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Michael blev afhængig af spil Koster millioner at fyre 
kommunaldirektør 

Krigsveteran skal i Højesteret 
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Men en af dem er at 
pressen ikke har været sin 
opgave voksen. Vi har 
sovet i timen. Lullet ind af 
troen på det bedste i vores 
medmennesker, samt en 
udsøgt naivitet i forhold til 
uskyldigheden i den 
lokalpolitiske univers. Hvis 
skandalesagerne har lært 
os noget, så er det, at vi 
skal have en helt anden 
tilgang til både politikere 
og embedsapparat.

Den tilgang skal først og 
fremmest være styret af en 
undersøgende 
nysgerrighed. Samtidig 
skal der ikke tages hensyn 
til hverken partimæssige 
eller lokalpatriotiske 
interesser. Den slags skal 
erstattes af en konsekvent 
afdækning af forhold, 
inklusiv spørgsmål der er 
upopulære, og som gør at 
magthaverne måske blive 
sure. Alternativet er netop 
topstyring i den 
borgernære forvaltning, 
hvor ting fejes ind under 
gulvtæppet, samtidig med 
at borgerne skal leve med 
konsekvenserne.

For Fredericia er 
konsekvenserne at 
befolkningen nu skal 
betale en gigantisk regning 
for både havneselskab, 
teater, advokater og 

aftrædelser. Penge der 
kunne være brugt på 
samfundet.

I Fredericia havde vi en 
underlig valgkamp i 2021. 
De fleste partier styrede 
udenom skandalesagerne, 
hvilket debatterne også 
vidner om. Der blev talt om 
det i generelle vendinger, 
men ikke ikke specifikke. 
Byens medier havde ellers 
pænt fremlagt meget i 
årets løb. Konsensus var 
dog, at der blev snakket 
forboldbaner, 
arbejdspladser, 
byggeplaner og andet. 
Vores borgmester var ingen 
undtagelse.

Sådan blev det. Under 
fælles rammen ”vi skal 
videre”. Men fra hvad? 
Hvor er konklusionerne? 
Hvor er læringsprocessen? 
Faktisk er der flere 
ubesvarede spørgsmål end 
besvarede.

Vi har fortsat vores arbejde 
med at undersøge. Og vi 
afventer fortsat mange 
svar, på mange spørgsmål. 
Til formålet anvender vi et 
omfattende kildenetværk, 

søger dokumenter og 
dokumentation, taler med 
specialister og formulerer 
nye spørgsmål. Det er en 
proces, der gentager sig 
selv. Og vi bliver klogere.

Ankestyrelsen, der ellers 
skulle være den øverste 
tilsynsmyndighed, har 
ganske få muligheder for at 
føre tilsyn i praksis. Det 
meste er 
skrivebordsafstand, og som 
vi har set i 
habilitetssagerne, tager det 
utrolig lang tid. 
Retssikkerheden for 
borgerne er på sit laveste. 
Samtidig har de danske 
politikere generelt været 
villige til at indføre og holde 
fast i en lukkethedskultur, 
der stækker demokratiet. 
Medierne har fået svære 
betingelser for deres 
undersøgelser. Det er en 
stillingskrig, hvor 
embedsapparatet og 
politikerne fører så 
gevaldigt på point, at det 
reelt er whistleblowere og 
solid kildeadgang, der 
afslører det meste.

Desværre er afstanden 
mellem embedsfolk og 

politikere blevet alt for kort. 
Det vidner ikke mindst de 
særlige rådgivere om. De 
befinder sig i en underlig 
mellemposition, hvor de 
kan formidle og handle på 
samme tid. At de bruger 
enten sportsjargon eller 
krigsjargon i almindelighed, 
fortæller meget om hvilken 
tankegang, de er præget 
af. Det er et spil om 
magten, for magtens skyld.

Og alt for ofte er medierne 
villige til at følge deres 
dagsorden.

I den sidste ende skader 
det demokratiet. For jo 
mere bullshit man 
etablerer som 
sandfærdigheder, desto 
mere virkelighedsfjernt 
bliver vores fællesskab. 
Derfor blev ord som 
ordentlighed også en af de 
mest anvendte ord i 
valgkampen i Fredericia. 
Men en ting er at sige et 
ord. Noget andet er hvad 
man forstå ved det.

I en aktuelle sag om 
borgervejleder Jesper 
Gottlieb, er der 
fremkommet beskyldninger 

mod hans person. 
Ordentlighed i den sag 
havde været, hvis han 
havde haft en rimelig 
mulighed for at forsvare sig 
mod anklagerne rettet mod 
hans person. Men det 
halter gevaldigt med at yde 
ham denne minimale 
retssikkerhed, modsat hvis 
han havde haft en hvilken 
som helst anden stilling i 
Fredericia Kommune.

Sådan er der så meget. 
Man kunne også sige det 
så simpelt, at når 
magthaverne har så enorm 
meget magt over borgerne, 
bør det være fuldstændig 
transparent, hvad 
begrundelser der ligger i 
afgørelser mod borgerne. 
Sådan er det eksempelvis i 
domstolene. Men i 
embedsapparatet afgør 
man dagligt utrolig mange 
ting, der aldrig kommer 
frem. Det kan der 
naturligvis være årsager til, 
ikke mindst hensyn til 
personfølsomme sager. 
Omvendt er nogle indgreb 
så voldsomme, at de reelt 
burde have en særdeles 
høj grad af retssikkerhed:

Det har de bare ikke.

Det meste af vores 
sociallovgivning er præget 
af en høj grad af skøn. Det 
skal man være pinligt 
bevidst om. Et skøn er ikke 
en naturgiven sandhed, 
men netop et skøn. Altså 
en vurdering på baggrund 
af enkelte menneskers 
opfattelser.

For medierne er det yderst 
vanskeligt at formidle om 
sådanne afgørelser. Der er 
ikke nogen transparens. Og 
ganske få muligheder for at 
få det. Dette er en anden 
grund til at man skal have 
en kritisk tilgang til det 
offentlige, når de træffer 
afgørelser. Samtidig har det 
offentlige skatteborgernes 
penge at betale med. Både 
til advokater, spindoktorer 
og medier de er med til at 
finansiere.

Dette er den præcis denne 
cirkelslutning, der gør det 
endnu mere vitalt, at 
borgerne interesserer sig 
for uvildige medier.

Hvilket de heldigvis gør.

Den kritiske tilgang til det offentlige
Da Fredericia-
sagerne rullede i 
2021 spurgte 
mange om, 
hvordan det kunne 
komme så vidt. 
Svaret var og er, at 
det hverken er 
simpelt eller lige 
til. Tværtimod er 
der sandsynligvis 
flere svar på 
spørgsmålet, og de 
er tilmed 
komplicerede.

Af Janus Bang
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I det nye årtusinde er vi 
løbende blevet 
præsenteret for nye 
reformer, hvor både 
nedlæggelsen af amterne 
og oprettelsen af 
regionerne, tilkomsten af 
alverdens styrelser, nævn 
og klageinstanser i en 
pærevælling forvirrer 
billedet, men frem for alt 
gør det særdeles svært at 
svare på det mest 
elementære spørgsmål af 
alle for en borger.

Hvem bestemmer 
egentlig?

Ved siden af statens 
mange forgrenede 
magtapparater har vi 
domstolene, der i 
århundreder har levet 
uden nævneværdig 
opmærksomhed fra 
medierne eller politikerne. 
Retssystemet, der burde 
være en garanti for at 
lovene overholdes, har 
kronisk været hæmmet af 
ressourceproblemer, 
lovsjusk fra politikerne, 
men også for stor intern 
rekruttering til 
dommerstanden. Vigtige 
detaljer som eksempelvis 
at sager ikke kan komme 
for Højesteret uden at 
komme forbi et 
procesbevillingsnævn, 
demonstrerer 
retsvæsenets manglende 
opmærksomhed fra 
demokratiets lovtjeneste, 
politikerne.

Måden som samfundet er 
blevet opbygget på har 
resulteret i en omfattende 
kassetænkning ud over 
hele staten. Mange 
opgaver er blevet uddelt til 
kommunerne, der samtidig 
slås om pengene i 
konkurrence med 
hinanden. Fællestrækket 
ved dette uoverskuelige 

system er, at det er så 
kompliceret at overskue, at 
embedsfolkene allevegne 
har fået uindskrænket 
magt over borgernes 
dagligdag. Uanset om det 
handler om postkassernes 
placering, hvilket tøj man 
har på eller hvilket 
tidspunkt man skal 
modtage e-post, så er vi i 
2020’erne landet i et 
teknokratisk superregime, 
hvor lønningerne til 
cheferne er væsentligt 
højere end lønmodtageres. 
For slet ikke at tale om de 
ulykkelige der er 
arbejdsløse, syge eller 
gamle, og derfor afhængig 
af offentlige ydelser.

Dette skaber en stor 
afgrund mellem 
beslutningstagerne og 
borgerne i samfundet. 
Forskellen mellem deres 
livsvilkår er så 
bemærkelsesværdig, at der 
er en risiko for at 
embedsapparatet betragter 
borgerne som uværdige 
undersåtter. Eller børn. 
Nogle der skal opdrages, 
have besked og rette ind. 
Eksemplerne kan man 
finde i høringsindlæg til 
lovforslagene i Folketinget. 
Man kan også bemærke at 
politikerne og 
embedsfolkene er blevet 
meget enige om det meste, 
samt at det efterhånden 
lader til at være det samme 
persongalleri fra de samme 
uddannelser på 
universiteterne, der 
bestrider enten en politisk 
post eller en lederstilling i 
det offentlige.

I 1973 kom der i Danmark 
et jordskredsvalg, hvor 
advokaten Mogens Glistrup 
sammen med sit nystiftede 
parti, Fremskridtspartiet, 
forrykkede 
socialdemokratiets 
magtbastion i et chokvalg. 
Det skete blandt andet på 
baggrund af en voldsom 
kritik af statens 
embedsapparat og den 
måde man brugte 
skatteborgernes penge på. 
Det er snart 50 år siden. 
Efter et halvt århundrede er 
de offentlige finanser 
fortsat præget af 
rundhåndede uddelinger til 
alverdens formål. Det er en 
særlig diskurs i det hele 

taget at undersøge, 
hvordan pengene bliver 
brugt. Uoverskueligheden i 
den teknokratiske stat er 
stor, og selv de love der 
eksisterer, skal man have 
andre til at forklare. Det er 
ikke den almene borger, 
der kan orientere sig selv 
og navigere i reglerne.

Det kræver jurister. I 
statsapparatet ansætter 
man juristerne i 
embedsapparatet, hvor de 
blandt andet arbejder på 
sager mod borgerne. De er 
således allerede betalt via 
borgernes skat, og kan 
herefter arbejde fuldtid på 
at få ret over borgerne, når 
komplekse love og regler 
skal formidles til dem. 
Sagsbehandlere og ledere i 
teknokratiet kan ligeledes 
trække på dem. Og som 
udgangspunkt har 
borgerne intet modspil. De 
må klare sig selv i den 
juridiske og komplekse 
virkelighed, uanset hvilke 
evner de har. Har borgerne 
penge kan der hyres en 
advokat, men 
advokatomkostningerne er 
så store, at selv en mindre 
sag kan løbe op i adskillige 
måneders udbetalt løn for 
en lønmodtager. For de 
svageste er advokater 
uopnåelige i langt de fleste 
sager, der ikke hører ind 
under strafferetten.

Den socialstat der er blevet 
skabt i Danmark siden 
midten af 1960’erne er 
gigantisk. Baggrunden for 
socialstaten var den 
socialdemokratiske 
bevægelse, der ønskede at 
lave et samfund med en 
bred social sikring. I 
1960’erne tog den 
udvikling for alvor fart, og i 
1970’erne stadfæstede 
man mange af de 
koncepter socialstaten den 
dag i dag, er bygget op 
omkring. Størstedelen af 
disse koncepter er i dag 
implementeret i den 
teknokratiske superstats 
regelsæt. Det er 
detailstyringen af 
mennesket fra vugge til 
grav. Alt er under opsyn. 
Mennesket målet, vejes og 
bedømmes gennem det 
meste af sit liv, og hvis 
man er så uheldig at falde 
udenfor de rette kriterier, 

er socialstaten klar med 
interventioner.

Få diskuterer i dag 
nødvendigheden eller 
rimeligheden af en massiv 
socialstat som den danske. 
At den er tung og dyr 
bemærkes dog over hele 
verden, for når Danmark 
lander i internationale 
overskrifter, er det som 
regel på grund af landets 
enorme, sociale apparat, 
hvor afgifter og skatter til 
finansieringen er så 
astronomiske, at vi ligger i 
toppen på verdensplan. Et 
gennemsnitlig indblik i 
hvad Folketinget bruger sin 
tid på afslører da også, at 
lovgivningen er fokuseret 
omkring 
embedsapparatets kontrol 
og implementering af 
borgerstyringen. Altså, 
hvordan man får 
adfærdsreguleret borgerne. 
Meget lidt handler om den 
enkeltes frihed og ret til at 
bestemme selv.

Som en konsekvens af den 
meget komplicerede 
virkelighed vi lever i, hvor 
især retssikkerheden har 
meget svære vilkår, er der 
opstået store grupper af 
borgere, der føler sig 
hægtet af. Især 
Jobcentrene har været 
leveringsdygtige i årelange 
forløb, hvor den enkelte 
borger aldrig kommer i 
nærheden af 
arbejdsmarkedet. Sagerne 
herfra er ofte nært 
beslægtede med sagerne i 
Familieafdelingerne, for en 
væsentlig faktor til sociale 
problemer er fattigdom. 
Hvor man i 1970’erne og 
1980’erne var mest 
fokuserede på forebyggelse 
og løsning af sociale 
problemer, så er man i 
årtierne herefter gået over 
til kontrol og sanktioner. I 
dag er det mest 
sanktionerne, der griber 
ind i borgernes liv. Her 
bruger man økonomien 
eller truslen om at tage 
folks børn som næsten 
udelukkende pisk, der skal 
sikre efterlevelsen af 
socialstatens vidt 
forgrenede og ofte helt 
uigennemskuelige 
selvforståelse om livets 
rette gang på jord.

Det er i denne sump af 
problematikker, man 
historisk har oplevet en 
stigende konflikt mellem 
borgerne og socialstaten. 
Udviklingen er gået i den 
retning af man nu må have 
vagter på kommunen, der 
skal beskytte 
sagsbehandlerne. Det er 
sket indenfor de sidste 10-
20 år. Ingen lader til at 
have overvejet, hvorfor 
samfundet pludselig er 
kommet dertil, at man skal 
have sikkerhedsvagter. 
Men forklaringen kan 
blandt andet være, at 
borgerne knækker psykisk 
under statsapparatet. Samt 
at lovgivningen i vid 
udstrækning er helt 
uoverskuelig for 
almindelige mennesker.

Det er midt i denne 
radikalisering af 
socialstaten, at Folketinget 
har ledt efter muligheder 
for at blødgøre fronterne. 
Ikke ved at indskrænke 
socialapparatet eller 
forsimple lovkomplekset. 
Men ved at finde 
lynafledere. Ud fra den 
model man har indført på 
det landspolitiske plan, 
hvor en 
Ombudsmandsfunktion er 
uafhængig af 
statsapparatet og kan føre 
tilsyn, har man tilsvarende 
arbejdet på at få en sådan 
lignende funktion i 
kommunalsystemet, hvortil 
man har uddelegeret de 
allertungeste opgaver på 
det sociale område. 
Ordningen har indtil videre 
været længe undervejs, for 
den møder enorm 
modstand blandt 
embedsfolkene i 
kommunerne. Derfor har 
mange kommuner også 
haft det yderst vanskeligt 
med at ansætte 
borgerrådgivere under de 
rette paragraffer, fordi de 
generelt ikke ønsker det 
tilsyn, der følger med 
lovens paragraf 65 e.

Som sagen fra Fredericia 
viser, at der er frivillighed i 
lovgivningen til 
forvaltningen og den 
politiske ledelse, hvor en 
kommune kan sige de har 
en ”borgervejleder”, men 
reelt er der ingen 
uafhængighed, fordi man 
kan lade være med at 
skrive funktionen ind i 
styrelsesvedtægterne. Når 
man ser en 
borgerrådgivers funktion i 
det samlede billede af den 
historiske udvikling, så er 
det en af de få juridiske 
muligheder, der er til 
borgerne under det store 
embedsstyrede samfund. I 
takt med at kompleksiteten 
og regelsættet år efter år 
forøges, vil presset mod 
især de svageste borgere 
stige. Det er den udvikling, 
der har været indtil videre, 
og alt tyder på at det vil 
fortsætte.

Borgerrådgiverne i 
socialstaten er pressede af 
uvilje fra 
embedsapparatet. Men 
hvis man fastholder 
lovkompleksiteten og 
kronisk forøgelse af krav til 
borgerne, vil behovet for 
juridisk indsigt også stige. 
Og her kommer 
embedsapparatet til kort, 
for spørgsmålet er om 
medarbejderne har de 
fornødne kvalifikationer til 
den juridiske forståelse. 
Det vidner 
klageprocenterne over hele 
landet om, at de ikke altid 
har. Fejlene kan være et 
resultat af denne 
kompleksitet og manglende 
juridiske baggrund.

På nuværende tidspunkt 
fokuserer flere partier i 
Folketinget på at styrke 
retssikkerheden. Her er 
ordningen med 
borgerrådgivere en af de 
løsninger, man ser på den 
stigende konflikt mellem 
borgere og embedsapparat 
i socialstaten.
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Borgerrådgivere i socialstaten
Det kan for 
almindelige 
borgere være 
svært at 
gennemskue, 
hvordan den 
danske stat 
hænger sammen. 

Af Janus Bang
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Tilbage i 2012 blev 
Register Over Frivilligt 
Udelukkede Spillere, 
ROFUS, oprettet. Siden er 
antallet steget år for år. 76 
procent af de 30.451 
registrerede danskere i 
ROFUS er mænd, og 26 
procent er mænd i alderen 
20 til 29 år. Den statistik 
går igen med data fra 
Spillemyndighedernes 
hjælpelinje, StopSpillet, 
hvor danskere med 
spilproblemer kan ringe ind 
og få hjælp.

En af dem, der helt har 
kvittet spil og har tilmeldt 
sig ROFUS tilbage i 2018. 
Michael er ikke et rigtigt 
navn, men grundet 
vedkommendes civile- og 
arbejdsmæssige liv ønsker 
vedkommende dog ikke at 
så frem med navn, men 
reaktionen er bekendt med 
den rigtige identitet. Vi har 
indvilliget i at 
anonymiseringen, da det er 
et emne, der vedrører 
mange, og som er et 
udbredt problem i det 
danske samfund.

- Jeg meldte mig ind i 
ROFUS i 2018, og jeg 
skulle have gjort det 

allerede flere år inden, 
indleder Michael og 
fortsætter:

- Jeg startede med at spille 
for småbeløb i folkeskolen, 
hvor vi gik hen i kiosken og 
lavede ”Den Lange”, hvor 
jeg typisk spillede omkring 
20 kroner på fem kampe. 
Det var harmløst, men som 
årene gik, og de sociale 
medier blev mere og mere 
udbredt, føler jeg 
tendensen til 
afhængigheden steg. Jeg 
begyndte at spille fast hos 
spiludbydere på internettet, 
og både i skoletiden og til 
langt ud på natten sad jeg 
og spillede, og jeg var ikke 
ene om det. Det var alt lige 
fra tenniskampe i ITF (serie 
af professionelle 
tennisturneringer, red.) til 
basketballkampe på 
collegeniveau. Jeg var ikke 
ene om det. Vi sad flere og 
skrev sammen om, hvad vi 
spillede og på den måde 
fik vi gejlet hinanden lidt 
op, og det var ikke 
småbeløb. Selvom vi alle 
var på SU, kunne vi nemt 
komme til at spille 1000 
kroner pr. kupon, siger han.

På Facebook begyndte 
fænomenet ”fixed 
matches” at opstå. 
Facebook-side og grupper, 
der var på engelsk, solgte 
kampe, hvor udfaldet var 
aftalt på forhånd. I nogle 
tilfælde passede det, og i 
andre var det ikke sandt.
- Priserne var typisk på 
omkring 50 euro, som man 
skulle overføre via PayPal. 

Det var nemme penge, hvis 
det viste sig at gå hjem, og 
så prøvede jeg selvfølgelig 
sammen med nogle andre, 
da vi synes det så 
troværdigt ud med 
eksempler på tidligere 
kampe, som var gået hjem. 
Oddsene på kampene var 
typisk, hvor en favorit var 
bagud ved pausen, men 
ville ende med at vinde 
kampen. Sådan en 
spilmulighed var der 
naturligvis et højt odds på, 
men i langt de fleste 
tilfælde, hvor jeg havde 
købt en kamp, gik de ikke 
hjem. Det var naivt at tro 
på, men man havde jo hørt 
om tilfælde, også på vores 
breddegrader, hvor 
bagmænd havde været på 
spil, og sørget for at en 
kamp endte med et 
bestemt udfald. Derfor 
kunne det, ifølge min 
opfattelse dengang, godt 
have været sandt, forklarer 
Michael.

Store tab

Selvom spil er vejen til 
nemme penge, så endte 
det ikke med at blive det 
for Michael.

- Jeg har ikke gjort det 
præcist op, men jeg endte 
med at tabe ret meget på 
det. Når jeg vandt, så vandt 
jeg fra 10.000 kroner og 
opefter, men de kunne 
forsvinde i løbet af et par 
dage, hvis det gik galt. Til 
tider var det sådan, at jeg 
spurgte venner og familie 

om at låne penge. Jeg har 
betalt alt tilbage i dag, men 
det er jo decideret pinligt at 
tænke tilbage på. Jeg kom 
med mærkelige og 
løgnagtige undskyldninger 
for at låne pengene for at 
jeg kunne få mit ”fix” i at 
spille, siger Michael.

Hvordan endte du med at 
stoppe?

- Det var min kærestes 
skyld. Jeg kunne ikke 
længere holde det skjult for 
hende, da hun godt kunne 
se, at jeg spillede og 
opdagede, hvad er foregik. 
Jeg gik derfor til 
erkendelse, og jeg meldte 
mig ind i ROFUS, og jeg har 
talt om psykologer med mit 
problem. Det var virkelig 
svært bare at kvitte. Til at 
starte med manglede jeg 
spændingen under 
sportskampen ved at have 
et spil kørende. Det gjorde, 
at selv en ligegyldig 
fodboldkamp kunne være 
spændende at se for mig, 
fortæller Michael og slutter 
af med at komme med en 
opfordring:

- Jeg har aldrig nogensinde 
haft pengemæssige 
årsager til at oddse. Mere 
ville bare have mere, og jeg 
ville på den måde selv få 
råd til hvad man nok vil 
betegne som luksus ting, 
men lad være. Når man 
skal foretage en investering 
i noget eller vil på 
eksempelvis en ferie, så 
spar sammen på reel vis. 
Det andet er slet ikke til at 

styre, og man får trang til 
at ville vinde beløbet 
tilbage og på den måde 
udvikler det sig til et 
misbrug.

Der er nu gået knap fire år 
siden, at Michael meldte 
sig ind i ROFUS, og han har 
ikke haft tilbagefald med at 
være faldet i og spillet. Den 
dag i dag lever Michael et 
helt almindeligt familieliv, 
og har et fuldtidsarbejde.

Fakta om 
ludomani

• Ludomani er 
afhængighed af 
pengespil. 

• En ludoman kan ikke 
begrænse sit spil, 
selvom han/hun ofte 
godt kan se, at 
spilleadfærden ikke er 
hensigtsmæssig. 

• WHO definerer 
ludomani som en 
spillemæssig 
forstyrrelse, der 
dominerer personens 
liv på bekostning af 
sociale, 
arbejdsmæssige og 
familiemæssige 
værdier og forpligtelser.

Ludomani udvikler sig ofte 
over flere år fra kontrolleret 
spil til risikospil over 
problemspil til ludomani. 
Men for nogen kan det gå 
meget hurtigere.

• Risikospilleren er en 

person, som bliver 
mere og mere optaget 
af spil og bruger flere 
og flere penge på 
spillet. Risikospilleren 
er optaget af 
muligheden for gevinst. 
Personens spil er 
overvejet og planlagt, 
vedkommende har 
prøvet at vinde, men 
spillet griber ikke 
voldsomt ind i privat- og 
studie/arbejdsliv.

• Problemspilleren bruger 
stadigt flere penge og 
mere tid på spil. 
Personen læser bøger 
om spil, udregner 
gevinstchancer, 
analyserer og vurderer. 
Spil lægger beslag på 
meget energi, fysisk 
som psykisk. 
Omgivelserne mærker 
ofte ændringer i 
opførslen, men de kan 
have svært ved at koble 
det til ludomani. 
Problemspilleren formår 
derfor stadig i et vist 
omfang at skjule sit 
problem. 
Pengeforbruget øges, 
men økonomien er ikke 
løbet løbsk.

• Den ludomane er 
afhængig af pengespil. 
Spillet er det centrale, 
venner, uddannelse/
arbejde og 
fritidsinteresser 
nedprioriteres. Gælden 
er voksende, og der er 
risiko for, at 
vedkommende isolerer 
sig.
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Michael blev afhængig af spil
Over 30.000 
danskere har 
frivilligt udelukket 
sig selv fra 
pengespil, og især 
yngre mænd er 
stærkt 
overrepræsentered
e, i denne statistik. 
Vi har talt med en, 
der har været 
afhængig af at 
spille, og han 
fortæller om 
oplevelser med at 
have købt kampe, 
hvor der ifølge 
udenlandske 
bagmænd var 
aftalt, hvordan 
kampen skulle 
ende og hvordan 
forløbet skulle 
være.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: PR
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Historien med KM Telecom 
startede  i 2001 med to 
iværksættere. Det startede 
ud i de små hjemme i en 
garage, hvor målet i i første 
omgang var at tjene sin 
egen løn. Michael 
Hermansen fortæller, at 
han ikke havde turdet 
drømme om den rejse, 
som virksomheden har 
været på med op- og 
nedture.

KM Telecom startede med 
at lave mobiltelefoni og 
laver infrastrukturen, der 
får mobilen til at virke, og 
det er det samme som, 
som virksomheden laver 
den dag i dag. Det startede 
dog i de helt små.

- Vi startede hjemme i min 
garage, hvor vi var i de 
første tre-fire måneder, og 
så gik det så godt, at vi fik 
ansat vores første montør. 
Vi rykkede hen i Karstens 
garage, der var en dobbelt, 
og så lejede vi os ind i 
Middelfart i 2002, siger 
Michael Hermansen og 
fortsætter:

- I sommerferien 2002 
lavede vi en aftale med 3, 
der kom på markedet, og 
dem har vi samarbejdet 
med alle årene siden. Jeg 
kan huske, at der var en 
strålingsdebat dengang 
om det gav kræft og alt 

sådan noget. I den periode 
gik Karsten og jeg fra 
hinanden, og jeg drev KM 
Telecom videre selv.

Som årene skred frem kom 
finanskrisen, men det var 
ikke noget KM Telecom 
blev ramt af i første 
omgang.

- Telebranchen var ikke 
ramt, da man skulle bruge 
os. Vi startede i Norge og 
Tyskland, og det gik godt. 
Problemet var faktisk, at vi 
fik for meget succes, og 
vækstede for hurtigt.  Vi var 
lidt pressede 
livdkidtesmæssigt. Vi 
kunne ikke håndtere, at en 
af vores kunder holdt 15 
millioner kroner tilbage, 
siger Michael Hermansen.

Situationen gjorde, at 
virksomheden måtte dreje 
nøglen, og den situation 
var alt andet end optimal 
for Hermansen.

- Det var frygteligt, men det 
er alt når du går konkurs. 
Du ved ikke hvor du står. 
Man har kun sin familie og 
det er selvfølgelig dejligt, 
fordi de altid har været en 
stor opbakning, siger han.

Det var dog ikke kun sig 
selv, at Michael 
Hermansen tænkte på. 
Væksten havde ført til, at 

der på daværende 
tidspunkt var 200 ansatte i 
virksomheden.

- Det berørte en masse 
mennesker, der kæmpede 
og knoklede røven uden af 
bukserne for at vi skulle 
have succes. Et par små 
fejl gjorde, at vi skulle 
starte forfra. Det var en 
hård tid, men når man er i 
det, og det er så hårdt, så 
tager man en dag af 
gangen og heldigvis for KM 
havde vi en dygtig kurator 
så vi lavede en 
rekonstruktion. Kravet var, 
at jeg skulle eje 25 
procent, ellers ville de ikke. 
I 2016-17 stykker ejede jeg 
49 procent og i 2019 købte 
jeg det hele tilbage, siger 
Michael Hermansen og 
forsætter:

- Årsagen til, at vi gik til 
Tyskland og Norge var vi 
kunne se, at det ville blive 
nogle magre år i Danmark 
og det var i netop i de år, 
hvor vi skulle have 
rekonstruktionen i gang. Vi 
skar derfor til. Efter 
konkursen var vi 75 og i 
2016 var vi 25, men 
heldigvis ville vores kunder 
bruge flere penge, og 
investerer i nettet igen, og 
nu kører det bare derudad, 
fortæller han.

Det helt store indenfor 
telebranchen er 5G, der for 

alvor er ved at blive rullet 
ud, og det kommer til at 
gøre en stor forskel.

- Jeg tror, at 5G er det, der 
giver den største forskel i 
forhold til, når vi tænker 
tilbage. Den mængde data 
den kan er mere, end vi 
har været vant til og det er 
mere stabilt. Den 
digitalisering tager fart over 
de næste år. Vi er i gang 
med at udskifte på de 
eksisterende positioner, og 
vi skal i gang med at 
udbygge nettet. Der skal 
større kapacitet og flere 
master til, forklarer Michael 
Hermansen.

Vil udvide 
forretningen

Fremtiden i KM Telecom 
ser lys ud, og selvom 
fortiden har sat sine spor i 
lærdommen, så er en 
udvidelse under opsejling.

- Vi er kun i Danmark lige 
nu, og vi har lige lejet 900 
kvadratmeter ekstra. Det 
ender også med, at vi skal 
have en afdeling i 
København, og vi vil nok 
gerne til udlandet igen, 
siger Michael Hermansen 
og fortsætter:

- Det er lærerrigt at komme 
igennem og der er sket 
meget for vores kunder. De 

gamle havde havde 
umulige 
betalingsbetingelser så det 
kræver ikke den samme 
mængde penge. Jeg tror, at 
jeg er blevet meget klogere 
på mange af tingene. Efter 
ti år bliver man klogere. Det 
har også noget at gøre med 
man bliver ældre.

Selvom der nu er gået en 
del år med KM Telecom, 
har flere af medarbejderne 
været med på hele rejsen.

- Vi har en håndfuld. Vi 
havde en montør, der 
sagde op, da han ville 
prøve noget andet. Han var 
her i 15 år, så det var noget 
specielt, da vi var glade for 
ham

Når snakken går på 
fremtiden har Michael 
Hermansen 
forretningsområder, som 
han vil udvikle på, og 
særligt er der et område, 
som er særligt oppe i tiden.

- Nu er det indendørs og 
hvordan vi kan få signalet 
ind, da det har svært ved at 
komme ind i bygningerne. 
Klimavenlige huse lukker 
også mobilsignalet ud. Man 
isolerer alt bedre og så 
skærmer man signalet, 
siger han og kommer med 
eksempler på, hvordan 
man kan løse det:

- Man sætter små antenner 
op i bygningerne. Det er 
brugt i Aarhus og der laver 
vi det for bygherrerne. Det 
startede med en sag i 
Aarhus og så kunne man 
ikke tale i mobilen uden at 
stå ved vinduet. Siden 
dengang har man taget 
den lille investering. Ellers 
er der steder, hvor der er 
mange mennesker som 
storcentre, messecentre og 
så tror jeg, at det kommer 
på fodboldstadions.

Slutteligt nævner Michael 
Hermansen, at kun 
fantasien sætter grænser 
for, hvordan man kan 
bruge KM Telecom. Han 
nævner, at en kommune 
eksempelvis kan se, når 
skraldespanden er fyldt, og 
det samme kan man gøre 
på gadelamper og på den 
måde kan man se, når de 
ikke virker og der kan blive 
reageret hurtigt. 

- Vi synes, at fremtiden ser 
spændende ud. Vores 
udfordring er, at Danmark 
er et lille land i forhold til 
Tyskland, der er meget 
langt bagefter. De bruger 
stadig fax, og der skal vi 
være dygtige og finde 
andre ben, slutter Michael 
Hermansen.

8 ONSDAG 23. FEBRUAR 2022

KM Telecom overvandt konkurs og vækster igen
KM Telecom 
startede op i 2001. 
Det blev startet op 
af Karsten og 
Michael, men i det 
meste af tiden har 
Michael 
Hermansen stået i 
spidsen for 
virksomheden, der 
gik konkurs, men 
siden blev 
rekonstrueret. I 
dag holder 
virksomheden til 
på Navervej i 
Fredericia, men 
planen er at åbne 
et kontor i 
København.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Den mangefarvede pin der 
symboliserer FN’s 17 
verdensmål vinder mere og 
mere indpas ved 
betydningsfulde personer. 
En af de politikere, der 

med stolthed har båret den 
i mange år er John Nyborg, 
der ikke blot gør det for 
synets skyld, men også 
fordi han bruger de 17 
verdensmål aktivt når han 
laver politisk arbejde.

De 17 verdensmål bliver 
også brugt aktivt i John 
Nyborgs nye rolle som 
formand for Naturpark 
Lillebælt, fortæller han. Det 
handler ikke kun om 
enkelte elementer, men om 
den større sammenhæng.  

- Det er vigtigt for hele 
vores samfund. Det er 
vigtigt, at vi får 
bæredygtighed og balance. 
Vi er en del af naturen. Så 
vi skal ikke bruge den uden 
at tænke os om. At være 
formand for Naturpark 
Lillebælt passer meget 
godt med mit politiske 
hverv. Det handler om at se 
sammenhænge. For vi skal 
have en balance, siger 
John Nyborg, formand for 
Naturpark Lillebælt.

Bæltet  skal 
i balance

Det er et dedikeret mål for 
John Nyborg og de øvrige 
medlemmer af Naturpark 
Lillebælt, at bæltet skal i 
balance. Der er påvist en 
ubalance i bæltet, hvor 
biodiversiteten er i krise. 
Derfor er John Nyborg klar 

til at tage 
arbejdshandskerne på og 
kæmpe for livet i det lille 
bælt.

Der er flere initiativer i spil, 
nogle mere veludviklede og 
længere fremme i 
processen end andre. Selv 
glæder Nyborg sig særligt 
til tre initiativer.

- Det vi skal gøre med 
Naturpark Lillebælt handler 
om bælt i balance. Vi skal 
have liv i bæltet igen. 
Stenrev bliver en del af det, 
ålegræs har en stor 
betydning og de her 
fiskebørnehaver er vigtigt. 
Der er mange ting, der skal 
tænkes sammen her, siger 
John Nyborg.

Udover at være formand for 
Naturpark Lillebælt er John 
Nyborg valgt til Fredericia 
Byråd. Her sidder han 
blandt andet i Bosætnings- 
og Turismeudvalget og 
Klima, Miljø og 
Energiudvalget. Her ser 
John Nyborg store 
muligheder for at skabe 
den føromtalte 
sammenhæng.

- Det er også en kobling, at 
jeg sidder i Miljø, Klima og 
Energiudvalget. Vi skal 
være med til at skabe en 
fremtid for vores børn og 
børnebørn. Vi skal til at 
tænke anderledes. Det tror 
jeg kræver løsninger på 
tværs, det kræver, at vi 
tænker i sammenhænge, 
siger John Nyborg.

Bæredygtighed kommer til 
at spille en rolle for turisme

Turisme er mange ting – 
også andet end at hoppe 
på en flyver i Billund 
Lufthavn og flyve til sydens 
sol. Flere og flere holder 
ferie i Danmark – og flere 
og flere vælger at holde 
ferie med et grønt afsæt. 
Det tror John Nyborg på, at 
samarbejdskommunerne i 
Naturpark Lillebælt kan 
profitere på – og 
forhåbentlig kan Lillebælt 
også få profit heraf, siger 
John Nyborg.

- Et er at vi skal have liv i 
Lillebælt, så vi atter kan 
bruge det. Vi skal lave 
bæredygtighed og bruge 
naturen. Vi kan også bruge 
det til turisme. Den grønne 
turisme har vundet frem og 
vinder mere og mere frem, 
siger John Nyborg og 
fortsætter:

- Kan man skabe mere 
samarbejde om bæltet og 
måske på den måde skaffe 
penge til at gøre noget 
bedre for bæltet. Det 
handler også om 
naturområderne, der er 
omkring bæltet. Det hele 
hænger sammen. Det er et 
stort tandhjul, natur, miljø 
og menneskelivet.

Det handler for John 
Nyborg ikke om at tale stort 
om klima, i stedet vil han 
gerne være med til at 
handle.

- Vi har en forpligtelse 
overfor kloden. Det starter 
ved os selv. Dernæst 
handler det om 
kommunen. Men det skal 
helst ske sammen med 

andre interessenter og 
med naturen for øje, siger 
John Nyborg.
Fiskebørnehaver, eller som 
de mere korrekt hedder: 
Biohuts, består af et 
stålbur, som i midten 
indeholder flere mindre 
gitterkasser, således at det 
kun er de mindste fisk, 
som kan komme i 
sikkerhed i midten af 
buret. Buret er desuden 
fyldt op med østersskaller, 
hvor der kan vokse alger 
og små organismer. Her 
finder fiskeyngel mad og 
kan være i sikkerhed for 
større rovfisk, mens de 
vokser sig større og 
stærkere. Biohuts fungerer 
altså som en 
fiskebørnehave for de 
mindre fisk.

- Med de her 
fiskebørnehaver øger vi 
ynglemulighederne. Det er 
et ret lille tiltag med et 
stort impact. Laver vi også 
undervandskamera og 
sådan, så kan man følge 
med i det. Det har også 
gode 
undervisningsperspektiver 
for skoler og børnehaver, 
siger John Nyborg.

– Flere snakker, men vi 
skal til at begynde at gøre 
noget. Det synes jeg, vi gør 
med Naturpark Lillebælt, 
slår John Nyborg, formand 
for Naturpark Lillebælt, 
afslutningsvist fast.
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Nyvalgt formand for Naturpark Lillebælt vil skabe liv i bæltet

Naturpark 
Lillebælt er et 
samarbejde 
mellem Middelfart 
Kommune, Kolding 
Kommune og 
Fredericia 
Kommune. 
Samarbejdet 
handler om at 
sikre bæltets 
overlevelse og 
fremdrift – og i 
spidsen for det 
samarbejde står 
nu John Nyborg (A) 
fra Fredericia 
Kommune.

Af Matthias Runge Madsen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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  SAMFUNDAVISEN

I debatten om Det Ønskede 
Samfund skriver vi i 4. 
artikel i miniserien ”Derfor 
er visioner vigtige” om 
vores værdier, etik og 
adfærd. Vores værdier, etik 
og adfærd bør præge 
formuleringen og 
virkeliggørelsen af den 
vision, vi ønsker for vort 
samfund, vore 
virksomheder, kommuner 
og fællesskaber. I denne 
artikel går vi derfor tæt på 
fem afgørende værdier 
med tilhørende etik, moral 
og adfærd. En adfærd der 
er med til at forme og give 
brændstof til den vision vi 
ønsker at udleve.

Formuleringen og 
udlevelsen af vores fælles 
værdier hjælper og støtter 
os på vejen til det samfund 
vi ønsker os. De er 
ledetråde for vores etik og 
adfærd, altså den måde vi 
udvikler vores liv på, og 
dermed også afgørende for 
vores visions succes. 
Ligesom vores identitet 
(hvem vi er) og vores syn 
på verden, som vi har 
skrevet om i miniseriens 
tidligere artikler.

De fem værdier

Vi finder nogle af de helt 
fundamentale værdier i 
Den Danske Grundlov fra 
den 05. juni 1849 med 
efterfølgende justeringer. Vi 
finder også dele af vores 
værdisæt i en række 
internationale konventioner 
og aftaler, som løbende 
sættes til debat. Men vi 
finder det også i 
hverdagen, i måden vi 
opfører os på og i den 
måde vi kommunikerer på. 
Og meget af det gør vi 
ubevidst, selvom ”Corona-
krisen” har løftet sløret for 
og synliggjort flere af vores 
”glemte” værdier.

Et eftersyn og en fornyelse 
af vores fælles værdier 
gennem en frugtbar debat 
og en synliggørelse af de 
værdier, som vi ønsker at 
bære videre til de næste 
generationer, er uhyre 
vigtig.

Der er fem værdisæt, som 
betyder meget for os:

Retfærdighed

Vores samfund skal bygge 
på retfærdighed over for 
alle samfundsborgere. Det 
vil sige, at alle 
samfundsborgere skal 
stilles lige over for 
vedtagne love. Det gælder 
høj og lav, uanset race, 
religion, køn og det gælder 
uanset, hvilken økonomi 
du råder over. 
Retfærdighed er tæt 
forbundet med værdien 
ærlighed.

Ærlighed

Ærligheden gælder både 
overfor dig selv og andre. 
For hvis du ikke er ærlig 
overfor dig selv, hvordan vil 
du så kunne styre 
ærligheden overfor andre. 
Vi fastholder således 
ærlighed som en 
grundlæggende værdi. Vi 
er nemlig overbeviste om, 
at hvis vi er i stand til at 

”hælde mere ærlighed” ind 
i samfundet, så vil vi stå 
med en vigtig ingrediens og 
med et i iørefaldende 
”soundtrack” til vores 
ønskede samfundsmodel.

Tillid

Tillid er en afgørende værdi 
i det danske samfund. Tillid 
mellem mennesker spiller 
en kæmperolle. Din 
hverdag og dit liv bygger på 
tillid: at du har tillid til at 
vuggestuen passer på dine 
børn, at du har tillid til at 
din familie hjælper dig om 
nødvendigt, at du har tillid 
til at lægen hjælper dig, 
hvis du bliver syg, at du har 
tillid til at du får den vare, 
som du bestiller i Internet 
butikken, at du har tillid til 
din kollega på arbejdet, at 
vi har tillid til vore 
politikere, erhvervslivet, 
myndigheder og styrelser. 
”Corona-krisen” har 
understreget, at tillid er en 
afgørende værdi for et 
samfund og dets 
indbyggere.

Frihed under 
ansvar

Begrebet kan vi med fordel 
gentænke med en endnu 
bedre balance mellem 
”frihed” og ”under ansvar”, 
hvor det første måske 

netop nu synes tilsidesat til 
fordel for det sidste. Hvad 
er det for et ansvar, som 
hver enkelt af os har som 
samfundsborger, både 
lokalt og globalt? Og 
hvilken frihed giver det 
ansvar os herefter? 
Rækkefølgen er 
betydningsfuld.

At bidrage efter 
evne

” Evne forpligter” er stadig 
et meget rammende udtryk 
for et nødvendigt værdisæt 
i ”det ønskede samfund”. 
Det forudsætter, at vi 
skaber 
rammebetingelserne for, at 
den enkelte kan bidrage 
efter evne. På den måde 
fremmer vi anvendelsen af 
samfundsborgernes styrker 
frem for at fokusere på 
svaghederne. Alle har 
noget at bidrage med.

Vores etik og adfærd

I debatten om Det Ønskede 
Samfund er flere andre 
værdier sat i spil: Værdier 
som tryghed, loyalitet, 
ordentlighed, 
ordholdenhed, 
ytringsfrihed, respekt for 
andre, offentlighed i 
forvaltningen og mange 
flere. Det er kombinationen 
og afvejningen af 

værdierne, og det er 
bevidstgørelsen og 
samtalen om værdierne, 
der skaber fællesskabet i 
et værdibaseret samfund 
og giver meningen i livet. 
Temaer som: prioritering af 
værdier, værdidilemmaer, 
risikovillighed, etik, 
forpligtelsen til at være 
med i dialogen om 
udviklingen af vort 
samfund, whistleblower-
ordning er også blevet vent 
i debatten, ligesom 
bevidstgørelsen og 
anvendelsen af vore 
værdisæt i den daglige 
samtale mellem 
mennesker er blevet 
diskuteret.

Værdidebatten er vigtig. 
Endnu vigtigere er det dog 
at koble vores værdier 
sammen med den etik og 
adfærd, vi udøver hver 
eneste dag.

Etik forstås generelt som 
nogle filosofiske 
grundregler for ønskelig 
menneskelig adfærd, 
ligesom moralsk opførsel 
anvendes om, hvad vi 
anser for sømmeligt og 
rigtigt for menneskelig 
handlen. Hvad der er 
rigtigt, hvad der er forkert, 
god eller ondt og så videre. 
Vigtigst er dog ikke 
samtalen herom, men den 
konkrete handling på 

baggrund af heraf.

Begrund din adfærd. Vi 
opfordrer alle til at 
begrunde deres daglige 
adfærd og adfærdsmønstre 
som mennesker, som 
ledere overfor 
medarbejdere, som 
forældre overfor jeres børn 
mv., ud fra de værdier I 
ønsker at leve jeres liv 
efter.

Afrunding

Vores fælles og individuelle 
værdier, etik og moral og 
den tilhørende adfærd er 
rammesættende for vores 
visions succes, ligesom 
vores identitet og syn på 
verden er det. I næste 
artikel i miniserien ”Derfor 
er visioner vigtige” skriver 
vi om ”Hverdagslivets 
ledetråde – 
ledelsesprincipper i Det 
Ønskede Samfund”. Den 
udkommer blandt øvrige 
artikler knyttet til vores 
debatter om Det Ønskede 
Samfund her i AVISEN og 
på vores hjemmeside.

Næste debataften om 
”Fremtidens 
uddannelsesmiljø ” er 
planlagt til torsdag den 10. 
marts 2022, kl. 19-21.

De to debattører 
kigger nærmere på 
vores værdier, etik 
og adfærd.

Vores værdier, etik og adfærd
12

Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Foto: Thomas Max Lægaard - AVISEN
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På Danmarks Bastion er 
der en fantastisk udsigt ud 
over Lillebælt. Bastionen er 
hjørnet mellem land og 
vand, og her ser man et 
stort monument, der rejser 
sig højt op. Monumentet er 
sat over en af de personer, 
som nok har betydet mest 
for Fredericia Volds 
krigshistorie. Niels 
Christian Lunding var to 
gange kommandant for 
Fredericia Fæstning, og 
begge gange måtte han 
strengt kommandere 
soldater til at sætte 
fæstningen i stand, så den 
kunne modstå et fjendtligt 
angreb, nemlig både i 
1849 og i 1864.

Lunding blev født i 1795 i 
København. I en ung alder 
begyndte han sin militære 
karriere, hvor han i 1808 

indtrådte på 
frikorporalskolen. 
Efterfølgende blev han en 
del af ingeniørkorpsets 
bygningstjeneste, hvor han 
tjente i Holsten. Mellem 
1818 og 1841 steg Lunding 
i graderne. Da Første 
Slesvigske Krig brød ud i 

1848, deltog Lunding i flere 
af de indledende kampe. 
Krigen trak ud, og man 
indså snart, at krigen 
kunne komme til Jylland. 
Derfor besluttede 
Krigsminister C.F. Hansen, 
at Fredericia Fæstning 
skulle sættes i stand, og 

det blev oberst Lunding, der 
fik opgaven.

Fra februar 1849 begyndte 
Lunding sin istandsættelse 
af voldene. 3.000 mand 
blev sat til at arbejde på 
volden dag og nat, og 
efterhånden blev 
fæstningen kampdygtig. 
Det var også nødvendigt, for 
i maj 1849 kom fjenden til 
Fredericia. Den preussiske 
general Bonin ankom med 
sin armé på 14.000 mand, 
og havde til hensigt at 
erobre fæstningen. Det blev 
dog til en langvarig 
belejring, med tilhørende 
bombardement af 
fæstningen og byen. Store 
dele af Fredericia blev 
ødelagt, men fæstningen 
holdt stand. Hele 
belejringen endte som 
bekendt med den danske 
hærs udfald fra Fredericia 
den 6. juli 1849. Sejren ved 
Fredericia skyldtes i høj 
grad Lundings indsats med 
fæstningsarbejdet.

Efter krigen fik Lunding 
tildelt et nyt erhverv som 
dirigerende stabsofficer for 
fæstningstjenesten i 
Danmark. I 1856 blev han 
kommandant for Kronborg, 
en stilling han havde indtil 
krigen i 1864. Nogle 

måneder forinden krigens 
start, i december 1863, 
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. Problemet var 
dog at Lunding, der nu var 
69 år, ikke havde nogen 
interesse i at genoptage sit 
gamle erhverv, men som 
Lunding dog altid gjorde, 
parerede han ordrer. Da 
han ankom til Fredericia 
blev han dybt skuffet over 
den tilstand volden var 
forfaldet til. Sammen med 
Dybbølskansen var 
Fredericia nemlig blevet 
udsultet i 
forsvarsbudgetterne, og 
selv om man var begyndt 
på renovering af 
fæstningsværket allerede i 
1861, var det ganske lidt, 
der var kampklart. Derfor 
indstillede Lunding, at 
Fredericia skulle opgives, 
men han blev ignoreret. 
Regeringen ville have 
fæstningen kampklar.

I bidende kulde knoklede 
Lunding og de 1.500 mand, 
han fik stillet til rådighed, 
med at få gjort fæstningen 
klar, hvilket lykkedes i løbet 

af de næste måneder. Han 
påpegede dog, at volden 
ikke kunne klare et 
voldsomt angreb. Sidst i 
marts 1864 begyndte 
østrigerne at rykke op i 
Danmark nær Fredericia, 
hvor det blev til nogle få 
træfninger imellem de to 
parter. Fjenden begyndte 
en belejring af Fredericia, 
der på trods af beskydning 
af fæstningen, ikke led stor 
skade. Flere gange blev der 
gjort overvejelser om et 
muligt udfald mod fjenden.

Efter Slaget ved Dybbøl 
sendte krigsministeren den 
23. april et brev til den 
danske overkommando, 
der i korte træk beordrede 
Fredericias rømning idet 
fæstningen ikke længere 
besad militær eller politisk 
betydning. Denne 
udmelding kom som en 
overraskelse for stort set 
alle. Hverken 
overkommandoen eller 
Lunding vidste præcis, 
hvad de skulle stille op, da 
fæstningen for dem var 
Jyllands eneste håb mod 
en komplet preussisk 
besættelse, men ordren var 
givet, og Fredericia blev 
rømmet den 28. april 
1864.

Niels Christian Lunding – et monument på Danmarks Bastion

Museumslederen 
ser tilbage på Niels 
Christian Lunding.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Der var mange mennesker til stede, da man afslørede monumentet for Niels Christian Lunding på Danmarks Bastion den 6. juli 1899. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Niels Christian Lunding var militærperson hele sit liv, og endte med at blive udnævnt til generalløjtnant. Foto: 

Museerne i Fredericia





FC Fredericia går ind til 
foråret med en lidt ændret 
trup i forhold til efteråret, 
men grundstammen er 
den samme. Væk er 
Mikkel Basse, Jonathan 
Kjær og Alexander Nybo, 
og ind i stedet er kommet 
Oscar Hedvall, og Marcus 
Hannesbo på lejeaftaler, 
og derudover har FC 

Fredericia indgået en aftale 
med Peter Makrillos for 
resten af sæsonen.

Dermed har FC Fredericia 
opfyldt den målsætning, 
som de gik til vinterpause 
med. Man ville som 
minimum være status quo 
mandskabsmæssigt, og 
samtidig er det på papiret 
lykkedes at forstærke 
truppen. Hedvall var for et 
par sæsoner siden fast 
mand, da Silkeborg 
rykkede op i Superligaen 
under netop Michael 
Hansen, og ved den 
lejlighed fik han vist sig 
frem i toppen af 1. division. 
Den eneste grund til, at 
han er aktuel for FC 
Fredericia er, at han pådrog 
sig en længerevarende 
skade tilbage i december 
2020 mod netop FC 
Fredericia, og siden er 
Nicolai Larsen skiftet til 
Silkeborg og har sat sig på 
spilletiden. Derfor skal 
Hedvall ud at have 
kampminutter andet steds.

Hannesbo er en ung, 
talentfuld spiller, der 
bedømt ud fra 
træningskampene, kraftigt 
er inde i overvejelserne til 
en startplads, når det går 
løs mod Lyngby. Hannesbo 
er den eneste offensive 
venstrebenede spiller FC 
Fredericia råder over, og 
det giver Michael Hansen 
en anden mulighed. 
Hannesbo fik i efteråret 
flere indhop på AaB’s 
Superliga-mandskab, men i 
foråret er målet for ham, at 
han skal få kontinuerligt 
spilletid i 1. division, og 
som han har vist sig frem i 
opstarten, er der store 
chancer for det. Til 
premieren mod Lyngby 
kommer han formentlig til 
at konkurrere med Samson 
Iyede om en startplads.

Peter Makrillos kom til FC 
Fredericia i sidste uge, 
efter at han havde trænet 
med i nogle dage og spillet 
i en enkelt træningskamp 
mod Vejle. På den korte tid 

fik Makrillos overbevist FC 
Fredericia om, at han var 
værd at satse på. På et 
spinkelt grundlag ligner 
Makrillos, der primært gør 
sig på den centrale del af 
midtbanen, en spiller der 
er en forstærkning. Med 
sine 186 centimeter rager 
han godt op i landskabet, 
men det er specielt hans 
egenskaber med bolden, 
der er i øjnefaldende, og på 
den måde falder han godt 
ind på FC Fredericias hold.

I lørdags spillede FC 
Fredericia den sidste 
testkamp, hvor det blev til 
en sejr på 1-0 mod AC 
Horsens, og foruden 
sejren, var der flere 
positive momenter at tage 
med videre for Michael 
Hansen.

- Vi fik spillet på græs, og 
det var dejligt. Vi havde 
otte gode dage i Tyrkiet på 
græs, men banerne var 
anderledes plan og tørre 
end den næste måned 
herhjemme. Derfor var det 
godt at gå fra kunstgræs til 
en græskamp. Det bliver 
anderledes fodbold, og der 
er noget vi lige skal tage 
højde for, og der fik vi god 
erfaring. Jeg så hele vores 
trup, hvor alle fik 
værdifulde minutter. Alle fik 
lov at prøve græsset, og 
om en uge har vi fire 
vigtige grundspilskampe 
over den næste måned, 
sagde Hansen efter 
opgøret.

Til opgøret startede FC 
Fredericia uden 
eksempelvis Kristian 

Kirkegaard, der i efteråret 
var den helt store profil for 
FC Fredericia. Det betyder 
dog ikke nødvendigvis, at 
han starter på bænken 
mod Lyngby.

- Det bliver ikke den 
samme opstilling som mod 
AC Horsens, men man skal 
lægge lidt i den. Spilletiden 
og relationerne er vigtige, 
og nogle trængte til flere 
minutter. Derfor var der lidt 
veksling med at gribe det 
an i forhold til det er sidste 
test. Vi er hvor vi skal være, 
og vi får svære kampe, 
men vi ligner en trup, der 
kender vores opgave, 
forklarer Michael Hansen.

Målsætningen for FC 
Fredericia har hele tiden 
været at komme med i 
oprykningsspillet, men på 
spørgsmålet om hvad 
succeskriteriet er for 

foråret, svarer Hansen:

- At vinde den næste kamp, 
og der skal vi spille i 
Lyngby, hvor vi vil vinde. Jeg 
ved hvad der spørges efter, 
men der bliver så mange 
op- og nedture, og selvom 
der kun bliver 14 kampe i 
foråret, så handler det om 
at være indenfor en 
afstand at få gode fights i 
oprykningsspillet. 
Fredericia skal have et 
forår, hvor kampene mod 
topholdene bliver tætte, og 
skal tippes til vores fordel. 
Det skal blive mere tæt end 
sidste forår, hvor vores rolle 
var anderledes. De fleste af 
os er her efter sommer 
også, og vi vil angribe 
foråret så godt som muligt, 
slutter Michael Hansen.

AVISENs bud på FC 
Fredericias startopstilling 
mod  Lyngby:
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FC Fredericia er klar til at angribe foråret

FC Fredericia 
indleder på lørdag 
forårssæsonen, og 
cheftræner 
Michael Hansen 
melder holdet klar 
efter, at der er 
spillet syv 
testkampe, hvor 
det kun blev til et 
nederlag i den 
første kamp mod 
OB.

Af Patrick Viborg Andersen Foto: Matthias Runge Madsen - AVISEN
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Boligkontoret Fredericia er 
i dag en sammenslutning 
af boligorganisationerne 
LAB, 
Andelsboligforeningen, 
Arbejdernes Boligforening 
og Selvbyggerbo. I dag er 
det den største aktør i 
Trekantområdet indenfor 
almene boliger  

Siden Finn Muus kom til 
som direktør er der sket en 
hel del, og ikke mindst 
organisatorisk.

– For ikke særlig lang tid 

siden kiggede vi faktisk på 
det. Vi er en organisation, 
hvor det har givet synergi, 
at vi ikke sider i hver sin 
søjle og kan gå på tværs. 
Da jeg startede var der én 

leder – det var mig, og så 
var der 80 ansatte. Nu har 
jeg en administrationschef, 
en teknisk chef og et 
sekretariat, der referer til 
mig, vi har en IT-afdeling og 
en HR-medarbejder. Det er 
helt anderledes nu end før, 
hvor der var en flad 
struktur, og så kan man 
ikke udvikle sig, siger Finn 
Muus.

Foruden en stærkere 
organisation, er der sket 
meget byggemæssigt.

- Vi har fundet kræfter til at 
renovere. Vi har renoveret 
for over tre milliarder 
kroner og vi har også 
bygget nyt, og det var også 
tiltrængt. Gennem årene 
har vi haft billige boliger, og 
standarden har også været 
derefter, siger Muus. 

Er kommet af 
ghettolisten

Igennem tiden er der 
specielt sket noget i 
Sønder- og Korskærparken, 
der har været meget 
omtalt grundet 
ghettolisten.

- I dag har vi fem 
boligsociale ansatte, og de 
er med til at understøtte 
os. Vi ville af ghettolisten, 
og vi har derfor skabt 
boliger, så dem der ikke 
ville bo der før, vil det nu 
pga. højere standarder. Vi 

har fået opgraderet dem, 
der bor der, via 
partnerskabsaftaler  og 
forhåbentligt bliver de på 
arbejdsmarkedet 
efterfølgende. Det har vist 
sig, at vores indsatser har 
givet arbejdspladser, siger 
Finn Muus og fortsætter: 
- Jeg var ikke et øjeblik i 
tvivl om, at hvis vi ikke 
hævede standarden, det 
gæler også hos boli.nu som 
vi samarbejder med,, så 
ville vi ikke kunne løfte 
byen. Vi er af ghettolisten, 
så det er fordi vi har en 
fælles indsats også med 
kommunen, der har puttet 
arbejdstimer i det. 

Noget af det, der faktisk 
mødte skeptisk i 
Sønderparken, har siden 
vist sig at være noget, der 
ville komme op i tiden.

– Folk er lagde nu, men 
der har været skeptisk, 
specielt i Sønderparken 
med biodervistet. Det 
lignede ukrudt sagde folk, 
men det var med vilje vi 
skabte det, og nu har de 
taget det til sig og nu 
italesættes biodervistet 
også i medierne, siger Finn 
Muus.

Med renoveringer er 
lejemålene steget i pris, 
men det oplever Muus ikke 
som et problem.

- Det vi har set er, at 
beboerne har sagt, at de er 

stegen, men de får direkte 
afregning af vand og 
varme, og det gør, at de så 
sparer mere på forbrug, 
end hvad de stiger husleje, 
siger Finn Muus.

Behov for flere 
seniorboligfælless
kaber

Aktuelt har Boligkontoret 
Fredericia gang i 
renoveringsprojekter i 
blandt andet 
Holbergshaven og på 
Christiansborg, ligesom 
man gør sig tanker om 
Seniorboligfællesskaber, 
da der er en lang 
venteliste.

- Alene på vores venteliste 
er der 600. Det viser, at 
der er et behov, og det skal 
være bygninger tæt på 
byen. Det kunne være Sct. 
Joseph, Kasernen og mit 
bedste forslag er den 
gamle direktionsgang på 
det, der nu er 
Sundhedshuset, men det 
er ikke realistisk, tror jeg. Vi 
tænker på alle mulige 
forslag, men det skal være 
bynært, siger Finn Muus.

I alt tæller Boligkontoret 
Fredericia over 5000 
lejemål i alle størrelser, og 
boliger målrettet 
pensionister, unge, familier, 
handicappede, par og 
singler.
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Boligkontoret Fredericia har renoveret for over tre milliarder

Boligkontoret 
Fredericia har 
renoveret for over 
tre milliarder 
kroner siden, at 
Finn Muus satte 
sig i direktørstolen 
i 2007. Siden er 
der sket meget i 
boligkontoret, der 
har har fået en helt 
anden 
organisationsstruk
tur.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: Janus Bang - AVISEN
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En af de første 
beslutninger det nye byråd i 
Middelfart Kommune har 
truffet er, at der skal en ny 
ny kommunaldirektør til. 
Økonomiudvalget 
indstillede til, at byrådet 
søgte en ny profil som 
kommunaldirektør, og det 

blev vedtaget på et lukket 
punkt på dagsordenen den 
7. februar.

Dermed nåede Willy 
Feddersen omkring to år og 
tre måneder på posten 
som kommunaldirektør i 
Middelfart Kommune, men 
det er ikke nogen billig 
affære at skille sig af med 
en kommunaldirektør. Det 
medgiver Nye Borgerliges 
Jonas René Jensen.

- Det er selvfølgelig 
voldsomt. Udfordringen er 
pengene, men det betyder 
ikke, at eksempelvis de 
handicappede ikke får 
hjælp. Vi er kontraktligt 
forpligtiget til det, og vi kan 
selvfølgelig heller ikke give 
ham en måneds løn og så 
er det dét – der skal være 
en ordentlig periode. Jeg 
kommer til at have en 
meget kritisk tilgang til den 
næste med forholdene, 
siger han.

Jonas René Jensen nåede 

næsten ikke at arbejde 
under Willy Feddersen, da 
han først trådte ind i 
byrådet den 1. januar 
2022. Han lyttede derfor til 
de personer, som i den 
foregående valgperiode har 
arbejdet sammen med 
Feddersen.

- Jeg ytrede, at jeg støttede 
beslutningen, da dem fra 

før perioden kendte ham 
bedre. Jeg er efterfølgende 
blevet usikker på 
beslutningen, da Thorbjørn 
Sørensen hurtigt blev 
konstitueret 
kommunaldirektør. Når det 
foregår hurtigt virker det 
forkert, og jeg forstod det 
ikke helt. Når jeg ser 
tilbage på det har jeg svært 
ved at forstå det. Jeg var 
spørgende overfor, hvad 
man ønskede, og om han 
havde fået chancen for at 
bevise sig som den profil, 
man søger nu, men når 
man fyrer en 
kommunaldirektør skal det 
være en fælles beslutning 
fra byrådet, siger Jonas 
René Jensen.

Enhedlistens Lasse 
Schmücker er også nyvalgt. 
Han har derfor heller ikke 
det store kendskab til Willy 
Feddersen, og han kan 
derfor ikke udtale sig om 
beslutningen på et oplyst 
grundlag. Til gengæld 
mener han, at varsel og 
fratrædelsesgodtgørelsen 
på 2.987.814 kroner er 
mange penge.

- Det er nogle forhold, som 
der er forhandlet, men man 
skal nok ikke fyre for 
mange chefer i de 
kommende år, når det 
koster så meget, siger han.

Morten Weiss-Pedersen fra 
Det Konservative Folkeparti 
var en af dem, der var med 
til at tage beslutningen i 
Økonomiudvalget. 

- Jeg tror, at det er vigtigt 
med en, der er fokuseret 
på at trække nye 

virksomheder til. Vi har høj 
konjunktur, og skal have 
en, der er dygtig til at dyrke 
relationer, siger han 

Han medgiver, at det er en 
del penge, der går til 
fratrædelsesaftalen. Derfor 
skal man også tænke sig 
om i processen med 
ansættelsen af den 
kommende 
kommunaldirektør så 
Middelfart Kommune ikke 
står i den samme situation 
om et par år.

- Jeg håber så sandelig 
ikke, at vi kommer til at stå 
i sådan en situation igen. Vi 
er i en periode, hvor 
ældreområdet er presset 
økonomisk, og det er derfor 
svært at stå på mål for, 
siger han.

Dansk Folkepartis Steffen 
Daugaard fortæller, at det 
er en personale sag og han 
derfor ikke kan 
kommentere på selve 
afskedigen af Willy 
Feddersen, men til selve 
beløet, som Feddersen kan 
ende med at få siger han:

- Beløbet er kontraktligt, og 
vi får refusion, hvis han 
finder et job. Worst case 
skal vi af med hele beløbet, 
siger Steffen Daugaard og 
understreger, at pengene 
ikke kommer til at gå fra 
eksempelvis de svage 
borgere.

Linda Johnsen, som er 
nyvalgt for SF og sidder i 
blandt andet 
Økonomiudvalget, ville 
gerne have brugt pengene 
anderledes, hvis det var 

muligt.

- I SF ville vi selvfølgelig 
rigtig gerne have brugt de 
penge til noget andet, men 
det er nu engang 
nødvendigt med en 
kommunaldirektør, der 
matcher kommunen, siger 
hun.

Venstres Regitze Tilma 
lægger vægt på, at det ikke 
er sikkert, at det ender 
med at blive næsten tre 
millioner kroner.

– Vi ved endnu ikke hvor 
meget det kommer til at 
koste. Det bliver nok 
mellem 1,6 millioner 
kroner og maks 3 millioner 
kroner. Det er mange 
penge, men følger de 
gældende regler og praksis 
på området, siger hun.

AVISEN har talt med 
Socialdemokratiets 
poltiske ordfører, Kai 
Johansen, der fortæller, at 
partiet ikke har yderligere 
kommentar end det, der 
står i Middelfart 
Kommunes 
pressemeddelelse.

Middelfart Kommune 
oplyser, at 
fratrædelsesaftalen 
indeholder en 
opsigelsesvarsel på ni 
måneder jf. rammeaftalen 
om kontraktansættelse af  
§ 6, stk. 1, nr. 1 og en 
fratrædelsesgodtgørelse 
svarende til 1 års 
sædvanlig løn jf. 
Rammeaftale om 
kontraktsansættelse § 5.
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Koster millioner at fyre kommunaldirektør
Middelfart 
Kommune 
afskedigede 
officielt Willy 
Feddersen som 
kommunaldirektør 
den 7. februar. En 
aktindsigt viser, at 
Feddersen kan 
komme til at få 
næsten tre 
millioner kroner i 
varsel- og 
fratrædelses-
godtgørelse.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Janus Bang - AVISEN
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Middelfart Erhvervsråd har 
onsdag i sidste uge 
godkendt erhvervschef 
Niels Chr. Hammelevs 
fratrædelse. 
Erhvervschefen har siden 
2004 stået i spidsen for 
Middelfart Erhvervscenter 
med stor opbakning fra 
medlemmerne og 
bestyrelsen. Fratrædelsen 
sker efter en 
strategiproces, hvor begge 
parter har valgt, at tiden er 
rigtig til, at en ny profil skal 
gå forrest i Middelfart 

Erhvervscenter.

- Vi har været gennem en 
strategiproces, som sætter 
en ny retning for 
erhvervscentret. Foran os 
ligger nu et stort arbejde 
med at udmønte strategien 
for erhvervslivet i 
Middelfart Kommune. Til 
det har vi sammen valgt, at 
en ny profil skal stå i 
spidsen for Middelfart 
Erhvervscenter, siger 
formand for Middelfart 
Erhvervsråd Uffe Høeg 
Johansen og tilføjer:

- Jeg vil samtidig sige, at 
Niels Chr. Hammelev har 
bidraget stærkt til både 
den nye strategi og til 
udviklingen af erhvervslivet 
i Middelfart Kommune 
gennem sine snart 20 år 
som erhvervschef for 
Middelfart Erhvervscenter. 
Det har vi været glade for.

Afleverer en stærk 

forening til sin 
efterfølger

Den afgående erhvervschef 
er stolt over at kunne 
aflevere en stærk 
erhvervsforening til sin 
efterfølger og ønsker, at 
medlemmerne kommer 
godt videre:

- Mit hjerte banker for 
virksomhederne i 
Middelfart Kommune, og 
jeg er stolt af det 
erhvervsliv, vi har i hele 
kommunen. Jeg har set 
hundredvis af iværksættere 
gøre en ide til en levevej og 
lokale virksomheder 
udvikle sig med høje 
vækstrater gennem 
næsten 20 gode år. Det har 
været en fantastisk rejse, 
og jeg er taknemmelig for 
at have været en del af den 
enorme udvikling. Det har 
jeg nu lyst til at bygge 
videre på i anden 
sammenhæng, siger Niels 

Chr. Hammelev.

Middelfart Kommune 
oplever ligesom andre 
kommuner i landet rigtig 
stor vækst i øjeblikket, og 
derfor er der brug for en 
forening, der fortsat bakker 
op om virksomhederne og 
deres udfordringer:

- Der er stadig behov for et 
proaktivt erhvervscenter, 
som kan understøtte og 
udvikle kommunens 
erhvervsliv. Der sker 
mange ting i Middelfart 
Kommune lige nu, og 
derfor er det vigtigt for 
Erhvervsrådet, at vi kan 
varetage medlemmernes 
interesser på alle områder 

af den nye strategi, siger 
Uffe Høeg Johansen.

Niels Chr. Hammelev 
fratræder med udgangen 
af februar 2022, og 
Middelfart Erhvervsråd vil 
med det samme gå i gang 
med rekrutteringen af en 
ny erhvervschef.

Chefen for Middelfart Erhvervscenter fratræder
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Middelfart 
Erhvervsråd og 
erhvervschef Niels 
Chr. Hammelev har 
besluttet at gå 
hvert til sit efter 
næsten 20 års 
godt samarbejde.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Michael Bruun
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Som politisk instrument 
blev massemedierne 
særdeles effektivt. Man 
kunne i hver en lille som 
stor by høre Hitlers taler, 
hvor han i flammende 
vendinger overbeviste 
befolkningen med retoriske 
argumenter. Resultatet af 

forbandelsen er fortsat en 
af historiens mest 
bemærkelsesværdige, da 
nazisternes grusomhed og 
menneskefjendske 
handlinger i stort omfang 
inkluderede store dele af 
den tyske befolkning.

Historisk har 
massemediernes ankomst 
til det civiliserede samfund 
haft en helt afgørende 
betydning for udviklingen af 
både demokratiet og 
diktaturet. Først var der 
den trykte presse, der 
senere blev suppleret af 
radioen, så fjernsynet og i 
vores tid de digitale medier. 
Det er ikke tilfældigt, at da 
man så kuppet mod 
kommunisterne i 
Rumænien i slutningen af 
1980’erne, så gik 
revolutionisterne efter at få 
kontrol over landets tv-
station.

Også i Sovjetunionen 
forstod man betydningen af 
massemedierne. 

Iscenesættelsen af de 
kommunistiske ledere og 
kommunismens 
selvretfærdige logik var 
omfattende. 
Hundredetusinder af 
kommunister var 
beskæftiget med at forme 
de propagandistiske 
budskaber, censurere 
indholdet og fremstille den 
kommunistiske stat som 
en succeshistorie. Man kan 
se metoden bliver 
praktiseret i det moderne 
Kina i dag, hvor man efter 
samme model bruger 
massemedierne til at 
forme bevidstheden om 
statens perfektion. Helt 
galt gik det dog for 
Sovjetunionen da 
atomkraftværket Tjernobyl 
eksploderede den 26. april 
1986. For kommunisterne 
var vant til rutinemæssigt 
at skjule alt med stor 
effektivitet, hvilket de 
naturligvis også gjorde med 
katastrofen i Tjernobyl. 
Indledningsvist anerkendte 
man end ikke ulykken, og 

man informerede heller 
ikke borgerne om 
situationen. Men den 
radioaktive stråling rejste 
ud over grænserne og 
nåede også de vestlige 
lande, hvorefter man blev 
tvunget til at gå til 
bekendelse.

I vesten forvandlede 
amerikanerne også 
massemedierne til et 
effektivt redskab til at 
sprede amerikanske 
værdier til størstedelen af 
den vestlige verden. Efter 
anden verdenskrig var slut, 
dukkede den kolde krig op 
som en tyv om natten. 
Allerede ved 
fredsforhandlingerne om 
delingen af Europa under 
Potsdam-konferencen i 
perioden fra den 27. juli 
1945 til 2. august 1945, 
krævede den 
kommunistiske diktator 
Joseph Stalin 
sikkerhedsgarantier mod 
en gentagelse af Tysklands 
invasion. Det skulle efter 
diktatorens ønske ske via 
oprettelsen af en 
bufferzone mellem 
Tyskland og Sovjetunionen, 
men i realiteten var det 
overtagelsen af hele 
Østeuropa, der var hans 
reelle dagsorden. 
Resultatet blev senere en 
jernmur gennem Europa. 
Da begge supermagterne 
udviklede atomvåben, var 
det udelukket at føre reel 
krig mod hinanden, med 
mindre man ville udslette 
hele menneskeheden. 
Derfor blev 
massemedierne en metode 
til at udbrede ideologier i 
befolkningerne, hvor der 
også i de vestlige lande 
eksisterede kommunistiske 

fraktioner, der bekendte sig 
til den kommunistiske 
verdensrevolution, og 
dermed reelt var 
interesseret i at vælte den 
demokratiske stat. 
Udbredelsen af 
amerikanske værdier blev 
især præget af spillefilm fra 
Hollywood, senere massive 
og succesfulde tv-serier, 
musik og anden 
underholdning. Den dag i 
dag er langt de fleste film i 
biografen amerikanske.

Den debat der i dag 
hersker omkring 
streamingtjenester og 
sociale medier, der 
fortrinsvis er styret af 
amerikanske 
virksomheder, kunne være 
lige så relevant for 
biograffilm og tv-serier på 
grund af den amerikanske 
dominans. Men den vinkel 
finder ikke tilsvarende 
plads i dækningen og 
debatten, selvom den kritik 
der rejses overfor de 
succesfulde 
streamingtjenester, hvor 
mange danske 
meningsdannere og 
politikere er modstandere 
af det store udbud af 
udenlandsk indhold, reelt 
har eksisteret siden 
1950’erne på 
biograflærredet og senere 
tv-skærmene. Sagen er 
dog den, at den 
amerikanske 
underholdningsindustri er 
langt mere populær og 
evner at sælge billetter, 
end den Europæiske.
Også indenfor den trykte 
presse har konkurrencen 
fra de udenlandske 
virksomheder fjernet deres 
økonomi i en sådan grad, 
at man selv er blevet 
politiske. 

Annoncemarkedet 
finansierer Facebook, 
Youtube og Google, der har 
vokset sig til globale 
multikoncerner på 
rekordtid. Det vil en del 
kulturdebatører og 
politikere ændre ved at 
indføre en form for Robin 
Hood skat på amerikanske 
virksomheder, eller reelt en 
decideret kommunistisk 
planøkonomi, hvor man 
bestemmer hvad det rette 
indhold er. Altså ønsker 
man at stække det frie 
marked og få kontrol over 
massemedierne.

Den nyeste udvikling er 
dog allerede langt fremme 
i forhold til både 
gammelmedier og 
politikere. Senest har 
Facebook omdøbt deres 
virksomhed til at hedde 
Meta. Det sker ud fra den 
forudsætning, at et virtuelt 
univers er ved at blive 
skabt, hvor brugerne skal 
mødes i en virtuel verden. 
Det er en udvikling der går 
rasende stærkt, og som 
allerede om ganske få år 
kan afløse smartphones og 
den måde vi i dag agerer 
på de sociale medier. At 
massemedierne fortsat vil 
fungere som politiske 
instrumenter vil 
sandsynligvis være givet. 
Det handler om budskaber 
og hvem der kontrollerer 
dem. Derfor taler man også 
om at det er 
informationskrige, der lige 
nu raser. Som historien har 
vist, så betyder kontrollen 
over massemedierne 
nemlig alt, hvis man skal 
have eller beholde magten.
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Medierne som politiske instrumenter

I 1930’erne 
perfektionerede 
den nazistiske 
rigsminister for 
offentlig oplysning, 
Joseph Goebbels, 
propagandaens 
væsen og effekt. 
Udbredelsen af 
den nazistiske 
ideologi via 
massemedierne 
var et centralt 
element i Hitlers 
diktatur.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Janus Bang - AVISEN
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Der er et smil på læberne 
af Casper Troelsen. Ved sin 
side har han krigsveteran 
Karsten Byrgesen, der 
gerne vil hjælpe Casper på 
vej. Karsten har kastet sig 
over politik – og her holder 

han sig ikke tilbage med 
kritikken af systemet.

Casper Troelsen har været 
igennem et langt forløb. Et 
forløb med flere personlige 
tragedier og nederlag, til 
trods for, at han forsøger at 
få det bedste ud af hver 
dag. Han oplever, at 
Forsvaret gerne vil 
anerkende hans indsats og 
de skader, der er fulgt med, 
men at så snart sagen 
overgår til Ankestyrelsen, 
ændrer det sig. Her møder 
Casper kun nederlag efter 
nederlag.

Filmen knækkede 
og anerkendelsen 
forsvandt

Efter at have været 
udsendt til Afghanistan 
kom Casper hjem, med 
troen på, at han nok skulle 
komme ovenpå igen. Men 
sådan blev det ikke.

- Det er ikke ligefrem in at 
være psykisk syg i en 
dominerende 
arbejdsverden. Så forsøger 
man at arbejde det væk. 
Jeg forsøgte at stoppe 
behandlingen og tog 
uniformen på igen. På et 
tidspunkt kommer der 
andre hændelser og det 
gør, at filmen knækker. 

Mine mareridt om natten 
bliver til syn om dagen. Det 
bliver til lyde, til lugte og ja, 
indtryk der kommer 
konstant. Man er konstant 
i et højt alarmberedskab. 
Det er lyde der får mig til at 
falde sammen, blandt 
andet, fortæller Casper, alt 
imens smilet på hans 
læber er skiftet ud med en 
mere alvorlig og trist mine. 
Det er tydeligt, at det 
berører Casper meget.

- Det er ikke kun mig. Det 
er rigtig mange, der møder 
en accept og en 
anerkendelse når de 
kommer hjem. At de 
oplever opbakning fra 
Forsvaret, der fortjener en 
stor ros. Men så kommer 
der en anden styrelse på, 
hvor de sidder i skjorte og 
slips og afviser min 
diagnose alene ud fra en 
tidsmæssig sammenhæng. 
Det er en enorm nedtur, 
fortsætter Casper.

- Det er mærkeligt. Man 
anerkender skaderne hos 
Balkan-veteraner, hvilket 
jeg kun synes er godt. Men 
alligevel bliver andres 
sager afvist alene ud fra en 
tidsmæssig sammenhæng. 
At de mener, at der er gået 
for lang tid fra, at jeg var i 
Afghanistan til, jeg 
knækkede. Det til trods for, 

at en ledende overlæge på 
OUH har sagt meget klart, 
at jeg har PTSD – og at det 
kommer fra min 
udsendelse, forklarer 
Casper med en tydelig 
frustration i stemmen.

Casper har været gennem 
en lang rejse. I mange år 
har han været i gennem en 
mølle af jobcenter, 
psykiatrien, Ankestyrelsen 
og domstolene. 
Ankestyrelsen bad om, at 
der skulle være en 
tredjepart med til at 
vurdere Caspers sag. Det 
stiller han ikke 
spørgsmålstegn ved, for 
han ved, hvordan han selv 
har det – og tror på, at en 
second opinion, vil se det 
samme.

- Ankestyrelsen udpegede 
selv en psykiater, der gav 
præcis samme diagnose 
og årsag som den ledende 
overlæge på OUH. Der var 
altså nu to anerkendte 
psykiatere, der begge 
fortalte, at min udsendelse 
er skyld i min PTSD, 
forklarer Casper om 
forløbet.

- Men, for ja, tro det eller 
lad være, det var ikke nok, 
at deres egen udpegede 
psykiater gav samme 
melding. Ankestyrelsen 

gjorde brug af en 
lægekonsulent, der blankt 
afviste konklusionerne med 
udgangspunkt i en 
tidsmæssig sammenhæng. 
Uden skelen til, at to af de 
førende inden for PTSD var 
klare i mælet. Det er helt 
vanvittigt, fortsætter 
Casper.

Domstolene kan 
ikke blive enige

Afslaget i Ankestyrelsen 
endte med en sag i 
byretten, hvor en dommer 
og to domsmænd ikke var 
enige. Her endte sagen til 
Caspers fordel med 
stemmerne 2-1. På den 
absolut sidste mulige dag 
for at anke dommen, valgte 
Ankestyrelsen at tage 
sagen videre. I landsretten 
endte Casper med at tabe 
med det omvendte fortegn: 
1-2. Nu, tre år senere, skal 
Casper i Højesteret. Der er 
altså tale om en højest 
principiel sag, hvor Casper 
har fået fri proces.

- For tre år siden var jeg i 
byretten og vandt. Jeg tabte 
i landsretten – og nu skal vi 
i Højesteret. Jeg har fået fri 
proces og ny advokat. Han 
har vundet sager, der er 
yderst vigtige. Det har gjort, 
at man ser anderledes på 

det her veteranområde. 
Han har fået WHO’s ord på, 
at PTSD kan ikke forældes. 
Men det bliver først 
implementeret i 2022-
2023. Men sagen er 
berammet til nu, så det 
kan jeg ikke bruge til det 
store, forklarer Casper om 
situationen som den ser ud 
lige nu.

Caspers sag er berammet i 
Højesteret til mandag d. 
28. februar kl. 09:00. 
Højesteret er den øverste 
domstol i Danmark. Her 
afgøres f.eks. sager, der 
har betydning for, hvordan 
lignende sager skal 
afgøres, eller sager, der har 
særlig samfundsmæssig 
interesse.

Systemet mod 
krigsveteranen

Casper Troelsen er ikke i 
tvivl om, at der er dele af 
systemet der er til for 
veteranerne og andre dele 
der er til for at sikre flest 
mulige penge i statskassen 
– uden skelen til 
menneskerne går ud over. 
Forsvaret har altid været 
på Caspers side, men 
Ankestyrelsen oplever 
Casper kun som en 
modstander.

Veterans PTSD ramte for sent

Casper Troelsen er 
41 år gammel og 
krigsveteran. Han 
har været udsendt 
for Danmark i 
Afghanistan, hvor 
han oplevede 
venner i kister, 
med sprængte 
lemmer, børn med 
granathuller i 
maven og meget 
andet. Men hans 
udslag med PTSD 
kommer for sent, 
siger 
Ankestyrelsen – 
modsat både 
Caspers egen 
psykiater og den af 
Ankestyrelsen 
udpegede 
psykiater. Nu skal 
sagen for 
Højesteret.
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Karsten Byrgesen (tv) og krigsveteran Casper Troelsen (th). Foto: Matthias Runge Madsen - AVISEN

Af Matthias Runge Madsen
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- Hvis ikke man er syg, så 
bliver man syg af det her, 
lyder det tørt fra Casper.

– Det er systemet mod 
mig. Det er ikke Forsvaret, 
de gør noget. 
Veterancentret støtter. 
Men det er den her del af 
systemet, Ankestyrelsen, 
der modsiger deres egne 
valgte læger og psykiatere. 
Havde jeg ikke haft min 
kone og børn, så havde jeg 
ikke stået her i dag, siger 
Casper og fortsætter:

- Den hjælp jeg har fået 
gennem foreningen for 
traume og torturoverlevere, 
psykiatrien og gode folk 
som Karsten (Byrgesen, 
red.). Det kan ikke 
beskrives hvor hårdt det er 
og hvor nedbrudt man 
bliver. Jeg prøver at være 
en god far, en god 
ægtemand. I vores lille 
familie er det mig der 
græder. Der er heldigvis 
gode perioder med dårlige 
dage, men det har i lange 
tider været dårlige perioder 
med enkelte gode dage.

Først blev Casper 
anerkendt for sit arbejde 
og konsekvenserne herved 
af Forsvaret. Det gav ro og 
overskud, at Forsvaret som 
arbejdsgiver havde 
Caspers ryg. Men så snart 
sagen overgik til 
Ankestyrelsen gik det galt. 
Forsøgergrundlaget er 
væk, og alt han har fået af 
anerkendelse er væk.

- Rigtig mange kommer 
dertil, hvor de giver op. Jeg 
har valgt selv at betale 
mine advokater, for det er 

så stor en sag, der betyder 
så meget for mig. Så har 
jeg heldigvis fået fri proces, 
fordi nogen i systemet kan 
se, at det her er forkert. 
Men det er sgu op ad 
bakke. For den ene del af 
systemet giver gerne 
anerkendelse, men den 
anden del trækker modsat, 
siger Casper.

- Der burde der være 
nogen, der har lidt mere 
hjerte og indsigt. En 
minister eller andet, der 
må sige, at det her er 
forkert. Vi må og skal 
anerkende vores soldater 
og psykisk syge. Ingen skal 
gennemgå det her. Jeg 
ønsker det ikke for min 
værste fjende, slår Casper 
fast.

Tør ikke tænke på 
et nederlag mere

Nu er sagen sat i 
Højesteret og Casper skal 
med sin advokat kæmpe 
for både ham selv, men 
også for fremtidens 
veteraner. Sager i 
Højesteret danner 
præcedens for fremtiden, 
så der er meget på spil.

- Jeg ser frem til det på den 
måde, at det er 
spændende. Min advokat 
siger, der er en god sag. Vi 
har fået fri proces. Der står 
3-3 i afgørelse. Selv 
advokaten fra 
Ankestyrelsen siger, at 
havde det været 
menneskeligt var den 
stoppet ved byretten, for de 
er ikke i tvivl om at jeg er 
blevet syg af Afghanistan. 
Men der er en lovgivning, 

der kan bøjes på to måder. 
Jeg tror, at min advokat har 
fem flyttekasser på det her. 
Det her med at se frem til 
noget, der har taget så lang 
tid og bølget så meget. 
Man kommer dertil at det 
bare skal overstås. Man 
frygter det værste og håber 
det bedste, forklarer 
Casper.

- Hvad der sker hvis det går 
galt tør jeg ikke tænke på. 
Det er i familiens skød. 
Forhåbningen er at det går 
så godt, at det ikke er 
nødvendigt. Men min 
advokat har været der, hvor 
vi skal overveje hvad der 
skal ske hvis det går galt. 
Men det kan jeg slet ikke 
tænke på, siger Casper.

- Før har jeg kunnet holde 
det i periferien, men nu 
står det helt inde ved 
ansigtet. Nu er det knald 
eller fald. Det tog min 
tidligere advokat syv år og 
hun har kæmpet med næb 
og klør. Hun måtte ikke 
komme i Højesteret, så jeg 
har fået en ny advokat med 
en del erfaring i det her. 
Han har kæmpet sager for 
veteraner. Han har vundet 
en sag, der gør, at man 
netop ser anderledes på 
disse sager. Han har 
vundet for veteraner, hvor 
det er belyst, at det er 
systemet der tager fejl. Det 
er ikke lovtekst, det er 
menneskeligt, siger Casper.

Hverdagen med 
PTSD er svær

Det kommer næppe bag på 
nogen, at en hverdag med 
PTSD er svær. Det er den 

også for Casper, der har 
fået tilkendt førtidspension 
efter en tur gennem 
beskæftigelsessystemet.

- Jeg har været fleksjobber 
og gennem hele 
jobcenterets palette af ikke 
spiselige ideer. Jeg er 
førtidspensionist og 
forsøger at finde indhold i 
livet og få en hverdag til at 
gå. Vi har et dejligt hus. To 
dejlige hunde. En datter på 
9, en papdatter på 21 og 
en dejlig kone. Jeg kan 
ikke forsørge min familie 
som tidligere, forklarer 
Casper.

Det er tydeligt at mærke på 
Casper, at det kommer tæt 
på. At det ikke er rart at 
tale om, endda slet ikke til 
en journalist. Men han gør 
det, fordi han vil kæmpe 
for andre veteraner. Særligt 
når det kommer til hans 
familie, kommer der dug 
på ruderne hos Casper.

- Jeg har en datter, der slet 
ikke forstår, hvad der sker. 
Jeg kan ikke fortælle 
hende, at jeg tog af sted på 
arbejde og blev syg. For det 
vil systemet ikke 
anerkende. Hvordan skal 
jeg forklare en pige på ni år 
hvordan det her fungerer? 
Det kan man jo slet ikke, 
siger Casper og synker en 
klump.

- Når min datter fortæller 
om, hvad hendes far laver, 
så siger hun at mit arbejde 
er at gå på jagt eller ordne 
ting ved huset. Det er da 
helt vildt trist, at det er 
sådan det er. Jeg bliver ked 
af det, når hun siger det. 

For ja, det er de ting, jeg 
laver nu. Men jeg ville 
gerne forklare hende 
hvorfor – og kunne vise 
hende en anerkendelse. 
Men den har systemet 
taget fra mig, siger Casper.

- Jeg kan ikke lave aftaler. 
Eller det kan jeg, men det 
er altid med et ”måske”. 
For jeg har gode dage, men 
jeg har også dårlige dage. 
Jeg kan have en nat, hvor 
jeg drømmer om 
raketangreb og sårede 
kammerater. Så kan jeg 
ikke tage af sted. Så skal 
jeg bare være hjemme. Det 
er utilregneligt og svært. 
Men det ved mine venner 
og familie heldigvis godt, 
forklarer Casper.

Politiker: 
Samfundets 
forståelse er 
afgørende

Karsten Byrgesen er blevet 
dybt rørt af Caspers sag. 
Han blev det også flere 
gange under samtalen, 
hvor han sad stille ved 
siden af Casper. Bare som 
en tryghed. Som 
krigsveteran forstår han 
følelserne, oplevelserne og 
skaderne. Som politiker er 
han ikke i tvivl om, at noget 
er galt med systemet, når 
en mand som Casper 
ender, som han gør.

- Samfundets forståelse er 
afgørende. For man kan 
ikke se, at Casper fejler 
noget. Det er det, der er 
svært at forstå, hvorfor det 
måske er svært for 
Ankestyrelsen at 

anerkende. Havde han 
mistet begge ben, var det 
tydeligt, men det her 
foregår indeni soldaten her, 
det holder hele livet. Hans 
skade er der for evigt, siger 
Karsten Byrgesen.

- Det her er helt sort. Det er 
småpenge. Vi skal ikke 
diskutere om forsikringen 
virker eller ej. Hvis noget 
sker, så skal der altid være 
nogen til at hjælpe. Vi har 
som samfund selv sendt 
Casper afsted. Så må vi 
tage konsekvenserne med, 
fortsætter Karsten 
Byrgesen.

- De mennesker der bliver 
sendt ud og kommer hjem 
efter tjeneste i en 
krigszone. De oplever 
traumerne, de bliver mere 
tydelige og mere klare jo 
længere væk. Casper har 
været befalingsmand, det 
har lykkedes ham at 
undertrykke det indtil nu. 
Det her er forfærdeligt. 
Hvorfor kan Ankestyrelsen 
ikke se det? Man gør dem 
simpelthen uret, lyder det 
fra Karsten Byrgesen.

- Det skræmmende er den 
manglende anerkendelse. 
Der er en mand, der er 
meget syg, for det er han. 
At de bare siger, at der er 
en tidsmæssig grænse der 
gør at man ikke mener det 
hænger sammen. Det her 
er regel over menneske. 
Der er en styrelse der for 
alt i verden vil undgå den 
her sag. Det her er bare en 
dråbe i havet, lyder det 
afslutningsvist fra Karsten 
Byrgesen.
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De kommende måneder 

skal en masse kommende 
studenter til at finde ud af, 
hvilken uddannelse de skal 
søge ind på. 

En af de muligheder, som 
både henvender sig til 
unge med studenterhue og 
svendebrev, er 
maskinmester-
uddannelsen, som kan 
læses på FMS i Fredericia.

Lørdag den 5. marts holder 
FMS åbent hus for at 
potentielle kommende 
studerende kan få et 
smugkig på uddannelsen, 
studiemiljøet og 
faciliteterne.

Rektor Jens Færgemand 
Mikkelsen glæder sig til – 
sammen med en masse af 
de nuværende studerende 
– at tage imod 
forhåbentligt rigtig mange 
gæster.

- Der er sket rigtig meget 
med maskinmester-
uddannelsen de sidste 
mange år, og vores åbent 
hus-arrangementer giver 

os mulighed for at give de 
besøgende et indtryk af, 
hvor mange muligheder, 
der faktisk er med en 
maskinmesteruddannelse i 
dag. Den tid er forbi, hvor 
det primært var en maritim 
uddannelse. I dag er det 
Danmarks bredeste 
tekniske lederuddannelse, 
og næsten 90 procent af 
maskinmestrene arbejder i 
land, fortæller Jens 
Færgemand Mikkelsen.

I dag finder man tidligere 
studerende fra FMS i alt fra 
energisektoren, industrien 
og byggebranchen- ja stort 
set alle virksomheder, der 
driver og vedligeholder 
større tekniske anlæg eller 
beskæftiger sig med 
teknisk udvikling eller 
support, har maskinmestre 
ansat.

Lav arbejdsløshed

Dørene på skolen åbner 
klokken 10.00 til 14.00, 
hvor der blandt andet er 
oplæg om uddannelsen, 

ligesom de studerende på 
skolen giver guidede 
rundture. 

Denne lørdag er der helt 
undtagelsesvist 
undervisning på skolen, så 
de besøgende rigtigt kan 
danne sig et indtryk af, 
hvordan både 
klasseundervisningen og 
værkstedsundervisningen 
foregår.

- De studerende er 
rundvisere, fordi de er de 
bedste til at fortælle, 
hvordan livet er som 
maskinmesterstuderende. 
De svarer også gerne på 
alle de spørgsmål, man 
måtte have – for eksempel 
om deres motivation og 
begrundelse for at vælge 
netop dén uddannelse, 
siger Jens Færgemand 
Mikkelsen.

Han fortæller, at nogle af 
de hyppigste begrundelser 
for at vælge en 
maskinmesteruddannelse 
er den store alsidighed, 
den lave arbejdsløshed og 

– som noget nyt – angiver 
mange studerende også, 
at de vælger 
maskinmesteruddannelse, 
fordi de gerne vil arbejde 
med miljø og 
bæredygtighed.

- Der er ingen tvivl om, at 
maskinmestre får en 
hovedrolle i den grønne 
omstilling, som vi står 
overfor. Det har de allerede 
i dag, og det bliver endnu 
mere udtalt i fremtiden, 
siger han.

Fakta

Hvem kan tage 
maskinmesteruddannels
en?

Maskinmesteruddannelsen 
henvender sig både til 
studenter og 
håndværkeruddannede. I 
første omgang vil det dog 
være studerende med en 
HHX, HTX eller STX, der 
kan søge ind i Sønderborg.

De første tre semestre på 

uddannelsen består nemlig 
af værkstedsskole og 
virksomhedspraktik, og 
disse semestre kan 
håndværkeruddannede få 
merit for. De skal til 
gengæld følge og bestå et 
teoretisk adgangskursus 
på et halvt år, hvor de 
læser matematik og fysik 
på B-niveau og dansk og 
engelsk på C-niveau.

De studerende mødes på 
fjerde semester, og 
studerer sammen på de 
resterende seks semestre.
Se mere på fms.dk

Åbent hus

FMS holder åbent hus på 
begge deres skoler:

Esbjerg, lørdag den 26. 
februar, kl. 10.00-14.00

Fredericia, lørdag den 5. 
marts, kl. 10.00-14.00.

Åbent hus på FMS: Hvad laver en maskinmester?
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Drømmer du om at 
arbejde med 
robotter, 
datacentre, 
vindenergi, 
højspænding, 
kraftværker eller 
om at få 
Danmarks 
bredeste tekniske 
lederuddannelse. 
Eller kender du 
nogen, der gør? 
Den 5. marts kan 
alle interesserede 
blive klogere på de 
mange 
muligheder, som 
maskinmesterudd
annelsen giver, når 
FMS i Fredericia 
åbner dørene i fire 
timer.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Der er flere bud i spil, 
interne kampe i den blå 
blok og et Radikale Venstre 
der ikke kan beslutte sig 
for den ene eller den 
anden. Vælgerne ved ikke, 
hvem de stemmer ind i 
statsministeriet, når 
valgdagen kommer.

Hvem er det største dyr på 
savanen når danskerne 
næste gang har talt? Det 
spørgsmål er der nok 
mange vælgere og 
politiske analytikere der 
gerne ville kunne se 
allerede nu. Men det bliver 
ikke let denne gang, for 
der er op til flere bud. Og 
det kan vise sig at være 
statsministerens helt store 
fordel, hvis ikke de to blå 
kamphaner finder ud af 
hvem af dem der er det 
største dyr på savanen.

Der kommer et 
folketingsvalg, det er givet. 
Folketingsvalget kommer 
senest juni næste år, men 
måske der vil være taktik i 
at udskrive det snarest. 
Men det er måske også et 
dumt træk af 
statsministeren, der lige 
nu ser på de dårligste 
meningsmålinger i flere år. 
Det er et spil, og det ender 
nok med at komme bag på 
de fleste hvornår det 
næste folketingsvalg skal 
udskrives.

Ellemann eller 
Pape?

Der er to bud der begge er 
gode på en statsminister i 
den blå blok. Både Jakob 
Ellemann-Jensen (V) og 
Søren Pape Poulsen (C) er 
kandidater til 
statsministerposten, 
såfremt vælgerne skulle 
sikre et blåt flertal efter 
næste valg.

Jakob Ellemann-Jensen har 
flere gange været ude for 
kritik af hans mulige evner 
som statsminister. Han er 
meget formel i sin tone, 
han er meget rank i sin 
holdning og for nogen kan 
han meget vel virke som en 
kende arrogant. Ellemann-
Jensen har efterhånden en 
del tid i bagagen som 
formand for Venstre, et 
parti der traditionelt går 
efter statsministerposten. 
Men Ellemann-Jensen står 
ikke til den store 
opbakning hos vælgerne, 
og samtidig er der stor 
fremgang til Det 
Konservative Folkeparti. 
Det svækker Jakob 
Ellemann-Jensen i hans 
drømme og ambitioner om 
at overtage kontoret i 
Statsministeriet.

Han har ikke lykkedes med 
at skabe den opposition til 
Mette Frederiksen, som 
man ellers ville forvente af 
en leder af Venstre. Han 
har ytret kritik i løbet af 
corona og har kastet med 
påstande om løgne og 
manglende tillid, men om 
det virker i befolkningen er 
tvivlsomt. Viser det sig i 
minkkommissionen, at der 
ikke er noget at komme 
efter hos Mette 
Frederiksen, ja så står 
Jakob Ellemann-Jensen 
tilbage med en næse der 
ikke bare er lang, men 
nærmere meget lang. ¨
Det gør sig også gældende 
for Søren Pape Poulsen. 
Han har været ude med en 
lignende kritik – og han 

holder sig ikke tilbage for at 
kritisere regeringen hver 
gang han har chancen. 
Men når Søren Pape 
Poulsen er i spil som 
statsminister skyldes det 
en lang kamp for at få Det 
Konservative Folkeparti 
tilbage på højkant. De har 
været helt nede hvor man 
frygtede for 
spærregrænsen, men med 
Pape ved roret har skibet 
kurs op mod en stærk 
vælgertilslutning og en reel 
chance for at gøre Schlüter 
kunsten efter og sikre en 
konservativ statsminister. 
Søren Pape Poulsen har 
vist nogle af de takter, som 
man kan savne ved 
Ellemann. Men om det er 
nok, det er usikkert.

Den store udfordring for de 
to er, at de er nødt til at 
melde ud hvem der er blå 
bloks 
statsministerkandidat. En 
væven og en tøven heri 
kan blive katastrofal, for 
vælgerne har brug for at 
vide hvem deres stemme 
går til, hvis de stemmer på 
et andet parti end 
nødvendigvis Konservative 
eller Venstre. Der er stor 
usikkerhed om hvorvidt 
Søren Pape Poulsen tør 
tage magten fra Jakob 
Ellemann-Jensen, selv hvis 
Konservative skulle ende 
med at blive større. Vi så 
med Dansk Folkeparti for 
år tilbage, at når man har 
chancen for at gå i regering 
og få magt, så skal man 
tage den. Ellers bliver man 
straffet af vælgerne. Det 

kan blive statsministerens 
fordel, at de blå ikke ved 
hvem der er det største dyr 
på savannen.

Radikale Venstre 
kan koste den rød-
grønne alliance 
livet

Der er slingrekurs hos Sofie 
Carsten Nielsen. Ikke fordi 
hun slingrer i sine 
udmeldinger om fremtiden, 
men fordi det virker noget 
utroværdigt. Hun har meget 
klart meldt ud, at Radikale 
Venstre efter et 
folketingsvalg ikke vil ligge 
mandater til en 
socialdemokratisk et-
partiregering. Det vil de 
ikke, fordi den nuværende 
regering, ifølge Sofie 
Carsten Nielsen, har ageret 
egenrådigt og 
magtfuldkomment.

Det er der som sådan ikke 
så meget tvivl om. Hun 
afviser ikke at støtte en S-
SF-regering, så det er ikke 
fordi hun nødvendigvis går 
med ministerdrømme i 
maven. Men fordi hun ikke 
vil støtte en regering som 
den der er nu. Men hvorfor 
vil man støtte dem nu, hvis 
ikke man vil efter et valg? 
Det virker meget spøjst, at 
man kan have tillid nu, 
men ikke efter et valg – 
endda efter et valg hvor 
vælgerne har haft 
muligheden for at pege på 
de politikere og den retning 
de ønsker, et valg hvor 

coronahåndteringen 
kommer til at spille en rolle. 
Ender det med opbakning 
til Socialdemokratiet her, 
så har vælgerne talt. Men 
der vil Radikale Venstre 
ikke støtte dem. Men det 
vil de nu? Det virker 
besynderligt.  

Meldingen fra Sofie 
Carsten Nielsen har 
naturligvis flere ben, blandt 
andet et ønske, a la Lars 
Løkke Rasmussen, om at 
holde yderfløjene fra 
indflydelse på midten af 
dansk politik. Men det kan 
ende med at koste den rød-
grønne alliance livet. For 
lige nu er Radikale Venstre, 
sammen med SF og 
Enhedslisten med til at 
presse den førte politik i en 
grøn retning. Selvom alle 
partier slår sig op på at 
være grønne, så virker det 
bare ikke til at der reelt er 
andre grønne partier end 
de tre partier der lige nu 
presser regeringen.

Sofie Carsten Nielsens 
ønske om en mere 
midtsøgende politik hvor 
det ikke handler om rød 
eller blå, men om det 
politiske indhold. Hvor det 
er lighederne der skaber 
politik. For hun har helt ret 
i, at der er mange 
lighedspunkter mellem 
Radikale Venstre, 
Socialdemokratiet og 
Venstre. Men der kan der 
også sagtens blive lavet 
politik. Det er det der sker 
nu. Regeringen laver 
politiske aftaler til både 

højre og venstre.

Det er klart, at der er 
perspektiver i et lave 
regering over midten. At 
politik laves her. Det er 
også her det holder længst. 
Lars Løkke Rasmussen har 
lavet et helt politisk projekt 
med dette ønske. 
Yderfløjene kan holdes 
uden for indflydelse, hvis 
partierne i midten laver 
politik. Men her skal man 
også huske på, at der er 
mange der stemmer 
yderligt, fordi de ønsker 
nogen der kan presse en 
regering. Demokratiet er for 
alle valgte, ikke kun for 
dem der kan tælle til 90 
mandater. Det er klart, at 
der er mange mandater på 
midten af dansk politik. Det 
er klart, at det er her det 
meste politik skal laves. 
Men der er også brug for at 
høre yderfløjene.

Radikale Venstre 
udmelding kan blive 
katastrofal for Mette 
Frederiksen. For skal hun, 
som ønsket, fortsætte med 
en et-partiregering, så skal 
hun finde 90 mandater 
uden Radikale Venstre. Og 
det bliver meget svært.

Det er svært at spå om 
hvornår der kommer valg. 
Mette Frederiksen har lagt 
kursen om – og det plejer 
at indikere et valg. Men 
hendes egen position er 
ikke voldsomt gunstig.

28 ONSDAG 23. FEBRUAR 2022

Hvem skal være statsminister efter næste folketingsvalg?
Det kan være 
svært at se, hvem 
der er de klare bud 
på en 
statsminister efter 
næste 
folketingsvalg. 

Af Matthias Runge Madsen

AVISEN POLITIK
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Fredericia Kommune har i 
mange år scoret 
bundplacering efter 
bundplacering på 
beskæftigelsesområdet. 
Der har været store 
udfordringer, som ingen 
rigtigt har kunnet få bugt 
med. Det har gjort, at 
Fredericia Kommune ved 
flere lejligheder har 
nærmet sig skærpet tilsyn 
på området. Venstres 
Peder Tind har stået i 
spidsen for et politisk 
arbejde, med bred 
opbakning i det 
forhenværende byråd.

- Det er det lange seje 
træk, har det flere gange 
lydt fra Venstres politiske 
ordfører, Peder Tind, i de 
forgangne fire år.

Det ser ud til, at det 
arbejde det 
forhenværende byråd har 
stået i spidsen for har 
båret frugt. 
Beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard har i 
et brev til Fredericia 
Kommune orienteret om, 
at det arbejde der er lagt 
gør, at man med alt 
sandsynlighed ikke 
kommer i skærpet tilsyn.

Ny mand i forstår 
ikke kritikken fra 
byrådet 

Peder Tind er ikke længere 
at finde i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget, 
men i stedet i Kultur- og 
Idrætsudvalget. Det nye 
udvalg med ansvar for 
beskæftigelsen er 
Beskæftigelses- og 
Sundhedsudvalget, og her 
har en af Venstres nye 
mænd i byrådet, Louis 
Lindholm, fået plads. Han 
undrer sig over den kritik 
der var i valgkampen.

- Under valgkampen var der 
en del kritik af manglende 
eller ikke-seriøs, måske 
endda forkert, tilgang til at 
højne standarden af 
jobcenterets virke, siger 
Louis Lindholm.

- Der er altid plads til 
forbedringer – så er det 
sagt. Men det daværende 
Social- og 
Beskæftigelsesudvalg tog 
fat og gravede dybt, tog 
gode beslutninger – der nu 
viser sig at have skabt 
flotte resultater, fortsætter 
Louis Lindholm.

Louis Lindholm er meget 
glad for, at Peter 
Hummelgaard nu har 
udsendt et brev til 
Fredericia Kommune. Det 
letter administrativt – og så 
er det et skulderklap til det 
arbejde der allerede er 
lagt.

- Den gode udvikling har 
betydet, at 
Beskæftigelsesministeren 
den 15.2.22, har sendt et 
brev til borgmesteren, der 
efterfølgende er tilgået det 
nye udvalg Beskæftigelses- 
og Sundhedsudvalg. I 
brevet takker ministeren for 
indsatsen og oplyser, at 
kommunen sandsynligvis 
ikke kommer i skærpet

tilsyn. Det skyldes den 
indsats, der er gjort og at 
kommunen forventes at 
leve op til de fastsatte 
minimumskrav, siger Louis 
Lindholm og fortsætter:

- Det er godt, for et skærpet 
tilsyn vil være lig med nye 
og andre indsatser og 
mange rapporteringer – al 
den tid til ville gå fra 
medarbejdernes egentlige 
kerneopgaver.

- Hvad er så årsagen til den 
gode melding?, spørger 
Louis Lindholm – og har 
selvfølgelig selv et svar 
klar.

- Jo, for det første viser de 
seneste ledighedstal, at 
Fredericia har en 
ledighedsprocent på 2,7% i 
december 2021 – 
landstallet er på 2,5 %. 
Tallet var et år tilbage 
(2020) var for Fredericias 
vedkommende på 4,8%, 
forklarer Louis Lindholm.

I det seneste byråd har 
man lavet en 
beskæftigelsesplan og 
igangsat en række 
forskellige initiativer. Man 
har arbejdet med 
forskellige anbefalinger i en 
grundig analyse. Alt det 
spiller, ifølge Louis 
Lindholm, ind i den gode 
udvikling der har været på 
beskæftigelsesområdet.

- Der er udarbejdet en 
Beskæftigelsesplan 2020-
2022 , indeholdende mål 
og initiativer. Der er 
udarbejdet 8 analyser og 
80 anbefalinger via en 
analyseenhed og disse 
anbefalinger er under 
udrulning til gavn for 
borgerne, virksomhederne 
og de ansatte, siger Louis 
Lindholm og fortsætter:

Analysen gik ud på at 
kortlægge en række 
temaer inden for 
beskæftigelsesindsatsen fx 
analyse af 
virksomhedsservise og 
kompetencekrav i 
fremtidens jobcenter. De 
80 anbefalinger er blandt 
andet initiativer til ”Mødet 
med borgeren”, 
”Tværgående samarbejde”, 
”Kommunikation”, 
Organisering”, 
Virksomhedsservice” og 
”Kompetenceudvikling” – 
alle med underpunkter og 
indsatsområder.

- Det gode budskab og de 
bagvedliggende indsatser 
skyldes i høj grad chef, 
ledere og medarbejdernes 
store indsats – tak for det, 
lyder det fra Louis 
Lindholm.

Beskæftigelses-
indsatsen styret af 
ministermål

Fra Beskæftigelses-
ministeriet arbejder man i 
2022 med fem 
ministermål. De fem mål 
lyder således: 

1. Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 
2. Flere ledige skal, 
kvalificeres
3. Flere flygtninge og 

familiesammenførte skal 
være, (e) vforsørgende
4. Flere personer med 
handicap ska, og (i) 
beskæftigelse
5. Virksomhederne skal 
sikres den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft.

- Fælles for målene er, at 
de alle har til formål, at få 
flere med i 
arbejdsfællesskabet og 
dermed sikre danske 
virksomheder den 
arbejdskraft, de har behov 
for. Vigtigheden af at 
fastholde det fokus er kun 
blevet større med 
situationen med Covid 19, 
skrev 
beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard i et 
brev til kommunerne, da 
han meldte de fem 
ministermål ud.

- Lige nu står vi i en 
situation, hvor ledigheden 
er steget, og vi bør udnytte 
denne uforudsete situation 
til at få opkvalificeret den 
arbejdskraft, som 
virksomhederne 
efterspørger. Som 
regeringen også har gjort 
med diverse stimuli-
initiativer, skal vi investere i 
opkvalificering af 
arbejdskraft til fremtidens 
arbejdsmarked. Det er 
også i høj grad kernen i 
mål 2 og 5, lyder det fra 

Peter Hummelgaard, der 
fortsætter:

- Corona-krisen risikerer 
også at skubbe nogle af de 
svagere målgruppe ud af 
arbejdsmarkedet, og jeg 
synes derfor, at vi bør 
holde fast i, at flere 
flygtninge og 
familiesammenførte 
kommer ud på danske 
arbejdspladser. Det gælder 
selvsagt også for personer 
med handicap. Det holder 
vi fast i med en 
videreførelse af mål 3 og 4.

– Mål 1 om værdig 
sagsbehandling har en 
anden karakter, men det er 
særdeles vigtigt, at 
kommunerne holder fast i 
det fokus og tager stilling 
til, hvordan man kan 
arbejde med værdighed 
lokalt. Når vi i det 
kommende stykke tid skal 
have et stort fokus på at 
hjælpe folk tilbage i 
arbejde, er det afgørende, 
at det sker på en ordentlig 
og værdig måde. Det er 
derfor fortsat min ambition, 
at alle ledige skal mødes 
med tillid, respekt og 
værdighed i 
beskæftigelsessystemet, 
lyder det fra Peter 
Hummelgaard.

29 ONSDAG 23. FEBRUAR 2022

Lindholm: Valgkampen viste useriøs tilgang til jobcenteret
Et af de store 
emner i 
kommunalvalgka
mpen i november 
handlede om 
jobcenteret. 
Venstres Peder 
Tind har stået i 
spidsen for det 
politiske udvalg i 
fire år – og her 
blev skudt med 
skarpt. Efter 
kommunalvalget 
har det vist sig, at 
virkeligheden er en 
anden, fortæller 
partifællen Louis 
Lindholm.

Af Matthias Runge Madsen Foto: Thomas Max Lægaard - AVISEN
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Brentford rykker længere 
og længere ned i tabellen. 
Efter at de tog Premier 
League med storm i 
efteråret har hverdagen 
ramt danskerkolonien i 
Londonklubben. Det kan i 
virkeligheden vise sig at 
være Christian Eriksens 
lod i forhold til at komme 
tilbage i en gældende 
kamp hurtigst muligt.

Det helt store problem for 
Brentford har været 
offensivt. I kun en Premier 
League-kamp i 2022 har 
de formået at score to mål. 
I de resterende kampe har 
de enten lavet et eller nul 

mål, og så er det svært at 
vinde fodboldkampe. 
Christian Eriksens force er 
netop at være 
chanceskaberen, og det 
kan komme ham til gode i 
den henseende.

I den uofficielle debut mod 
Southend United, som 
Brentford vandt 3-2 over, 
spillede danskeren en time 
og bidrog med en assists. 
Modstanderen var 
naturligvis af en lavere 
kaliber end Premier 
Leauge-niveau, men det at 
Eriksen, efter i otte 
måneder ikke at have 
spillet en fodboldkamp, kan 
gå ind og gøre en forskel 
vidner om, at han er på 
rette vej og det er oppe 
over med, hvornår han 
løber på grønsværen i 
Premier League.

Fra Brentfords side har der 
hele tiden været 
opmærksomhed på, at 
Eriksen ikke skal kastes i 
ilden for hurtigt, men når 
han i første testkamp 
kunne holde til 60 
minutter, kan der sagtens 
være overvejelser omkring 
at bringe den danske 
troldmand i spil til den 
sidste halve times tid i en 
Premier League-kamp. På 
lørdag spiller Brentford 
mod Newcastle, der ligger 
på 17. pladsen, og det er 
på forhånd udpeget til at 

blive et nøgleopgør. Er 
kampen på vippen, eller 
skal Brentford jagte en 
føring, vil Christian Eriksen 
være ideel at bringe i spil. 
Kigger man på Newcastles 
defensiv har den ikke set 
alt for prangende ud, og 
målt på antallet af 
indkasserede mål er de det 
hold, som har lukket tredje 
flest ind i Premier League, 
og med Eriksens offensive 
kvaliteter taget i 
betragtning, vil han kunne 
gøre en forskel der – især 
når modstanderne er 
blevet mør.

Landsholdet må 
vente

Et andet spørgsmål, der 
melder sig i rækken er, 
hvornår Christian Eriksen 
så er klar til landsholdet. 
Det spørgsmål afhænger 
af, hvornår han har vist sig 
at være i stand til at starte 
inde for Brentford og 
samtidig gøre en forskel. 
Den dag, at Eriksen er det, 
så er han naturligvis blandt 
Kasper Hjulmands 
udvalgte. Landsholdet 
samles igen i uge 12 og 
13, hvor der står Holland 
og Serbien på menuen i to 
træningskampe.

På nuværende tidspunkt er 
det ikke realistisk, at 
Christian Eriksen er med i 

den trup. Ser man på det 
fra et perspektiv, hvor han 
skal kunne bidrage i 
Brentford, vil det derudover 
være smartest at holde 
ham hjemme og træne 
med klubben. Det er trods 
alt klubben, der betaler 
hans løn, og man skal ikke 
udtages til landsholdet af 
navn, men af gavn. På sigt 
får landsholdet formentlig 
også gavn af Christian 
Eriksen, men en Eriksen, 
der over længere tid har 
fået kontinuerlig spilletid, 
er at foretrække og med 
knap en måned til 
samlingen, er det endnu 
for tidligt.

Det vil være over al 
forventning, hvis Eriksen 
fra dag et starter inde for 
Brentford og kan spille en 
times tid i Premier League. 
Kan han det, så kan et 
comeback til kampene i 
slutningen af marts ikke 
udelukkes, men det 
scenarie er ikke i spil 
endnu. Christian Eriksen 
kan ikke ”nøjes” med at 
have spillet to-tre kampe 
fra start for at være tilbage 
på landsholdet efter så 
lang en pause fra 
fodboldbanen.

Derfor skal man mere 
kigge hen mod juni, hvor 
Danmark spiller fire kampe 
i UEFA Nations League. Der 
vil det til gengæld være en 

overraskelse, hvis netop 
ikke Christian Eriksen er 
med. Til den tid vil han over 
flere måneder have haft 
kontinuerligt forløb med 
spilletid på et højt niveau, 
og går alt som alle håber 
og tror, har han gjort en 
forskel for Brentford i deres 
bestræbelser på at sikre 
sig endnu en sæson i 
Premier League.

Fremtiden 
klubmæssigt

Christian Eriksens 
nuværende kontrakt løber 
frem til sommeren 2022, 
og spørgsmålet er hvad der 
efterfølgende skal ske. 
Præsterer Eriksen på det 
niveau, som han tidligere 
har haft, vil han uden tvivl 
være interessant for større 
klubber end Brentford, men 
på den korte bane har 
danskeren et mål, der 
vægter over det 
klubmæssige. Han vil med 
til VM i Qatar, der afholdes 
fra den 21. november og 
frem til den 18. december.

For at være i betragtning til 
den danske VM-trup skal 
Eriksen spille fast, og det 
vil han med statsgaranti 
komme til i Brentford, hvis 
han kommer tilbage på det 
niveau, som vi tidligere har 
set ham på. Det er ikke 
sikkert, at han vil komme til 

at spille en markant rolle i 
en større klub, og det er 
derfor et sats at tage, hvis 
Eriksen skifter til en større 
adresse allerede til 
sommer.

Samtidig skal man huske 
på, at i Brentford får 
Christian Eriksen 
trygheden i form af 
London, som han kender 
som sin egen bukselomme 
fra tiden i Tottenham, og 
derudover er Brentford en 
danskerkoloni, hvor han er 
omgivet af en stab og en 
del spillere, som kender 
ham, og det aspekt skal 
man ikke underdrive. 
Derfor vil det være en 
overraskelse, hvis Christian 
Eriksen allerede skifter 
Brentford ud med en ny 
klub til sommer, når han 
har sat VM som sit helt 
store mål. Når Eriksen har 
vist sig frem i nogen tid, og 
hvis alt går vel, har været 
med til VM, kan han sætte 
næsen op efter at vise sig 
frem på den helt store 
europæiske klubscene 
igen.

Inden spekulationerne om 
fremtiden bliver for store, 
skal Eriksen dog først have 
sin officielle debut for 
Brentford, og går det som 
præsten prædiker, kan det 
meget vel blive på lørdag.
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Hvornår får Eriksen debut?
Christian Eriksen 
er godt i gang med 
træningen i 
Brentford og har 
også fået en 
uofficiel debut i en 
reserveholdskamp, 
hvor han tilmed 
lavede en assists. 
Næste spørgsmål i 
rækken er, hvornår 
han løber på 
banen i Premier 
League, og det kan 
meget vel være 
snart.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: DBU Foto / Anders Kjærbye
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