han blev ikke 
kendt for et højt topniveau, 
men derimod for en famøs 
statistik i at blive slået ud i 
1. runde i Grand Slam-
turneringer. Det er allerede 
nu slået fast, at Holger 
Rune kan komme længere 
end 1. runde i sådan en 
turnering.

– Det er rart, at Holger kan 
gøre Danmark stolte på 
den måde. Kenneth 
Carlsen havde en kedelig 
rekord med at være den 
spiller, der røg ud flest 
gang i 1. runde i en Grand 
Slam, forklarer Jonas 
Dupont.

I sin vej frem på den helt 
store tennisscene er Holger 
Rune ikke kommet 
sovende til det. Han har 
slået flere markante navne. 
Blandt andet grækeren 
Stefanos Tsitsipas, som 
han besejrede 3-1 i French 
Open.
– Jeg tænkte, at det er 
stort af Holger og det var 
gennembruddet. Han slog 

også Alexander Zverev i 
München, men at slå 
Tsitsipas i French Open er 
kæmpestort, forklarer 
Jonas Dupont.

Med afslutningen af French 
Open går tennissæsonen 
nu over i en ny fase, hvor 
det skifter fra grus til græs, 
og det er ikke noget Holger 
Rune har været vant til at 
spille på i de seneste par 
år. Det tillægger Jonas 
Dupont dog ikke nogen 
betydning.

– Hans spil passer godt til 
græs. Han vil fremover 
banen og flugter godt. Det 
går noget hurtigere på 
græs, og det lægger meget 
godt til Holgers spil, siger 
han.

Det næste store mål for 
Holger Rune er den næste 
Grand Slam i form af 
Wimbledon, der starter den 
27. juni, og med de 
seneste præstationer af 
danskeren, ryger de 
nationale forventninger til 
danskeren formentlig i 
vejret.

– Man skal passe på med 
at sætte forventningerne 

op om en kvartfinale igen. 
Han er ung, og skal lære 
en masse endnu. 
Personligt har jeg klare 
forventninger til, at han 
klarer sig godt, men at nå i 
kvartfinalen igen bliver 
svært, siger Jonas Dupont.

Når man ser på Holger 
Rune kan man hurtigt 
drage paralleler til Caroline 
Wozniacki. Hun nåede i sin 
karriere at vinde en Grand 
Slam og være verdensetter, 
og spørgsmålet er om det 
nye danske stjerneskud 
kan opnå det samme.

– Det er ikke urealistisk. 
Spørger man Holger går 
han efter at blive 1’er og 
vinde en Grand Slam. Han 
har gode muligheder, og er 
lige fyldt 19 år. Ser man på 
Roger Federer er han 40 
år, og spiller stadig, og 
Holger har derfor mange år 
til at nå det endnu, slutter 
Jonas Dupont.

På den seneste 
verdensrangliste er Holger 
Rune kommet op på en 
placering som nummer 28. 
I december 2021 lå han i 
top-500 på 
verdensranglisten, og i 

januar avancerede han til 
top-100, mens han i maj 
kæmpede sig i top-40 og 
nu er han på 28. pladsen, 
som er hans bedste 
placering nogensinde.

I sin karriere har Holger 
Rune indkasseret 
4.072.885 millioner kroner 
i præmiepenge, hvor 
størstedelen kommer fra 
kvartfinalepladsen i French 
Open og ATP-sejren i 
München.

Foruden succesen som 
seniorspiller, har Holger 
Rune blandt andet U14 EM 
tilbage i 2017, og i 2019 
vandt han 
ungdomsudgaven af 
French Open, da han 
besejrede amerikaneren 
Toby Alex Kodat i finalen. 
Samme år lykkedes det 
Holger Rune at blive 
nummer et på ITF’s 
juniorverdensrangliste, da 
han besejrede den et år 
ældre franskmand, Harold 
Mayot, og med den nylige 
succes som seniorspiller, 
kan Holger Rune drømme 
om at opnå det samme 
som senior.

I Fredericia 
Tennisklub er man 
ikke i tvivl. Holger 
Runes succes på 
tennisbanen 
kommer til at have 
en afsmittende 
effekt på både den 
fredericianske 
tennisklub, men 
også dansk tennis 
generelt.

Tennisklub tror på Holger Rune-effekt
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Jonas Dupont på tennisbanen. Foto: AVISEN
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To tredjedele af danskerne 
stemte anderledes end 
Morten Messerschmidt 
anbefalede det. Ganske 
vist var det stadig en større 
del af danskerne der 
stemte nej, end de tre nej-
partier til sammen 

repræsenterer, men der er 
alligevel tale om en 
syngende lussing til nej-
partierne, særligt Dansk 
Folkeparti, der til tider har 
stået meget alene i 
kampen.

Morten Messerschmidt er 
den politiker nogensinde 
der har fået flest 
personlige stemmer. Det 
var til et valg til Europa-
Parlamentet, hvor hans 
store viden og passion for 
EU (eller rettere: 

Modstanden mod EU) blev 
sat i spil.

Efter et tumultarisk 2022 
var der altså lagt op til, at 
Morten Messerschmidt 
kunne få en politisk 
mulighed for at genrejse sit 
parti. Men i stedet endte 
det helt i grøften. 
Stridighederne fortsætter, 
de ledende figurer går i 
kødet på hinanden og 
spekulationerne om den 
tidligere formand, Kristian 
Thulesen Dahl vil ikke 
aftage.

Valgaftener er altid noget 
specielt. Det er der man for 
alvor kan afkode hvordan 
det står til i de forskellige 
partier – og der var 
valgaftenen for Dansk 
Folkeparti meget 
symptomatisk for den 
situation, partiet står i lige 
nu. Allerede ganske tidligt 
var der ryddet i 
Snapstinget, hvor Dansk 
Folkeparti ellers holdt til. 
Festen kom aldrig rigtigt i 
gang, måske på grund af 
det for dem skuffende 
resultat, måske fordi fokus 
var på alt muligt andet.

Selvom han ikke længere 
er formand endte Kristian 
Thulesen Dahl med at løbe 
med alt opmærksomheden 
på valgaftenen. Dette til 
trods for, at han end ikke 
var til stede. Men det er 
netop dette der gjorde, at 
journalisterne på 
Christiansborg blev ved 
med at grave i hvilke 

signaler det sendte – og 
hvad det betyder for Dansk 
Folkepartis fremtid.

En skarp Morten 
Messerschmidt stod på 
hovedtrappen op til 
Christiansborg, da 
journalisterne overfaldt 
ham med spørgsmål. Det 
handlede knap så meget 
om den folkeafstemning 
der var grunden til hele 
mediepostyret, men i 
stedet handlede det om 
Kristian Thulesen Dahls 
manglende 
tilstedeværelse.

Både Morten 
Messerschmidt og Pia 
Kjærsgaard var meget 
skeptiske omkring det 
afbud Kristian Thulesen 
Dahl havde meldt – og de 
lagde ikke fingre i mellem i 
pressen. Det i sig selv 
puster til den spirende ild 
der i forvejen er i partiet. 
Røgen har knapt lagt sig 
fra den store 
udbrydergruppes exit, til 
branden atter blusser op. 
Der kan lægges mange 
tanker og konspirationer i 
Kristian Thulesen Dahls 
manglende fremmøde, 
men mest af alt siger det 
noget om hvor splittet 
partiet er. De skyder på 
hinanden på kryds og 
tværs. Det er 
ødelæggende. De seneste 
målinger viser, at Dansk 
Folkeparti nærmer sig de 
4% i meningsmålingerne – 
det er noget lavere end det 
seneste valg, hvor de blev 

slagtet af vælgerne. Det ser 
ikke ud til, at det er 
lykkedes for Morten 
Messerschmidt at samle 
partiet.

Inger Støjberg indtog også 
en hovedrolle. 
Spekulationerne om et 
Støjberg-Thulesen Dahl 
projekt er mange, og 
hovedpersonen selv afviste 
da heller ikke, at det er på 
trapperne. Hun gjorde det 
klart, at hun ikke er færdig i 
dansk politik – men 
sandsynligheden for at hun 
melder sig under Dansk 
Folkepartis faner er 
minimal. Sandsynligheden 
for at hun starter et parti 
med Kristian Thulesen 
Dahl og helt udrydder 
Dansk Folkeparti ved det 
kommende valg er noget 
større. Det må give 
anledning til mange 
overvejelser for Morten 
Messerschmidt, at der ikke 
er styr på de interne linjer – 
samtidig med, at flere 
tusinde mødte op til Inger 
Støjbergs løsladelsesfest. 
Hun kan trække mange 
stemmer. Teamer hun op 
med Thulesen Dahl ser det 
svært ud for Dansk 
Folkeparti.
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Analyse: Dansk Folkeparti i frit fald

Det var en gave til 
Morten 
Messerschmidt, da 
han kunne skifte 
interne 
stridigheder ud 
med et politisk 
emne han ved 
rigtig meget om. 
Den danske 
folkeafstemning 
om EU-forbeholdet 
var en platform for 
DF’s tilbagekomst, 
men det endte helt 
modsat.

Af Matthias Runge Madsen
Foto: PR
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Solen skinner på 
Kulturøen, hvor Steen 
Vinderslev og Johannes 
Lundsfryd Jensen kommer 
gående fra rådhuset for at 
tale om visionerne for 
Middelfart Kommune, men 
også for at høre Steen 
Vinderslev om at være 
tilbage i Middelfart 
Kommune.

Steen Vinderslev, 
kommunaldirektør i 
Middelfart Kommune. Foto: 
AVISEN
– Det har været forrygende 
at vende tilbage. Den første 
dag var der 
folkeafstemning om EU-
forsvarsforbeholdet, hvilket 
betød, at Johannes, 
borgmesteren og jeg, var 
på rundtur til valgstederne. 
Der mødte jeg mange 
dygtige og engagerede fra 
lokalsamfundet. Det 
gælder både de mennesker 
fra foreninger, politikere og 
erhvervsvirksomhedsfolk. 
Det var simpelthen en 
positiv oplevelse, 
konstaterer 
kommunaldirektøren, der 
er tilbage i kommunen, han 
elsker.

– Det var rart at få den 
geografiske rundtur i 
Middelfart Kommune, fordi 
så bliver man bekræftet i, 
at det er et rigtigt smukt 
sted i Danmark, siger 
Steen Vinderslev.

Den stærke 
erhvervsudvikling og 
bosætning er fortsat i 
Middelfart Kommune, og 
det giver flere opgaver, som 
Steen Vinderslev er klar til 
arbejde med.

– Noget af det, som jeg kan 
se, at byrådet er rigtig 
optaget af, er hvordan vi får 
skabt en stærk 
erhvervsudvikling, hvordan 
vi får styrket turisterhvervet 
og en stærk bosætning i 
vores lokalsamfund. Det er 
nogle opgaver, som jeg 
glæder mig rigtig meget til 
at kaste mig over, fortæller 
han.

Et vigtigt aspekt i 
Middelfart Kommunes 
arbejde er den grønne 
omstilling.

– I forhold til 
erhvervsudvikling tænker 
jeg, at det er vigtigt, at vi 
bliver ved med at se om, vi 
kan udbygge samarbejdet 
med de virksomheder, som 

allerede er her, hvordan de 
kan være med til at drive 
udviklingen. Det er vigtigt 
at arbejde sammen med 
dem om, hvordan vi i 
fællesskab kan drive den 
grønne omstilling. Der er 
det også vigtigt at sørge for, 
at de mange investeringer, 
som virksomhederne laver 
i disse år, at de rent faktisk 
også blive placeret i vores 
lokalsamfund. Det er et 
spor, siger Vinderslev og 
tilføjer:

– Et andet spor er, at vi er 
ved at have fyldt mange af 
de arealer op, som vi har. 
Derfor tror jeg, at det bliver 
en vigtig opgave for mig, 
byrådet og de folk, der 
arbejder på det tekniske 
område at finde ud af, 
hvordan vi får skabt endnu 
mere plads til byudvikling 
og erhvervsudvikling på en 
måde, så vi bliver ved med 
at have et område, der har 
en høj fysisk kvalitet, 
hvilket er noget af det, som 
jeg lægger meget vægt på.

Det er gået stærkt med 
bosætningen og det giver 
mange kommunale 
opgaver, men også mange 
muligheder, mener 
kommunaldirektøren:

– I forhold til bosætning, så 
tænker jeg, at det er gået 
og går rigtig stærkt i de her 
år. Vi har nogle gamle 
erhvervsområder, som vi 
skal have kigget ind i. Vi 
står lige nu her tæt på 
Trafikhavnen, som var 
noget af det sidste, jeg var 
med til at lave købsaftale 
på for tre år siden, og der 
kommer til at ske rigtig 
meget der. Det vil jeg være 
rigtig tæt på, siger han.

Kommunen er i topform, og 
det skyldes blandt andet 
det lokale sammenspil som 
skal fortsætte:

– Jeg tænker, at vi ligger et 
rigtig godt sted i Danmark 
infrastrukturmæssigt. 
Dertil kommer det 

samarbejde, der lokalt 
mellem foreninger, 
erhvervsliv og forskellige 
interesseorganisationer er 
godt og noget, man kan 
bygge videre på. Vi har 
også mange lokale folk, der 
kan løfte meget, og det 
tænker jeg er en styrke at 
holde fast i. Det er vigtigt at 
have et stærkt lokalt 
sammenspil, når vi skal 
udvikle vores kommune, 
slutter Steen Vinderslev.

Borgmester Johannes 
Lundsfryd Jensen (S) ser 
frem til arbejdet med de 
nye visioner og ikke mindst 
de opgaver, der venter på 
flere områder.

– Vi har talt rigtig meget 
sammen med det nye 
byråd, hvor vi har 10 nye 
medlemmer ud af 25, der 
sammen de 15 garvede 
folk, der har været med i 
mange år, har talt om 
retningen fremover for 
Middelfart. Det er ikke 
fordi, det er epokegørende 

Steen Vinderslev er tilbage som kommunaldirektør i Middelfart Kommune

Kommunaldirektør 
Steen Vinderslev 
og borgmester 
Johannes 
Lundsfryd Jensen 
er klar til at 
arbejde med 
Middelfarts nye 
visioner, og det 
sker med en 
kommune i 
topform, mener 
makkerparret.
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nyt, men går ind og stiller 
på tandhjulene for at 
fintune maskinen. Noget af 
det, vi ser ind i, er 
daginstitutionsområdet. Vi 
er i den lykkelige situation, 
at der bliver født rigtig 
mange børn i Middelfart 
Kommune, og der er 
mange, der flytter til. Det 
betyder, at vi skal have 
bygget nye daginstitutioner, 
vi skal have indført 
minimumsnormeringer, så 

alene de to opgaver er 
kæmpe opgaver på 
velfærdsområdet, siger 
borgmester Johannes 
Lundsfryd Jensen.

Rekordtilflytning

Middelfart Kommune er 
blevet frikommune på 
ældreområdet, hvilket 
giver mange nye opgaver, 

dertil kommer et år med 
rekordtilflytning.

– Vi er blevet frikommune 
på ældreområdet, hvor vi 
er i fuld gang med at lave 
massevis af konkrete 
handlinger til glæde for de 
ældre borgere. Derudover 
arbejder vi hårdt på 
erhvervsdagsordnen, både 
med tiltrækning af nye 
virksomheder, men også 
med vækst i de 

eksisterende 
virksomheder. Nedenunder 
ligger hele diskussionen 
om, hvordan vi får hænder 
nok. Der arbejder vi også 
med, at der bygges nogle 
boliger, så folk kan flytte 
hertil, og arbejde på 
arbejdspladserne, der også 
skaber liv til foreningerne, 
og giver en kommune, der 
er gang i, siger han og 

fortæller om 

en rekord:

– Sidste år havde vi en 
rekordtilflytning med 500 
borgere. Det arbejder vi 
videre med, og det gør vi 
med omtanke. Den vækst 
vi skal have, skal være 
med omtanke, så vi tænker 
på klima, miljø, natur og 
biodiversitet, når vi udvikler 
kommunen.

Mange mennesker giver 

mange nye opgaver, og det 
skal Middelfart kunne løfte.

– Det er klart, at der ligger 
en stor opgave i forhold til 
de mindste børn, der skal 
passes i vuggestue, 
dagpleje og børnehave. Der 
har vi foreløbig planer om 
at bygge to nye 
daginstitutioner, måske får 
vi brug for en tredje også. 
Det er vigtigt, og det er 

vigtigt, at der er plads i 
vores skoler. Der er 
massevis af arbejde at få. 
Der er et rigt og stærkt 
foreningsliv, så jeg tænker, 
at den integrationsopgave 
kan vi lykkes med, mener 
borgmesteren, der 
fortæller, at der er en god 
dialog med borgerne:

– Vi har en god dialog og 
medvind i befolkningen. Vi 
har en dna i Middelfart, 

hvor vi trækker på samme 
hammel, og det prøver vi at 
holde fast i, så når vi 
udvikler, så sker det 
sammen med borgere, 
foreninger og 
virksomheder.

Den 1-3. september byder 
Middelfart Kommune igen 
på Klimafolkemødet, og det 
er en succes, der stadig 
vokser år for år.

– Det bliver fantastisk med 
klimafolkemødet. Det 
glæder jeg mig rigtig meget 
til. Vi startede for to år 
siden med at lave 
nationale klimafolkemøder 
over flere dage. Der måtte 
vi kun være 500 
mennesker, og det var vi 
så. Sidste år voksede 
mødet til, at der var 8-
10.000. I år planlægger vi 
efter, at der kommer 13-

15.000 mennesker for at 
diskutere klima. Der er 
mere end 100 arrangører 
fra hele landet fra øverste 
hylde. Vi får topklasse 
diskussioner, workshops og 
lignende. Vi har fået skabt 
en platform for at diskutere 
klima, som man kan tappe 
ind i, altså melde sig ind til 
arrangementer. For at 
nævne et eksempel, så vil 

der være 1200 skoleelever 
på Lillebæltsværftet, der 
taler om, hvordan flere kan 
blive interesseret i at tage 
en erhvervsuddannelse. 
Her bruges klima som 
løftestang, fordi der er brug 
for hænder, hoveder og 
fødder til at sørge for, at 
den grønne omstilling 
faktisk finder sted, her vil 
man tale med de unge om 
tage en 
erhvervsuddannelse, og 

sådan er der en masse 
mennesker, der kobler sig 
på dagsordenen, og det er 
sådan set det, der var 
visionen, slutter 
borgmester i Middelfart 
Kommune, Johannes 
Lundsfryd Jensen.

25 ONSDAG 8. JUNI 2022POLITIKAVISEN

Steen Vinderslev Foto: AVISEN



I løbet af de seneste år er 
Forsvarets kampvogne 
blevet opgraderet og 
moderniseret. I disse dage 
har kampvognene været på 
deres første store, 
internationale øvelse, hvor 
kampvogne og 
besætninger trænede 
sammen med både britiske 
og amerikanske kollegaer i 
Polen.– Efter en sejltur på 
30 timer fra Gdansk i Polen 
er de ankommet til 
Fredericia. Køretøjer og 
soldater er på vej 
Dragonkasernen i 
Holstebro og andre 
kaserner i Danmark, 
oplyser Henrik Mortensen, 
pressevagt i 
Forsvarskommandoen

De danske soldater fra 
Jyske Dragonregiment 

tiltrak sig en del 
opmærksomhed med 
deres opdaterede Leopard 
2A7-kampvogne i lejren, 
hvor både britiske og 
amerikanske soldater 
holder til. Og det er der en 
helt særlig grund til.

De 14 danske kampvogne, 
som 2. 
Kampvognseskadron har 
taget med til øvelsen i 
Polen, er efter 
opdateringen en af de 
mest moderne kampvogne 

i verden.

– Vi har haft en del tid med 
de nye kampvogne 
hjemme i Danmark. Men 
det er første gang vi har 
dem med i udlandet og vi 
er selvfølgelig spændte på 
at køre i dem ved siden af 
vores britiske og 
amerikanske kollegaer, 
fortæller chef for 
panserbataljonen 
oberstløjtnant Kristian 
Kold.

Defender Europe
Øvelsen i Polen er en 
længe planlagt amerikansk 
øvelse, der hedder 
’Defender Europe 22’, der 
skal demonstrere NATOs 
evne til hurtigt at opbygge 
kampkraft i Østeuropa. Det 
vil sige at deployere og 
indsætte styrker i stor skala 
og samtidigt.

Defender Europe er en 
samlende overskrift for en 
lang række amerikanske 
øvelsesaktiviteter i Europa i 

løbet af maj. I Drawsko 
Pomorskie i Polen, hvor de 
danske kampvogne øver, 
deltager omkring 18.000 
soldater fra en stribe NATO-
lande.

Træning til NATO-mission

Den danske 
kampvognseskadron, der 
er i Polen, skal senere på 
året udsendes til Estland 
som en del af NATO-
missionen ’enhanced 
Forward Presence’. Derfor 

bliver øvelsen i Polen også 
brugt til at certificere de 
danske soldater, så de er 
klar til den kommende 
opgave i Estland.

Danmark har lige nu 
udsendt godt 200 soldater 
til Estland, hvor Forsvarets 
løbende har bidraget til 
NATOs fremskudte 
tilstedeværelse i Baltikum.

Tirsdag den 7. juni 
har flere borgere 
observeret, at 
Forsvaret sejler og 
laster militært 
isenkram i 
Fredericia.

Massevis af militært isenkram i Fredericia
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Det er dog også en dag, 
som er uløseligt forbundet 
til Fredericia og den krig, 
hvor Slaget ved Fredericia 
6. juli 1849 fandt sted. 
Danmark fik nemlig ikke 
sin grundlov i fredstid, det 
skete, mens det danske 
kongerige var midt i en 
borgerkrig med Danmark 
på den ene side og 
hertugdømmerne Slesvig-
Holsten på den anden 
side. 

Det var ikke usædvanligt, 
at der i Danmark ved 
midten af 1800-tallet var et 
ønske om mere folkelig 
medbestemmelse. Den 
franske revolution i 
slutningen af 1700-tallet 
havde givet enevældige 

konger et vink med en 
vognstang om, at de 
europæiske befolkninger 
ønskede indflydelse og 
medbestemmelse. I 
Danmark blev det dog først 
kong Frederik 7.s lod at 
afskaffe enevælden. Det 

skete efter megen 
dramatik og politisk spil, 
men i Fredericia mærkede 
man det på en anden, og 
mere voldsom måde. 

Der var som bekendt krig i 
Danmark i 1849, og fra 

maj måned blev Fredericia 
belejret af den slesvig-
holstenske hær. Hurtigt 
begyndte de også på et 
stort bombardement af 
fæstningsbyen. Belejringen 
fortsatte helt frem til den 
danske hær gjorde udfald 

fra fæstningen den 6. juli 
1849 og dermed brød 
belejringen. 
Bombardementerne var 
hårde mod byen Fredericia, 
hvor mange bygninger blev 
skudt i sænk.

Grundlovsdag og Fredericia
Den 5. juni er 
Grundlovsdag i 
Danmark. Det er 
en af de vigtigste 
mærkedage i året, 
for den markerer, 
at på denne dag, 
den 5. juni 1849, 
kom demokratiet 
til Danmark.
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Grundlovsdag i Kastellet, 1924. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Grundlovsdag i Fredericia, omkring 1930. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia



I København havde 
arbejdet med Grundloven 
været i gang i mere end et 
år, og den Grundlovgivende 
Forsamling havde fra 
februar 1849 diskuteret 
selve lovteksten, hvor især 
spørgsmålet om valgretten 
havde givet problemer. 
Grundloven gjaldt ikke for 
hertugdømmet Slesvig, 
som krigen handlede om, 
men i forordet var der 
åbnet en mulighed for, at 
hertugdømmet også kunne 
blive omfattet af loven, når 
borgerkrigen var forbi. Kl. 
11 om formiddagen, den 
5. juni 1849, underskrev 
Kong Frederik 7. endelig 
Grundloven i Statsrådet på 
Christiansborg, hvorefter 
han meddelte dette på et 
møde i Rigsforsamlingen. 

Den 5. juni 1849 blev dog 
også minderig i Fredericia. 
Vejret var meget dårligt 
med sommertorden, men 
værre var det, at den 5. 
juni intensiverede fjenden 
sit bombardement af byen, 
og mens man i København 
underskrev Grundloven 
blev der skudt 220 
kanonkugler og granater 
ind over Fredericia. 
Grundlovsdagen faldt 
nemlig sammen med 

fødselsdagen for kong 
Ernst 1. af Hannover, som 
ledelsen af den slesvig-
holstenske hær ville 
hædre, og derfor sendte 
særligt mange kanonkugler 
af sted, som de danske 
kanoner inde i fæstningen 
naturligvis besvarede. Det 
kunne de danske soldater 
mærke, og derfor skrev 
eksempelvis soldaten 
Frederik Knudsen dette til 
sin hustru i dagene efter:

”Det strenge Tordenveir, Du 
skriver om, erfarede vi 
ogsaa ved Fredericia; men 
det var ikke just over os 
der, og vi lagde heller ikke 
saa grandt Mærke dertil, 
fordi saavel vores som 
Fjendens Kanoner 
tordnede endnu mere 
heftig end den naturlige 
Torden; og om 
Eftermiddagen kom vi paa 
Forpost; vi stod da midt 
imellem vores og Fjendens 
Kanoner. Det er sjælden 
der er saa stærk en 
Kanonade, som der var 
den Dag, det skal nok være 
den hannoveranske 
Konges Fødselsdag, derfor 
var Tydskerne saa lystige”.

Kongeriget Hannovers 
soldater udgjorde sammen 

med Sachsen og Preussen 
den største del af Den 
Tyske Forbundshær, der 
støttede Slesvig-Holsten i 
borgerkrigen. Dermed blev 
den 5. juni 1849 markeret 
på væsentlige forskellige 
måder i Fredericia og 
København. 

Lidt mere festligt var det i 
Fredericia hundrede år 
senere, da man den 5. juni 
1949 kunne markere 
jubilæet for Grundloven. 
Ved et arrangement i 
Kastellet deltog ca. 400 
fredericianere. De kunne 
høre professor Hal Koch, 
der blandt andet stillede 
spørgsmål ved, om der var 
noget at feste for, om 
demokratiet var lykkedes? 
Det korte svar i 1949 var, 
at tiden med al ønskelig 
tydelighed havde vist, at 
alle andre styresystemer 
var værre end demokratiet, 
men det var folkets ansvar 
at deltage i demokratiet, 
hvis det skulle lykkes. Hal 
Kochs bemærkning i 1949 
rummer på mange måder 
stadig det væsentlige ved, 
at vi stadig fejrer 
Grundlovsdagen i 
Danmark, og især med 
tanke på, hvad der sker i 
Europa netop nu. 

29 ONSDAG 8. JUNI 2022HISTORIEAVISEN

Vendersgade efter bombardement i 1849. Foto: Lokalhistorisk Arkiv



  SAMFUNDAVISEN

Debatten om 
samfundsvisionen synes 
vigtigere end nogensinde 
før. Verden er af lave, 
præget af uro og krig, 
uenighed og ude af 
balance, også 
klimamæssigt. En 
folkeafstemning er 
overstået, og et 
folketingsvalg nærmer sig. 
Der er god grund til at 
bruge noget af sommerens 
”agurketid” til at sætte det 
lange lys og hjernen på 
uendelig med fokus på en 
debat om, hvor vi ønsker 
samfundet bevæger sig 
hen, og at vi konsekvent 
handler på det. Torsdag 
den 16. juni 2022, kl. 19-
21 holder vi derfor 
debataften om en ny 
samfundsvision ud fra 
spørgsmålet om, hvor vil vi 
hen med vores liv og 
fællesskab?

I denne artikel skriver vi, 
som oplæg til debatten, 
noget om vores tanker 
omkring hvad en 
samfundsvision er og 
kunne gå i retning af. 
Artiklen skriver vi på 
baggrund af otte artikler, 
som vi tidligere har bragt 
her i AVISEN og nu udgiver 
samlet, som inspiration til 
debat.

Hvad er en vision?

En vision kan betragtes 
som et eller flere vejskilte. 
Den skal pege og vise os i 
den retning, som vi ønsker 
at bevæge os ad. Visionen 
er en forestilling om, en 
oplevelse af eller et billede 
på en ny og bedre verden. 
Visionen ligger tæt på 
vores drømme og fantasier 
om svaret på spørgsmålet: 
”Hvad er det for en verden, 
vi ønsker at leve i, hvis alt 
er muligt? ” Men visionen 
skal være mere præcis, 
mere konkret og mere 
realistisk end bare en 

sløret og fragmenteret 
drøm.

Visionen skal udspringe af, 
hvem vi er – vores 
oplevede identitet. Visionen 
skal afspejle vores syn på 
verden og de 
overbevisninger, vi ønsker 
at leve efter. Visionen skal 
formuleres i 
overensstemmelse med 
vores værdier og hvilken 
etik og adfærd, som vi 
ønsker skal være 
fremherskende i vores liv. 
Visionen skal gennemsyres 
af de ledelsesprincipper, 
som vi ønsker at lede os 
selv og andre efter, og som 
vi selv ønsker at blive ledt 
ud fra.

Visionen skal være i stand 
til – med få ord – at virke 
så dragende på os, at vi 
ikke kan lade være med at 
tage det første skridt og de 
næste skridt mod det 
fælles mål. Et mål som vi 
har sat os for at nå, enten 
som individer, i fællesskab 
eller allerhelst begge dele. 
Visionen skal være i stand 
til at være den ledestjerne, 
der også viser vej i mørke 
stunder og i usigtbart vejr 
og terræn.  Den viser os 
vej, når vores 
forudindtagede landkort 
(vores model af verden) 
ikke stemmer overens med 

den virkelighed, der folder 
sig ud foran os.

Visionen skal være 
langsigtet, og visionen skal 
holde os på rette kurs 
uanset hvilke orkaner og 
storme, der raser omkring 
os og måske inde i os selv.

Samtidig skal vi være i 
stand til justere visionen og 
den kurs vi har sat, når 
radikale sceneskift sker. 
For de sker og de kommer 
sjældent alene. Klima-
krisen, Corona-krisen og 
netop nu Ukraine-krisen er 
desværre ”gode” 
eksempler herpå. Et 
udfordrende dilemma 
mellem fastholdelse og 
fleksibilitet, som kræver en 
afbalanceret 
beslutningskraft hos os 
selv og ikke mindst hos 
vores politiske ledere.

Men disse sceneskift og 
kriser skal ikke holde os 
tilbage. Tværtimod de bør 
animere os til at tænke 
endnu mere visionært og 
sætte en ny kurs. Vi skal 
udnytte de kolossale 
kræfter, som kriserne 
slipper løs, ved at styre de 
løsslupne kræfter i den 
retning vi ønsker. Det er 
netop her en rettidig og en 
skarpt formuleret vision har 
sin værdi og styrke.

Visionens indhold

Selve visionen bør bestå af 
en overordnet, præcist 
formuleret og kort sætning, 
der favner essensen og 
udløser forestillingen og 
oplevelsen af en fremtidig 
ønsket tilstand for 
samfundet.

”Det meningsfulde liv for 
alle” kunne være en vision 
for et fællesskab. En anden 
vision for et fællesskab 
kunne være ”Fællesskabet, 
hvor det meningsfulde liv 
leves og trives”. Ordet 
”Fællesskabet” kunne 
byttes ud med andre 
relevante begreber, som 
”Fristaden”, ”Fristedet”, 
”Kommunen”, ”Landet” 
etc.

Visionens budskaber 
uddybes efterfølgende med 
svar på i hvert fald tre 
spørgsmål, som sikrer en 
fælles forståelse af 
visionens indhold og 
forventninger hertil. 

Det første svar drejer om, 
hvad det egentligt er 
visionen handler om, og 
hvilke elementer visionen 
består af? I forhold til de to 
nævnte visionseksempler 
kan det være en 

uddybende beskrivelse af 
forestillingen om hvad vi 
forstår ved ”det 
meningsfulde liv” og 
”fællesskabet”. Hvis vi 
forestiller os, at visionen er 
for ”Det Ønskede 
Samfund”, kan du finde 
masser af inspiration hertil 
i vores 61 artikler og 
indlæg fra den hidtidige 
debat om det ønskede 
samfund, som vi har haft 
gang i siden begyndelsen 
af marts 2020.

Det andet svar er en 
uddybning af, hvorfor er en 
vision vigtig, og hvad den 
betyder for os?

Gode svar på disse to 
spørgsmål er måske det 
allervigtigste, for kun de 
gode svar vil inspirere og 
motivere. Det får os til at 
handle og ændre adfærd i 
retning af visionen. Ved 
undervejs i livet at 
genbesøge og måske 
opdatere disse svar, 
genererer vi ny mental 
energi, så visionen nås.

Det tredje svar drejer sig 
om, hvordan vi vil vide, at vi 
har nået visionen?

Det tredje svar, som 
underbygger og udbygger 
de to første svar, kan bestå 
at flere delsvar på 

spørgsmål om: ” Hvor står 
vi, når visionen er nået? ”, 
” Hvad laver vi der? ”, ” 
Hvordan gør vi det? ”, 
”Hvorfor gør vi det? ” og 
Hvem er vi, når visionen er 
opfyldt? ”.

Disse svar er med til at 
underbygge selve visionen 
og knytte den stærkt til, 
hvem vi er. Ved at 
fastholde og udbygge 
sammenhængen i disse 
svar øges chancen 
betydeligt for, at visionen 
nås.

Afrunding

Debatten om 
samfundsvisionen foregår 
på Zoom torsdag den 16. 
juni 2022, kl. 19-21. 
Tilmelding sker til Erik 
Schwensen (es@es-
leadership.dk). Når du 
tilmelder dig debatten 
sender vi artikelserien til 
dig, så du også har den til 
de debatter, som du selv 
igangsætter. KOM OG VÆR 
MED.

De to debattører 
kigger nærmere på 
debatten om en 
samfundsvision.

Debatten om samfundsvisionen
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Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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