
ONSDAG 1. JUNI 2022
Årgang 2

JUBILÆUM
Læs side 10-11

AVISEN

Foreningen Taulov Station vil 
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Ambitionerne er store. 
Foreningen Taulov Station 
vil overtage den gamle 
station for at skabe et 
spændende sted i byen og 
bevare bygningen. Man 
ønsker at skabe et sted 
med aktiviteter for alle, og 
nu efterlyser man politisk 
engagement.

– Det er en ikonisk 
bygning. Den brændte i 
1880 og blev genopbygget 
2 år senere. Oprindelig 
havde den et lige tag, men 
med en udnyttet tagetage. 
Det var altafgørende at 
have den bygning. 
Kommunikationen gik 
gennem jernbanen. Vi 
mener at vide at Gl. Taulov 

bestod af 6 huse og gårde 
og lynhurtig kom der flere 
til. Der kom forretninger og 
beboelse efterfølgende, 
fortæller Schoubo.

I mange generationer blev 
stationen 
omdrejningspunktet i 
Taulov. Men så blev den 
taget ud af drift. En periode 
fungerede den som 
posthus. Så kom der privat 
udlejning. Men i de sidste 
5-6 år har den stået 
gabende tom. Men det vil 
foreningen Taulov Station 
altså gøre noget ved:

Jan Schoubo der er 
formand for den lokale 
forening, har set længe på 
den gamle stationsbygning 
fra 1856. Da 
jernbanenettet dengang 
blev opbygget i Danmark 
var enhver station guld 
værd. En station 
symboliserede en bys 
betydning og var samtidig 
med til at vise 
omverdenen, at her var der 
udvikling og liv.

– Vi vil bevare bygningen. 
Da vi talte uformelt om 

hvad den skal bruges til, så 
var det noget med lys i 
vinduerne og et sted der 
gør, at man trygt kan 
færdes på perronen. Det 
skal være et 
samlingspunkt. Et 
forsamlingshus i byen. Det 
er kun fantasien der sætter 
grænsen for, hvad den kan 
bruges til. Får vi lov, så kan 
den lejes ud som 
festlokale, da der ikke er 
noget i den her ende af 
Taulov. Vi har lagt et stort 
arbejde i konkrete planer. 
Vi fik penge af fællesrådet 
og brugte dem på 
Tegnestuen Mejeriet i 
Kolding for at få en ide til, 
hvordan det kunne se ud 
og hvad det ville koste. Vi 

arbejder videre med 
ideerne og gør det mere 
realistisk. Men de ideer der 
kom frem, var at skabe et 
multihus. Et stort lokale i 
stueetagen, og måske hvis 
vi kan få lov tre små 
kontorer på 2. sal til 
iværksættere eller 
lignende, så der er liv i det 
udover ved 
arrangementerne.

Bygningen tilhører DSB. 
Hos DSB har man skabt et 
projekt omkring nyt liv på 
stationerne i Danmark. De 
har 30 andre stationer af 
lignende karakter, der 
heller ikke bruges. En af 
dem ligger i Ringe, hvor 
foreningen Taulov Station 

har været på besøg for at 
få inspiration. Desværre er 
dialogen med DSB gået i 
stå efter at foreningen kom 
med et bud på at købe 
ejendommen af dem. 
Schoubo er ærgerlig over 
det, for man havde 
forventet at når der var 
kommet et udspil til en 
købspris, ville der være en 
forhandling. Den pris som 
DSB krævede, syntes de 
var for høj. Derfor bød de 
under.

– I næsten et halvt år 
rykkede vi for svar, og nu 
havde man ombestemt sig, 
og ville rive den ned. Man 
vil rive bygningen ned og 
lave en græsplæne. Vi kom 

på barrikaderne og gik i 
gang med at finde ud af 
hvad vi gør. Fordi den er 
bevaringsværdig, så kan 
man lave indsigelse, og der 
skal laves en lokalplan. Vi 
har indikationer på, at de 
ikke er fremmede over for 
ideen. Vi samler lige nu 
underskrifter og det er gået 
forrygende. Vi har fået 625 
underskrifter og er kun 
halvvejs igennem Taulov. 
1000 underskrifter er ikke 
et urealistisk mål. Udover 
de underskrifter vi har fået, 
er der kun 25, der ikke ville 
skrive under, og det siger 
noget om opbakningen, 
siger Jan Schoubo.

Nu arbejder foreningen på 
at skabe politisk interesse 
for ideerne hos Fredericia 
Byråd. Derfor håber 
Schoubo at politikerne 
også kan se et perspektiv i 
at bruge den gamle 
stationsbygning til at få et 
aktivt lokalsamfund i 
Taulov, der ifølge Schoubo i 
dag er præget af at være 
en pendlerby.

Foreningen Taulov Station vil overtage den gamle station

Den ikoniske 
stationsbygning i 
Taulov kan få nyt 
liv. Forening vil 
overtage 
bygningen, 
fortæller Jan 
Schoubo.

Af Patrick Viborg Andersen
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Han stillede op i 
lokalpolitik, fordi han ville 
gøre en forskel. Da han 
kiggede partiernes 
partiprogrammer igennem, 
valgte han SF. Som en 
dreng fra arbejderklassen 
og den nederste del af 
samfundet kunne han 
bedst se sig i det. Sune 
Nørgaard Jakobsen gjorde 
lynkarriere. SF i Fredericia 
havde haft et rædselsfuldt 
valg i 2017 og var ikke 
længere repræsenteret i 
Fredericia Byråd. Nu 
satsede man alt på at 
komme tilbage. Den gamle 
Findahl-garde var længe 
glemt og borte, så det 
friske pust fra en energisk 
og yngre person gjorde stor 
forskel.

Efter, at SF valgte Sune 
Nørgaard Jakobsen som 
spidskandidat til 
kommunalvalget i 2021, 
kom der gode 
meningsmålinger. 
Socialdemokratiet var 
rystede af skandaler, og 
mange borgere ville have 
ryddet op. Den mission tog 
Jakobsen på sig.

– Jeg var i forvejen 
engageret i ungdomslivet, 
misbrugsforebyggelsen og 
alt, hvad der handlede om 
varme hænder. Da jeg kom 
ind i SF, troede jeg, at der 
gode muligheder for at 
forny den lokale afdeling. 
Men det blev også hurtigt 
klart for mig, at det var et 
splittet SF, jeg trådte ind i. 
Den ene halvdel fandt mig 
ikke værdig, da jeg 
sjældent ligger fingre 
imellem og jo ikke kom fra 
en ungdomspolitisk 
organisation eller fra 
fagbevægelsen. Jeg havde 
jo netop kæmpet mod 
fagbevægelsen i yderste 
geled i Vejlegårdsagen, 
hvor 3F’erne tromlede den 
lille mand blot, fordi han 
ikke ville skrive 

overenskomst med 3F. Min 
medvirken har jeg aldrig 
fortrudt og det har ganske 
givet været en torn i øjet på 
nogle SF’er fra Vejle og 
fagbevægelsen. I dag ser 
jeg fagbevægelsen som et 
levn fra fortiden og en 
rugekasse for fremtidens 
pampere og politiske 
lykkeriddere. Det endte 
dog med, at jeg fik 
opbakning fra den anden 
halvdel af SF. Vi skulle ikke 
længere være et haleparti 
til Socialdemokratiet i 
byen, men derimod stille 
konkrete krav til den 
politik, der blev ført. 
Enhedslisten er jo i 
forvejen bare en del af 
Socialdemokratiet, der 
nogenlunde får, hvad de vil 
have, så længe der er 
bestyrelsesposter i 
hverdagen. Hele den måde 
at se lokalpolitik ville jeg af 
med, siger Sune Nørgaard 
Jakobsen.

I 2021 druknede 
Socialdemokratiet i 
skandaler og dårlig omtale. 
SF udpegede Jakobsen 
som deres spidskandidat. 
Det blev hurtigt klart for 
mig, at jeg havde mere end 
ualmindeligt svært ved at 
pege på en 
Socialdemokratisk 
borgmester. Derfor var det 
vigtigt for mig at lave et 
valgforbund uden om 
Socialdemokratiet med 
Enhedslisten og 
Alternativet og det lykkedes 
jo som bekendt. Men 
partierne fik i aftalen 
skrevet ind, at vi skulle 

pege på en centrum-
venstre borgmester, hvilket 
jo var det samme som at 
pege på den nuværende 
borgmester.

– Dele af venstrefløjen 
kalder mig nu for 
vendekåbe. Men se lige 
hvem der har peget på en 
socialdemokratisk 
borgmester for ussel 
mammon. Jeg stod jo til at 
få en plads i byrådet, jeg 
kunne jo rent faktisk have 
holdt mund og peget på en 
borgerlig borgmester og så 
trække mandatet væk 
under stolen på SF. Men 
det så vil jeg ikke være 
bedre end den kultur, som 
jeg gerne vil ødelægge. 
Derfor mener jeg også, at 
min beslutning om at 
forlade SF var rigtig, Det var 
vigtigere for socialisterne at 
have flertal fremfor at gøre 
det rigtige. Da jeg senere 
sammen med min ven Stig 
Gerdes, stiftede Den 
Demokratiske Borgerliste 
og gik i valgforbund med de 
blå partier, var det et klart 
signal til 
socialdemokraterne om, at 
de ikke længere havde 
opbakning til at gøre som 
det passer dem i 
Fredericia.

Mens Sune Nørgaard 
Jakobsen kunne sole sig i 
meningsmålinger, der 
spåede hans nye linje 
succes med to medlemmer 
i byrådet rasede flere af de 
gamle SF’er bag 
kulisserne, fortæller Sune. 
Den anden halvdel i SF 

havde ifølge ham kørt Lars 
Olesen i stilling som deres 
kronprins. Men det blev 
Marianne Thomsen, der i 
første omgang blev 
spidskandidat og da hun 
måtte trække sig på grund 
af sygdom, valgte man 
Nørgaard som ny 
spydspids:

– Den gamle garde kunne 
slet ikke se sig selv i ikke 
at være Socialdemokratiets 
støtteparti, selvom det 
havde ført SF i Fredericia 
ned i afgrunden og udenfor 
enhver indflydelse, hvor 
man end ikke havde en 
repræsentant i byrådet, så 
mente de seriøst, at det 
var bedre at gøre som man 
plejer. Som om 
skandalerne med teatret, 
Bjerregaard og ADP ikke 
var nogen anledning til at 
overveje situationen. Det 
var hykleri. Men det hele 
faldt fra hinanden, da jeg 
fik Stig Gerdes til at melde 
sig på vores hold, siger 
Jakobsen.

Efter masser af interne 
konflikter, valgte flere af 
Nørgaards kritikere at 
trække sig både fra 
bestyrelsesposterne og 
nogle helt ud af 
partiforeningen, fortæller 
han og uddyber:

– Jeg havde brug for en 
stærk allieret og SF havde 
brug for flere medlemmer 
og kandidater. Derfor 
opfordrede jeg Gerdes til 
både at melde sig ind i SF 
og til at stille sit kandidatur 

til rådighed frem mod 
kommunalvalget. Men på 
et medlemsmøde, hvor vi 
skulle vælge nye 
kandidater opdagede jeg, 
at flere af kritikerne ville 
været til stede på Teams-
mødet, selv de som havde 
skiftet partiforening og de 
havde tilsyneladende 
stemmeret. Det blev for 
meget for mig, jeg holder 
meget af Stig og jeg vidste, 
at man vil gøre alt for at 
modsætte sig at han blev 
opstillet. Den behandling 
fortjente han ikke. Derfor 
ringede jeg og sagde, at 
han ikke skulle komme ud 
til mig inden mødet

Sune Nørgaard siger, at 
han forklarede Gerdes, 
hvorfor han skulle blive 
væk, og at han samtidigt 
ville trække sig som 
spidskandidat for SF i 
Fredericia. Samtidig 
vægtede de begge 
integritet og troværdighed 
højest. Men Nørgaard 
fastholder, at Gerdes ikke 
var årsagen til, at han trak 
sig, men at det var dråben, 
der fik bægeret til at flyde 
over:

– Jeg kastede håndklædet 
i ringen overfor SF. De 
kunne få lov til at beholde 
deres dobbeltmoral, 
snæversynede tankegang 
og store kærlighed til 
Socialdemokratiet. Jeg 
indså, at jeg ville have 
befundet mig i en situation, 
hvor der skulle være 
ballade i tide og utide, når 
jeg var blevet medlem af 

byrådet. Det gad jeg 
simpelthen ikke. Jeg troede 
ikke længere på SF og 
projektet.

Efter hans bombastiske 
exit fra SF forsvandt det 
store momentum fra den 
lokale partiafdeling. Imens 
forsøgte Sune Nørgaard 
Jakobsen at opstille på en 
borgerliste sammen med 
Stig Gerdes. Men arbejdet 
med at opbygge en 
organisation og få 
medlemmer med om bord 
tog pusten ud af Jakobsen. 
Der var kort tid til 
kommunalvalget, og de var 
kun to personer til at løbe 
det i gang. Til sidst satte de 
sig ned og tog en svær 
beslutning.

– Stig er oppe i årerne. Jeg 
var selv udmattet efter 
halvandet år års indsats for 
at få SF sat på landkortet i 
Fredericia. Hele det 
administrative bøvl med at 
få etableret borgerlisten på 
meget kort tid virkede 
uoverkommeligt. Så vi blev 
enige om at skrotte 
projektet og trække på 
skuldrene. Men jeg tænkte 
stilfærdigt videre og så 
fremad mod næste 
kommunalvalg, slutter 
Sune Nørgaard Jakobsen.

AVISEN har forholdt Sune 
Nørgaards kommentarer 
omkring SF til partiets 
byrådsmedlem, Connie 
Maybritt Jørgensen, der 
ikke har nogen kommentar 
til det.
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Uroen i SF før valget: Nørgaard fortryder intet

Sune Nørgaard 
Jakobsen trak sig 
som spidskandidat 
med SF. Nu 
fortæller han 
hvorfor.

Af Patrick Viborg Andersen
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Sundhedsreformen giver 
ikke de store og afgørende 
ændringer på 
sundhedsområdet, men 
der er lagt flere spor ud for 
fremtidens 
sundhedsvæsen. Et af de 
spor er, at kommunerne 
bliver mødt med højere 
kvalitetskrav. Det er 
velkommet af de lokale 
politikere, der dog gerne vil 
sikres, at økonomien både 
følger med og er tilladt at 
bruge. For det har ikke 
været en selvfølge på 
sundhedsområdet de 
seneste mange år. Her er 
sket en såkaldt 

opgaveglidning, hvor der er 
flyttet opgaver fra 
regionerne til 
kommunerne, men uden at 
der følger penge med, eller 
at der hæves i 
servicerammen.

Folketingskandidat for 
Socialdemokratiet i 
Fredericia, Jens Jonatan 
Steen, tror på, at 
kommunerne kan løfte en 
større opgave på 
sundhedsområdet.

– Jeg tror sagtens at 
kommuner kan løfte flere 
og større opgaver. Det 
synes jeg at Fredericia 
Sundhedshus har bevist. 
Men det bliver afgørende 
at pengene så også følger 
med opgaverne, så vi kan 
løse det i Fredericia, lyder 
det fra Jens Jonatan Steen, 
der også adresserer 
udfordringen på 
økonomien.

Finansminister Nicolai 
Wammen har allerede 
meldt ud, før 
forhandlingerne om en 
økonomiaftale mellem 
regeringen og KL begyndte, 
at der ville blive tale om en 
historisk smal aftale, der 
sætter kommunerne i en 
svær situation. Men Jens 
Jonatan Steen har alligevel 
rosende ord til overs for 

regeringen, til trods for, at 
kommuneaftalen ser ud til 
at blive meget smal.

– Vi skal have plads til at 
udvikle Fredericia 
kommune. Men det 
suverænt vigtigste for 
finansieringen af vores 
velfærdssamfund og 
sundhedssektor er at den 
socialdemokratiske 
regering har sikret at 
pengene følger med, når 
der de kommende år bliver 
flere børn og ældre. Vi har 
sat en stopper for den 
udhuling af velfærden, som 
Venstre og Konservative 
har lagt for dagen, siger 
Jens Jonatan Steen.

Nærhospitalet er 
ikke sikkert

I regeringens udspil, både 
den første luns og det store 
udspil, var der lagt op til, at 
Fredericia Sundhedshus 
skulle omdannes til et 
nærhospital. Fredericia 
Sundhedshus er et yndet 
udflugtsmål for andre 
kommuners 
sundhedsudvalg, der lader 
sig inspirere af måden man 
har gjort det på i Fredericia. 
Derfor mente flere lokale 
politikere, at det kun var på 
sin plads, at regeringens 
forslag blev ført ud i livet. 

Men i ellevte time blev 
placeringerne fjernet, i 
stedet er det op til en 
ansøgningsrunde at blive 
tildelt et nærhospital.

– Jeg er meget begejstret 
for at den 
Socialdemokratiske 
regering har udpeget 
Fredericia som en oplagt 
placering af et nærhospital. 
Det er helt oplagt. Men 
samtidig er jeg også super 
ærgerlig over at Fredericia 
ikke var med i den 
endelige aftale, som blev 
vedtaget med blandt andet 
blå stemmer. Men det 
vigtigste for mig er, at vi 
har Socialdemokratiets 
opbakning, siger Jens 
Jonatan Steen.

– Os der kæmper for 
Fredericia skal smøge 
ærmerne op. Vi skal 
overbevise Regionen, 
Sundhedsstyrelsen og 
Christiansborg om hvor 
stort potentiale, der er i at 
udvide vores succesfulde 
sundhedshus. Dermed 
viser kampen for et 
nærhospital også at 
Fredericia har brug for en 
landspolitisk repræsentant 
der er stålsat fokusere på 
byens mærkesager. Der 
skal tales med store 
bogstaver, fortsætter Jens 
Jonatan Steen.

Der har i forhandlingerne 
og særligt op til 
forhandlingerne været flere 
tvister, men der har også 
været flere 
enighedspunkter. Et af 
dem er sundhedshuse, 
nærhospitaler eller hvad de 
forskellige partier har 
foreslået. Navnet endte 
med regeringens begreb, 
men indholdet og formålet 
var der bred enighed om. 
Nu er det op til 
Sundhedsstyrelsen at 
fastlægge retningslinjerne 
for hvad et nærhospital 
skal indeholde. Men 
spørger man Jens Jonatan 
Steen, så er det ikke 
nødvendigvis en selvfølge, 
at alle nærhospitaler skal 
kunne det samme. Der er 
store forskelle 
kommunerne imellem, 
hvorfor indholdet kan være 
nødvendigt at variere.

– Begrebet er ikke så 
afgørende for mig – det er 
fredericianernes sundhed. 
Vi skal begrænset de 
mange køreture til Vejle og 
Kolding for de næsten 
52.000 indbyggere i 
Fredericia. I Fredericia har 
vi især brug for 
røntgenudstyr, så borgerne 
kan få taget billeder her og 
vi kan skabe 
forudsætningerne for en 
mindre skadeklinik. 

Sammen med 
jordemoderkonsultationer, 
blodprøver, genoptræning, 
rutinekontroller, særlige 
tilbud til kronikere og 
meget meget mere, vil det 
være nogen af de behov, 
som vi har i Fredericia. 
Andre områder har andre 
behov, men det er det, der 
er på spil for Fredericia, 
siger Jens Jonatan Steen.

Der er nu igangsat en 
proces hvor 
Sundhedsstyrelsen skal 
udarbejde forslag til 
indholdet i 
nærhospitalerne. Der er 
afsat fire milliarder kroner, 
heraf 3,5 milliarder til 
anlægsomkostninger ved 
at oprette nærhospitaler. 
Det er op til kommuner og 
regioner at søge om midler 
fra denne pulje, for at 
kunne lave et nærhospital. 
I forhold til regeringens 
oplæg til indholdet i et 
nærhospital mangler 
Fredericia Sundhedshus en 
røntgenafdeling samt en 
fuldt fungerende lægevagt 
for at leve op til kravene.

Jens Jonatan 
Steen, 
folketingskandidat 
for 
Socialdemokratiet 
i Fredericia, ærgrer 
sig over, at det 
brede flertal bag 
sundhedsreformen 
ikke placerede et 
nærhospital i 
Fredericia, som det 
ellers var 
regeringens 
ønske. 

Folketingskandidat om nærhospital: Der skal tales med store bogstaver
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Reformer. De er elsket og 
hadet. De sætter store 
retninger og ofte ændringer 
på deres område. Mange 
husker nok 
folkeskolereformen, der 
endte med en lockout af 
lærerne. 
Dagpengereformen fik 
også store konsekvenser, 
både positivt og negativt. 
Reformer er med til at 

sætte retning. Reformer er 
dem der dels løser de 
langsigtede udfordringer, 
men samtidig også skal 
bruges til at skabe mere 
råderum i fremtiden. 
Derfor er det så vigtigt, at 
der bliver lavet reformer, for 
uden reformer ændrer det 
politiske spor sig i højere 
grad til kortsigtede 
løsninger.

Sundhedsreformen har 
været lang tid undervejs, 
og får formentlig en endnu 
længere vej til at være en 
egentlig reform. Der var 
lagt stort an, da 
sundhedsminister Magnus 
Heunicke tidligere på året 
inviterede til et 
pressemøde på 
Rigshospitalet i 
København. Hele medie-
Danmark mødte frem, for 
at høre hvordan regeringen 
vil løse de store 
udfordringer der er i 
sundhedsvæsnet.

I et meget flot og 
gennemarbejdet katalog 
var der mange 
fokuspunkter, der særligt 
handlede om forebyggelse. 
Der var et stort fokus på 
alkohol og tobak blandt de 
unge, så stort et fokus, at 
regeringen var klar til at 
forbyde tobak til alle født 
efter 2010, samtidig med, 
at aldersgrænsen for køb 

af alkohol, uanset 
alkoholprocent, skulle 
hæves til 18 år. Det var 
forslag der var visionære, 
men også på flre punkter 
måske virkelighedsfjerne. 
De unge socialdemokrater 
var hurtigt ude med en 
modkampagne til 
alkoholforslaget, ligesom 
også den nye direktør for 
Bryggeriforeningen, Nick 
Hækkerup, allerede på 
vejen ud fra sin 
afskedsceremoni ved 
Dronningen var klar med 
en anden holdning end 
regeringens.

Der var altså lagt op til 
nogle svære forhandlinger, 
der havde meget lange 
udsigter, hvis ikke 
regeringen var klar til at 
give køb på stort set alle de 
dele, som de havde med i 
deres eget 
sundhedsudspil.

Noget der var bred enighed 
om var nærhospitaler, eller 
i hvert fald funktionen, som 
regeringen ønsker at kalde 
et nærhospital. Det bliver 
en semantisk diskussion 
hvis vi skal bruge tid på at 
diskutere om det hedder et 
nærhospital eller et 
sundhedshus, men 
ønskerne var de samme.

Det var stort set også det 
eneste banebrydende der 

lå i den såkaldte 
sundhedsreform, som et 
meget bredt flertal i 
Folketinget kunne blive 
enige om. Der var ikke 
meget indhold at finde i 
reformen, ligesom de 
midler der følger med er 
meget begrænsede.

Flere af ordførerne kaldte 
det for en ”lille fin aftale”, 
eller mere direkte udtryk 
fra Peder Hvelplund: ”En 
lille prut”. Folketingets 
partier havde meget klart 
ønsket, at der var flere 
penge at arbejde med i 
sundhedsreformen, og ikke 
de småpenge, der reelt var 
tale om.

Ingen kan være 
rigtigt tilfredse

En aftale så lille som 
denne kommer ikke til at 
revolutionere det danske 
sundhedsvæsen. Den 
kommer ikke til at løse den 
gigantiske udfordring med 
at tiltrække arbejdskraft og 
den kommer ikke til at 
sikre medarbejderne de 
vilkår, som de kæmper så 
hårdt for. Der er flere gode 
takter, men man når 
ligesom ikke helt i mål med 
den her aftale. Tværtimod 
skyder man med 
spredehagl for at gøre alle 
glade, men uden egentlig 

at gøre nogen glade.

Ønsket om en bred aftale 
giver rigtig god mening. 
Reformer er bedst når de 
er bredt forankret, for på 
den måde sikres 
kontinuitet uanset hvem 
der sidder for bordenden 
efter næste valg. Men der 
er jo ikke meget i denne 
aftale man kan være uenig 
med. De store tværslag er 
pillet ud og lagt over til 
andre forhandlinger. En 
smart taktik for 
sundhedsministeren, der 
nu kan prale med, at han 
landede en 
sundhedsreform. Men at 
gå så langt som den 
socialdemokratiske 
sundhedsordfører og kalde 
det for en ”historisk aftale”, 
det tror jeg han er ene om 
at synes.

De kommuner der var 
blevet udvalgt til at få 
nærhospitaler har over en 
bred kam været meget 
glade, og borgmestrene 
har på skift været 
interviewet om de store 
potentialer med et sådant 
nært sundhedstilbud. Men 
med et trylleslag var alle 
placeringerne væk, til trods 
for at man i kommunerne 
allerede var begyndt 
forberedelserne til at åbne 
et nærhospital. Ganske vist 
var arbejdet i fuld gang i 

mange kommuner, 
Fredericia inklusiv, men at 
man pludselig skal i en 
ansøgningsrunde med alle 
andre, det kom nok bag på 
de fleste.

En anden bet for 
kommunerne handler om 
økonomi. Finansministeren 
har allerede meddelt, at 
årets økonomiaftale 
mellem regeringen og KL 
kommer til at være 
historisk stram. Der bliver 
ikke mange midler at rykke 
med – og det klinger lidt 
hult, når der er store 
udfordringer i kommunerne 
i forvejen. Ikke med at 
finde pengene, men med 
at få lov til at bruge dem. I 
sundhedsreformen ligger 
også en række krav til 
kommunerne, som der til 
dels også er fundet midler 
til. Men midler er ikke 
meget værd, hvis ikke de 
må bruges. Så ender det 
med, at man fra 
Christiansborg atter 
pålægger kommunerne en 
arbejdsopgave, der betyder 
at de skal prioritere mellem 
velfærdsområderne.

Der er altså gode takter i 
sundhedsreformen, men 
pengene er smurt så tyndt 
ud, at de ikke rigtigt 
tilfredsstiller nogen.

Allerede tilbage 
ved valget i 2019 
var der tale om, at 
Danmark skulle 
have en ny 
sundhedsreform. 
Regeringen har 
været gennem en 
lang 
sundhedskrise, der 
har holdt 
forhandlingerne 
tilbage – til stor 
undring hos 
oppositionen. 
Langt om længe 
landede en 
sundhedsreform, 
men der er snarere 
tale om en aftale 
end en egentlig 
reform.

Sundhedsreformen som ingen rigtigt kan være tilfredse med
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Arne Hansen kom til 
verden 9. juni 1972 i Ejby 
på Vestfyn som det sidste 
barn i en søskendeflok på 
tre. Hans far var 
landarbejder og moren 
hjemmegående.

Det var ikke bøgerne på 
Ejby Skole, der fangede 
ham, men frikvarterne, 
siger han med et smil og 
konkluderer, at han var god 
til noget andet, og det blev 
senere en livsfilosofi, der 
bragte ham og familien 
langt.

– Jeg startede i VHS Ejby 
som syvårig og herfra blev 
håndbolden og det sporten 
gav, en stor del af mit liv. 
Det gav stor værdi at spille 
håndbold. Jeg tror, at det 
var fællesskabet, 
oplevelserne og en 
erkendelse af, at jeg 
måske ikke var så god til 
skole, men jeg var god til 
noget andet. Håndbold var 
det fedeste, jeg kendte, 
siger Arne Hansen 
indledningsvist.

Læringen fra banen og 
udenfor banen dannede et 
fundament for det liv, der 
sidenhen blev hans 
skæbne.

– Alle mine interesser 
drejede sig om håndbold. 
Jeg nåede at spille 
håndbold i 15 år. Det var 
stort. Selvom det var i Ejby, 

så kunne der godt være 
300 mennesker til et 
lokalopgør mod Brenderup, 
det var en fantastisk tid. 
Det betød meget, så da jeg 
fik arbejde som fejedreng 
hos den lokale autolakerer 
i Indslev to gange om ugen, 
så passede det med de 
dage, hvor der ikke var 
håndbold på programmet, 
fortæller Arne Hansen.

Selvom fritidsarbejdet blev 
udført hos en lokal 
autolakerer, stod det ikke 
skrevet i kortene, at han 
skulle være autolakerer. 
Men han vidste, at han 
skulle være håndværker.

– Der er ingen tvivl om, at 
jeg kunne lide mit 
fritidsjob, ligesom jeg 
vidste, at skolearbejde ikke 
var mig. Det var en 
håndværksmæssig fremtid, 
jeg gik i møde. Men det var 
en tilfældighed, hvor jeg 
kom i lære. Jeg skulle have 
været i lære hos 
autolakereren i Indslev, 
men det kunne ikke lade 
sig gøre, siger han.

I stedet blev Toyota-
importøren på Fynsvej i 

Middelfart Arne Hansens 
læreplads.

– Der var ikke så meget at 
vælge imellem, jeg husker 
det; jeg kunne blive murer, 
tømrer, maler eller 
autolakerer. Jeg fik 
læreplads hos Toyota i 
1989 – jeg søgte faktisk 
plads som mekaniker, men 
det blev som autolakerer, 
at jeg fik job, siger Arne 
Hansen, og bliver suppleret 
af sin hustru, Kristina:

– Ja, din mor ville have, at 
du skulle være gartner. 
Frilandsgartner tilføjer 
Arne, der er glad for, at han 
ikke blev det.

– Det var 3,5 gode år i 
lære, hvor jeg fik en 
uddannelse som 
vognmaler – det hed det. 
Jeg startede skridtet videre 
fra fejedreng, og skulle 
stille og roligt opnå flair for 
faget, der faktisk ikke har 
ændret sig meget siden 
1989. Der er kommet 
mere fokus på sikkerhed, 
ventilation og lignende, 
men som håndværksfag er 
det grundlæggende det 
samme.

Kærligheden i 
Fredericia

Et år inde i læretiden tog 
Arne Hansen med 
kammeraterne til 
”storbyen” Fredericia, og 
der mødte han Kristina, 
som han har dannet par 
med siden.

– Det var en sjov tid. I 
1990 var Kauslunde Kro 
det hele store in-sted for os 
på Vestfyn, men både 
kroen og Ejby var blevet for 
lille, så når vi skulle noget 
stort, var det Fredericia, 
der kaldte. Vi kom fra Ejby 
og var godt hjemmefra, da 
jeg mødte Kristina. Vi har 
været sammen siden. 
Senere boede jeg faktisk 
hjemme hos Kristinas 
forældre, fortæller Arne.

Kristina gik i gymnasiet, og 
efterfølgende ville hun 
læse til sygeplejerske. 
Derfor rejste parret til 
Sønderborg i 1994.

– Jeg fik arbejde som 
bygningsmaler i 
Sønderborg, men jeg var 
der kun i seks dage, det 

var ikke mig. Heldigvis fik 
jeg en aftale med en lokal 
autolakerer i Kliplev, inden 
jeg røg retur til Taulov 
Autolakering, hvor jeg også 
arbejdede efter min 
læretid. Jeg fik en god 
aftale, hvor jeg kunne 
arbejde fire dage om ugen. 
Hvis jeg ikke kørte retur til 
Sønderborg, sov jeg hos 
mine svigerforældre eller 
hos min mor og far.

Køber autolakerer-
forretning

I 1997 rykkede Kristina og 
Arne retur til Fredericia, og 
de købte samtidig 
Industrivejens Autolakering, 
der på det tidspunkt lå på 
Entreprenørvej i Fredericia. 
Dermed blev de 
selvstændige – en vej, de 
havde talt om at gå inden, 
de slog til.

– Det var ikke et stort 
spring. Det var en tanke, vi 
havde puslet med længe. 
Vi havde også overvejet at 
købe en andel i Taulov 
Autolakering, men så kom 
Industrivejens Autolakering 
til salg. Det var mine 

Familien gjorde det muligt

Manden bag AH 
Autolak, der tæller 
seks autolakerer-
afdelinger, Arne 
Hansen, fylder 50 
år. Han kan 
sammen med sin 
familie, 
medarbejdere og 
samarbejds-
partnere se tilbage 
på 25 år som 
selvstændig. 25 
gode år med 
baggrund i et 
stærkt 
familieskab, 
dedikerede 
medarbejdere og 
loyale samarbejds-
partnere.
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svigerforældre, der 
opdagede muligheden ved 
en annonce i avisen. Det 
blev startskuddet til en 
karriere som selvstændige, 
men det var godt for os, 
fortæller Kristina og Arne.

At være fælles om 
forretning, familie og livet 
var deres opskrift, derfor 
var det helt naturligt for 
dem at blive selvstændige.

– Vi gjorde det som en 
familierejse, så forskellen 
var ikke så stor. Det var 
som at gå fra en aktiv 
spillerkarriere i håndbold, 
hvor du spiller hele tiden, 
men så bliver du spillende 
træner i stedet. 
Forretningen var ikke større 
end, vi kunne overskue alle 
aspekter. Vi har altid gjort 
tingene sammen. Kristina 
tog sig af alt det, der skulle 
skrives. Det var faktisk min 
storesøster, der uddannede 
Kristina i bogføring, IT-
systemer og lignende. Jeg 
skrev regninger, det var alt, 
resten lod jeg andre om. 
Det skete med min læring 
om, at hvis man ikke har 
forstand på noget, så lad 
andre gøre det. Det er både 
nemmere og bedre. Det 
andet tager for lang tid, og 
jeg var god til andre ting, 
lyder det fra Arne Hansen.

En kunde var med fra 
starten, og hans og de 
øvrige kunders loyalitet har 
haft stor betydning for AH 
Autolak.

– AT Biler med Tom 
Petersen som ejer, skiller 
sig ud. Han er en god 
kaffeven, og jeg har fået 
meget inspiration af ham. 
Han har været med fra dag 
et og på ingen måde brugt 
andre, så det er loyale 
kunder som ham, der har 
gjort vores rejse mulig. Det 
samme gælder vores 
bankforbindelse Middelfart 
Sparekasse med Rudi 
Nielsen som har været 
med fra dag 1 og vores 
lakleverandør Standox, 
siger Arne Hansen.

De loyale kunder gav 
meget arbejde, og 
sideløbende arbejdede 
Kristina som sygeplejerske. 
Et fag, der ligger hendes 
hjerte nær, og som hun 
stadig brænder for, selvom 
det i dag, kun bliver til 
vikarvagter. I 1999 kom 
deres datter Fie til verden 

og i 2001 deres søn Jacob.

– Det var helt fantastisk at 
få de små, det gav også et 
nyt liv med interesser, men 
alt gik. Jeg er A-menneske, 
jeg elsker at stå op tidligt 
morgen – jeg er vel næsten 
som bagerne. Jeg kan stå 
op om natten, arbejde og 
være en del af familien, 
når vi havde fri sammen.

Det var ikke kun familien, 
der voksede. Det gjorde 
forretningen også.

– Vi har haft nogle gode år. 
I alle 25 år har vi kun haft 
et år med underskud, 
ellers har det givet positive 
tal på bundlinjen. Det har 
været en meget sund 
forretning, men aldrig med 
ambitioner om millioner. 
Det skulle fungere med 
familien. Som årene er 
gået, har det dog taget fart, 
og det er klart, at når man 
først ser de frø, man sår 
give gode resultater, så får 
man mod på mere, lyder 
det fra Kristina og Arne.

I 2004 bygger de nyt 
værksted. Det gamle var 
blevet for småt, så 
Industrivejens Autolakering 
A/S kom retur til 
Industrivejen fra 
Entreprenørvej.

– Vi havde ikke en drøm 
om 48 værksteder 
dengang, for jeg elskede at 
være en del af drengene. 

Jargonen og 
arbejdsformen. Det var lidt 
som sportsverdenen, hvor 
man ikke kun bliver bidt af 
at stå i hallen, på banen og 
være en del af spillet, men 
også holder af selve livet 
omkring spillet og 
omklædningsrummet 
bagefter. Vi byggede 2000 
m2 i 2004, det burde have 
været nok, men det blev 
også for småt, husker Arne 
Hansen.

Det gik i 10 år, og der var 
tid til at være familien om 
aftenen, være en del af 
børnenes aktiviteter, hvor 
sønnen Jacob havde 
håndbolden og datteren 
Fie ridning, og det var 
vigtigt.

– Imens det gik stærkt 
med forretningen og 
arbejdet, så nåede vi at 
være en familie, fortæller 
Kristina Hansen.

I takt med flere kunder, 
blev der også mere brug for 
hendes knowhow og 
arbejdskraft. Hun skiftede 
derfor jobbet ud som 
sygehussygeplejerske til at 
arbejde i en privat klinik. I 
2017 gik hun på fuld tid 
hos AH Autolak.

– Jeg havde svært ved at 
slippe faget. Det var jo mit 
fag, og det er mærkeligt at 
tænke på at slippe det, 
men til sidst var det 
nødvendigt, fortæller hun – 

og Arne har været glad for 
samarbejdet.

– Hun er jo god til det, hun 
laver – både at være 
sygeplejerske, men også 
det med tal og økonomi, 
fortæller han.

Sammen var de gået i 
tænkeboks med ideen om 
at udvide forretningen med 
endnu en afdeling. I første 
omgang var det i det 
prestigefulde My Garage i 
Vejle, der kom på 
tegnebrættet, men det blev 
Middelfart, der blev 
afdeling nummer to.

– Der var mange 
Middelfart-kunder, der ville 
have lavet opgaver hos os, 
men vi havde ikke plads. 
Samtidig var broen en 
barriere – de kunne ikke 
lide at få deres biler kørt 
over broen for at få dem 
malet, så i 2016 slog vi 
dørene op i Middelfart. 
Kort tid efter i Vejle hos My 
Garage. Det var vildt 
spændende og gav nye 
dimensioner i vores 
forretning. Men det 
passede mig rigtig godt, 
fortæller Arne og uddyber:

– Jeg fik smag for de nye 
opgaver. Jeg tror, at det 
kan sammenlignes med at 
gå fra trænerbænken til 
direktionsgangen i en klub. 
Det var en interessant 
rejse, og jeg synes, uden at 
forklejne mig selv, at vi 

sammen var gode til det. Vi 
har været gode til at få folk 
til at hjælpe os. Det er 
hårdt at male biler og 
passe telefoner samtidig. 
Det var hårdt for kroppen, 
så vi blev enige om, at jeg 
skulle arbejde mere med 
kontorarbejdet, strategien 
og udviklingen, imens 
Kristina kunne være den 
skarpe på 
administrationen, som jeg 
aldrig har været skarp på, 
men vi er gode til det 
sammen. Men det var da 
et skifte fra 12-15 timer 
om dagen med drengene 
til at skulle arbejde 100 
procent med min kone, 
men vi er rigtig gode til det.

I dag tæller AH Autolak to 
afdelinger i Odense, en i 
Middelfart, en Vejle, en i 
Horsens, en i Fredericia og 
en mere på vej, og 
opskriften har været den 
samme fra starten med 
den udvikling og erfaring, 
man får på sådan en rejse.

– Sportens verden har 
spillet en stor rolle for mit 
mindset. Sportsfolk er gode 
til at give en peptalk til 
erhvervsfolk, og omvendt. 
Jeg kan også give en 
halvlegspeptalk, hvis det er 
af h til, men også når det 
er godt. Der er ikke noget 
bedre end at se, når nogen 
lykkes og de viser, at de er 
stolte over resultatet ved at 
løbe ud af kabinen med 
hænderne over hovedet og 

udtrykke et ”yes”. Omvendt 
er det også okay at vise, 
hvis noget er noget lort, så 
må man rykke sammen i 
bussen og løse det, mener 
Arne Hansen, der ikke ser 
børnene som arvinger til 
forretningen.

– Børnene skal ikke 
overtage butikken. De skal 
leve deres liv. Jeg kan 
faktisk bedst sige det 
sådan, at jeg vil hellere 
have en anden rolle i deres 
liv. Jeg husker, at min 
svigerfar efter hans tid hos 
DSB, gik på pension, men 
valgte at bruge sin tid hos 
os i mange år. Han kom 
cyklende ud på arbejde om 
morgenen, hvorefter han 
kørte bilerne ud, ryddede 
op og sørgede for mange 
småting. Hvis jeg kan gøre 
det for mine børn engang, 
hjælpe dem med at bygge 
noget op, være der for 
dem, så er det meget 
federe end, hvis de skulle 
overtage noget, som de 
ikke synes var fedt, slutter 
Arne Hansen.

AH Autolak markerer 
direktørens 50-års 
fødselsdag og 
virksomhedens 25-års 
jubilæum den 10. juni fra 
13-17 med en reception på 
Industrivej 20 i Fredericia.
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  SAMFUNDAVISEN

I Det Ønskede Samfund 
har ordentlighed og 
ordholdenhed magten. I 
den debatform om 
samfundsudviklingen, som 
vi har gang i, søger vi – 
gennem eksemplets magt 
– ind til kernen af blandt 
andet disse begreber, men 
ofte også svært 
håndterbare begreber for 
det enkelte menneske. 

Så hvad forstår vi egentlig 
ved disse to begreber i dag, 
hvordan folder de sig ud i 
hverdagslivet i det 
samfund, vi ønsker os, 
hvordan kommer vi derhen, 
og ikke mindst hvad vil det 
give os, når vi oplever total 
ordentlighed og 
ordholdenhed. Det handler 
ugens artikel om.

I det daglige hverdagsliv 
taler vi i dag ofte kun om 
ordentlighed og 
ordholdenhed, når vi føler, 
at det er fraværende i 
menneskers ord og 
handlinger. Det sker, hvad 
enten vi selv oplever det, 
eller når andre – 
eksempelvis medierne eller 
magthaverne – propper det 
ind i vores hoveder – 
bevidst eller ubevidst. Men 
netop den tilgang kommer 
vi ikke langt med. Sagen er, 
at vi har brug for det 
modsatte.

Vi har brug for en debat 
om, hvad vi, i det samfund 
vi er en del af, ønsker at 
forstå ved ordentlighed og 
ordholdenhed, og hvordan 
vi så lever derefter. 

Vi har brug for at tale om, 
høre om, læse og skrive 
om de ordentlige 
mennesker, som vi alle har 
mødt på vores vej og vil 
møde i hverdagslivet 
fremover. Mennesker, som 
har gjort en forskel for os 
og andre, som har præget 

os til de mennesker vi er i 
dag, nutidens 
rollemodeller.   

Det ordentlige 
menneske

At være et ordentligt 
menneske, er et 
menneske, som udlever de 
værdier og normer, som vi 
– i det samfund vi lever i – 
er enige om og i 
fællesskab har valgt at 
stræbe efter. Det afhænger 
af, hvor vi bor, og hvad vi er 
blevet en del af. Det ser vi 
tydeligt i den verden, som 
vi netop nu oplever 
omkring os.

For os betyder værdierne 
om retfærdighed, ærlighed, 
tillid, frihed under ansvar, 
og at bidrage efter evne 
meget i beskrivelse af, 
hvad det ordentlige 
menneske indeholder. Det 
skrev vi om i en af de 
første artikler i foråret 
2020. Mange flere værdier 
skal lægges til for at få det 
fulde billede af det 
ordentlige menneske.

Det ordentlige menneske 
er også kendetegnet ved 
en lyttende tilgang til andre 
mennesker, en 
næstekærlighed og 

imødekommenhed, også 
overfor den værste 
modstander, også selv om 
det er i politisk eller militær 
sammenhæng. At udvise 
respekt for det enkelte 
menneske er det ordentlige 
menneskes forudsætning, 
men du skal ikke 
nødvendigvis acceptere et 
andet menneskets 
holdninger og adfærd.

At se verden fra andre 
positioner og perspektiver 
end ens egen (1. position) 
kendetegner det ordentlige 
menneske. Det ordentlige 
menneske sætter sig i 
andre menneskers sted (2. 
position) og ser 
hverdagslivet udefra (i 3. 
position), før beslutninger 
og valg træffes og 
handlinger udføres. Det 
ordentlige menneske er 
uselvisk og tænker også på 
verden omkring sig selv fra 
alle tre positioner i en 
holistisk tilgang.

Det ordentlige menneske 
giver sit eget liv værdi ved 
at give andre menneskers 
liv værdi. Det sker i stort og 
småt. Lige fra 
krigsveteranen, som sætter 
sit liv på spil for andre, til 
spejderen, der følger den 
ældre dame over gaden, til 
at give travle og stressede 
menneske sin plads forrest 

i køen i supermarkedet 
eller plads i indfletningen 
på motorvejen. Det sidste 
vil måske være 
lakmusprøven på det 
ordentlige menneske for de 
fleste.

Det ordentlige menneske 
er åben og står ved sine 
handlinger og kan 
begrunde sin adfærd ud fra 
sine værdier. Det ordentlige 
menneske holder ord og 
kan erkende sine fejl og 
italesætte dem, når de 
opstår, og ikke mindst lære 
af dem, så de ikke opstår 
igen. For ordholdenhed 
betyder ikke, at vi ikke kan 
ændre vores holdninger, 
skifte mening og 
synspunkter. Naturligvis 
kan vi det, for vi bliver 
forhåbentligt hele tiden 
klogere på den verden vi 
lever i og klogere af de 
mennesker, vi omgås. 
Afgørende er det dog, at vi 
er åbne og ærlige omkring 
disse holdningsskift. Dette 
gælder især mennesker, 
der for en tid er tillagt en 
hvilken som helst form for 
magt – det vil sige os alle. 
Om du er forældre, ven, 
arbejdskollega, leder, 
politiker eller allerhøjest i 
magthierarkiet. 

Det ordentlige menneske 
vedstår sin egen tvivl og 

usikkerhed. For det 
ordentlige menneske er 
følelsen af tvivl og 
usikkerhed en helt naturlig 
del af menneskelivet. Det 
betyder blot, at der er 
behov for at søge efter 
flere data og informationer, 
der erstatter den opståede 
tvivl og usikkerhed, så nye 
gode valg og beslutninger 
igen kan træffes og 
gennemføres. 

Alt det ser vi gerne mere 
af. Eksemplerne kender vi 
alle, når vi tænker tilbage 
på de ordentlige 
mennesker, som vi har 
mødt gennem tiden. Vi skal 
blot tale mere om dem, for 
jo mere vi taler om dem og 
anerkender de ordentlige 
mennesker rettidigt, jo 
mere spejler vi os 
automatisk i dem og 
derigennem udvikler os til 
ordentlige mennesker.

Hvordan kommer vi 
videre?

Vi kommer videre ved at 
gøre det, andre ordentlige 
mennesker gør. En ting ad 
gangen. Hvis vi alle i 
Danmarks gør en ordentlig 
ting om dagen, så vil vi om 
et år have gjort omkring 2 
milliarder ordentlige ting. 
Det vil have en effekt, både 

for dem, du gør det overfor 
og for dig selv. Det er en 
selvforstærkende 
kædereaktion, som ringe i 
vandet og en stærkt 
vanedannende adfærd. Så 
hvad er det næste du gør 
herfra?

Et bud herfra skal – ud fra 
egne erfaringer – lyde:

”Omgiv dig med de 
mennesker, der beriger dig,

og styrk også de 
mennesker, der søger at 
bekrige dig”.

Afrunding

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

Vi fortsætter også vores 
ugentlige artikler i AVISEN, 
og næste Morgenpolitik – 
Fredericia løber af stablen 
mandag den 27. juni 2022, 
kl. 0830-1000, hvor 
aftenens dagsorden til 
Byrådsmødet sættes til 
debat.

De to debattører 
kigger nærmere 
på, hvad det vil 
sige at være et 
ordentligt 
menneske.

Det ordentlige menneske
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Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Fæstningen har haft sin 
udformning siden 1650, 
men der er foretaget 
mange forskellige 
ændringer forskellige 

steder. Det gør, at 
bastionerne fortæller 
forskellige historier. 
Kongens Bastion er gået fri 
af de store ombygninger, 
som ramte flere af de 
øvrige bastioner i 
begyndelsen af 1700-tallet 

og under de slesvigske 
krige midt i 1800-tallet. 
Når man ser på Kongens 
Bastion, så ser man derfor 
et smukt eksempel på, 
hvordan de fleste af 
fæstningsanlæggets 
bastioner så ud efter 

genopbygningen af 
fæstningen efter 1660. Det 
var nemlig nødvendigt at 
genopbygge fæstningen 
allerede få år efter den 
stod færdig. Årsagen til 
denne nødvendighed var, 
at Danmark i 1657 kastede 

sig ud i en ny krig mod 
Sverige, der desværre for 
Danmark forløb meget 
anderledes, end man 
havde håbet. Den svenske 
konge, Karl X Gustav, var 
en storslået hærfører. Den 
svenske hær invaderede 

hurtigt Jylland og belejrede 
Frederiksodde i to 
måneder. Den 24. oktober 
1657 stormede svenskerne 
den nye fæstningsby. Efter 
få timers kamp blev 
fæstningen erobret og 
hærget. Da krigen sluttede 

Kongens Bastion
Fredericia Vold er 
et velbevaret 
fæstningsanlæg 
fra 1600-tallet. Det 
består nu af otte 
hele bastioner, en 
halv bastion samt 
volden langs 
Østerstrand, der 
munder ud i 
Kastellet. Der er et 
væld af historier 
og kulturarv i dette 
store anlæg, og 
man kan både se 
det og mærke det, 
hvis man kigger 
efter. 
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Indgangspartiet til højdebeholderen på Kongens Bastion. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Kongens Bastion set fra Dronningens Bastion, ca. 1914. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia



i 1660, kunne man så gå i 
gang med 
genopbygningen.

Det er netop dette 1600-
tals udtryk som Kongens 
Bastion stadig fremviser i 
sin udformning. Bastionen 
var som de øvrige 
oprindeligt blevet bygget 
med et hult indre, men ved 
genopbygningen i 
1660’erne blev 
bastionernes hule indre 
fyldt op med jord, og der 
blev opbygget en hævet 
skydestilling, en såkaldt 
kavaler. Det var kun 
Slesvigs Bastion og 
Dronningens Bastion, der 
ikke blev fyldt med jord, 
men i stedet forblev hule, 
hvilket de stadig er i dag.

Under genopbygningen af 
fæstningsanlægget i 
1660’erne nedlagde man 
den oprindelige 
hovedindgang til byen, som 
oprindeligt lå i voldstykket 
mellem Dronningens 
Bastion og Kongens 
Bastion og med indgang til 
Kongensgade, der var 
byens bredeste gade med 
de mest fornemme huse i 
1600-tallet. Det var bl.a. 
gennem denne port, at 
svenskerne var brudt ind i 

fæstningen under angrebet 
i 1657.

Den nye indgang til 
fæstningsbyen blev i stedet 
flyttet ud på østsiden af 
Kongens Bastion, hvor 
åbningen også er i dag. 
Den nye port blev dog 
aldrig det storslåede 
indgangsparti, som man 
havde tænkt. Efter at have 
erstattet den et par gange 
besluttede man i 1780 at 
opstille en simpel 
barriereport, for til sidst at 
fjerne den helt.
Den nye indgang til byen 
blev, i lighed med den 
gamle indgang, forsynet 
med en foranliggende   
ravelin. En ravelin havde til 
formål at sløre og forsvare 
indgangen og portåbningen 
ind til byen, da en åbning i 
volden naturligvis var et 
sårbart punkt. Man 
byggede nu en stor og 
imponerende ravelin foran 
Kongens Bastion og 
Danmarks Bastion. Langs 
ravelinens nordside og 
herefter vestside smøg den 
oprindelige indgang til byen 
sig. Fæstnings Allé svarer 
til det oprindelige vejforløb 
nord om ravelinen, 
hvorimod Hugo 
Matthiessens Vej først kom 

til senere.    

Kongens Bastion har dog 
tidligere haft en bygning, 
som nu er væk. I anden 
halvdel af 1800-tallet 
voksede Fredericia 
voldsomt meget 
indbyggermæssigt, og der 
var en række praktiske 
ting, der blev nødvendige 
at udbygge. Det gjaldt 
eksempelvis for byens 
vandforsyning. I 1890 
opførte Fredericia 
Vandværk derfor en ny 
højdebeholder på Kongens 
Bastion. Højdebeholderen 
bestod af fire 
vandbeholdere, der blev 
gravet ned i bastionens 
top, og her blev der opført 
et monumentalt 
indgangsparti, udført i 
beton. Højdebeholderen på 
Kongens Bastion var i brug 
frem til 1961, hvor 
indgangspartiet blev 
sprængt bort og de fire 
vandbeholdere blev fyldt 
op med jord, hvorefter 
bastionen har fået det 
udseende, som den har i 
dag. Kongens Bastion er 
klart et besøg værd, og fra 
toppen er der en god 
udsigt både ud fra volden, 
ind mod midtbyen og ud til 
Lillebælt.
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Kongens Bastion fremstår i dag som en stærk bastion med alle dens klare forsvarsmæssige linjer. Foto: Museerne i Fredericia







Da FHK rykkede op i 
Håndboldligaen i 2019 
stillede Peter Nielsen 
håndboldskoene på hylden. 
I efteråret 2019 blev han 
ansat som assistenttræner 
i SønderjyskE, og siden har 
han ikke set sig tilbage.

Fra spiller til 
træner

Frem mod sæsonen 2020 
blev han opgraderet til 
cheftræner og sportschef i 
SønderjyskE 
Damehåndbold, og i den 
første sæson blev det til en 
tredjeplads, der gav 

kvalifikation om oprykning 
til ligaen. Sammenlagt 
lykkedes det at besejre EH 
Aalborg 2-1, og derfor 
ventede finaleopgør mod 
Horsens, der dog sikkert 
vandt 2-0.  I den nu 
afsluttede sæson var 
SønderjyskE suveræne i 1. 
division, som de endte med 
at vinde og dermed sikrede 
sig oprykning til ligaen.

– Det er med største 
selvfølgelighed, at Peter 
Nielsen skal fortsætte det 
gode arbejde, han har sat i 
gang i SønderjyskE 
Damehåndbold. Han 
tiltrådte for to år siden, og 
siden har klubben været i 
fin fremgang, og den 
foreløbige kulmination kom 
i marts, da vi sikrede os 
oprykningen til Bambusa 
Ligaen, siger klubbens 
direktør, Klaus Rasmussen.

Direktøren spår, at Peter 
Nielsen kan rykke 
SønderjyskE-projektet 
yderligere, og være med til 
at etablere holdet i ligaen.

– Peter Nielsen er ekstremt 
dedikeret til projektet, og 
han brænder for at udvikle 
klubben og pigerne 
yderligere. Vi er helt 
overbeviste om, at han er 
den rigtige mand til at stå i 

spidsen for projektet de 
næste tre år, hvor vi med 
god, lokal opbakning kan 
gå nogle virkelig 
spændende sæsoner i 
møde, siger Klaus 
Rasmussen.

Naturlig 
forlængelse

Den 37-årig fredericianer 
har længe været i gang 
med forberedelserne til 
den nye tilværelse i ligaen 
efter sommerferien. 
Kontraktforlængelsen er 
derfor en naturlig del af 
det.

– Det har været et nemt og 
meget naturligt valg at 
fortsætte i SønderjyskE 
Damehåndbold. Vi har 
gang i et spændende 
projekt, og jeg føler, at vi 
nærmest kun lige er 
startet. Der er så meget 
potentiale i 
damehåndbolden i 
Aabenraa, og derfor har 
det været helt oplagt for 
mig at forlænge kontrakten 
for flere år. Nu har vi med 
oprykningen nået vores 
første mål sammen, og nu 
skal vi i fællesskab ud at 
nå de næste mål, og det 
glæder jeg mig sindssygt 
meget til, siger Peter 
Nielsen

Nielsen har i forbindelse 
med jobbet i SønderjyskE 
to kasketter på, og det er 
noget han trives med.

– Jeg har det som 
blommen i et æg. Hver 
morgen, når jeg står op, 
glæder jeg mig til at køre 
på arbejde. Både i jobbet 
som cheftræner og 
sportschef er der nogle 
spændende opgaver, og 
det tiltaler mig meget. Vi er 
på en kurve, der hele tiden 
har været opadgående, og 
vi har brugt masser af 
timer på at nå derhen, hvor 
vi er nu, men der er meget 
mere at gå på endnu, og 
det glæder jeg mig til at 
tage fat på sammen med 
spillerne og den øvrige 
stab, fortæller han.

I FHK, hvor Peter Nielsen 

spillede det meste af 
karrieren som aktiv, havde 
han en hverdag, hvor det 
hang godt sammen, og det 
samme gør det i den 
sønderjyske klub.

– Jeg er glad for at være i 
SønderjyskE, hvor jeg både 
har det godt i hverdagen i 
Aabenraa og i samarbejdet 
med administrationen i 
Vojens. Jeg er sætter stor 
pris på samarbejdet med 
assistenttræner Mikael 
Jensen, vi er et godt team, 
og vi komplementerer 
hinanden rigtig godt. I det 
hele taget har vi det godt 
sammen i SønderjyskE 
Damehåndbold, og 
spillertruppen er meget 
harmonisk, så jeg glæder 
mig til de udfordringer, vi 
sammen skal tage fat på i 
den kommende tid, siger 

Peter Nielsen.

Trænerjobbet i SønderjyskE 
er Peter Nielsens første 
efter, at han indstillede 
karrieren i FHK, da hans 
kontrakt ikke blev 
forlænget i forbindelse 
med oprykningen til ligaen. 
Nielsen vendte retur til FHK 
som spiller i 2015, da 
klubben lå i 2. division, og 
var en stor profil på holdet, 
der sikkert rykkede op i 1. 
division, men i december 
2016 pådrog han sig en 
alvorlig knæskade. Efter 
comebacket havde Nielsen 
svært ved at tilkæmpe sig 
spilletid, da han var blevet 
overhalet af 
holdkammeraterne under 
skadesperioden.

Den tidligere FHK-
spiller, Peter 
Nielsen, har siden 
2019 været i 
SønderjyskE 
Damehåndbold 
som først 
assistenttræner og 
siden cheftræner 
og sportschef. Nu 
har Nielsen 
forlænget 
kontrakten frem til 
sommeren 2025.

Succesfulde Peter Nielsen forlænger med SønderjyskE
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Af Patrick Viborg Andersen
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Peter Nielsen efter hans sidste kamp i FHK-trøjen. Foto: AVISEN



Siden foråret 2022 har FC 
Fredericia været informeret 
omkring Christian Eges 
fremtidsplaner, men ud af 
til kommer det som lidt af 
et chok. Siden 2012 har 
Ege spillet i FC Fredericia, 
og som ungdomsspiller 
spillede han i Fredericia fF, 
inden turen gik til andre 
klubber. I 10. klasse 
startede han på Hessel 

Gods Fodboldkostskole, 
hvor han endte med at 
tilbringe fire år. 

I forbindelse med opholdet 
på skolen spillede han i 
Grenaa, som siden 
fusionerede med 
omkringliggende klubber 
og blev til FC Djursland, 
som rykkede op i 2. 
division med Christian Ege 
på holdet. I 2010 tilbød en 
af trænerne på Hessel 
Gods Fodboldkostskole, 
Lars Lundkvist, Ege en 
kontrakt i Brabrand, hvor 
Lundkvist var træner. Der 
spillede midtbanespilleren i 
to år inden skiftet til FC 
Fredericia i sommeren 
2012. 

FC Fredericia-tid 
startede med 
prøvetræning

I første omgang kom han til 
prøvetræning i FC 
Fredericia, men han endte 
med ikke at blive tilbudt en 
kontrakt i første omgang. 
Ege endte dog med at blive 
i klubben og træne med, og 
det udmøntede sig alligevel 
til en kontrakt. Siden har 
det været ét langt 

ægteskab mellem FC 
Fredericia og Christian Ege 
Nielsen, der oprindeligt 
havde kontraktudløb i 
sommeren 2024.

– Han kom i foråret og 
fortalte om planerne. Vi 
havde gerne set ham 
fortsætte, men vi 
respekterer hans valg. Vi 
har vidst det i noget tid, og 
har derfor haft mulighed 
for at forberede os på det. 
Det er også derfor, vi har 
hentet spillere ind til 
midtbanen, siger direktør i 
FC Fredericia, Stig 
Pedersen.

Stig Pedersen lægger dog 
ikke skjul på, at det bliver 
specielt, da det ikke er, 
hvem som helst, der 
stopper i klubben.

– Det bliver vemodigt, men 
heldigvis bliver han boende 
i byen. Der findes ikke 
mange spillere som Ege i 
Danmark. I søndags var vi 
med til at tage afsked med 
Lasse Fosgaard i Lyngby, 
der også har spillet mange 
kampe for dem. Det er altid 
specielt, når det er en 
kulturbærer, der stopper 
hos os. Vi håber, at vi på et 
senere tidspunkt kan finde 

en ny rolle til ham i 
klubben, siger Stig 
Pedersen.

Når FC Fredericia starter 
træningen op igen, bliver 
det et specielt syn. 
Anføreren med nummer 20 
er der ikke.

– Vi vil savne Christian. og 
det bliver specielt, at han 
ikke er til stede ved den 
kommende opstart.  Vi 
ønsker Christian alt godt, 
samt held og lykke med det 
næste kapitel i hans 
fodboldliv, slutter Stig 
Pedersen.

Mr. Fredericia 
siger stop

At Christian Ege stopper, 
kommer ikke uventet for FC 
Fredericia, da de, som Stig 
Pedersen nævner, har haft 
en dialog omkring det i 
længere tid, men for 
omverdenen er det noget 
af et chok.

- Jeg havde virkelig ikke set 
den komme. Jeg var sikker 
på, at vi ville se Ege overgå 
Jes Bekkes 371 kampe i FC 
Fredericia, men det er nu 
udelukket. Tal er ikke 

noget, som Ege har gået op 
i ud af til, men til gengæld 
har der virkelig ingen 
indikationer været på, at 
han ville stoppe i klubben. 
Han har hilst som han 
plejer, og været den 
samme markante skikkelse 
på og udenfor banen lige til 
det sidste. Det er noget, 
der altid har kendetegnet 
ham, siger sportsjournalist 
Patrick Viborg Andersen.

Ege har aldrig været 
spilleren, der skaber 
chancerne eller den store 
målscorer, men han har 
været god til mange andre 
ting, slår Patrick fast.

- Han har været et stort 
omdrejningspunkt. Når 
holdet skulle samles op på 
banen, har han været 
spilleren, der er gået 
forrest med tacklinger, og 
udenfor banen har han 
altid repræsenteret FC 
Fredericia på bedste vis. 
Han har altid været synlig i 
gadebilledet, og altid givet 
sig tid til at hilse på folk og 
tale med dem. Det er ikke 
en spiller man bare lige 
erstatter. I dagens 
fodboldverden er en spiller 
som Ege en stor 
sjældenhed med den 

klubånd, som han har vist, 
og der er ingen tvivl om, at 
han vil blive savnet. Nu er 
det i stedet op til klubbens 
øvrige spillere at gå forrest 
på banen, og være med til 
at tegne billedet ud af til, 
siger han og slutter:

- Men man erstatter ikke 
bare lige Ege. Han hører 
virkelig til sjældenhederne. 
Der ikke bare tale om et 
klubikon, men en 
fredericianer, der har gået 
på Skjoldborgvejens Skole 
og spillet for FfF i Madsby, 
og efterfølgende er vendt 
hjem i en tidlig alder for at 
spille for byens bedste 
fodboldhold, som han på 
stolteste vis har 
repræsenteret. Der er i 
sandhed tale om Mr. 
Fredericia, der takker af i 
FC Fredericia.

I forbindelse med en af de 
første hjemmekampe i den 
kommende sæson vil FC 
Fredericia hædre den nu 
forhenværende anfører, 
Christian Ege Nielsen.

FC Fredericias 
anfører og 
kulturbærer, 
Christian Ege 
Nielsen, stopper i 
klubben, som han 
skiftede til i 
sommeren 2012. 
Efter 310 kampe 
og 11 mål i FC 
Fredericia-trøjen er 
det nu slut, da Ege 
ønskede at få 
ophævet 
kontrakten i byen, 
hvor han har også 
har spillet fodbold i 
Fredericia fF.

Kaptajnen stopper i FC Fredericia
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Hvad der startede som en 
uge med mundvigene 
hængende, endte med at 
blive en god uge. Det hele 
startede med et nederlag 
med 2-1 til Brabrand på 
hjemmebane på Kristi 
Himmelfartsdag. 
Middelfart var tilmed 
kommet i front, men på to 
mål i anden halvleg, endte 
Aarhus-klubben med at 
vinde på Middelfart 
Stadion, og øge afstanden 
til holdet fra Vestfyn med 
fire point.

Der var derfor pres på 

Middelfart, der i søndagens 
spillerunde kunne være 
blevet sendt ud af 2. 
division med et nederlag, 
og det gik ikke efter bogen 
for Anders Jensens 
mandskab. FA 2000, som 
også er under 
nedrykningsstregen, kom 
foran med 1-0 efter, at 
Middelfart ellers havde 
domineret første halvleg, 
men manglede at få 
sparket bolden i kassen.

I anden halvleg blev der 
lavet om på det. Lester 
Hayes blev nedlagt i 
straffesparksfeltet, og der 
blev peget på 11-
meterpletten. Denis 
Fazlagic sparkede sikkert 
bolden i mål, og det 
samme gjorde Jacob Linnet 
efter 62 minutter, da han 
med et knastørt spark, 
efter et indlæg, bragte 
Middelfart i front. Efter 73 
minutter bragte Hayes 
Middelfart foran 3-1, da 
han fik driblet sig fri og 
skød fra kanten af feltet. I 
kampens overtid scorede 
først Fazlagic på en friløber 
inden, at det lykkedes FA 

2000 at score til resultatet 
4-2.

Træner: Vi er 
dygtige nok til 2. 
division

Da Brabrand samtidig 
tabte til Kolding åbner det 
nedrykningskampen i 2. 
division, hvor der er to 
nedrykkere. På 
sidstepladsen er nu FA 
2000, som har tre point op 
til Brabrand  på den rigtige 
side af 
nedrykningsstregen, mens 
Middelfart har et enkelt 
point op med to 
spillerunder igen.  Derfor 
var det også en glad 
Middelfart-træner i form af 
Anders Jensen efter 
opgøret mod FA 2000.

- Vi var klart det bedste 
hold og spillede en god 
kamp, og tog fine 
beslutninger, og i stor dele 
af kampen dominerede vi 
dem. Vi “gav” dem et mål 
inden pausen, men 
alligevel fortsatte vi det fine 

spil. Jeg kan ikke rose 
spillerne mok efter det vi 
har været igennem, efter 
skuffelsen, og så komme 
ufortjent bagud her, og 
alligevel rejse sig. Man skal 
passe på hvad man siger, 
men der er en god rygrad 
på drengene. Det er 
prisværdig og dem der 
følger med skal anerkende 
det arbejde vi har lavet, 
siger Anders Jensen.

Selvom Middelfart var 
bagud ved pausen mod FA 
2000, var beskeden klar til 
spillerne i 
omklædningsspillet.

- De skal fortsætte. Vi 
skulle nok komme til 
chancer. De (FA 2000, red.) 
ville justere lidt, og det var 
vi klar over, men vi fandt 
løsningerne på det, og var 
afklaret i spillet og jeg 
synes, at vi hele tiden fandt 
gode beslutninger. Vi skal 
have mere stabilitet ind i 
det, og gør vi det, er vi også 
et hold der er dygtige nok 
til at spille 2. division, 
forklarer Anders Jensen 
med henvisning til 

situationen i bunden af 
tabellen.
Forude venter to 
spillerunder, der kommer til 
at afgøre Middelfarts 
skæbne. Fredag den 3. juni 
møder Middelfart Kolding 
IF på Middelfart Stadion, og 
i den sidste runde møder 
de Aarhus Fremad på 
udebane. 

Stillingen i 
nedrykningsspillet 
i 2. division:

7. Aarhus Fremad - 42 
point
8. Kolding IF - 41 point
9. Skive IK - 36 point
10. Brabrand IF - 30 point
11. Middelfart Boldklub - 
29 point
12. FA 2000 - 27 point

De to nederste hold rykker 
ned, og i tilfælde af 
pointlighed kan 
målscoreren komme i spil. 
Forud for de to sidste 
spillerunder har har 
Brabrand en målscorer på 
-22, mens Middelfarts er 

-20 og FA 2000 målscorer 
er -21. Dermed vil 
Middelfart være det højst 
rangerende hold i 
skrivende stund i tilfælde 
af pointlighed.

Brabrands resterende 
kampprogram:

4. juni 2022: Skive - 
Brabrand
11. juni: Brabrand - FA 
2000

FA 2000 resterende 
kampprogram:

3. juni: FA 2000 - Aarhus 
Fremad
11. juni: Aarhus Fremad - 
FA 2000

På papiret har Brabrand 
det bedste program af de 
tre duelanter i bunden af 
tabellen. Det er 50/50 i 
den kommende 
spillerunde, da hverken 
Kolding, Skive eller Aarhus 
Fremad har noget at spille 
for på papiret, men at 
Brabrand har hjemmebane 
mod FA 2000 i den sidste 
kamp er en fordel.

Middelfart 
Boldklub vandt 
søndag med 4-2 
på udebane mod 
FA 2000. Dermed 
sparkede de nyt 
håb ind i 
bestræbelserne på 
at overleve i 2. 
division.

Middelfart kan stadig nå overlevelse
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Opel GT Klub Danmark 
afholder i år det 28. Opel 
GT Europatræf, hvor der 
kommer mere end 130 
Opel GT’er fra 8 
europæiske lande. 
Europatræffet afholdes på 
Hotel Comwell i Middelfart 
i pinsen fra fredag den 3. 
til søndag den 5. juni.

Opel GT er en to-personers 
sportsvogn, der blev 
produceret i perioden 
1968-1973. Bilen, der 
også bliver kaldt ”Den lille 
Corvette” efter sin 
amerikanske storebror fra 
Chevrolet, blev i Danmark 
kun solgt i ca. 75 
eksemplarer. Siden har GT-

entusiaster importeret og 
restaureret Opel GT’er fra 
USA, så der i dag er ca. 
150 eksemplarer på 
danske nummerplader. Det 
er derfor en sjældenhed, 
som kan ses når GT-ejerne 
fra de europæiske lande 
mødes til EU-topmødet i 
Middelfart.

– Mange har aldrig set 
denne fantastisk smukke 
bil, og er overraskede over, 
at det er en Opel. Andre, 
som er lidt ældre, kan 
huske den som en 
sensation i gadebilledet 
eller fra omtaler i de dyre 
bilblade, fortæller 
træfudvalgsformand for 
Opel GT Klub Danmark, 
Morten Jeppesen. Der er 
nok kun nogle få tusinde 
eksemplarer tilbage i 
Europa ud af de godt 
100.000 Opel GT’er, der 
blev produceret. De 
europæiske Opel GT 
klubber mødes én gang om 
året et sted i Europa, og i år 
det lykkedes Danmark at få 

lov til at holde topmødet for 
Opel GT-entusiasterne.

– Udover at vi formidler en 
historiefortælling fra 
dengang Opel midt i 
60’erne revolutionerede 
markedet ved at komme 
med en strømlinet, hurtig 
og ikonisk sportsvogn, der i 
dag har opnået kultstatus, 
– så har vi også en mission 

i at mødes på tværs af 
landegrænserne og finde 
hinandens fælles 
interesser, men også forstå 
og acceptere vores 
forskelligheder. Det har nok 
aldrig været mere aktuelt 
end nu, at vi samler os om 
en fælles forståelse. Også 
af dén grund afholder vi 
dette Europatræf for Opel 
GT-ejerne i Europa, slutter 

Morten Jeppesen.

I forbindelse med 
Europatræffet er der nu 
mulighed for at se de flotte 
biler. Bedst er det at 
komme lørdag imellem kl. 
10 og kl. 13, hvorefter Opel 
GT’erne tager på en køretur 
på den jyske side af 
Lillebælt. Om søndagen 
ankommer bilerne igen på 

Comwell Middelfart efter 
den anden køretur i det 
fynske landskab ved 13-
tiden, hvor der vil være rig 
lejlighed til at se dem 
resten af dagen. Der er 
gratis adgang for alle og 
parkering kan ske på Hotel 
Comwell Middelfarts 
gæsteparkering

I pinsen kan man 
opleve den 
klassiske Opel GT 
sportsvogn på 
Hotel Comwell i 
Middelfart.

EU-topmøde i Middelfart for gamle sportsvogne
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Men hvordan har det været 
at være friskole gennem 
årene. Det fortæller lærer 
Maybritt Christensen om, 
og bliver suppleret af 
skoleleder Carsten Jensen.

At være skole og at være 
en skole er en 
kontinuerling rejse med 
påvirkningskraft fra alle 
leder og kanter af et 
samfund, herunder 
politiske strømninger, 

kulturelle strømninger og i 
stor grad for Fredericia 
Friskole, en historie om et 
dannelsessyn med både 
fællesskabet for individet 
og individet i fællesskabet. 
Det kan lærer Maybritt 
Kristensen skrive under på. 
Hun startede den 1. 
august 1989 på Fredericia 
Friskole og har oplevet 
rejsen indefra.

– Jeg trådte ind på skolen 
den 1. august 1989. Det 
var en lille skole, hvor vi 
ikke havde bygningen ved 
siden af som i dag. Det var 
ikke mange år efter, at jeg 
selv havde gået i skole, så 
det at komme til en skole, 
hvor eleverne måtte være 
på lærerværelset var lidt 
specielt. Der var et 
fællesskab og en gensidig 
respekt, uanset om man 
var barn eller voksen. Det 
var en kæmpe omvæltning. 
Jeg var kommet til en ny 
verden, husker Maybritt 
Christen.

Et lærerværelse og et 
frisind som bød på 

fællessang, et leben uden 
lige og så røg lærerne også 
foran eleverne. I dag er der 
stadig liv, fællessang og 
respekt for hinanden, men 
der ryges ikke. Den del 
hører fortiden til, men 
skolen har bevaret sin dna.

– Jeg husker, at vi talte om, 
at det var meget 
anderledes, fordi man 
måtte ryge på 
lærerværelset og tage en 
guitar med på 
lærerværelset. Musikken 
betyder stadig meget – vi 
har stadig morgensamling, 
og det får mig til at tænke 
på den første dag, jeg var 
på arbejde. Jeg husker den 
første dag, hvor der stod en 
lærer og fortalte et eventyr 
til børnene, han læste ikke 
op fra en bog. Han fortalte 
levende. Det var vildt. Jeg 
kom selv fra Egumvejens 
Skole (i dag 
Kirstinebjergskolen Afd. 
Høgevej red.), hvor der var 
kæmpe afstand mellem 
lærere og elever, til en 
verden, hvor man talte med 
alle, også dem der var 

lærere. Det var en helt ny 
verden for mig mig på 
Fredericia Friskole, 
fortæller hun.

Maybritt Christensen 
startede som 
pædagogmedhjælper i en 
tid, hvor man ikke havde 
en SFO, som man kender 
det fra skoleverdenen i 
dag.

– Jeg lavede mange ting 
dengang. Det var ikke et 
traditionelt skolejob. Når 
skoleklokken ringede ud 
klokken 12, gik vi hver dag 
en tur til Fynsgade, hvor 
fritidshjemmet lå dengang. 
Her blev børnene afleveret 
og så gik jeg hjem til skolen 
igen. Der kunne jeg så 
pudse vinduer, feje lidt og 
rydde op, fordi der var 
mange ting at ordne, 
fortæller Maybritt 
Christensen, der også 
husker, at hun mødte en 
særlig varme på skolen.

– Man mødte en 
hjertevarme til alle børnene 
på skolen. De var velkomne 

og forældrene kom her 
også og tog del i skolelivet. 
Hvis man kaldte 
forældrene ind og sagde, 
at skolegården trængte til 
en hånd eller maling, så 
kom de. Der var aldrig 
noget med, man havde for 
travlt. Forældrene stillede 
op – også i weekenden, 
fortæller Maybritt.

Maybritt Christensen 
husker også, hvor 
befriende og inspirerende 
det var at være på skolen, 
fordi det musiske og 
kreative fik plads.

– Der var forskelligheder 
og jeg ved det, fordi mange 
af lærerne der var her, kom 
fra folkeskolen, og en af 
grundene til, at de kom 
her, var mere musik, 
kreativitet og lejrskoler, og 
på det tidspunkt havde 
Fredericia Kommune 
stoppet for lejrskoler. Så 
ingen børn kom på 
lejrskole. Der valgte man at 
sige her på Friskolen, at 
man skulle på lejrskole. 
Det har kørt igennem altid, 

hvor man gjorde det fra 0.-
10. klasse. Det giver noget 
specielt at være af sted en 
uge med børnene, siger 
hun.

Samfundet har rykket sig i 
forskellige retninger 
undervejs, og det har man 
også set på skolen, hvor 
fokus på den enkelte elev 
og karakter, for alvor blev 
et samfundstema, der 
pressede den frihed, man 
ellers havde på skolen. 
Hun husker også, at 
lærerne fandt måder at 
lære fra sig på, der ikke 
lignede de mere 
traditionelle, blandt andet, 
hvis en elev sagde, at han 
ikke kunne tegne, så fik 
læreren alligevel skabt et 
rum ved at stille sig på et 
bord og tale om at tegne.

– Langt henad vejen har 
det været en god rejse. Der 
har været op- og nedture. I 
perioder har der ikke været 
mange elever, og nogen 
gange har der været 
mange, og nu er der et 
stort boom. I starten ville 

Fredericia Friskole er klar til 40 års jubilæum

Fredericia Friskole 
fejrer fredag den 3. 
juni 40 års 
jubilæum med et 
brag af en 
skolefest, hvor 
elever, ansatte, 
forældre, tidligere 
elever og byen er 
inviteret med, når 
der serveres 
underholdningen i 
Jyllandsgade.
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alle fællesskabet, og så 
har der været forældre, der 
ville det, indtil deres eget 
barn stod i det, så skulle 
fokus ændres til barnet. 
Igennem tiden har det 
ændret sig til at have fokus 
på, hvad mit barn kan og 
det faglige og det 
menneskelige. Førhen var 
det meget, hvad vi gør i 
fællesskab – det har 
ændret sig, mener hun og 
husker kravene, der blev 
ændret, siger Maybritt 
Christensen.

– Vi har mærket kravene til 
fagligheden, og hvordan vi 
skulle leve op til det, og det 
store fokus på karakter. 

Folk spurgte: Kommer jeg 
nu ud med et gennemsnit, 
som de andres. Det synes 
jeg langt henad vejen har 
lagt et pres. Det handlede 
også om at indse og sige, 
hvilken motorvej vi ville 
være på. Vi ville det hele 
menneske og kreativiteten, 
og se, at børnene fik 
glæde af at gå i skole, 
husker hun.

I dag ser hun, at 
fællesskabet så småt er 
ved at komme i fokus igen, 
og netop den drejning er 
noget, man sætter fokus 
på.

– Vi ser en drejning, hvor 
man vil fællesskabet igen. 
Derfor slår vi på det, hver 
eneste gang til samtalerne 
med elever. Det at have 
fælles oplevelser og et 
fælles udgangspunkt, når 
vi er sammen. Derfor har vi 
også morgensamlinger, da 
vi vil have 0. – 10. klasse 
er sammen, så vi får nogle 
fællesoplevelser. Det med 
at gå en tur ned i byen, og 
så møde en, man kender, 
fordi alle fra 0-10.klasse 
kender hinanden ved navn. 
Det ser man ikke mange 
steder, og det er noget, de 
vokser af menneskeligt. 
Man kan se de store sidder 
med de små til 

morgensamling, og det er 
ikke noget, vi påtvinger 
dem, fortæller Maybritt, der 
også har mange gode 
minder fra skolen, men 
særligt emneugerne har 
været en oplevelse.

– Emneugerne har været 
fantastiske. På et tidspunkt 
havde vi lejet teatret, hvor 
vi lavede musical for 0 . – 
9. klasse, hvor en lærer 
havde skrevet en musical 
selv og knoklede i 14 dage 
for at vise det til forældre 
og bedsteforældrene. Det 
var fantastisk og et magisk 
øjeblik. Alle lejrskoler har 
været noget specielt, og 
det at komme tæt på 

børnene og kollegaerne i 
en hel uge, har været så 
skønt, slutter lærer 
Maybritt Christensen.

Skoleleder Carsten Jensen 
trådte selv ind på skolen i 
2016, og det endte med at 
være det helt rigtige valg 
for ham. I august 2021 
blev han leder af skolen.

– Fredericia Friskole er et 
superspændende sted. 
Hvis man kigger på 
lærerværelset, møder man 
en blanding af nyt og 
gammelt. Nogen med 
erfaring og rutine, og nogle 
unge mennesker, der er 
blevet ansat indenfor de 

seneste år. Der er fokus på 
fællesskabet, men også på 
det enkelte barn. For det 
første fordi, der kun er 18 i 
klassen, og vi samtidig har 
en struktur med mange 
voksne i klassen også, det 
gør, at man lærer hinanden 
at kende. Man lærer på en 
anden måde end andre 
steder i byen, vil jeg påstå, 
fordi vi er så tæt på 
eleverne. Da jeg startede i 
2016 var her omkring 85 
elever, siger Carsten 
Jensen og fortsætter:

– Jeg har en forventning 
om, at når vi starter i 
august 2022, så er vi 165 
elever. Der har været en 

voldsom vækst på kort tid. 
Siden jeg startede i 2016 
har man haft en række 
skiftende bestyrelser, der 
ikke var helt enige om, 
hvilken retning man skulle 
gå pædagogisk. Siden har 
vi haft en række skift i 
ledelse og bestyrelse, og 
har fundet vores vej. Vi har 
også set på vores rolle i 
Fredericia. Vi skulle ikke 
være som de andre. Vi 
tager på lejrskole. Vi rejser. 
Vi skal til Canada med 10. 
klasse. Vi skal til Tyskland 
med vores 8.klasse, 
England med vores 7. 
klasse.

Fredericia Friskole har også 

startet et fokuseret arbejde 
op med fokus på 
ordblindhed. Det er 
generelt et fokus i hele 
skoleverdenen, men 
Fredericia Friskole vil være 
de bedste til det.

– Vi vil arbejde med 
ordblinde elever på en helt 
anden måde i tæt 
samarbejde med 
forældrene. Vi samarbejder 
med en privat virksomhed, 
der er eksperter til det. Jeg 
har det sådan, at vi kan 
ligeså godt være de bedste 
til det, vi gør, også i forhold 
til elever, hvor ting driller. 
Jeg kender ikke et barn 
eller en teenager, der ikke 

oplever, at noget driller, 
siger han.

Et godt samarbejde med 
Fredericia Kommune om at 
leje lokaler, får Carsten 
Jensen til arbejde for et 
friskolebørnemiljø.

– Vi har et skide godt 
samarbejde med Fredericia 
Kommune med at leje 
lokaler til vores udskoling, 
så når der skal være 
kulturkaserne nu, så kan 
jeg ikke se, hvorfor der ikke 
skal være et 
friskolebørnemiljø også. Vi 
står på skudrene af 
Grundtvigs ( N.F.S. 
Grundtvig red.) og Kolds 

(Christen Kold red.) tanker. 
Jeg synes byen fortjener at 
have sådan et miljø, så når 
vi sidder her om ti år, så 
har vi en børnehave også, 
hvor det hele hænger 
sammen med friskole 
dna’et. Der har været 
mange tanker om private 
skoler kontra folkeskolerne, 
men jeg synes, at det skal 
foregå i samarbejde. Vi kan 
eksempelvis løfte elever, 
der vil have det svært i 
større sociale enhed. Dem 
kan vi løfte her, og det gør 
vi dagligt.

– Om ti år vil jeg se tilbage 
på vores 40 års jubilæum 
med vores visioner om et 

børnemiljø, en fritidsklub, 
der måske ser dagens lys 
snart, en udskoling og en 
skole, hvor man er tro mod 
værdiererne. Vi er stadig 
18 i hver klasse. Vores 
elever kommer det samme 
sted hen og ender i 
eksamenssystemet som 
alle andre, men vores vej 
er markant anderledes, 
siger Carsten Jensen og 
slutter:

– Jeg er træt af at høre om 
faglighed. Hvad fanden er 
faglighed? Kan man være 
menneskelig fagligt? Altså 
jeg er helt sikker på, at hvis 
man spørger om mit barn 
skal være dygtig til dansk 

og matematik eller glad, så 
går jeg med glad. Det bliver 
man et menneske af på 
den lange bande. Man 
bliver ikke et menneske af 
7 i matematik, hvis man er 
ulykkelig. Derfor handler 
det ikke kun om glæde, 
men værdi. Om ti år har vi 
udviklet det hele, så 
Fredericia Friskole står som 
en velfunderet og stærk 
skole, der er tro mod 
værdierne.
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Husk fars dag d. 5 juni 
 

Vi har blomster, planter og lækkerier
til Far 

Butikken har åben 10-13 og
selvbetjeningsbutikken har åben fra

6-22
 

 



Fredericia Furniture har 
oplevet vækst på alle 
markeder og særligt i 
Danmark har man oplevet 
en stor efterspørgsel.

– Vi har haft et meget 
tilfredsstillende år med 
vækst på samtlige af vores 
markeder. Især har 
efterspørgslen på vores 
hjemmemarked været 
ekstraordinært højt blandt 
andet som følge af 
stigende efterspørgsel i 
kølvandet på Covid-19. 
Vores kollektioner har 
generelt været 
efterspurgte af både 
arkitekter og private 
forbrugere. Med opkøbet 
af Erik Jørgensen 
Møbelfabrik i oktober 

2020, har vi samtidig 
formået hurtigt at skabe 
synergi på tværs af mange 
funktioner, og har således 
kunnet lægge fundamentet 
for en mere profitabel og 
robust virksomhed, siger 
CEO Kaja Møller.

En ny og stærkere platform
I 2021 har Fredericia 
Furniture sammenlagt 
både Erik Jørgensen og 
Fredericia-kollektionerne, 
salgsstyrkerne, 
markedsføringen samt 
hjemmesider, og dermed 

skabt en stærk platform 
med et attraktivt sortiment 
af velkendte 
designklassikere samt nye 
kollektioner. Nu tilbydes et 
samlet og markant 
skandinavisk premium 
koncept til indretninger 
både på kontraktmarkedet 
samt til private kunder.

Produktionen i Svendborg 
er nu fuldt integreret og der 
har i løbet af året været 
foretaget en 
gennemgribende 
opgradering af lokationen 

med blandt andet en ny 
afdeling til produktion af Ox 
Chair samt nye 
udendørsarealer.

For at udnytte det stærke 
kendskab og image 
omkring Erik Jørgensen 
forsætter det som et 
selvstændigt sub-brand 
med de velkendte sofaer af 
høj kvalitet primært rettet 
mod de skandinaviske 
markeder. Med dette 
specifikke fokus forventes 
det at kunne øge 
markedsandelen 

væsentligt indenfor 
segmentet.

Fremtidsplaner

Målet er at fortsætte den 
internationale ekspansion 
både i Norden, Europa, 
Asien og USA. 
Virksomheden forventer 
dog fortsat at skulle 
manøvrere med usikre 
forsyningskæder, samt 
fluktuationer i 
købsmønstre, blandt andet 
som en konsekvens af 

ændrede økonomiske 
forudsætninger og 
generelle prisstigninger.

– Med henblik på 
langsigtet og profitabel 
vækst fortsætter vi 
implementeringen af 
“Strategy 2025” med 
øgede investeringer i salg, 
marketing, digitalisering og 
bæredygtighed som de 
vigtigste områder, slutter 
Kaja Møller.

Den familieejede 
designvirksomhed 
fortsætter væksten 
i 2021 med en 
realiseret stigning i 
bruttoresultatet på 
96 procent samt et 
resultat før skat på 
DKK 38,3 mio. 
mod DKK 16,8 
mio. året før – 
begge er nye 
rekorder.

Fredericia Furniture mere end fordobler overskuddet i 2021
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Det familieejede United 
Shipping and Trading 
Company (USTC), som ejes 
og ledes af Torben 
Østergaard-Nielsen og 
hans to døtre, Nina 
Østergaard Borris og Mia 
Østergaard Rechnitzer, 
offentliggør i dag, at Nina 
Østergaard Borris 
overtager rollen som ny 
CEO for USTC og dermed 
efterfølger sin far, som 
grundlagde USTC.
Torben Østergaard-Nielsen 
fortsætter som arbejdende 
bestyrelsesformand for 
USTC og vil fremadrettet 
fokusere sin indsats på at 
sætte virksomhedens 
strategiske retning.

– Det er spændende og 

meget tilfredsstillende at 
tage dette næste skridt i 
generationsskiftet og 
overdrage ansvaret for 
USTCs daglige drift til Nina. 
Hun har virkelig udmærket 
sig i sin rolle som COO for 
USTC og har bevist, at hun 
har de kompetencer og 
erfaringer, det kræver at 
vækste USTC – og samtidig 
værne om det solide 
fundament, som USTC er 
bygget på, siger Torben 
Østergaard-Nielsen.

Mia Østergaard Rechnitzer 
blev udpeget som Head of 
Corporate Governance i 
september 2021 som et 
skridt i det længe planlagte 
generationsskifte i 
familievirksomheden. Mia 
Østergaard Rechnitzer 
træder nu ind i stillingen 
som Chief Governance 
Officer (CGO) som en del af 
USTC’s topledelse. Her vil 
hun fortsat fokusere på at 
udvikle og løfte ESG-
initiativer for USTC og alle 

underselskaber.

Skiftet i topledelsen sker 
med det udtrykte formål at 
bevare familiens kultur i 
virksomheden og fortsat at 
understøtte Torben 
Østergaard-Nielsens 
grundlæggende værdisæt 
om lederskab, ordentlighed 

og købmandskab.

– Nina og Mia vil sammen 
fortsætte med at udvikle 
organisationen og sikre, at 
familiens værdier fortsat 
gennemsyrer hele 
koncernen. Som 
grundlægger og medejer, 
og i min nye rolle som 
bestyrelsesformand for 
USTC, vil jeg stadig være 
tæt på virksomheden og 
forbliver meget aktiv i 
ejerrelaterede beslutninger 
om USTC. Det fortsætter 
jeg med i tæt samarbejde 
med både Nina og Mia og 
bestyrelserne i alle USTCs 
selskaber. Jeg har ingen 
planer om at trække mig 
tilbage eller reducere 
arbejdsmængden og 
kommer i stedet til at 
bruge mere tid på at 
undersøge og forfølge nye 
forretningsmuligheder og 
samtidig sætte den 
strategiske retning for 
USTC, siger Torben 
Østergaard-Nielsen.

Viderefører 
familiens arv

Siden starten af 2020 har 
Nina Østergaard Borris 
varetaget stillingen som 
COO for USTC, hvor hun har 
fokuseret på at udnytte 
synergier ved at bringe 
USTC’s selskaber tættere 
sammen. Som resultat af 
en ambitiøs vækststrategi 
og flere opkøb med Nina 
Østergaard Borris i 
spidsen, har USTC og deres 
selskaber oplevet betydelig 
vækst både i antal ansatte 

og i de økonomiske 
resultater de seneste år. 
Som nyudpeget CEO vil 
Nina Østergaard Borris 
fortsætte med at udvikle 
USTC, imens hun sikrer, at 
familiens værdier og 
langsigtede ambitioner 
fortsat sætter et stærkt 
aftryk på alle USTC-
selskaber.

– Det er med stor stolthed, 
men også stor ydmyghed, 
jeg overtager efter min far. 
Jeg er meget opmærksom 
på, at jeg har en vigtig arv 
at løfte, og at et stort 
ansvar følger med. 
Samtidig er jeg 
taknemmelig for den 
mulighed og den tillid, jeg 
har fået. Min vision for 
virksomheden er klar og 
tydelig, og jeg er beæret 
over at have fuld støtte fra 
min far, min søster og fra 
bestyrelsen. Jeg ser særligt 
frem til at fortsætte med at 
vækste og styrke 
koncernen og på at arbejde 
tæt sammen med min 
søster om at sætte ESG 
endnu mere på 
dagsordenen for USTC, 
siger Nina Østergaard 
Borris.

– Jeg er ekstremt glad for, 
at Nina træder ind som 
CEO for USTC. Hun er ikke 
alene fuldt ud i stand til at 
løfte sine nye 
ansvarsområder, men 
hendes nye rolle betyder 
også, at USTC’s drift fortsat 
er tæt sammenkædet med 
familieejerskabet. Nina og 
jeg arbejder enormt godt 
sammen, og jeg ser virkelig 

frem til at fortsætte med at 
bygge på vores fælles 
vision for USTC, siger Mia 
Østergaard Rechnitzer.

USTC’s topledelse består 
fremadrettet af Nina 
Østergaard Borris som 
Group CEO, Mia Østergaard 
Rechnitzer som Group CGO 
og Jakob Schultz Nielsen 
som Group CFO. Alle tre 
medlemmer rapporterer 
direkte til arbejdende 
bestyrelsesformand Torben 
Østergaard-Nielsen.

USTC’s kommende 
bestyrelse

Torben Østergaard-
Nielsens udpegelse som 
bestyrelsesformand 
resulterer i yderligere 
ændringer i bestyrelsen.

Klaus Nyborg, nuværende 
bestyrelsesformand for 
USTC, påtager sig rollen 
som næstformand for 
bestyrelsen i USTC. Klaus 
Nyborg træder desuden ind 
som bestyrelsesformand 
for USTC’s største selskab, 
Bunker Holding, såvel som

USTC’s 
tankskibsvirksomhed Uni-
Tankers.

Torben Janholt har valgt at 
træde ud af bestyrelsen for 
USTC efter i mange år at 
have bidraget til 
virksomhedens vækst og 
succes.
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Overlader toppost til datter

USTC foretager en 
rokade i deres 
topledelse.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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