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Ny køreskole ser dagens lys Konservative vil sænke 
kommuneskatten

Fredericia er på vej til at blive 
en grøn energiby
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For det første falder 
efterspørgslen. 
Forbrugernes købekraft 
reduceres, og derfor køber 
de ikke så mange varer og 
tjenesteydelser. Det 
betyder faldende indtægter 
for virksomhederne. 
Samtidig vil forbrugerne – 
hvoraf mange er 
lønmodtagere – forsøge at 
blive kompenseret for 
prisstigningerne ved at 
kræve højere løn. Hvilket 
igen kan føre til, at 
virksomhederne hæver 
priserne.

Og sådan fortsætter det 
ellers.

Derfor er den nuværende 
situation farlig for den 
socialdemokratiske 
regering. Det er svært at 
overbevise vælgerne om, at 
de skal have forringet 
købekraft for det samme 
arbejde. Især for en rød 
regering. Finansminister 
Nicolai Wammen har slået 
fast, at man ikke er i stand 
til at kompensere alle for 
de stigende energipriser. 
Men det er heller ikke en 
kompensation, der er 
nødvendig. Det handler om 
at få bremset udviklingen.

De borgerlige partier har 
lugtet lunten, der kan få 
krudttønden til at 

eksplodere. De holder 
båltaler om, hvor svært det 
er for danskerne at leve 
med prisstigningerne. 
Problemet for danskerne er 
reelt nok. Sagen er bare 
den, at der ikke findes 
nogle lette løsninger. Når 
først udviklingen er 
begyndt, er det svært at 
bremse den. At arnestedet 
er Europas forbrug af 
russisk energi, er ingen 
hjælp til de danskere, der 
ud af det blå har fået 
fordoblet deres 
benzinregning i en tid, hvor 
det er et offentligt krav, at 
man pendler kilometer 
efter kilometer. Uanset om 
mange skal på arbejde 
eller læse, så er samfundet 
indrettet efter, at alle skal 
have en bil, hvis de ikke 
bor i storbyen.

Med et Folketingsvalg 
forude er gode råd dyre for 
socialdemokraterne. Under 
coronakrisen har man 
postet milliarder af kroner 
ud i samfundet for at 
undgå et sammenbrud på 
grund af nedlukninger og 
restriktioner. Det virker 
uoverkommeligt, at man 
kan gentage 
julemandsfinten. Kassen 
er trods alt ikke bundløs, 
hvilket man virksomheder 
måske oplever nu, hvor de 
mødes af flere 
bureaukratiske krav om 
tilbagebetalinger, moms og 
skat, selvom deres sager 
allerede var afsluttet. Nu 
skal pengene retur. 
Samtidig har man svinget 
med Dankortet for at få nyt 
militært isenkram. Allerede 
i den forbindelse varslede 
man ”svære valg”, når 
finansieringen skulle 
lokaliseres i 
velfærdsafdelingerne rundt 
omkring i landet.

I perioden fra 1870-1914 
levede danskerne i en 
temmelig fredsommelig 
periode, hvor mange i 
samtiden betragtede 
hverdagen som “the good 
days”. Men da Første 

Verdenskrig dukkede op, 
forandrede det økonomiske 
billede sig markant. 
Rationeringer. Besparelser. 
Nød. Krige har det med at 
skabe store omvæltninger i 
økonomien. Krigen i 
Ukraine er ikke til at 
sammenligne med Første 
Verdenskrig. Men de 
alvorlige følgevirkninger af 
krig, kan man spotte i den 
udvikling, vi har set siden 
februar. Det er kun fire 
måneder siden. Alligevel er 
vi allerede ved at blive ramt 
betydeligt på vores 
levevilkår.

Energiforsyningen i verden 
er et generelt problem. 
Både for klimaet, såvel 
som for den politiske 
stabilitet. Mange i den 
vestlige verden har haft et 
stort forbrug. Ikke mindst 
danskerne, der trofast 
ligger i toppen, når det 
kommer til forbrugsfesten. I 
modsætning til mange af 
vores europæiske 
forbundsfæller, så har vi 
ikke haft et svært 20. 
århundrede med alvorlige 
krigshandlinger. Vi har ikke 
skullet genopbygge vores 
land. Det præger den 

danske mentalitet. Længe 
glemt er de 
altødelæggende krige, hvor 
Danmark blev ramt af 
krigens ulykker. Og ja. 
Besættelsen under anden 
verdenskrig var meget blid 
for danskerne; vi fik lov til 
at beholde det meste 
intakt.

Det er muligt, at EU er i 
stand til at handle effektivt 
på udfordringerne, alle står 
med lige nu. Tyskland har 
fra begyndelsen af unionen 
sikret sig, at der er blevet 
ført en stram finanspolitisk 
kurs. Hvilke skridt, der 
kommer fra EU, er uvist. 
Men hvis de europæiske 
lande ikke begynder at 
handle, risikerer man, at 
der opstår en ubehagelig 
ustabilitet i 
medlemslandene. For 
regeringen er der få 
valgmuligheder. De 
borgerlige partier foreslår, 
at man sænker afgifterne 
på energi. Sandt at sige, så 
har man været yderst 
flittige til at beskatte el, 
vand og varme. Men intet 
tyder på, at den ide passer 
til Socialdemokratiet.

Imens bliver befolkningen 
irriterede. Prisstigningerne 
udhuler budgetterne og 
ikke mindst de svageste 
borgere, bliver ramt hårdt. I 
forvejen er pensioner og 
offentlige ydelser langt fra 
fulgt med den naturlige 
prisudvikling. Det har 
været en sport at holde 
omkostningerne til syge, 
handicappede og ældre 
borgere nede. De står først 
i køen til at mærke 
konsekvenserne af 
prisstigningerne. Men nu 
begynder det arbejdende 
folk også at komme ind i 
køen. Så kan man starte 
med de lavestlønnede, og 
ellers vente på, at man når 
at ramme tilpas mange, til 
at der kræves andre boller 
på suppen.

Socialdemokratiet har altid 
haft det svært, hvis de 
havde regeringsmagten og 
der var krise hos det 
arbejdende folk. Ikke 
mindst i forbindelse med 
overenskomstforhandlinger
, hvor der skulle kræves 
mådehold hos 
lønmodtagerne. Men det vil 
være i en helt anden liga, 
hvis 10-20 procent af 

købekraften, når at 
forsvinde, før man har fået 
løsninger på bordet. Derfor 
er det en truende krise, vi 
er vidne til.

Både erhvervslivet, 
lønmodtagerne og 
politikerne har derfor en 
fælles interesse i at få 
stabiliseret priserne, også 
købekraften for de 
svageste borgere. De fleste 
af dem har ofte pårørende, 
der vil blive tvunget til at 
tage over, hvis det 
offentlige svigter. Hvis 
velfærdsmodellen udhules 
yderligere, er det ikke 
sikkert de vil se med 
tilgivelse på det røde 
flertal. Uanset om de så 
har ansvaret for krigen i 
Ukraine eller ej.

Vælgerne vil have 
løsninger, ikke 
undskyldninger, når det 
kommer til deres 
pengepung. Det står i 
politikernes bibel i første 
vers.

Den truende krise
Inflation er 
faretruende for 
enhver regering. 
Når 
virksomhederne 
hæver priserne på 
deres varer, vil de 
på kort sigt kunne 
kompenseres for 
tab. Men ved at 
sende regningen 
videre til 
forbrugerne, opstår 
der nogle nye 
problemer.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Allan Windeballe 
besluttede sig for at blive 
selvstændig under 
coronakrisen. Der skulle 
ske noget andet i hans liv. 
Nu åbner han en helt ny 
køreskole i Fredericia.

Stort 
brancheskifte

Allan Windeballe er et 
kendt navn i det 
fredericianske 
håndboldmiljø, hvor han er 
træneren, der både giver 
en verbal skideballe, hvis 
det skal være bedre, men 
også manden, der står 
med det største smil og 
massevis af grin, når 
træningen eller kampen er 
slut. 

Erhvervsmæssigt kommer 
han fra en karriere 
indenfor IT, uddannelse og 
pædagogik, men nu går 
han en anden vej.

Den 38-årige Allan 
Windeballe starter i august 
en helt ny køreskole i 
Fredericia under navnet; 

Fredericia Køreskole.

– Jeg glæder mig helt vildt. 
Navnet kom hurtigt, selvom 
jeg da gjorde mig nogle 
overvejelser om, jeg kunne 
bruge det navn, når jeg var 
så grøn, men det kunne 
jeg, siger Allan Windeballe, 
der i coronatiden tog en 
større beslutning om at gå 
nye veje i livet.

– Jeg har altid arbejdet 
med unge mennesker, så 
det er ikke helt nyt for mig 
at blive lærer. Jeg var så 
privilegeret, at jeg gik på 
en fri ungdomsuddannelse, 
da jeg var 18 år. På Erritsø 
Fritidscenter gav lederen, 
Steen Ry Mikkelsen, mig 
mulighed for at komme i 
praktik derude. Jeg troede 
derfor i mange år, at jeg 
skulle være pædagog. Jeg 
blev derfor ansat 18 timer 

om ugen ved Steen, og 
læste HF ved siden af for at 
søge ind på 
pædagogseminariet. Da 
jeg var endelig var færdig 
med HF, havde jeg ikke lyst 
til at arbejde som pædagog 
alligevel. Jeg begyndte 
derfor at læse IT. Jeg havde 
spillet med vennerne og 
var velfunderet i teknik. 
Først blev jeg uddannet IT-
supporter, med Fredericia 
Kommune som lærested. 
Senere blev jeg udlært 
datatekniker ved T. Hansen 
Gruppen A/S. Efter en 
periode der, blev jeg 
underviser på Syddansk 
Erhvervsskole, fortæller 
den 38-årige fredericianer, 
der ved siden af arbejde, 
familieliv og venner har 
brugt mange timer i 
Fredericia Håndboldklub:

– Jeg har gennem mange 

år været træner og leder i 
Fredericia Håndboldklub. 
Jeg har været 13 år i 
Fredericia, og to år i Vejle 
på håndboldsiden. Og om 
lidt er jeg en fast del af 
Fredericia Håndboldklub 
igen, siger Allan 
Windeballe, der husker, at 
han gjorde sig mange 
tanker, inden han valgte at 
blive kørelærer.

– Jeg vil faktisk sige det 
sådan, at bilen er måske 
ikke super interessant, 
men det at lære at køre 
den, det med at se 
resultatet af læringen, man 
giver videre, det er 
fantastisk. At blive 
selvstændig har ikke ligget 
mig fjernt heller. Jeg har 
måske tænkt om, det 
skulle være IT eller noget 
andet. Under coronakrisen 
fik jeg det mærkeligt 

indeni. Jeg er et meget 
socialt menneske, og det 
var underligt ikke at være 
sammen med nogen. Jeg 
underviste eleverne online 
via Microsoft Teams 
hjemmefra, og så ikke 
nogen. Jeg startede derfor 
op på et lastbilkørekort i 
Vejen, fordi jeg havde lyst til 
at mødes med mennesker 
igen. Jeg tog til Vejen tre 
dage om ugen fra 17.00-
22.35 på DEKRA, hvor jeg 
fik undervisning i, hvordan 
man kørte lastbil. Det var 
super fedt, siger han, og 
siden tog det fart med flere 
kørekort:

Fortsættes på 
side 6...

Ny køreskole ser dagens lys i Fredericia

Allan Windeballe 
besluttede sig for 
at blive 
selvstændig under 
coronakrisen. I 
første omgang tog 
han en række 
kørekort for at 
være social, men 
han fik mod på 
mere.
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– Jeg tog anhængerkort til 
lastbil, det var skide 
skægt. Jeg fandt ud af, at 
jeg kunne rokere lidt rundt 
på det hele og tage 
kørelæreruddannelsen. 
Jeg tog et 
motorcykelkørekort hen 
over sommeren i Kolding. 
Senere tog jeg så 
uddannelsen som 
kørelærer i Odense. De 
forskellige kørekort har jeg 
brugt i omegnen af 
100.000 kroner på, men 
nu er jeg godkendt 
kørelærer.

Fik merrit

Allan Windeballe fik merit 
for den pædagogiske del af 
uddannelsen, både fordi 
han har taget flere 
pædagogiske kurser, 
samtidig med, at han har 
undervist på Syddansk 
Erhvervsskole.

– Færdselsstyrelsen sagde 
godt nok, at det ikke var 
sikkert, at jeg kunne få 
merit, men jeg skulle have 
10 ETCS-point, og jeg 
havde 35, så jeg endte 

med at få merit, og nu 
starter mit første hold den 
3. august 2022, det er 
stort, siger Windeballe, der 
har sagt sit job op som 
underviser på Syddansk 
Erhvervsskole:

– Det første køreskolehold 
starter den 3. august. Jeg 
har sagt jobbet op i god tid 
i Vejle på Syddansk 
Erhvervsskole. Jeg 
underviser også de 
cyberværnepligtige i 
Forsvaret, og når det er slut 
så er det køreskolen, det 
gælder. Samtidig har jeg 
fået et job hos Fredericia 
Håndboldklub, som jeg 
sagde, hvilket bliver 
spændende, fortæller 
Allan, der har sammensat 
et køreskolekoncept, hvor 
der er tid, rum og 
fleksibilitet:

– Jeg har valgt at være en 
lille køreskole. Jeg har ikke 
mere end seks elever ad 
gangen. For det første vil 
jeg gerne starte godt op. 
For det andet vil jeg se om 
mit produkt, der gør det 
muligt at starte og lære 

uden, at det hele skal 
presses igennem med 
unødvendigt fravær fra sin 
ungdomsuddannelse, 
erhvervsskole og lignende. 
Jeg synes tit, at eleverne 
bliver presset til at tage fri i 
deres skoletid, men hvis de 
vælger mig, så skal jeg nok 
være fleksibel. Jeg kan 
sagtens køre med 
eleverne, når de har fri. Jeg 
har faktisk fået en elev fra 
Vejle, der har valgt mig af 
denne årsag. Der er 
naturligvis regler for 
myldretid og mørkekørsel, 
men vi får det til at køre, 
siger kørelæreren og 
uddyber:

– Ved at have små hold er 
det ikke vigtigt, om vi kører 
fredag middag eller lørdag 
middag. Jeg vil også lave 
sjov og god undervisning, 
også med de elementer, 
som mange måske ikke 
lige finder så spændende.

God respons

Rigtig mange har allerede 
lykønsket Allan Windeballe 
med titlen som 

selvstændig kørelærer, og 
det er han meget glad for:

– Jeg er blown away efter 
et opslag på LinkedIN, hvor 
61 har kommenteret, 
særligt eleverne fra 
Syddansk Erhvervsskole 
gør sig bemærket i 
kommentarsporet med ros 
til mig som underviser, og 
fortællinger om de vil 
savne mig, men samtidig 
synes, at det er sejt, at jeg 
starter selv. Jeg er virkelig 
glad. Hjemmesiden er 
samtidig kørt i kort tid, men 
tilmeldingen ser god ud.

Privat er det også den helt 
rigtige tid for Windeballe at 
blive selvstændig i. 
Børnene er flyttet 
hjemmefra. Det er nu, det 
skal være, mener han.

– Vores ældste børn er 
flyttet hjemmefra. Vi bor i 
et pænt hus, som vi har sat 
i stand, hvilket gør, at vi har 
fået et råderum. Samtidig 
samarbejder jeg med en 
række tidligere kolleger og 
andre nye selvstændige, 
der hjælper med alt fra 

revision og sparring. Det er 
også med til at holde mig 
skarp. Dertil kommer min 
kone, for uden opbakning 
hjemmefra går det ikke. 
Den har jeg, og nu skulle 
det være nu, fortæller han 
og tilføjer:

– Vi har fået børn tidligt, så 
det passer bare godt nu. 
Den yngste går på 
efterskole om lidt, så det er 
bare at prøve det 
selvstændige liv. Alt 
startede med tankerne 
under coronatiden, og det 
har været det hele værd, 
også i de tider, hvor man 
har arbejdet ekstra hårdt. 
Jeg var heldig at være i 
praktik hos en kørelærer i 
Fredericia, samtidig med, 
at jeg læste 20 timer om 
ugen ved siden jobbet på 
erhvervsskolen.

Teori i privaten

Teoriundervisningen vil 
også foregå i de hjemlige 
rammer, hvor Allan har 
indrettet teorilokale.

– Jeg holder det hjemme i 

vores hus. Jeg har seks 
elever. Der er købt borde 
og stole, og et stort 
fjernsyn, dertil en tavle, der 
kan det meste. Jeg har 
limet biler fast til magneter, 
så det bliver godt, når vi 
flytter rundt på dem på 
tavlen. Jeg glæder mig til 
august. Der vil være 
sodavand, pizza og andet 
godt. I forhold til priser, så 
er jeg hverken den dyreste 
eller billigste, jeg vil gerne 
yde den ekstra service, der 
ligger i fleksibiliteten, og 
det håber og tror jeg på, at 
mine kommende elever vil 
sætte pris på.

Man kan læse mere om 
Allan Windeballes 
køreskole på fkør.dk
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– Vi bliver presset, 
længere er den ikke, 
konstaterer 2. 
Viceborgmester i Fredericia 
Kommune, Dansk 
Folkepartis Susanne 
Eilersen, da hun bliver 
spurgt til økonomiaftalen, 
som KL og regeringen 
indgik i sidste uge.

– Det er den dårligste 
aftale for kommunerne i de 
godt 12 år, jeg har siddet i 
kommunalbestyrelsen i 
Fredericia. Det er 
bekymrende. 
Konsekvenserne bliver 
store. Vi skal ud at spare i 
Fredericia Kommune, og 
det puster til den 
økonomiske krise, når 
regeringen i sin tekst 
skriver om opsparring og 
om at passe på. Det 
betyder, at mange vil blive 
nervøse, og i værste 
konsekvens med de 
anlægsrammer, der er 
præsenteret, at byggeriet 
går i stå, mener Susanne 
Eilersen.

– Jeg synes faktisk, at 
retorikken og aftalen 
puster til, at folk kan blive 
bekymret. Man kan godt se 
lidt bagud, måske er der 
pumpet for mange penge 
ud på kort tid under 
coronakrisen. Jeg er helt 
med på, at man skulle gøre 
noget, men måske spillede 
man lidt for højt spil, gjorde 

for meget, og nu bider det 
regeringen i halen, at man 
har spenderet for meget, 
mener DF’eren.

Regeringen har 
præsenteret en aftale, hvor 
man løfter servicerammen 
med 1,3 millarder, og 
dermed har sat penge af til 
den demografiske 
udvikling, men det er langt 
fra nok ifølge Fredericias 
viceborgmester, Susanne 
Eilersen:

– Jeg synes, at man prøver 
at fortælle borgerne, at 
man er god i en aftale. 
Man prøver at sige, at man 
giver til demografien, både 
på børne- og 
ældreområdet, men de 
penge man giver til 
demografien svarer ikke til 
de udgifter, vi har i 
kommunerne, hverken i 
Fredericia eller på 
landsplan. Vi har et højere 
efterslæb på det 
voksenspecialiserede 
område, så vil æde hele 
den pulje op, så der er ikke 

noget til demografien, når 
man ser på det. Det 
betyder kort sagt, at vi får 
flere ældre, men skal klare 
det for de samme penge, 
fortæller hun.

Økonomien buldrer 
derudaf, sagde regeringen 
og derfor er okay at 
bremse lidt op. Den 
observation deler Susanne 
Eilersen ikke:

– Der er mange 
kommuner, der allerede 
har oplevet regningen ved 
de stigende råvarepriser og 
priser generelt. Når en 
regeringen kommer med 
disse udmeldninger om at 
bremse op, så kan man 
også komme til at bremse 
for meget op. Jeg tror, at 
man vil se, at folk bliver 
fyret, og det hele kan gå i 
stå ved denne aftale. 
Signalværdien ved det man 
siger er kraftig og markant, 
hvilket jeg ikke tænker er 
godt for eksempelvis 
byggebranchen, siger 
politikeren.

Konsulentforbrug 
skal skæres ned

Regeringen og KL er 
samtidig blevet enige om 
at finde nogle af de 
manglende penge ved et 
mindre forbrug af 
konsulenter, men der viser 
historien, at det sker ikke 
alligevel, mener Eilersen:

– Der er mange regeringer 
før den nuværende, der 
har forsøgt at reducere 
store beløb og forbrug hos 
konsulenterne, og 
kommunerne har også 
prøvet. Det er fugle på 
taget, både med 
konsulenter, en 
effektivisering af 
arbejdsgangene i 
kommunerne og mindre 
bureaukrati. Det er nogle 
håndtag, der er meget 
håndgribelige, men de 
virker sjældent. Når man 
sætter så markante beløb 
på, så er det også fugle på 
taget for mig. Jeg tror ikke, 

at man kommer til at 
skære mere ned på det 
område, når krisen kradser 
har man ofte også brug for 
ekstra ekspert- og 
konsulentbistand til at løse 
opgaver, fortæller hun.

Velfærden vil derfor blive 
presset, og det kræver 
benhårde prioriteringer i de 
kommende år.

– Jeg ser ind i, at vi skal se 
på, at vi får en anderledes 
velfærd de næste mange 
år. En krise varer altid 
nogle år, inden man 
kommer op igen. 
Borgmester Steen Wrist (A) 
var selv ude i en artikel og 
fortælle, at vi bliver dobbelt 
så mange ældre i 
Fredericia, end vi er i dag, 
hvorfor jeg tror, at det bliver 
nogle helt andre 
servicerammer og 
standarder, som vi vil 
komme til at se ind i, 
slutter Susanne Eilersen

Kommunerne 
kommer til at 
mangle mange 
penge i kassen 
med den nye KL-
aftale, og de penge 
kan kommunerne 
kun finde ved 
besparelser. Det 
mener 
viceborgmester i 
Fredericia 
Kommune, 
Susanne Eilersen 
(O).

Viceborgmester: Den dårligste aftale i 12 år
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Konservative har fundet ét 
lyspunkt i økonomiaftalen: 
Refusion for 
skattelettelser. Derfor er de 
klar til ikke bare at afskaffe 
dækningsafgiften, men 
også at kigge på 
kommuneskatten.

Med årets økonomiaftale 
har regeringen og KL aftalt 
et anlægsniveau på 18,5 
mia. kr. Siden 
kommunalreformen trådte 
i kraft i 2007 har 
anlægsniveauet kun en 
gang været lavere. 
Kommunernes 
serviceramme bliver i 

2023 løftet med 1,3 mia. 
kr. til bl.a. at dække det 
demografiske træk. Aftalen 
bygger oven på de tre 
seneste økonomiaftaler, 
hvor kommunernes 
økonomi er blevet løftet 
med 4,6 mia. kr. 
Regeringen og KL er 
samtidig enige om, at 
kommunerne skal 
reducere forbruget af 
eksterne konsulenter med 
yderligere 75 mio. kr. i 
2023, 200 mio. kr. i 2024 
og 350 mio. kr. 2025.

Tommy Rachlitz Nielsen, 
gruppeformand for Det 
Konservative Folkeparti i 
Fredericia, mener, at det er 
den dyster aftale, der er 
indgået mellem regeringen 
og KL.

– Jeg tænker, at den 
kommer til at gøre ondt. Og 
det gør den måske særligt, 
når den kommer lige efter 
et valgår, hvor man i 
Fredericia har lovet guld og 
grønne skove og øset ud i 
anlæg, som vi nu ikke må 
bruge. Det kommer til at 
gøre ondt, for alt det de 
tidligere byråd har lovet, 
særligt på 
skolerenoveringerne, det 
skal genovervejes. Man har 
lovet en masse og afsat en 
masse midler fremover, 
men nu viser det sig, at 

staten ikke synes, vi må 
bruge det. Derfor skal vi 
reducere i de anlæg, siger 
Tommy Rachlitz Nielsen.

Konservative: 
Skatterne skal ned

Det er væsentligt at 
understrege, at de 
besparelser som Fredericia 
Kommune bliver tvunget til 
ikke skyldes, at der er en 
dårlig økonomi. For 
Fredericia Kommune har 
en velpolstret 
kommunekasse, der 
indeholder knap en halv 
milliard kroner. Men 
reglerne for kommunernes 
økonomi og forbrug er 
dikteret af de årlige 
økonomiaftaler mellem 
regeringen og KL – hvor 
dette års aftale giver 
stærke begrænsninger for 
kommunerne. Derfor ser 
det ud til, at Fredericia 
Kommune ikke får lov at 
bruge de penge, der er 
planlagt – og at kassen 
derfor kun vokser sig 
større.

– Vi skal bruge lidt af 
pengene på at indfri løftet 
om at fjerne 
dækningsafgiften. Det er 
en konservativ mærkesag, 
der til sidst i valgkampen 
også blev til en 

socialdemokratisk 
mærkesag. De lovede, at 
hvis ledigheden faldt, så 
blev den afskaffet. Nu er 
økonomiaftalen kommet 
med mange træls ting. 
Men et lyspunkt er, at 
staten kompenserer for 
nedsættelse af skatter de 
første fire år. De dækker 
75% det første år. Så i 
stedet for at miste en 
indtægt på 32 millioner, så 
er det kun 8 millioner. I 
2024 kompenserer de med 
50%, så det koster 16 
millioner og i de to sidste år 
er der 25% dækning. Så alt 
i alt står vi i en situation, 
hvor staten er med til at 
medfinansiere en 
skattenedsættelse. Det er 
en kærkommen 
værdsættelse af 
erhvervslivet. Hvis vi kan 
hjælpe dem med at fjerne 
en uretfærdig skat, så vil 
det være rigtig godt, 
forklarer Tommy Rachlitz 
Nielsen og fortsætter:

– Hele fidusen er, at 
selvom vi ikke havde fået 
tilskud, så havde det 
alligevel givet mening. For 
vi har ikke lov til at bruge 
flere penge på anlæg. Vi 
har flere penge i kassen, 
end vi havde regnet med. 
Vi opkræver mere i skat, 
end vi har brug for. Derfor 
skal vi fjerne 

dækningsafgiften – og vi 
skal kigge yderligere på, 
om vi kan sænke andre 
skatter. Så jeg synes også, 
at når vi ikke kan bruge 
pengene, så lader vi også 
være med at opkræve 
dem. Derfor synes jeg, at vi 
skal arbejde på at sænke 
skatten.

Du vil sænke 
kommuneskatten?

– Pengene har det bedre i 
borgernes lommer end 
kommunens lommer, hvis 
ikke vi alligevel må bruge 
dem. Nogle siger, at vi skal 
opkræve til, hvis vi skal 
bruge dem senere. Så er 
det bedre at opkræve dem 
senere. Vi går ind i en tid, 
hvor borgernes økonomi 
også er presset. Jeg synes, 
de skal have lov at bruge 
flere af deres egne penge, 
siger Tommy Rachlitz 
Nielsen og fortsætter:

– Du hører ikke mig sige, 
at vi skal reducere 
serviceniveauet overfor 
borgerne. Vi skal have det 
bedste niveau, som vi kan 
købe for penge. Men det vi 
kan købe er op til 
regeringen, for de har 
bestemt, hvor mange 
penge vi kan bruge. Vi 
ønsker, at vi skal have 
mest muligt ud af 

pengene. Men jeg mener 
ikke, at vi skal opkræve 
skat for, at de skal ligge i 
kommunekassen.

Er det et konservativt 
budgetforslag?

– Nu har jeg ikke set de 
endelige beregninger, så 
jeg vil gerne tage det 
forbehold, at der skal være 
penge til velfærd. Men jeg 
kan sige, at hvis der er luft 
til at sænke skatterne, så 
er det et konservativt 
budgetønske. 
Kommunekassen skal 
være velpolstret, men ikke 
mere end nødvendigt. Det 
hele skal hænge sammen. 
Vi har altid haft den 
holdning, at dem der kan 
selv, de skal selv. Men dem 
der ikke kan, de skal 
hjælpes. Andre forsøger at 
kalde os kapitalistiske, 
men det er lodret løgn, 
lyder det afslutningsvist fra 
Tommy Rachlitz Nielsen.

Økonomiaftalen 
mellem regeringen 
og Kommunernes 
Landsforening er 
historisk smal – og 
begrænser 
kommunernes 
muligheder 
markant. Særligt 
på anlægsområdet 
bliver flere 
kommuner 
presset, blandt 
andet Fredericia 
Kommune.

Konservative vil sænke kommuneskatten
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  SAMFUNDAVISEN

Initiativ og handlekraft har 
vi tidligere kort omtalt som 
vigtige personlige 
lederegenskaber og 
værdier for alle i Det 
Ønskede Samfund. Men 
det er mere end det. Det er 
udtryk for en helt særlig 
adfærd hos alle borgere i 
Det Ønskede Samfund. For 
tager vi initiativ og handler, 
så kan vi nå de visioner vi i 
fællesskab sætter os. Det 
er på tide, at vi for alvor 
indretter vores samfund, 
vores love, regler og 
retningslinjer, så vi i endnu 
højere grad får lyst og 
energi til at tage initiativer 
og får lyst til at udvise 
handlekraft på grund af 
den måde vi indretter 
vores samfund på og ikke 
kun på trods. Det handler 
ugens artikel om.

At tage initiativ

At tage initiativ er ”at 
kunne (eller have lyst til at) 
igangsætte bestemte 
begivenheder eller 
aktiviteter, eller at vi 
”sætter en række 
begivenheder eller 
aktiviteter i gang, og som 
udspringer af en bestemt 
(fornyende) idé eller 
målsætning” (”Den danske 
ordbog”). ”Synonymbog – 
Sproget er godt” angiver 
følgende synonymer for 
initiativ er: ”tiltag, 
handling, drive, energi, flid, 
fremdrift, fut, go, 
gåpåmod, krudt, virkelyst, 
virketrang”. Så langt så 
godt, men vi skal ind til 
kernen i, hvorfor det er 
vigtigt at tage initiativ i det 
samfund, vi er en del af.

Verden har alle dage været 
i konstant udvikling og 
forandring, således også 
vores menneskeskabte 
samfund, og det på både 
godt og ondt. De 
mennesker, der har 
igangsat bestemte 

begivenheder, har for en 
stund taget magten over os 
andre, og de har ført os 
både gode og dårlige 
steder hen. I dag er det 
ofte vores politisk valgte 
ledere, erhvervslivet, 
forskellige bevægelser eller 
enkelt personer, der tager 
initiativerne. Men det 
fratager ikke os andre det 
initiativansvar, som vi selv 
har, både overfor os selv, 
vore nærmeste og 
samfundet omkring os.

På den anden side er det 
også nødvendigt, at vi, som 
samfund, gør det ”at tage 
initiativ” muligt og attraktivt 
for alle samfundsborgere, 
organisationer, 
myndigheder og brancher. 
Initiativer, der går i 
retningen af det samfund 
(både lokalt og globalt) vi 
ønsker os, bør fremmes, 
ligesom initiativer, der går 
den modsatte vej bør 
standses, hindres eller 
allerbedst forebygges. 
Ruslands angreb på 
Ukraine er desværre et 
godt eksempel på det 
sidste. Og i 
bagklogskabens lys kan vi i 
dag se, at vi, som 
demokratiske samfund, 
skal blive langt bedre til det 
ikke mindst det sidste.

At tage initiativ er 

afgørende for, at 
samfundet fungerer i 
dagligdagen og udvikler sig 
i den retning vi ønsker os. 
At tage initiativ er også 
afgørende for os som 
mennesker, i vores søgning 
efter det gode og 
meningsfulde liv.

Handlekraft

Begrebet handlekraft er 
tæt knyttet til begrebet ”at 
tage initiativ”. ”Den danske 
ordbog” taler om ”evnen og 
lysten til at foretage sig 
noget beslutsomt eller 
målrettet”. For os handler 
handlekraft også om at 
”sige det du gør, og gøre 
det du siger”, det handler 
om evnen til at være 
vedholdende og holde 
fokus. Det handler også 
om, at vi er bevidste om, at 
det ”ikke at handle” i sig 
selv er en handling og en 
beslutning, som vores 
omverden reagerer på. Det 
ikke at deltage i ”festen” 
eller ”mødet” har i dagens 
medieunivers en tendens 
til at blive øjeblikkets 
Breaking News og sætte 
dags dagsorden.

Handlekraftens styrke 
ligger i afsenderens 
legitimitet, omdømme, 
troværdighed, ja alle de 

grundlæggende 
lederegenskaber, som vi 
tidligere har skrevet om. De 
grundlæggende 
lederegenskaber kan 
sagtens tåle en gentagelse, 
for vi må forlange dem af 
vores ledere og også af os 
selv. Det drejer sig om: 
åbenhed, tillidsbaseret 
lederskab, ejerskab og 
ansvarlighed, ydmyghed, 
gennemsigtighed og 
troværdighed, retfærdighed 
og ligeværdighed, 
vedholdenhed og 
tålmodighed, 
medinddragende og 
delegerende, ærlighed, 
inspirerende, motiverende, 
meningsfuldhed, loyalitet 
overfor lederopgaven, 
initiativrig og innoverende, 
silonedbrydende med en 
holistisk opbyggende og 
grænsekrydsende lederstil, 
magtbalancerende og ikke 
mindst evnen til at se sig 
selv som en del af noget 
større i udøvelsen af en 
bæredygtig lederstil med 
fokus på FN´s verdensmål.

Hvorfor initiativ og 
handlekraft?

Initiativ og handlekraft er 
vigtige ingredienser for et 
samfunds beståen og 
fornyelse. Initiativ og 
handlekraft er også vigtige 

for det enkelte menneske, 
både i retten og pligten til 
at tage styringen af eget liv 
og samtidig retten og 
pligten til at bidrage med 
det vi kan til det samfund, 
vi ønsker os.

Det drejer sig derfor om at 
skabe de bedst mulige 
forudsætninger for at 
initiativ og handlekraft kan 
blomstre i alle samfundets 
hjørner og kroge. Love, 
regler og retningslinjer bør 
derfor i endnu højere grad 
tage afsæt i samfundets 
visioner og grundlæggende 
værdisæt og pege på 
muligheder frem for 
begrænsninger.

Det handler om, at vi som 
samfundsborgere tager 
initiativ til at holde vores 
valgte politiske ledere op 
på de grundlæggende 
værdier og 
lederegenskaber vi har 
valgt dem på, og som vi 
forlanger, at de efterlever. 
Det kræver af os, at vi 
handler derefter og dermed 
udviser handlekraft. Vi må 
naturligvis gøre det ud fra 
hvert vores ståsted, men 
fælles for os alle – med 
stemmeret – er, at vi 
senest kan gøre det ved 
næste Folketingsvalg. Det 
opfordrer vi dig til – uanset 
hvor du sætter krydset – 

for kun gennem initiativ og 
handlekraft blomstrer 
demokratiet.

Afrunding

Næste debat om Det 
ønskede Samfund med 
temaet 
”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 
”Derfor er visioner vigtige” 
til dig, så du også har den 
til de debatter, som du selv 
igangsætter. KOM OG VÆR 
MED.

De to debattører 
kigger på, hvorfor 
man tager initiativ 
og skal vise 
handlekraft.

Hvorfor tage initiativ og vise handlekraft?
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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. 
Danmarks Bastion var 
fæstningsanlæggets 
flankebastion mod nordøst, 
ud mod Lillebælt, og 
fremstår i dag omtrent som 
efter genopbygningen i 
1660’erne. Oprindeligt var 
Danmarks Bastion opført 
med et hult indre, som de 
andre bastioner også var. 
Selv om fæstningen ved 
Fredericia blev opført i 
1650-1657, måtte man 
allerede i 1660’erne 
genopbygge fæstningen 
nærmest fra bunden.

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. Da 
fæstningen rundt om byen, 
der oprindeligt hed 
Frederiksodde, var færdig i 
1657, blev den erklæret for 
uindtagelig. Det samme år 

besluttede den danske 
konge, Frederik 3., sig for 
at nu skulle Danmark have 
hævn over Sverige for den 
seneste krig i 1640’erne. 
Der blev sendt en 
krigserklæring afsted til 
den svenske konge, men 
desværre var den svenske 
konge, Karl 10. Gustav, 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 
i 1660 var fæstningen stort 
set blevet jævnet med 
jorden, og man måtte 
derfor i 1660’erne gå i 
gang med 
genopbygningen.

Danmarks Bastions hule 
indre blev fyldt op med jord 
og blev, som fæstningens 
sydvestlige pendant, 
flankebastionen ud mod 
Møllebugten, forskudt et 

stykke indad. Den lave 
forvold med skyttegang, 
der kaldes for 
faussebraien, var 
oprindeligt forbundet med 
skyttegangen på Kongens 
Bastion. I 1670’erne blev 
det dog besluttet, at der 

skulle skabes en ny 
hovedindgang mellem 
Kongens Bastion og 
Danmarks Bastion, og 
derfor etablerede man en 
gennemskæring af 
volden.  

Mellem Kongens Bastion 
og Danmarks Bastion 
ligger fæstningens bedst 
bevarede ravelin. Raveliner 
blev opført foran byportene 
for at beskytte dette svage 
sted mod angreb. 
Ravelinen skulle også 

Danmarks Bastion
Fredericia Vold er 
et meget flot og 
velbevaret 
fæstningsanlæg. 
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 
og mærke det, hvis 
man kigger efter.
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Danmarks Bastion set fra Kongens Bastion. Foto: Museerne i Fredericia

Detalje på Lundings monument. Foto: Museerne i Fredericia

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia



kamuflere porten til byen, 
så en fjende ikke kunne se, 
hvor adgangsvejen var. 
Denne udformning af 
Danmarks Bastion og 
ravelinen foran er stadig 
bevaret i dag.

På Danmarks Bastion står 
der et stort mindesmærke. 
Det blev afsløret her den 6. 
juli 1899 på 50-årsdagen 
for Slaget ved Fredericia. 
Mindesmærket er sat som 
et monument over byens 
fæstningskommandant, 
oberst Niels Christian 
Lunding. Lunding var 
kommandant i Fredericia 
under de to slesvigske 
krige midt i 1800-tallet, 
nemlig Treårskrigen (1848-
1851) samt i 1864.

Da Krigen begyndte i 1848, 
var fæstningen ved 
Fredericia slet ikke i stand 
til at kunne modstå en 
fjende. Det blev derfor 
Lundings opgave at 
istandsætte fæstningen. I 
februar 1849 blev 3.000 
mand sat til at arbejde på 
volden dag og nat, og i 
løbet af nogle måneder 
blev fæstningen kampklar, 
hvilket var godt for den 
danske hær, for i maj 1849 
kom den slesvig-holstenske 

hær og belejrede 
fæstningen. Belejringen 
varede ca. to måneder, 
hvor byen også blev 
bombarderet. Fæstningen 
modstod fjenden, og med 
Slaget ved Fredericia den 
6. juli blev slesvig-
holstenerne slået tilbage. 

I 1864 var Danmark endnu 

engang i krig om Slesvig-
Holsten. Denne gang kom 
fjendens soldater særligt 
fra Preussen og Østrig-
Ungarn. Nogle måneder 
inden krigens start, 
besluttede den danske 
regering, at Fredericia igen 
skulle sættes i 
krigsberedskab. 
Regeringen havde den 

opfattelse, at Lunding var 
den eneste, der kunne 
genskabe succesen fra 
1849. I bidende kulde 
knoklede og lykkedes 
Lunding, og de 1.500 
mand han fik stillet til 
rådighed, med at få gjort 
fæstningen kampklar. På 
trods heraf blev udfaldet 
denne gang, at fæstningen 

skulle rømmes uden kamp 
efter tabet af Dybbøl. Dette 
skete ikke med Lundings 
gode vilje, men 
beslutningen var truffet af 
krigsministeren. Herefter 
foretog den danske hær en 
vellykket retræte fra 
fæstningen, men krigen 
blev i sidste ende tabt.

I 1899 blev Lunding 
hædret for sin indsats ved 
Fredericia med det store 
monument på Danmarks 
Bastion. Det skete 
selvfølgelig den 6. juli, hvor 
en stor menneskemængde 
deltog.
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Lundings Monument på Danmarks Bastion. Foto: Museerne i Fredericia

Lundings Monument afsløres på Danmarks Bastion den 6. juli 1849. Foto: Lokalhistorisk Arkiv



Middelfart havde stillet sig 
selv i en kattepine forud 
for sidste runde i 2. 
division. Efter en skidt 
efterårssæson, hvor det 
blot til en sejr, var det op 
ad bakke fra forårets start. 
Det ikke særlig prangende 
efterår skyldtes to faktorer 
i form af, at der var sket en 
større foryngelseskur hen 

over sommeren med en 
række rutinerede spillere, 
der forlod Middelfart, og de 
blev erstattet af spillere, 
der var yngre, og ikke var 
vant til at skulle være 
blandt de toneangivende 
spillere. Foruden det blev 
Middelfart også ramt af 
coronaspøgelset, som 
havde betydning for 
holdets forfatning ved flere 
lejligheder.

Fyring i efteråret

Som en konsekvens af den 
ikke særlig imponerende 
start på sæsonen blev Jens 
Letort fyret som 
cheftræner efter 11 
spillerunder. I resten af 
efteråret tog 
assistenttræner Thomas 
Thinggaard over, og i 
december, efter den sidste 
kamp var spillet, tiltrådte 
Anders Jensen som ny 
cheftræner. Jensen har en 
fortid i blandt andet 
Kolding IF, som han førte 
fra bunden af 2. division og 
op til toppen af 1. division, 
og selvom det kortsigtede 

mål var at forsøge at 
overleve, var det også en 
strategi, som Middelfart-
ledelsen ville have skulle 
bære holdet på den 
længere bane.

En af Anders Jensens 
første gøremål i Middelfart 
var at få skabt en 
sammentømret enhed, 
hvor man i hvert fald ikke 
gik ned på indstillingen. 
Den mission lykkedes 
hurtigt for Anders Jensen, 
der i træningskampene 
kunne se Middelfart tanke 
selvtillid med sejre. 
Turneringsmæssigt blev det 
også til sejre, men 
udgangspunktet så ikke for 
godt ud, og de havde derfor 
kniven for struben, da de 
gik ind i nedrykningsspillet.

Nederlag til rival 
blev afgørende

Missionen med at overleve 
begyndte at se lysere og 
lysere ud, men reelt set 
smed Middelfart 
muligheden for selv at 
afgøre det, da de skuffende 

på hjemmebane smed en 
føring væk mod Brabrand 
og endte med at tabe 2-1 i 
fjerdesidste spillerunde. En 
sejr i det opgør havde gjort 
underværker, da 
middelfarterne derfor 
havde haft skæbnen i egne 
hænder.

Med en sejr mod FA 2000 
og Kolding i de 
efterfølgende to kampe var 
der lagt op til en dramatisk 
sidste spillerunde, hvor 
Middelfart skulle bruge en 
sejr og et pointtab til 
Brabrand for at sikre sig 
overlevelse. Brabrand 
mødte FA 2000, der 
allerede var sikre på at 
rykke ned, og derfor var det 
på forhånd givet, at der 
ventede en opgave, der 
bestemt ikke var lige for.

Det blev ikke nemmere af, 
at Middelfart selv kom 
bagud mod Aarhus 
Fremad, og kort tid efter 
kom Brabrand foran mod 
FA 2000. 

I anden halvleg kom 
Brabrand 2-0, og dermed 

var opgaven noget nær 
umulig for Middelfart, der 
måtte kapitulere, da de 
selv tabte 3-0 til Aarhus 
Fremad, og da Brabrand 
holdt fast i deres føring 
mod FA 2000, var 
nederlaget til Aarhus 
Fremad uden betydning. 
Faktum er derfor, at 
Middelfart skal ned at 
vende i 3. division, hvor 
målsætningen må være en 
hurtig returbillet til landets 
tredjebedste 
fodboldrække.

Godt rustet til 
nedrykning

Til det formål har 
Middelfart allerede rustet 
sig. Der er indgået 
kontraktforlængelser med 
bærende spillere som 
Peter Kristensen og Jacob 
Linnet, mens man har 
længerevarende kontrakter 
med eksempelvis den 
rutinerede midterforsvarer 
Mathias Høgsholt, og med 
et solidt fundament på 
plads, med spillere, der 
gerne vil tage turen med 

ned, er der grobund for at 
tage en af de to 
oprykningspladser. 

Især taget i betragtning af, 
at den anden nedrykker, FA 
2000, ikke har samme 
muskler at spille med, og 
at de klart to stærkeste 
hold i den afsluttede 
sæson, Frem og FC 
Roskilde, tager turen op i 
2. division. 

Det gør, at toppen i næste 
sæson formentlig vil 
komme til at bestå af de 
tre fynske klubber, Næsby, 
Dalum og Middelfart, 
sammen med FA 2000, og 
med Middelfarts 
fundament, er et hurtigt 
retur til 2. division ikke 
urealistisk.

Den gik ikke for 
Middelfart 
Boldklub, der 
lørdag den 11. juni 
måtte sande, at 
mission 
overlevelse i 2. 
division ikke 
lykkedes. Dels 
tabte holdet selv til 
Aarhus Fremad, 
men der var heller 
ingen hjælpende 
hold fra FA 2000, 
og derfor gav 
udfaldet sig selv.

Middelfart skal ned at vende i 3. division
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Af Patrick Viborg Andersen
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I dag er virkeligheden dog 
en anden, mener 
erhvervsdirektør hos 
Business Fredericia, 
Kristian Bendix Drejer.

Den grønne omstilling 
tager fart, først med 
klimavalget i 2019, senere 
med de nye 

energiløsninger og senest 
med krigen i Ukraine, der 
har sat ekstra turbo på 
omstillingen, men også 
den politiske villighed til 
indgå krompisser på 
området, hvor det tidligere 
kunne trække ud. Det ved 
Kristian Bendix Drejer 
også, men man har været i 
gang længe.

– Der sker så meget lige 
nu, vi er i 
overhalingsbanen. Vi har 
meget fart på, og det går 
rigtig stærkt på dette 
område. Hvis man ser 
tilbage til 2015, hvor jeg 
startede som 
erhvervsdirektør for 
Business Fredericia med 
fokus på transport- og 
logistikdelen, fordi den lå 
lige for i Taulov Dry Port, 
Taulov-området og 
DanmarkC, så havde man 
allerede dengang tænkt på 
at inddrage energi, men vi 
valgte at starte med 
transport og logistik som 
indsatsområde, men et par 

år efter begyndte vi i 
kulissen at arbejde med 
energi- og klima, hvilket vi 
meldte ud for tre års tid 
siden, fordi vi så og vidste, 
at det ville blive et stort og 
værdifuldt indsatsområde 
for Fredericia, fortæller 
Kristian Bendix Drejer.

For virksomhederne er der 
også gode muligheder for 
både at være en del af den 
grønne omstilling, men 
også lave en økonomi på 
det.

– Det er klart, at krigen i 
Ukraine kickstarter det 
yderligere, men man skal 
bare lige tænke over, at det 
ikke er der, vi startede den 
grønne udvikling. Den er 
startet længe før, også med 
Power-to-X og 
brintfabrikken, der kommer 
ved CrossBridge Energy. 
Der har været nogle meget 
fremsynede folk derude, 
som har set det komme, og 
så kommer der nogle 
elementer, der forstærker 
det i området. Derfor siger 
virksomhederne, at det er 
noget, de er i gang med. 
De ser muligheder i den 
grønne omstilling, og ser 
på, hvordan de kan bidrage 
og være med til at tjene 
penge på den grønne 
omstilling, mener 
erhvervsdirektøren, der 
også ser politikerne gå 
mere og mere efter 
løsninger, der er til gavn for 
alle.

– Det vil altid være et 
komplekst spil, og de ting 
politikere beslutter er altid 
taget ud fra skattemæssige 
hensyn. Det ved vi godt, og 
det bremser også nogle 
ting, eksempelvis solceller, 
som flere gange har været 
et problem at sætte op, 
men samlet set bliver de 
politiske beslutninger nødt 
til at blive drevet samme 

vej som den grønne 
omstilling. Det tror jeg på 
sigt skal ske nu, fordi vi 
bliver de fremmeste i 
verden på området, hvis vi 
gør det. Ligesom med 
vindmølleeventyret, så 
bliver power-to-x-eventyret, 
CO2-fangst og lignende 
ord, man kommer til at 
høre fremover. Det bliver 
også noget, som man vil se 
både virksomheder og 
politikere komme på besøg 
for at se ske i Fredericia, så 
vi får også erhvervsturisme 
i Fredericia på det her, 
mener erhvervsdirketøren.

Satser man på området, vil 
der også være en lang 
række af afledte effekter, 
som der kan være meget 
værdifulde for byen og 
området som helhed.

– Erhvervsturismen er 
måske en lille del af det 
her, men vi har sat gang i 
den med Experience 
Fredericia, men de helt 
store ting vil være 
muligheden for adskillige 
tusinde nye arbejdspladser, 
herunder også 
højtuddannede 
arbejdspladser, så man 
kan se et billede, hvor der 
skal sættes massevis af 
vindmøller op i Nordsøen – 
en ti-faktor af i dag, så skal 
være energi, der kan ledes 
til Fredericia, der kan 
omdanne den til grønne 
drivmidler. Det betyder 
både, at mange 
virksomheder skal arbejde 
med det, men også at 
bosætningen kommer 

bagefter, og der skal vi 
gradere op, være gode til 
at fortælle om de mange 
herlighedsværdier, som vi 
har i byen, både indre by, 
historien, og de dejlige 
naturområder langs 
Lillebælt, fortæller Kristian 
Bendix Drejer, der ser et 
enormt potentiale, som kan 
høstes både på kort tid og 
senere.

– Fra en skala fra 1-10 
betragter jeg det som et 
klart 10-tal, måske endda 
10 med pil op. Vi er på den 
nationale klinge. Vi er 
sammen med de fem 
største byer i Danmark på 
området, og er med til at 
lave indstillinger til 
Energiministeriet på, hvad 
man skal gøre med CO2-
fangst. Vi er kommet med i 
det fine selskab med disse 
ting. Vi er en energiby, og 
det skal vi blive ved med at 
være. Vi skal være en grøn 
energiby, og det bliver vi, så 
det har en virkelig stor 
betydning, også for verden, 
det vi går og laver nu, lyder 
det afslutningsvist fra 
erhvervsdirektør hos 
Business Fredericia, 
Kristian Bendix Drejer.

Se hele indslaget 
med erhvervs-
direktøren på 
avisen.nu
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Fredericia er på vej til at blive en grøn energiby

Havde man sagt 
for 30 år siden, at 
den grønne 
omstilling og 
udviklingen af 
fremtidens grønne 
drivmidler skulle 
være med 
Fredericia som en 
hovedaktør, så 
havde mange nok 
peget på de 
mange skorstene i 
byen.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Hej Middelfart blev der 
sagt fra scenen igen og 
igen. Men der var flere folk 
fra Fredericia. 
Motorvejsafkørslen ind til 
Middelfart var overrendt 
fredag og lørdag, hvor 
publikum flokkedes til Rock 
under Broen. Gruppe efter 
gruppe kom slentrende 
hen mod koncertpladsen, 
mange med deres 
medbragte klapstole. For 
nu skulle der atter være 
folkefest.

Torsdag var der overskyet. 
Et besøg på pladsen viste 
at vandet havde væltet 
ned. Arrangørerne rendte 
rundt i gummistøvler. Men 
de var sejrssikre. Efter 2 år 
med nedture. Aflysning 
efter aflysning. Hvilket er 
en risikabel affære. Men 
publikum havde holdt fast i 
deres billetter. Og Rock 
under Broen havde lovet 
”et brag af en fest”. Der var 
meget at leve op til. 

Forventninger der skulle 
indfries. Løfter der skulle 
holdes.

Ugen før havde man kørt 
ind på græsset under 
broen. En helt triviel 
græsplæne der for det 
meste bruges til at lufte 
hunde, udover den 
jævnlige bil der skal ned til 
vandet og se på udsigten. 
Der har man et par broer. 
Og så kan man se til 
nabobyen på den anden 
side af vandet, Fredericia. 
Velvidende at 
fredericianerne er helt med 
på, at deres største 
koncertdag er blevet 
afholdt i Middelfart 
igennem 3 årtier.

For Middelfart og Fredericia 
bliver der vel næppe noget 
større en Rock under 
broen. En endagsfestival, 
der ofte har været meget 
afhængig af vejret. 
Hvordan vejret bliver, plejer 
at være det mest 
interessante i dagene op til 
festivalen. For når man 
ikke må medbringe 
paraplyer, kan det være en 
særdeles kold og klam 
affære, hvor der skal 
skylles ekstra mange fadøl 
ned, for at komme helt på 
bølgelængde med 
festivalstemningen. Mens 
kunstnerne fra scenen 
kommer med deres 
medlidenhed og siger ”vi 
klarer det sammen, det er 

kun vand”.

Sol er bedre. Det hjælper 
gevaldigt op det hele. Efter 
2 års coronanedlukning 
lykkedes det at få solen 
frem. Med al 
sandsynlighed blev det en 
af de allerbedste Rock 
under Broen nogensinde. 
Vejret holdte, stemningen 
var høj, og pladsen var fyldt 
til bristepunktet. På scenen 
kunne man se kunsterne 
trække vejret ekstra dybt, 
når de gik ud for at spille 
for et kæmpe publikum. 
Fra Hjalmer åbnede ballet 
fredag eftermiddag og til 
Rasmus Seebach lukkede 
og slukkede, var der drøn 
på musikken. Lyden var 
god. Produktionen var i top. 
Logistikken fungerede 
upåklageligt.

Det er svært at finde nogle 
huller i osten. Rock under 
Broen 2022 var ganske 
enkelt en kæmpe succes 
for arrangørerne, alle de 
frivillige og kunstnerne. 
Man kan ærge sig over at 
Aerosmith har aflyst deres 
Europa-tour, og dermed 
den planlagte koncert på 
pladsen under broen, for 
arrangørerne har bevist, at 
de er i stand til at skabe 
store koncertoplevelser i 
særklasse. Men der 
arbejdes bag kulissen på 
mange spændende 
projekter.

Hvad der dog tæller mere 
end noget andet, er 
publikum. Udover 
regelmæssige 
bemærkninger fra scenen 
om at lade være med at 
sætte klapstole op foran 

nødudgangene (…) var 
publikum også fantastisk. 
Folk var glade, og det var 
klart at forløsningen efter 
aflysningsårerne var endda 
meget stor hos mange. 
Derfor blev det også en 
folkefest. Der blev sunget 
med, danset og hoppet. 
Folk kunne ikke få nok af 
stemningen. Det kunne 
mærkes på hele pladsen 
og oppe hos kunstnerne, 
der konstant havde ”wau-
effekten” af at spille for et 
så veloplagt publikum. 
Samtidig var programmet 
sammensat på en sådan 
måde, at der var tid og 
plads til det hele.

Et stort højdepunkt var da 
Gnags gik på. De har haft 
Rock under Broen i deres 
hule hånd siden 
begyndelsen. Det fik 

mange til at være særdeles 
begejstrede midt på dagen. 
De blev efterfulgt af 
Magtens Korridorer, hvor 
Johan Olsen med militær 
ordenssans og abnorm 
koncentration vandrede ind 
for at sætte publikum i 
stævne. Da hans vokal fløj 
ud på pladsen var der 
ingen, der sov. Ja, der var 
dynamisk, elektrisk og alle 
var med på det.

Nu er årets store event så 
slut. Men det lover godt for 
koncerter i Middelfart og 
Fredericia, hvis 
arrangørerne kan fastholde 
deres drive og energi. Der 
er næppe tvivl om, at 
næste års Rock under 
Broen allerede er noget, 
mange glæder sig til.

Efter to aflysninger 
blev Rock under 
Broen igen afholdt, 
og der var fest til 
den store 
guldmedalje på 
den store plads 
under 
Lillebæltsbroen.

Fantastisk Rock under Broen
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I 2015 var Torsten 
Bendiktsen udlært i sit nye 
fag, hvor han kunne 
arbejde professionelt med 
de mennesker, han 
brændte for at hjælpe. Han 
prøvede først sig selv af i 
frivillighedens tegn på en 
varmestue i Fredericia, og 
blev så inspireret af det 
arbejde, at han ville gøre 
det til sit arbejdsliv. Han 
har sidenheden været 
ansat på væresteder, 
bosteder og været 
opsøgende medarbejder, 
hvor han arbejder med 
nogle af de mennesker, der 
har det rigtig svært i 
samfundet.

– I forbindelse med 
finanskrisen i 2008 var det 
svært at få noget af lave. 
Det var sådan noget, hvor 
man blev fyret og ansat, 
fyret og ansat, sådan kørte 
det frem og tilbage. Det fik 
jeg spat af, for at sige det 
helt ærligt. Jeg tænkte, at 
der skulle ske noget andet. 
Jeg mærkede fritiden, jeg 
fik som arbejdsløs. Jeg blev 
frivillig i en varmestue i 
Fredericia by for at se om, 
jeg kunne arbejde med 
andre mennesker, som jeg 
synes var spændende 
udefra, men jeg ville også 
prøve det inde fra, siger 
Torsten.

Torsten har altid været glad 
for at lære fra sig, men 
også nydt mødet med 
andre mennesker, derfor 
var det et perfekt match 
med den nye uddannelse.

– Da jeg var murer, synes 
jeg også, at det var sjovt og 
spændende, når man fik 
en ny lærling, der skulle 
hjælpes i gang, når han 
skulle se tingene. Jeg kom 
ud og var ufaglært på et 
bofællesskab, og igen for 
at se, hvad jeg kunne. En 
ting er at være frivillig og få 
alle de sjove opgaver, 
noget andet er når der 

også kræves noget af mig. 
Jeg fik smag for det, og 
fandt ud af, i al 
beskedenhed, at jeg var 
god til det, det faldt mig ret 
let at være i det med skabe 
relationer med andre 
mennesker, fortæller han.

Torsten Bendiktsen ville 
gerne arbejde mere i 
branchen, og blev enig 
med sig selv om at tage en 
uddannelse, men da han 
havde fået børn og hus var 
SU ikke en mulighed, han 
så på.

– Jeg kunne godt se, at 
nogle af de mennesker, der 
boede på det bosted, fik 
mere udbetalt i pension, 
end jeg fik i løn. Så jeg 
kunne godt regne ud, at jeg 
skulle have mig en 
uddannelse indenfor det, 
hvis det var noget, jeg 
skulle blive ved med, og 
det tænkte jeg, at jeg 
skulle. Jeg havde fået børn 
og hus imellemtiden, så 
det med at tage en 
pædagoguddannelse, 
komme på SU og lignende 
var ikke noget, jeg var vildt 
interesseret i. Jeg fandt 
heldigvis SOSU-
uddannelse, hvor jeg 
kunne få voksenelevløn, 
hvilket tiltalte mig en hel 

del, samtidig med kunne 
jeg få jobs de samme 
steder, siger Torsten, der 
nød at komme på 
skolebænken:

– Det var sjovt at komme 
på skole igen og noget helt 
andet end at sidde i en 
skurvogn til en SOSU-
klasse. Men det var 
spændende, der var 
massevis af gode opgaver, 
fremlæggelser, 
gruppearbejde og jeg 
skulle indrette mig efter 
andre mennesker i en 
gruppe. Vi skulle 
planlægge sammen og 
komme frem til resultater. 
Det var en god øvelse, 
husker han.

Det med at arbejde 
fleksibelt og med mange 
bolde i luften, var ikke nyt 
for ham. Han fandt ud af, 
at den viden, han havde 
tilegnet på skolen kunne 
bruges i praksis.

– Jeg er vant til at gå på 
arbejde. Jeg er vant til at 
møde tidligt, og det er ikke 
alting, der er lige 
spændende, noget skal 
bare gøres, men langt hen 
ad vejen, var det noget, jeg 
bare tog med mig fra mit 
tidligere fag. Når man 

kommer ud som elev, så er 
der mange ting, man skal, 
og det er en del af ens 
uddannelse. Der er nogle 
praktikmål, der skal 
opfyldes. Det var 
spændende at blive oplært 
i et andet håndværk; det at 
have med mennesker at 
gøre, fortæller han og 
uddyber:

– Der var meget, jeg kunne 
bruge fra uddannelse, 
eksempelvis den viden vi 
havde fået om medicin og 
håndtering af medicin. Der 
var også nogle af dem, der 
boede på bostedet, der 
havde nogle diagnoser, 
som jeg havde fået et godt 
og fagligt blik for. Så nu var 
det ikke bare med hjertet, 
at jeg kunne handle, nu var 
det også med hjernen. Det 
var egentligt noget i den 
retning, som jeg havde 
drømt om at gå, da jeg 
startede på den nye 
karrierevej, så det er mega 
fedt at have landet sit 
drømmejob. Jeg synes, at 
det er spændende og 
udfordrende. Jeg går glad 
på arbejde.

I dag arbejder han blandt 
nogle af de borgere, der 
har sværest, og det giver 
ham en stor værdi i livet, og 

et arbejde, der giver 
mening for ham.

– Jeg er kontaktperson for 
de mest udsatte og 
sindslidende borgere i 
kommunen, det står der i 
loven. De passer ikke ind i 
andre tilbud, så det er en 
bred vifte af mennesker, 
der er afhængige. Det kan 
også være folk, der er 
blevet demente uden at 
have pårørende eller 
netværk til at opdage det. 
Det kan være, at en 
boligforening ringer, 
hvorefter jeg sammen med 
en kollega tager ud til 
borgeren og finder ud, 
hvad den rette hjælp 
kunne være. Vi fortæller 
om henvendelsen, og 
kommunen vil gerne have, 
at de har det så godt som 
muligt, og det er vi her for 
at hjælpe med, slutter 
Torsten Bendiktsen.

Torsten 
Bendiktsen er 
oprindeligt 
uddannet murer, 
men efter nogle år 
på og udenfor 
arbejdsmarkedet 
under og i 
kølvandet af 
finanskrisen fandt 
han interesse for 
at arbejde med 
mennesker.

Fra skurvognen til SOSU-klassen
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At blive 60 år er et rundt og 
stort tal. Det ved Christian 
Jørgensen godt, men han 
slår også fast, at de 
kommende 10-15 år, skal 
være sjove og fulde af 
oplevelser.

– Det var da godt nok at 
blive 60 år, alternativet er 
værre. Jeg har det godt, jeg 
er en glad dreng, men det 
er da et skarpt hjørne at 
runde 60 år, siger Christian 

Jørgensen.

I 1962 kom han til verden i 
Fredericia, og det var et liv 
indenfor ligusterhækkens 
tryghed, at verden 
udfoldede sig for ham og 
hans søskende.

– Jeg er født og opvokset i 
Sanddal. Mine forældre 
havde et lille parcelhus, 
der lå lige overfor, det der 
dengang hed 
børnehjemmet Erritsø Hus. 
På hjørnet lå der en 
fodboldbane. Jeg tror helt 
fra barndommen af, at jeg 
lærte at omgåes alle 
mulige forskellige 
mennesker, for det var 
ligusteridyl i 
parcelhusområdet og en 
masse forskellige børn på 
børnehjemmet. Der var 
fodboldkampe på Erritsø 
Hus’ fodboldbane hver 
eneste dag. Der var 
glaskuglekast på vejen, der 
var kronegemme og alle de 
ting. Det var en god og 
spændende barndom anno 
60erne og 70erne, som jeg 
tror er relativ klassisk for 
mange, fortæller han.

I gymnasiet blev den 

politiske glød for alvor 
tændt, men det var ikke 
“de røde”, der inspirerede 
venstremanden.

– Efter folkeskolen kommer 
jeg på Fredericia 
Gymnasium, hvor jeg 
faktisk har Arlette (Arlette 
Andersen, der i slutningen 
af Anden Verdenskrig var 
interneret i Auschwitz. 
red. ) som fransklærer. Jeg 
vælger at blive 
fransksproglig student, og 
jeg havde faktisk hendes 
mand, Ole, som 
dansklærer og klasselærer. 
Jeg var en flittig og 
engageret elev. Jeg kunne 
godt lide miljøet. I 
frikvartererne sad vi ved 
bordene og diskuterede 
blandt andet politik og 
samfundsforhold. Det flød 
med aviser som 
Information, Berlingske 
Tidende og selv 
socialdemokraterne havde 
jo råd til en avis dengang 
med Aktuelt, der også lå 
der. Det var også et miljø, 
der lidt nærede den 
liberale åre i mig, hvor man 
godt kunne blive lidt 
provokeret af et prøvevalg 
på gymnasiet, hvor der var 

rigtig mange til venstre, og 
så fyldte konservativ 
ungdom rigtig meget. Det 
var en sjov og spændende 
tid, men også en tid, hvor 
interessen for politik og 
samfundsforhold blev 
næret i 1979-1982.

Kærligheden fandt han 
også i Erritsø, da han 
mødte sin Lone. De har i 
dag været sammen i 40 år.

– Lone arbejdede, af alle 
steder, i Sparekassen 
Sydjyllands legendariske 
afdeling på Butikstorvet, 
hvor Kurt Hansen var 
bestyrer. Jeg var kunde i 
butikken, og havde fået øje 
på hende. Det var også 
dengang, hvor der var et 
legendarisk diskotek, der 
hed Knudsborg, hvor vi 
også lærte hinanden lidt 
bedre at kende, og så må 
vi sige, at så har vi holdt 
sammen siden dengang, 
konstaterer Jørgensen og 
tilføjer:

– Vi blev kærester, da vi var 
først i 20erne, og vi giftede 
os i 1989, hvor vi er godt 
oppe i tyverne. Vi får de her 
tre børn, hvor vi joker lidt 

med, at vi fik den første, da 
vi var 30 og den sidste, da 
vi har 40, og det passer 
nok med, at når vi bliver 
folkepensionister, så flytter 
den sidste hjemmefra, for 
ham har vi boende 
hjemme endnu.

Uden for hjemmet var det 
sporten, der fangede 
Christian Jørgensen, der 
spillede fodbold, fra han 
var helt lille.

– I ungdomsårene fyldte 
sporten meget. 
Ungdomsfodbold i Erritsø, 
hvor jeg gik vildt op i det. 
Jeg havde mange gode 
trænere. Jeg kan blandt 
huske, Michael Tøffners 
far, Bjarne Tøffner, som var 
lærer på Døveskolen. Han 
var en rigtig god træner. 
Jeg fik mange kammerater 
og venskaber med folk i de 
år, som jeg kender den dag 
i dag. Jeg havde ikke de 
evner som min bror, der 
endte som professionel 
fodboldspiller igennem en 
ti-årig periode, men jeg gik 
op i det, og jeg 
interesserede mig også for 
fodbold ud over det at 
spille selv. Jeg blev 

Arsenal-fan i 1972, da 
Charlie George, ham med 
det lange hår, scorede 
sejrsmålet mod Liverpool 
FC i FA-Cup-finalen. Jeg er 
ikke sådan en, der skifter 
favorithold i tide og utide. 
Jeg holder med dem den 
dag i dag, husker han.

Fodboldlivet stoppede ikke. 
Senere blev han træner i 
Erritsø, her havde man 
store ambitioner, og de 
blev indfriet.

– Jeg blev fodboldtræner 
senere – det var også den 
klassiske vej ind. Da vores 
søn Markus var færdig med 
det klassiske forældre-
barn-fodbold-koncept som 
fem-årig, stod vi forældre 
og kiggede på hinanden, 
og trænertjansen tog jeg 
så. Du ved, hvordan jeg er 
som 
konkurrencemenneske om 
det så i politik, erhvervsliv 
eller sport, så jeg gik op i 
det. Sammen med en god 
kreds af forældre og 
spillere, gik der otte år med 
mig som træner, hvor der 
også var en større kreds af 
hjælpetrænere. Vi lavede 
en målsætning om, at vi 

Christian Jørgensen ser tilbage på 60 år

Venstremanden og 
fredericianeren 
Christian 
Jørgensen er netop 
fyldt 60 år, eller 
6.0 som han 
mener, det bør 
hedde i et digitalt 
medie. Når han ser 
tilbage på de 60 
år, så er det et rigt 
liv med fokus på 
sport, 
samfundsforhold, 
politik og 
kærlighed.
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skulle i mesterrækken og 
spille mod de store 
klubber. Det lykkedes 
også. Som U13-hold kom 
vi mesterrækken, og 
spillede mod FC Fredericia, 
men også mod Vejle, 
Kolding, Hedensted og 
hvad de hed alle sammen. 
Jeg vil dog sige, at jeg har 
lært at dæmpe mit 
temperament lidt mere, 
end jeg havde i de år på 
sidelinjen, men der kan 
jeg huske, at vores 
tidligere borgmester, Jacob 
Bjerregaard, der også 
kunne finde på at drille 
mig lidt, sagde: “Der går 
en lige linje fra 
engagement til 
temperament, så det har 
jeg trøstet mig lidt ved, når 
nogle har drillet mig. Det 
var gode år i Erritsø. Vi 
kunne samle 70 spillere, 
forældre og søskende til 
fællesspisning hos Jane og 
Johnny i det gamle 
faldefærdige klubhus i 
Erritsø, hvor vi sad ude på 
fliserne. Det var også den 
sociale tid. Det var en god 
tid, siger Christian 
Jørgensen.

Det politiske engagement 
pressede sig på, at da 
Koldings nuværende 
borgmester, Knud Erik 
Langhoff, pressede på 
med politiske drillerier og 
kommentarer, tog Christian 
Jørgensen en beslutning.

– Interessen for politik har 
været der altid fra 
elevrådet i folkeskolen, 
diskussionerne i gymnasiet 
og passiv medlem af 
Venstre i rigtig mange år, 
og jeg har også altid været 
en, der havde mere end 
lige mit job. I rigtig mange 
år var jeg medarbejdervalgt 
bestyrelsesmedlem først i 
Midtbank og senere i 
svenske Handelsbanken, 
hvor jeg havde det ved 
siden af mit bankarbejde. 
Så kom alle årene med 
fodboldtræner, der slugte 
meget tid. Jeg var på det 
tidspunkt før valget, hvor 
jeg kom ind i november 
2013, i Jyske Bank Kolding, 
hvor jeg blandt arbejdede 
sammen med den 
nuværende konservative 
borgmester i Kolding, Knud 
Erik Langhoff, der var 
landsbrugsrådgiver. Jeg var 
erhvervsrådgiver, fortæller 
Christian, der også husker, 
han fik lyst til at stille op.

– Knud og jeg drillede 
hinanden lidt. Thomas 
Banke var borgmester i 
Fredericia. Knud sagde: 
“Hver gang jeres 
borgmester kommer ind, så 
vælter frakkeskøderne 
efter ham, og han kommer 
altid i sidste øjeblik”, og jeg 
sagde den anden vej: “Det 
er sgu da klart, at sådan en 
gammel konservativ som 
dig, siger det. Det eneste I 

har er hattedamerne i 
Tivoli, så I dør ud sammen 
med Gammel Dansk”, 
sådan kunne vi gå og drille 
hinanden. Knud Erik var en 
meget dedikeret politiker, 
som dengang var menigt 
medlem af Kolding Byråd. 
Han fik sparket til mig, og 
det satte nogle tanker i 
gang. Jeg tænkte, at hvis 
jeg skulle nå det; at være 
aktiv i politik i dette liv, jeg 
var 51 år, så skulle det 
være nu. Jeg clearede det 
med Lone, og jeg tog en 
snak med Christian 
Jungmark i Spar Nord, hvor 
jeg var begyndt at arbejde 
dengang, jeg skulle 
opstilles, om han kunne se 
en kombination af en 
byrådspolitiker og en 
erhvervsrådgiver. Jeg stak 
også fingeren i jorden hos 
nogle af de gamle 
venstrefolk, som jeg 
kendte; Jens Aage Ravn og 
Thorsen fra Erritsø. Jeg 
stillede op i 2013 og blev 
valgt. Jeg har været glad 
for at være med i de otte 
år, jeg har været med. Jeg 
har lært rigtig meget, 
fortæller han.

Det blev foreløbig til to 
perioder som folkevalgt, 
det var marginalerne, der 
glippede, da Christian 
Jørgensen ikke blev valgt i 
2021, men det otte-årig 
arbejde i Fredericia Byråd, 
som han har været en del 

af, er han stolt af.

– Man kan sige meget om 
de to perioder, og mange 
har sagt, hvad der er 
foregået i Fredericia de 
sidste otte år, men hvis du 
spørger om, hvad jeg har 
været med til at sætte et 
præg på, så vil jeg pege på, 
at jeg har kæmpet for at 
gøre en forskel for kulturen 
og idrætten, for FC 
Fredericia, for FHK og for 
breddeidrætten. Jeg har 
også lagt kræfter i 
Fredericia Teater, da det 
var nede at vende, 
sammen med Susanne 
Eilersen, Bjørg Gamst, og 
Jacob Bjerregaard, hvor vi 
tog til København og 
udførte et lobbyarbejde. 
Jeg blev valgt ind til 
bestyrelsen i teatret og 
kæmpede for at få det op 
at stå igen. Jeg var også en 
af dem, sammen med 
vores daværende 
borgmester, Jacob, der 
pressede hårdt på, at vi 
skulle udnytte det vindue, 
der var åbent med et frisat 
anlægsloft under corona. 
Det var nok ikke alle, der 
synes, at det var en god 
ide, nok heller ikke alle i 
dag. Men det var vi nogen, 
der kæmpede for, at det 
skulle vi gøre, og jeg tror, at 
der er mange, der er rigtig 
glade for det i dag, både 
indenfor idræt, kultur og 
skoler, hvor nogle ting, der 

ellers havde lagt i skuffen 
endnu, er lykkedes. Det er 
nogle af de lidt større ting, 
jeg kan nævne mange 
andre. Vi har også haft et 
Demokrati- og 
Borgerudvalg. Vi har også 
haft en dygtig, sagt med en 
løftet pegefinger til nogen, 
borgervejleder, der har 
været borgernes 
ombudsmand, som jeg har 
været med til at ansætte. 
Ja, jeg kunne nævne 
mange ting, men jeg 
lægger vægten der, lyder 
det fra Christian Jørgensen.

Politikere kan være med i 
mange år – og i USA har de 
en præsident i 80’erne, og 
Christian Jørgensen afviser 
da heller ikke, at han vil 
stille op igen, men svaret 
vil han vente med til, vi er 
tættere på det næste valg.

– Det ærlige svar til om jeg 
stiller op, er, og det er ikke 
for at være krukket, men 
jeg kan sige det på den 
måde, at jeg er ikke færdig 
med at interessere mig for 
politik og samfundsforhold. 
Det bliver ved hele livet, og 
i næste uge drager vi fire 
generationer af sted til 
Folkemødet på Bornholm. 
Lone og jeg har lejet et 
sommerhus til 10 personer. 
Jeg glæder mig faktisk til at 
komme derover, og ikke 
selv skulle stå på ølkassen 
for at drive tingene, som 

jeg skulle, da jeg selv var 
formand for Demokrati- og 
Borgerudvalget, og vi var 
derovre et par gange. Jeg 
har interessen for politik, 
men om jeg har lysten til at 
stille og forsøge at blive 
valgt, det er jo noget, 
vælgerne bestemmer, igen 
om tre år, det ved jeg ikke i 
dag. Det vil jeg kunne 
svare på, når jeg kommer 
tættere på. Det kan godt 
være, at når man er blevet 
60, så bliver man mere 
reflekterende på, hvad 
man vil bruge sin tid på de 
næste 10-15 år. Det kunne 
godt være, at det bliver 
nogle sjovere år end dem, 
der ligger fra 75-90 år, 
siger politikeren, der også 
har føjet en ny titel til cv’et: 
Bedsteforælder.

– Det er megafedt og 
dejligt at få et barnebarn. 
Jeg havde lige fornøjelsen 
af at være sammen med 
Samuel i går aftes. Det er 
jo en lille klippert på 5 kilo 
ved fødslen, så det tror jeg 
nok er stort, og mon ikke 
der kom en lille 
fodboldspiller og 
samfundsborger, som jeg 
glæder mig til at være 
sammen med sammen 
med resten af familien, 
slutter Christian Jørgensen.
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Hvis man som kreativ 
ildsjæl er på jagt efter 
spændende materialer og 
opskrifter til at sy, strikke, 
hækle og brodere, så er   
Kreative Dage i Fredericia 
et helt unikt gigamarked at 
gå på opdagelse i.

Men de mere kunstneriske 
retninger er også på 
pletten i stort antal, når 
dørene i MESSE C åbnes 
den sidste weekend i 
oktober til den hidtil største 
Kreative Dage med flere 
end 250 udstillere og fem 
scener med knap 100 
programpunkter.

Det gælder blandt andre 
Anne Hopmann fra startup-
virksomheden artivity.dk, 
som deltager med både 
arbejdende stand og 
sceneworkshop.

– Jeg går på scenen 
fredag, lørdag og søndag 
med “Artmoney” – en 
akvarelworkshop for 
begyndere og alle, der 
elsker at være kreative – 
hvor omdrejningspunktet 
er den smukke plante, vi 
herhjemme kalder 
Judaspenge. Man kan 
vælge at se på og lade sig 
inspirere, eller man kan 
købe en materialepakke for 
98 kroner og lege med – 
med grafik, 
perlemorsakvarel og sarte, 
transparente blade, 
fortæller Anne Hopmann.

Artivity udvikler såkaldte 
artboxes, som alle rummer 
en lille kunstidé, alle 
materialer, skabeloner, 
opskrift og video, så man 
nemt kan komme i gang, 
også uden forkundskaber.

Anne Hopmann 
debuterede som udstiller 
på sidste års messe, hvor 
hun mødte en masse nye 
kunder og også lancerede 
bogen “Pust af kreativitet” 
– om hvordan kreativ 
fordybelse kan være 
medicin for sjælen.
– En af de besøgende på 
Kreative Dage skrev 

efterfølgende til mig, at det 
at sidde og nørkle med 
akvareller faktisk havde 
hjulpet hende tilbage fra 
kanten af en stress-
sygemelding. Den slags 
rører mig altid meget, 
konstaterer Anne 
Hopmann.

Gismo slår et slag 
for “pølse-
teknikken”

En anden aktivitet, som 
man kan få pulsen ned 
med, er at arbejde med 
keramik.

Det kan Gitte “Gismo” 
Jørgensen fra Gismo 
Keramik i Aagaard ved 
Kolding skrive under på. 
Hun er uddannet pædagog 
og har i SFO’er og 
børnehaver set, hvordan 
børnene er blevet opslugt 
af at arbejde med leret.

I dag lever hun af lave 
kurser og sælge keramik, 
og derfor er Kreative Dage 
et oplagt udstillingsvindue.

– Det er første gang, jeg er 
med som udstiller, og jeg 
glæder mig meget. På min 

arbejdende stand vil jeg 
blandt andet slå et slag for 
teknikken med at “pølse” 
vaser og krukker. Mange 
har prøvet det i skolen, og 
det er blevet set lidt skævt 
til, men man kan faktisk 
lave noget rigtig lækkert 
keramik på den måde, 
siger Gitte Jørgensen. Hun 
vil naturligvis også sælge af 
sine ting, som ofte er drejet 
og håndmodelleret, og som 
både skal være til pynt og 
til gavn, betoner hun.

En anden debuterende 

udstiller på Kreative Dage 
er Sara Pape fra Yarnart, 
som med teknikken tufting 
kombinerer garn og kunst 
til at skabe garnlamper, 
billeder, ryakunst med 
mere.

– Fra at have været en 
sidebeskæftigelse har jeg 
nu åbnet galleri og 
værksted på Silkeborgvej i 
Aarhus. Så jeg ser frem til 
at præsentere mine værker 
for de besøgende, og også 
til at finde inspiration hos 
de andre udstillere.

– Jeg vil vise teknikken på 
standen, og jeg håber 
selvfølgelig, at mange 
bliver nysgerrige og får lyst 
til at komme på kursus 
eller workshop, lyder det 
fra Sara Pape.

Det endelige program for 
Nordens største kreative 
messe ligger klar den 1. 
august, hvor billetsalget 
også starter – se mere på 
www.kreativedage.dk

Nordens største 
kreative messe i 
efteråret byder på 
meget mere end de 
traditionelle 
håndarbejdsformer.

Kunsten stiger på Kreative Dage
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Arbejdet med finalen efter 
tre års skoleforløb er i 
gang, og for Laura Vesti og 
Christopher Rørmose, har 
det være nogle fantastiske 

år med et fag, der har 
udfoldet sig fra 
dimensioner, de ikke 
havde troet.

– Det er spændende, det 
er dejligt, helt vildt fedt, 
men også en ret intens 
periode. Det er en 
kulmination på tre års 
skoleforløb, men også et 
eksamensforløb, hvor det 
hele er kommet meget 
efter hinanden. Dertil 
kommer, at det eneste 
tværfaglige projekt, hvor 
alle klasser står sammen 
om en ting. Det er også 
meget rart og trygt at være 
i processen sammen og 
klar til at gribe hinanden, 
siger Laura Vesti og 
Christopher Rørmose, der 
er elever på 
musicalakademiet i 
Fredericia.

Der går mange timer med 
at øve de mange discipliner 
i det kreative fag, men det 
er okay, når det er noget, 
man brænder for. De har 
netop brugt pinsens 
helligdage på at øve.

– Vi har prøver fra 9-17 
hver dag, så det er et 
passionsprojekt for os alle. 
Det er ikke gode 

arbejdstider, men det er 
sjovt og det er fedt, siger 
Laura Vesti.

Drømmen for dem begge 
er at kunne leve af 
kunsten, men de har også 
fået mange redskaber med 
i værktøjskassen, så det 
ikke kun er de klassiske 
musicalelementer, man 
tager med sig.

– Det er nok meget 
individuelt, hvad vi 
drømmer om. Men en af de 
store drømme for os alle er 
sammen, er at komme til 
at leve i den kunstneriske 
verden, af det fag, som vi 
har valgt at uddanne os i, 
musicalfaget. Om det 
sætter frø nogen andre 
steder og gør, at vi kommer 
over hele paletten som 
kunstnere, det er nok det 
størstedelen vil. De fleste 
har nok en opfattelse af, at 
faget har udfoldet sig i 
løbet af de her tre år. Det 
er ikke en så lige vej, som 
man har tænkt, da man var 
yngre; at der var nogle helt 
bestemte scener og helt 
bestemte forestillinger, 
man skulle medvirke i. Jeg 
tror, at der spirer noget 
entreprenant og 
iværksætter i os alle, at vi 

har lyst til at undersøge, 
hvad kan det her? Hvad 
kan musicalbranchen i 
Danmark? Hvordan kan 
man være med til udforske 
den på andre nye måder?, 
siger de to.

Årets showcase byder på to 
forestillinger. Den ene er 
“Young Frankenstein” og 
“Songs for a New Class – 
The Son”.

– Det er nogle meget 
forskellige ting, vi skal 
opføre. To vidt forskellige 
verdner, vi skal ind i. Young 
Frankenstein Jr. er det 
klassiske og typiske 
Broadway og komedieshow, 
hvor det er forfatteren Mel 
Brooks, forestillingen selv. 
Den er meget lige til, og let 

spiseligt. Er man til den 
humor, så synes man, at 
det er skidesjovt hvorimod, 
at man bevæger sig over i 
et andet univers med 
Songs for a New Class med 
sange af Jason Robert 
Brown, som har været 
lettere at tage personligt på 
os. Ikke at det er os, der 
står på scenen, men der er 
noget melodisk materiale, 
man kan få sig selv 
igennem. Vi har gjort det 
enormt stilistisk med 
kostumer og rekvisitter, der 
gør, at vi bevæger os 
enormt stilet, hvor vi kan 
trække lidt mere på vores 
menneskelige forcer, vil vi 
kalde det, siger.

Forestillingerne er for alle 
aldre, men der vil være 

forskellige måder at se 
dem på.

– Det er nok ikke et 
familiestykke, du kan 
sagtens have børn med i 
alle aldre og se det, men 
pointen er mere, at det er 
let spiseligt og tilgængeligt 
for folk, som måske ikke 
ser særligt meget kunst. 
Det er sådan et frisk 
stykke. Det er nogle ting, 
der er lette at forholde sig 
til. Blandt andet de store 
udtryk, nogle vildt sjove 
kostumer, jeg tror lidt som 
en god familiefilm, så er 
der nogle jokes, der går let 
hen over hovedet på 
børnene, og de voksne så 
kan sidde og fnise lidt af 
selv, slutter de to.

Den Danske 
Scenekunstskole 
Musicalakademiet 
Fredericia og 
Fredericia 
Musicalteater 
præsenterer 
ShowCase 2022 
den 21.-24.juni 
2022. Her kan 
man opleve 
fremtidens 
musicalperformere 
med de 8 
dimittender i front 
for dette års 
ShowCase: “Young 
Frankenstein” og 
“Songs for a New 
Class – The Son. 
To af dem er Laura 
Vesti og 
Christopher 
Rørmose.

Elever drømmer om at leve i og af kunsten
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Baggrunden herfor er at 
DR gennem de sidste 15 
år har oplevet et markant 
tab af markedsandele, på 
trods af at koncernen 
udelukkende finansieres 
via borgernes betalinger.

“DR vil gøre alt for, at 
dansk public service-
indhold fortsat kan stå 
stærkt. Derfor øges 
hastigheden nu for DR’s 
digitale udvikling til gavn 
for danskerne, så der også 
i fremtiden er stærke, 
attraktive og relevante 
public service-tilbud til 
hele befolkningen. Et 
tilbud, som de vælger til, 
og som skaber værdi for 
dem”, skriver DR i 
indledningen til deres 
strategi.

Men værdien er der kun, 
hvis der er nogen, der ser 
programmerne. I disse år 
er konkurrencen om 
seernes tid mangedoblet. 
Både på grund af at folk 
bruger deres tid på sociale 
medier som Facebook, 
TikTok og Twitter – såvel 
som på grund af at selv 
dagblade, ugeaviser og 
lokalaviser har udvidet 
deres tilbud til også at 
omfatte videoindslag. 
Endeligt er der der i dag 
etableret et gigantisk 
underholdnings udbud 
med streaming 
tjenesternes ankomst.

Diskussionen om public 
service tilbud i det danske 
mediebillede er ikke ny. 
Tilbage i monopolets dage 
rasede den løbende, når 
danskerne fik tilsendt 
deres licensregninger fra 
DR. Dengang var det dog 
lettere at argumentere for 
en statsbetalt tv-station, 
fordi der ikke var ret 
mange andre alternativer. 
TV og radio var rasende 

dyrt, men enhver lille stat 
med respekt for sig selv 
havde brug for sådan en. 
Samtidig så de fleste 
danskere programmerne, 
man udsendte på DR, for 
der var jo ikke andet at 
vælge imellem. Det fik 
diskussionen til at handle 
om kontrollen over DR. Fra 
politisk side var der nedsat 
et radioråd, der skulle 
mestre kunsten at navigere 
i mange forskellige 
holdninger til DR’s 
programudbud og vinkler. 
Begrebet om at der skulle 
være “armslængde” 
mellem DR og politikerne, 
var en af de fundamentale 
principper i driften af 
landets eneste tv-kanal. 
Årsagen var logisk nok, 
nemlig at DR skulle være 
neutral og ikke 
partipolitisk.

I realiteten var de politiske 
strømninger i samfundet 
dog alligevel så store, at 
det sjældent lykkedes at 
holde sig helt udenfor 
meningsdannelsen. I sær i 
1970’erne opstod der en 
“rød front” hos en del 
journalister, der ønskede at 
afdække “kapitalismens 
uhensigtsmæssige 
konsekvenser”. Det betød 
blandt andet en langvarig 
debat om “de røde 
lejesvende”, hvor flere 
borgerlige politikere aktivt 
gik imod de prioriteter, 
vinkler og programmer som 
DR udsendte. Den mest 
kendte var Erhard 

Jakobsen. Udover at være 
Folketingspolitiker og stifter 
af partiet 
Centrumdemokraterne, så 
stiftede han også Aktiv 
Lytterkomite i 1972 (senere 
Aktive Lyttere og Seere), 
der gik målrettet efter at 
afdække hvad de mente 
var de røde lejesvendes 
misbrug af stillinger hos DR 
til propaganda. Foreningen 
optog udsendelser, 
kritiserede dem og 
blandede sig kraftigt i den 
offentlige debat om DR. 
Erhard Jacobsen blev også 
medlem af Radiorådet i to 
perioder, og der lagde han 
ikke fingrene imellem, når 
det handlede om 
programmer, der efter hans 
mening var propaganda. 
Effekten af Erhard 
Jakobsens indsats var ikke 
til at tage fejl af, for i en tid 
hvor man ikke kunne blive 
socialistisk nok, blev der 
skabt uro omkring flere 
programindslag.

I 1970’erne udfordrede 
man status quo i 
samfundet. Den unge 
generation ledte efter nye 
veje at gå. Det var et opgør 
mod klassesamfundet, 
som det havde stået i flere 
hundrede år. Mange talte 
åbent om revolutionen. I 
den forbindelse var 
adgangen til et 
massemedie som DR 
centralt. Selvom det aldrig 
er lykkedes at finde “the 
smoking gun” på en 
sammensværgelse eller 

bevidst manipulation hos 
DR, så kan man med 
lethed finde mange 
eksempler på radio og tv-
programmer, fra perioden 
der tydeligvis kalder på en 
vis tvivl over om 
kildekritikken var på plads.

I de seneste år har DR 
været hårdt presset. Den 
seneste borgerlige regering 
under Lars Løkke 
Rasmussen baserede sig 
på Liberal Alliances støtte, 
og som regeringsparti 
ønskede de med Mette 
Bock i spidsen at få DR til 
at mærke kniven. Bock 
blev Kultur- og 
Kirkeminister i perioden 
2016-2019. Det stod 
allerede klart i midten af 
2010’erne at DR var 
håbløst forældet, og at der 
var kommet andre og mere 
interessante medietilbud til 
danskerne. DR’s eget svar 
på koncernens 
identitetskrise var at lave 
en massiv kampagne for 
egne fortræffeligheder. 
Men lige lidt påvirkede det 
Liberal Alliance og Mette 
Bock, der i 2008 havde 
været programdirektør på 
DR i en kort periode indtil 
2009, hvor hun fratrådte 
sin stilling, da man skilte 
sig af med 40 chefer hos 
DR. Med den baggage stod 
hun ansigt til ansigt med 
DR’s generaldirektør under 
medieforhandlingerne i 
2017-2018. Målsætningen 
for Bock var klar:

DR skulle reduceres, så det 
gjorde noget. Og sådan 
blev det. For første gang i 
DR’s historie blev man 
sendt til fedtsugning. 20% 
af DR skulle væk. Det var 
drakoniske besparelser. 
DR’s medarbejdere var i 
vildrede. Men den 
borgerlige regering stod 
fast og besparelserne fik 
omgående konsekvenser 
hos DR, der pludselig 
skulle til at omstille sig til 
den nye virkelighed. Det 
betød fyringer, 
nedlæggelser og massive 
runder af hovedvridning og 
idekataloger. De røde 
partier lovede på det 
tidspunkt, at når de fik 
magten, ville de rulle tiden 
tilbage. Under det netop 
afsluttede medieforlig 
mellem de røde partier, 
blev det til 100 millioner 
kroner ekstra om året. 
Altså langt fra de 20% som 
den borgerlige regeringen 
gennemførte i sin tid.

Resultatet har været 
mærkbart og synligt i DR’s 
programudbud. Man har 
aldrig genfundet formen fra 
“the good old days”. Og 
samtidig tikker uret hurtigt 
videre. For da Mette Bock 
satte kniven i DR, var det 
primært Netflix og 
YouTube, der truede DR’s 
programmer. Sidenhen er 
Disney, HBO, Amazon, 
Paramount og andre 
kommet til Danmark med 
programudbud, der langt 
overgår DR’s. 

Underholdningen er i 
centrum, sammen med det 
frie valg. Konkurrencen på 
tv-markedet er blevet 
voldsom forøget. Perioden 
2018-2022 har ikke gavnet 
DR. Mange garvede tv-folk 
er forsvundet. Nye 
markeder åbner sig 
derude. Også på 
nyhedsfronten er der sket 
en væsentlig forandring, 
hvor måden danskerne 
forbruger nyheder ikke 
passer til DR’s forældede 
formater.

Krisen i DR handler derfor 
ikke kun om konkurrencen, 
men også om Mette Bocks 
berømte dødskys til 
statsinstitutionen DR. Hvis 
man vil erobre seere i et 
marked, der er så fuld af 
valgmuligheder for den 
enkelte seer, skal der mere 
til. Det er en virkelighed, at 
mange af DR’s 
programmer har færre 
seere end visninger på 
forskellige Youtuberes 
kanaler. Og spørgsmålet er 
hvor længe, man kan blive 
ved med at betale for så 
mange programmer, der 
taber seere til alle mulige 
andre tilbud. At krisen er 
reel, kan man dårligt undgå 
at bemærke. 42% har 
forladt DR’s flow tv, målt på 
antal seere. Det nærmer 
sig halvdel af hvad man 
havde, da DR var på sin 
højeste.

30 ONSDAG  15. JUNI 2022

DR’s krise slår igennem

Der er meget 
politik i DR’s 
relancering af en 
ny digital strategi 
fra 2021. En del af 
ordbruget kan 
virke næsten 
desperat.

Af Janus Bang
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