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Baggrunden er en ny 
politisk tendens, hvor 
politikerne er begyndt at 
interessere sig massivt for 
hvordan de kan få kontrol 
over den teknologiske 
udvikling på internettet, 
hvor befolkningen siden 
begyndelsen af nullerne 
har fået uanede 
muligheder for at ytre sig 
og skaffe informationer 
uden om 
statskontrollerede 
instanser.

Sprogbruget man 
anvendte i oplægget til 
høringen viser en 
forudstemt negativ 
indstilling til den moderne 
teknologis 
gennemslagskraft:

”Den demokratiske 
samtale på de sociale 
medier er udfordret af 
flere problematikker: den 
hårde tone, 
ekkokammeret, 
algoritmejagten, 
spilleregler, der fastsættes 
af private aktører, kravet 
om at være online 24/7. 
En udvikling som både 
borgere og politikere i 
stigende grad udtrykker 
bekymring for”, skrev 
man.

Generaliseringerne om den 
hårde tone, ekkokammeret 
og kravet om at være 
online 24/7 er 
udelukkende subjektive 
påstande fremsagt af 
initiativtagerne til høringen. 
Algoritmerne og 
spillereglerne er derimod 
de private aktørers 
softwareteknologiske 
udvikling. Den egentlige 
begrundelse for høringens 
afholdelse kan findes i 
afsnittet umiddelbart efter:

”Da de sociale medier er 
en væsentlig kilde til 
information for en stor del 
af befolkningen, og mange 
af borgernes samtaler 
foregår på de sociale 
medier, skal ovenstående 
problematikker tages 
alvorligt. Især fordi flere og 
flere borgere og politikere 
afstår fra at deltage i 
debatterne og 
meningsudvekslingerne”.

Som det fremgår af disse 
sætninger drejer det sig 
om kontrollen over 
informationer, men ikke 
mindst hvad man må sige i 
det offentlige rum. En stor 
del af befolkningen bruger 
de sociale medier til at 
skaffe informationer, og det 
sker udenfor politikernes 

og embedsfolkenes kontrol. 
I den eksisterende 
lovgivning findes der i dag 
allerede paragraffer, der 
forbyder forskellige former 
for ytringer, og der har 
været eksempler på 
straffesager mod brud på 
disse paragraffer, når 
gerningen er sket på 
internettet. Således er der 
ikke forskel på ytringer på 
internettet eller andre 
medier. Alligevel er der 
denne særlige interesse for 
virksomheder som 
Facebook, Google og 
Twitter.

Den enkeltes ret til at ytre 
sig frit har været et 
grundelement af den 
danske lovgivning siden 
etableringen af den 
demokratiske stat. 
Adskillelsen af magten i tre 
instanser – en lovgivende 
(politikerne), udøvende 
(myndighederne) og 
dømmende (domstolene) 
magt – har defineret 
demokratiets 
selvforståelse. Hvorfor er 
det så, at der 
tilsyneladende, ifølge 
politikerne, er problemer 
med specielt de nye 
teknologier?

Problemet er at folk, altså 

borgerne, rent faktisk giver 
deres mening til kende. 
Nyopfindelser som ”likes” 
og ”delinger” kan skabe 
enorm opmærksomhed 
omkring et synspunkt. Det 
man kalder en ”viral” 
effekt. De algoritmer som 
politikerne (og ikke mindst 
embedsfolkene) er 
utilfredse med, er dem der 
eksponerer et populært 
synspunkt for flere andre: 
Når et opslag bliver 
populært, vil det blive vist 
for mange andre. 
Algoritmen er dybest set en 
softwarekode. I Facebooks 
og Googles tilfælde holder 
denne kode øje med om at 
opslag skaber meget 
aktivitet. Hvis det er 
tilfældet, går koden ud fra 
at andre også kan have en 
interesse i at se opslaget.

Dette er denne kode, 
algoritmen, der har skabt 
Facebook og Youtube. Den 
sidstnævnte tjeneste ejes 
af Google og er en af 
verdens mest besøgte 
internetadresser. 
Virksomhederne har 
formået at lave et produkt, 
der finder ud af om den 
enkelte kan være 
interesseret i et bestemt 
indhold, og efterfølgende 
tilbyde dem det, de godt 

kan lide.

Men det har mange 
mennesker med magt et 
problem med. Ordet 
”shitstorm” er stort set 
opstået som en 
konsekvens af denne 
effekt, hvor brugerne på de 
sociale medier deler, liker 
og kommentere på aktuelle 
sager. Meget tyder på, at 
det bryder store dele af 
politikere og embedsfolk 
sig ikke om, hvis de delte 
opslag handler om deres 
udøvelse af magt. På den 
måde er det kontrollen 
over, hvad folk må se, 
mene og aktivere sig i, der 
i disse dage ruller sig ud 
over det meste af verden.

Man kan groft set opdele 
spørgsmålet om de sociale 
medier i to hovedretninger. 
Først er der dem, der 
mener det er en skadelig 
teknologi. Dernæst er der 
dem, der mener det er en 
berigende teknologi. Hvis 
man tilhører dem, der 
finder de sociale medier 
skadelige, så ønsker 
mange i gruppen 
regulation eller forbud. Er 
man derimod i den anden 
kategori, så betragter man 
de sociale medier som en 
del af retten til at ytre sig, 

og ønsker at magthaverne 
blander sig udenom.

Skulle det lykkedes for 
magthaverne i verden at få 
kontrol med Facebook, 
Twitter og Google, vil der 
dog opstå et nyt problem 
for dem: Hvis man indfører 
censur, er sandsynligheden 
for at folk finder andre 
platforme at ytre sig på 
stor. I forvejen findes der 
alternativer som Reddit 
eller TikTok, og historien 
har vist at nye tjenester 
skyder op som paddehatte. 
Årsagen er simpel nok, 
nemlig at folk finder ind i 
de fællesskaber og hos de 
tjenester, der mætter deres 
behov.

Men det væsentligste 
punkt er, hvorfor der i det 
hele taget bliver skelnet 
mellem digital adfærd og 
den adfærd, mennesker 
har i ”den virkelige 
verden”. For de sidste 20 
år er det digitale smeltet 
massivt sammen med ”det 
virkelige”. Og uanset om 
man kan lide en ytring på 
internettet eller ej, så 
kommer den fortsat fra et 
menneske. Ikke en 
”amerikansk techgigant”.

Kampen om ordet
Den 18. januar 2022 
afholdtes der en 
høring i Folketinget, 
hvor man på 
Folketingets egen tv-
kanal kunne følge 
med i det politiske 
univers egen 
forståelse af det, man 
kaldte for ”den 
demokratiske samtale 
på de sociale medier”. 
Lignende seancer har 
udspillet sig andre 
steder i den vestlige 
verden, herunder i 
USA.

Af Janus Bang
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- Det startede med, at jeg 
gik og havde nogle tanker 
om, at jeg gerne ville noget 
andet end at være 
sparekassedirektør. Her 
tænkte jeg bare, at det 
kunne være sjovt at være 
restauratør. Pludselig 
dukkede muligheden så 
op, og så slog jeg til, siger 
Claus Hansen.

At åbningen af Marsvinet 
er ramt ind i en svær 
coronapandemi, har 
naturligvis også påvirket 
situationen, men samtidig 
har der været mange gode 
oplevelser og events:

- Det er klart, at vi har 
kunnet mærke de her 
nedlukninger. På trods af 
kompensation er vi ramt, 
og det har været ærgerligt. 
Men samtidig er jeg også 
fuld af optimisme, og jeg 
tror på vores koncept.

Maden er lavet 
med kærlighed fra 
bunden
Konceptet er også specielt. 
For det starter med selve 
oplevelsen, hvor man på 
Marsvinet får mad lavet fra 
bunden af. Som Claus 
Hansen bemærker er der 
ingen, der hiver noget 
forberedt ud af 
plastikposer. Og ude i 
køkkenet står kokken da 
også og skræller kartofler 
og piller løg.

- Det helt basale er, at vi 
gerne vil lave det ægte og 
hjemmelavet. Og så finder 
vi jo også nogle dygtige 
musikere, der kan 
underholde. På sådan en 
aften kommer man 
eksempelvis klokken 18. 
Så får man to retters menu 
med hjemmelavet mad. Og 

klokken 20 går musikken 
så på. Det varer cirka 
halvanden time, og så er 
det jo en intimkoncert. 
Bagefter er der da lige tid 
til at få en enkelt øl eller et 
glas vin. Så selvom det er 
på en hverdagsaften, kan 
man altså komme hjem og 
næste dag gå på arbejde 
uden at være færdig, 
smiler Claus.

Glæder sig til 
musikken starter
Den 3. februar 2022 får 
Marsvinet da også besøg 
af Jakob Sveistrup, der 
giver en koncert med pop, 
R&B, soul og blues for fuld 
skrue. Det utraditionelle i 
forhold til hvad man ellers 
ser rundt omkring i 
kulturudbuddet er, at 
Marsvinet tilbyder 
frikadeller med stuvet 
spidskål og fynsk 
æblekage til 
arrangementet. Da 
Marsvinet samtidig ligger 
på marinaen i Middelfart, 
er der både gode 
parkeringsmuligheder og 
mulighed for en speciel 
udsigt og stemning:

- Vi er enormt glade for at vi 
kan få lov til at spille musik 
igen. For selvom vores mad 
også er noget super godt, 
man virkelig kan komme og 
nyde, så er kombinationen 
med de her arrangementer 
også noget særligt, hvis du 
spørger mig. Stemningen til 
vores arrangementer har 
været virkelig god, for når 
først folk kommer ud, så er 
de i afslapningsmode. Så 
det hele flasker sig.

Claus Hansen opfordrer 
folk til at holde øje med 
programmet på Facebook, 
for der kommer hele tiden 
nye tiltag og ideer. Frem 
mod maj måned er der 
programsat:

• Jakob Sveistrup (3. 
februar 2022)

• Blichfeldt Solo (10. 
februar 2022)

• The Dublin Legends (15. 
februar 2022)

• Mek Pek & the Debitors 
(24. februar 2022)

•  Zididada (3. marts 
2022)

• Trine Gadebjerg (10. 
marts 2022)

• Elvis Show (17. marts 
2022)

• John Mogensen Live 
(24. marts 2022)

• The Boss – Tribute til 
Bruce Springsteen (31. 
marts 2022)

• Opvaavni (7. april 2022)
• Tue West (21. april 

2022)
•  Albert Hammond (28. 

maj 2022).

Programmet frem mod 
sommer er dermed sat for 
fuld udblæsning, og hvad 
man så konkret kan få at 
spise til de forskellige 
arrangementer, kan man 
se på Marsvinets 
Facebookside og 
hjemmeside. For Claus 
Hansen og holdet omkring 
restauranten er i konstant 
udvikling. Der arbejdes 
hele tiden på at finde på 
nye spændende ting, og 
hvis der er et fælles træk, 
så er det stemningen, 
fortæller han.

- Vi mennesker går jo ud for 
at hygge os. Og det er lige 
præcis den følelse, vi 
ønsker at skabe. Så vi 
ligger enormt meget energi 
i at få alle de her ting til at 
spille sammen, så vores 
gæster går hjem med en 

god oplevelse, både på 
mad og musik. I forvejen 
holder vi jo også 
receptioner, fester og 
andre sammenkomster, 
hvor gæsterne finder at 
vores stil og beliggenhed er 
perfekt for deres event. Så 
går vi også med tanker om 
at lave ølsmagning, eller en 
fest for voksne over 35 år 
med en DJ der spiller glad 
dansemusik. Og ja, også 
en gourmetaften hvor man 
får tre retters god mad. 
Som du kan se, er vi 
virkelig kreative og tænker 
i nye baner, slår Claus fast.

Fest og glade dage 
på marinaen
Mens vi sidder på 
Marsvinet får man også en 
god fornemmelse af den 
gode placering og udsigt, 
som Claus er begejstret for. 
Den bliver han aldrig træt 
af. Og på trods af 
udfordringerne med 
nedlukningerne, så ryster 
han ikke på fingrene:

- Vi har jo set, at der er stor 
opbakning og mange glade 
mennesker, som godt kan 

lide vores koncept. Vi 
holder fast i det. Tidligere 
har vi haft fede 
danseorkestre og 
eksempelvis Back to Back 
og Lis Sørensen. Der kan 
man virkelig se, hvor god 
en stemning vi får. Til 
sommer er der også 
højsæson, hvor vi sidste år 
så et tætpakket miljø 
omkring marinaen. Så jeg 
pønser på at se om vi kan 
strikke en marina fest 
sammen med udendørs 
musik og fest i gaden. Det 
glæder jeg mig helt vildt til, 
fortæller Claus Hansen.

Bankmanden der blev 
restauratør er ekstra glad 
for at AVISEN også 
udkommer i Fredericia, for 
han vil glæde sig til at 
invitere flere fredericianere 
indenfor, der måske ikke 
ved at Marsvinet findes, 
selvom de to byer har 
meget tilfælles:

- Hvis man ikke allerede 
har hørt om os i Fredericia, 
så kig endelig over, for vi 
garanterer en god 
oplevelse, slutter Claus 
med et smil.
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Marsvinet er til glæde og god stemning
Siden Claus 
Hansen smed 
banktøjet og 
besluttede sig for 
at åbne Marsvinet i 
Middelfart, har der 
været meget at se 
til.

Af Janus Bang

Foto: Janus Bang - AVISEN
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Der mangler arbejdskraft i 
branchen, og for at slå to 
fluer med et smæk var der 
arrangeret jobdating på 
EUC Lillebælt i Fredericia.

Til at starte med var der 
oplæg i auditoriet på 
Teknikervej 2, hvor 
uddannelseschef Hugo 
Brund Nielsen bød 
velkommen sammen med 
Job7, der er et samarbejde 

mellem kommunerne i 
Fredericia, Middelfart Vejle, 
Kolding, Billund, Vejen og 
Haderslev

Efter at have fortalt om 
dagens program fik de 
fremmødte virksomheder 
lejlighed til kort at fortælle 
lidt om dem selv, og 
efterfølgende gik turen 
over i en lagerhal, hvor den 
stod på jobdating. De 
omkring 80 tilmeldte tog 
turen ind i lagerhallen, hvor 
de kunne gå rundt og tale 
med de virksomheder, som 
de fandt interessante.

I alt var der tilmeldt 20 
virksomheder, og en af 
dem var Jørgen Jensen 
Distribution A/S, der ligger i 
Ikast, som bekræftede, at 
branchen generelt mangler 
medarbejdere, hvilket også 
er tilfældet med dem.

- Vi kunne godt tænke os at 
få to-fire ekstra ansatte, 
siger Lars.

Mens flere af de 
tilstedeværende 
virksomheder fortalte, at de 
søger efter lærlinge, men 
det er ikke tilfældet for 
Jørgen Jensen Distribution.

- Vi vil gerne skubbe 
lærlingene til senere på 
året, da vi lige har skrevet 

kontrakt med seks 
lærlinge, så vi er booket op 
på den front, siger Lars og 
oplyser, at firmaet 
transporterer stykgods, 
samt tæpper og gulve.

Under præsentationen blev 
der fortalt, at flere 
virksomheder havde meldt 
fra grundet covid-19, og 
seniorkonsulent hos EUC 
Lillebælt, Ejner Thomsen 
Lind, fortæller at der var en 
stor bruttoliste på 
virksomheder, der mangler 
arbejdskraft

- Listen var på 60 
virksomheder, der mangler 
fra vores nærområde, siger 
seniorkonsulenten og 
fortsætter:

- Man mangler faktisk stort 
set hele tiden. De 
chauffører, som er i 
branchen, er ved at være 
gamle og 
gennemsnitsalderen bliver 
højere og højere, så vi skal 
have nyt blod ind. Man skal 
huske, at et chaufførjob er 
alt lige fra små pakker til at 
køre med 70 tons 
modulvogne, det svinger 
meget. Der er både 
morgen, dag, aften og 
natarbejde, og nogen bor i 
bilerne fra mandag-fredag, 
så det er vidt forskelligt, 
hvad man laver.

At EUC Lillebælt afholder 
jobdating-arrangementet 
sammen med Job7 er ikke 
nogen tilfældighed.

- Vi samarbejder med 

jobcentrene hele tiden. 
Som seniorkonsulent har 
jeg med ni jobcentre at 
gøre, så det er ikke 
fremmede for os, slutter 
Ejner Thomsen Lind.

Stor 
chaufførmangel
I slutningen af 2021 
fortalte direktør fra 
Danskpersontransport, 
Michael Nielsen, at der 
mangler omkring 1.500 
taxachauffører, 1.500 
buschauffører og omkring 
3-4.000 lastbilchauffører. 
Ifølge branchedirektør fra 
Dansk Industri, Michael 
Svane, skyldes det, at der 
er højt aktivitetsniveau i 
dansk økonomi, og at der 
af den årsag skal 
transporteres meget.

Michael Svane peger også 
på, at der er en stor 
afvandring af chauffører. 
Flere har nået 
pensionsalderen, mens 
flere har valgt et 
brancheskifte, hvor 
arbejdstiderne er mere 
stabile end i 
transportbranchen.

- Den ene ting, der kan 
gøres, er at gøre det 
attraktivt og få fortalt, 
hvorfor det er godt at være 
chauffør, hvad end det er 
bus-, taxa- eller 
godschauffører, og hvad 
det indeholder at være 
chauffør, fortalte Svane i 
slutningen af 2021.

Ifølge branchedirektøren er 

en af mulighederne, som 
det er tilfældet med EUC 
Lillebælt og Job7, at 
forsøge og rekruttere til 
transportbranchen via 
jobcentrene og gøre 
opmærksom på 
jobmuligheden til personer, 
der er på 
overførselsindkomst.

Uddannelses-
muligheder
Ønsker man at tage 
uddannelse inden for 
transportbranchen kan 
man tage eksempelvis 
vejgodstransportuddannels
en, som er en mulighed på 
blandt andet EUC Lillebælt. 
På uddannelsen lærer man 
at køre forskellige former 
for lastbil beregnet til 
godstransport, 
tanktransport, renovation 
eller flytteopgaver.

Uddannelsen består af et 
grundforløb, der tages på 
en erhvervsskole og varer 
20 eller 40 uger, samt et 
hovedforløb, der veksler 
mellem praktikperioder og 
skoleforløb, hvor man kan 
vælge mellem forskellige 
specialer, der er som 
følger:

• Godschauffør (3 år og 6 
måneder)

• Renovationschauffør (3 
år og 6 måneder)

• Tankbilchauffør (3 år og 
6 måneder)

• Flyttechauffør (3 år og 
6 måneder)

• Kørselsdisponent (5 år)
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Transportbranchen var på medarbejderjagt
Transportbranchen 
mangler generelt 
medarbejdere, og 
derfor var der 
tirsdag den 18. 
januar et 
arrangement på 
EUC Lillebælt, hvor 
virksomheder kom 
for at møde ledige 
fra syv jobcentre i 
området.

Af Patrick Viborg Andersen

Ejner Thomsen Lind. Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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  SAMFUNDAVISEN

Første debataften i år om 
Det ønskede Samfund 
kredsede om, hvad det 
egentligt er, vi vil med 
samfundsdebatten? Hvad 
savner vi i debatten? Hvilke 
emner trænger sig mest 
på? Hvilken debatform 
egner sig bedst og skaber 
de handlinger, som vi 
ønsker? Hvem skal vi have 
med i debatten? Og hvor 
begynder vi? Svarene tager 
vi hul på i denne artikel.

Samfunds-
debatten
Samfundsdebatten er 
livsnerven i demokratiet, og 
samfundsdebatten er 
afgørende for demokratiets 
udvikling. En debat, der er i 
pagt med tiden og 
samtidigt langsigtet. En 
debat, der både er konkret 
og perspektiverende, men 
også en debat, der finder 
frem til reelle og 
håndterbare løsninger. 
Løsninger, som vi i 
fællesskab konkret handler 
på, fordi beslutninger er 
intet værd uden rettidig, 
konkret handling. Det 
gælder store så vel som 
små beslutninger.

Derfor fastholder Det 
Ønskede Samfund visionen 
om, at vi vil skabe en bred 
samfundsdebat, der søger 
konkrete løsninger på 
aktuelle og ubærlige 
problemstillinger. Løsninger 
som bringer os henimod 
Det Ønskede Samfund, og 
som bygger på en ordentlig 
og åben dialog og med 
respekt for andres 
meninger.

Debatemner
Hidtil har vores 
debatemner været præget 
af to indgangsvinkler: Hvad 
er det ved vores gode 

danske samfundsmodel, 
som vi vil bevare, og hvad 
er det, vi vil forandre og 
nyskabe.

I oplægget til debatten 
skrev vi om alle de tavse, 
tabubelagte og ikke 
offentligt italesatte 
problemstillinger og 
udfordringer. Under 
debataftenen blev behovet 
for mere konkrete og 
”jordnære” 
problemstillinger dog 
fremhævet af flere 
deltagere. Mere 
sprængfarlige emner skal 
frem i debatten, samtidig 
med at vi fastholder vores 
gode debattone som vi i de 
to første sæsoner har 
etableret med hinanden. 
Nye emner kom også på 
banen: Den stigende 
ulighed, ligestilling mellem 
kønnene, og hvordan får 
alle mennesker i vores 
fantastiske samfund 
mulighed for at bidrage, 
ligesom folkeskolens 
udfordringer blev 
endevendt i en 
spændende dialog.

Debatformen
Vores neutrale 
debatplatform er vigtig og 
fungerer godt. Vi har skabt 
en ordentlig, lyttende og 
konstruktiv debattone, hvor 
vi udveksler idéer, tanker 
og holdninger. Vi bliver 
klogere, og vi har behov for 
at gøre debatformen mere 
eksperimenterende ved at 
inddrage kunst og kultur, 
rollespil, sjov og ballade, 
som inspirerer til 
nyskabelse.

Vores demokrati savner 
ofte evnen til at gå ind i 
åbne, konstruktive dialoger 
mellem politiske 
modstandere. Vi ønsker 
derfor at skabe en 
kompromisskabende 
debatform. En debatform, 
der bringer nogle af de 
ubærlige problemstillinger, 
som vi stadig er lige uenige 
om, ud i det åbne rum. Så 
evnen til at indgå 
kompromisser mellem 
meget uenige mennesker 
og evnen til at respektere 
modstanderens 
synspunkter, vil vi gerne 

træne gennem vores 
debatform. At indgå 
kompromisser og stå ved 
de indgåede kompromisser 
er en af hjørnestene i et 
sundt demokrati.

Den konstruktive dialog 
skal ikke foregå, som vi ser 
det i dag. I dag laves de 
politiske kompromisser i 
kulissen bag de lukkede 
døre på Slotsholmen. Den 
reelle politiske debat og 
kompromissøgning fører et 
meget tilbagetrukket liv i 
forhold til det pressen 
refererer, og borgerne får 
indsigt i. Det skaber 
mistillid og skader 
politikernes troværdighed. 
For hvordan er det, at de 
som ”uforsonlige politiske 
modstandere” på en nat 
kan komme ud, og så 
pludseligt være enige om 
dét, de dagen før var ved at 
rive hovedet af hinanden 
på, men nu pludseligt er 
enige om? En kedelig 
moderne politisk trend, 
som skal laves om. Den 
politiske scene og det 
politiske værksted, hvor 
rammerne for 
samfundsdannelsen 

skabes, skal genåbnes for 
alle og medinddrage alle 
relevante aktører. Derved 
skaber vi mulighed for 
bedre og nødvendige 
resultater for samfundet.

Den helhedsorienterede 
tilgang til 
samfundsudviklingen 
kræver også en debatform, 
som baserer sig på 
grundige forberedelser. Det 
gælder alle aktører. Det 
nytter ikke, at beslutninger 
træffes og kompromisser 
etableres på baggrund af 
manglende forberedelse og 
det, som reelt er tilstede på 
det tidspunkt 
beslutningerne træffes og 
kompromisserne indgås.

Vi vil derfor indlægge en 
ekstra arbejdsgang i 
forhold til vores 
debataftener, hvor vi 
gennem vores 
multimedieplatforme 
varmer debatten op, så alle 
deltagere har mulighed for 
at være godt klædt på til de 
efterfølgende debataftener.

Deltagerne

I dag har vi 70-80 følgere, 
der modtager vores 
artikler, nyhedsbreve m.v. 
direkte. Vores artikler i 
AVISEN rækker nu ud til 
potentielt ca. 90.000 
læsere. Samtidig har vi 
opbygget en meget stærk 
kerne af debattører fra 
hele landet, som danner 
grundstammen i vores 
debatter og 
debatresultater. Det er 
rigtig godt.

Men vi vil gerne have flere 
med i debatterne, så vi 
styrker mangfoldigheden 
og bringer mange 
forskellige politikere, 
erhvervsfolk, forskere, 
almindelige borgere, fag-/
interessegrupper m. fl. 
sammen i en konstruktiv 
dialog. Forskelligheden vil 
gøre os stærkere.

Næste debataften 
i 2022
Næste debataften foregår 
virtuelt på Zoom torsdag 
den 17. marts 2021, kl. 19-
21.

Den aften sætter vi 
Folkeskolen og 
Erhvervsskolerne til debat i 
en dialog mellem 
skoleledere, forskere, 
lærere, erhvervslivet, 
politikere, elever, 
interesseorganisationer 
m.fl. Det gør vi, fordi det 
endnu ikke i de sidste 25 
år er lykkedes de 
involverede parter at løse 
de uddannelsesproblemer, 
som vore unge stadig står 
overfor. Det kræver konkret 
handling.

Kom og vær med – Vi 
glæder os til at se dig.

Tilmelding til Erik 
Schwensen (es@es-
leadership.dk) senest 
torsdag den 17. marts 
2021, kl. 12.

Du er velkommen til at 
tilmelde dig allerede nu.

Send gerne jeres 
oplevelser og tanker tilbage 
til os om Det Ønskede 
Samfund.

De to debattører 
ser nærmere på, 
hvorfor visioner er 
vigtige.

Derfor er visionen vigtig
12

Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Fredericia har siden 
midten af 1860’erne været 
en jernbaneby med en 
stærk tilknytning til DSB. 
Efterhånden som det 
danske jernbanenet blev 
udbygget, blev Fredericia 
en helt central bastion i 
midten af Danmark. 

I 1930’erne ønskede DSB 
at skabe en mindelund for 
de ansatte ved DSB, som 
omkom, mens de var i 
tjeneste, og det var helt 
naturligt for DSB at vælge 
Fredericia som stedet, hvor 
denne mindelund skulle 
placeres.

DSB havde god grund til at 
mindes sit personale i 
1930’erne. Det var ikke et 
ufarligt job, at være ansat 
ved de danske statsbaner 
på dette tidspunkt. I de 
første fire årtier af 1900-
tallet var de omkring 10 
ansatte, der døde i 
tjenesten om året. Det var 
et farligt arbejde, hvor der 
var risiko for mange ulykker 

med de store maskiner. Nu 
skulle disse tab mindes, og 
derfor gik staten sammen 
med Dansk 
Jernbaneforbund, Dansk 
Lokomotivmandsforening, 
Jernbaneforeningen og 
Værksteds- og 
Remisearbejdernes 
Fællesorganisation. Der 
blev samlet midler ind til at 
opbygge en mindelund 
med mindesten og navne 
over alle de forulykkede 
DSB-ansatte.

Søndag den 29. oktober 
1939 stod Mindelunden 
færdig, og den kunne 
indvies i Fredericia på 
Holstens Bastion med en 
stor højtidelighed. Til stede 
var Fredericia Byråd med 
borgmester Frantz Hansen i 
spidsen, trafikminister Axel 
Sørensen, DSBs 
generaldirektør Peter 
Knutzen, repræsentanter 
for de forskellige 
organisationer samt 
statsminister Thorvald 
Stauning og ca. 400 
tilhører. De kunne høre en 
række taler, hvor der var 
forskellige vinkler på det 
farlige arbejde.
 
Eksempelvis fremhævede 
landstingsmanden Charles 
Petersen en anerkendelse 
af det farlige arbejde, men 
at svære ofre måtte 
bringes. ”Alligevel maa 
nogle bringe svære Ofre 
under Udførelsen af deres 

Pligt og ansvarsfulde 
Gerning i Kampen for 
Tilværelsen … Flere af 
Stenene bærer Navne paa 
Mænd, der satte Livet til for 
at redde andre Mennesker 
for Farer. Disse Arbejdets 
Helte skal mindes og æres 
til sene Tider.”

Bag disse ord lå en 
accepteret risiko. Det var et 
farligt virke at arbejde med 

tog og jernbane. Ved 
indvielsen af Mindelunden 
blev der medtaget 385 
navne på afdøde 
medarbejdere, men i de 
kommende år blev der 
medtaget flere navne. Det 
var ikke mindst gældende 
under Besættelsestiden, 
hvor der skete flere ulykker 
og angreb på 
jernbanelinjerne. 

Herudover var der flere 
ansatte ved DSB, der 
efterhånden blev engageret 
i modstandskampen mod 
besættelsesmagten. Flere 
af disse døde eller blev 
henrettet for deres 
modstand. Derfor blev der 
efter Befrielsen opsat et 
helt særligt afsnit i 
Mindelunden for 
modstandskæmperne.
Flere af navnene i 
Mindelunden tilhører 
fredericianere, og de viser 
godt, hvor farligt arbejdet 
kunne være. I 1942 skete 
der en tragisk ulykke på 
Fredericia Banegård ved 
rangerbanen for godstog.

Den 45-årige 
pladsoverportør S.K. 
Johansen omkom i en 

ulykke. Da han skulle koble 
en vogn til et lokomotiv, 
kom han i klemme mellem 
bufferne på vognene og fik 
knust sin brystkasse. Det 
var en tragisk ulykke, som 
var et godt eksempel på, 
hvor farlig en arbejdsplads 
det var ved 
jernbaneterrænet. 

Ulykken fik selvfølgelig 
omtale i Fredericias tre 
aviser; Fredericia Dagblad, 
Fredericia Avis og Fredericia 
Social-Demokrat. De var 
alle enige om, at der var 
tale om en ulykke, men de 
havde temmelig forskelligt 
syn på ulykken. Fredericia 
Avis var byens konservative 
avis. 

Her konstaterede man 
”Kun faa arbejder under 
saa farlige Forhold som de 
fredericianske 
Jernbanemænd, der Nat 
efter Nat maa tage en 
haard Tørn for at klare den 
store Trafik gennem 
Banegaarden og 
Rangerbanegaarden. Det 
kan ikke undgaas, at der af 
og til indtræffer Ulykker.” 
Den indstilling var 
arbejderavisen Fredericia 

Social-Demokrat ikke helt 
enig i. Her ønskede man i 
stedet at forebygge denne 
slags ulykker ved at 
forbedre arbejdsmiljøet for 
jernbanearbejderne.

Dette var blot et enkelt 
eksempel på, at historien 
er til stede i Fredericia, og 
bag alle disse forskellige 
spor efter historien 
gemmer der sig 
menneskelige skæbner. 

DSBs Mindelund står 
stadig på sin plads på 
Holstens Bastion. Der 
kommer heldigvis ikke nær 
så mange nye navne til 
som tidligere, men vigtigt er 
det fortsat at huske på 
denne del af Danmarks 
historie, hvor 
industrialiseringen skyllede 
ind over landet, og hvor 
DSB var med til at koble 
Danmark sammen på 
tværs af landet. 

Både jernbanehistorien og 
industrihistorien er uløseligt 
forbundet med Fredericias 
historie fra midten af 1800-
tallet og frem til vores tid.

DSBs Mindelund på Holstens Bastion
Museumslederen 
ser tilbage på 
hvordan DSB 
Mindelund blev til.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Statsminister Th. Stauning ved indvielsen af DSBs Mindelund. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Indvielsen af DSBs Mindelund. Foto: Lokalhistorisk Arkiv





Middelfart har netop 
vundet 3-1 over 
Nordenskov UIF, men det 
var langtfra givet, at 
Middelfart vandt opgøret. 
Middelfart var ramt af flere 
coronatilfælde, og det 
betød blandt andet, at 
holdet ikke havde spillere 
med, som er vant til at 
spille libero. 

Det var dog ikke til at se 
efter opgøret. Brar og 
holdkammeraterne tog 
bolden i hånden og 
fortsatte inde på banen 

med at hygge sig med 
nogle ungdomsspillere, og 
efter lidt spil, var det tid til 
at gøre status på opgøret 
for Irvan Brar, der 
konstaterede, at holdet 
ikke havde haft de bedste 
betingelser.

- Det var lidt tricky. Vi blev 
testet mange gange, og har 
ikke kunnet træne, fordi vi 
har haft positive test, men 
vi kom og gjorde vores 
bedste, siger Brar.

Kampen i ligaen mod 
Nordenskov betød endnu 
en sejr på kontoen for de 
sejrsvante middelfartere, 
der er på førstepladsen, 
men ude i horisonten lurer 
et større mål.

- Jeg kan kun tale for mig 
selv. At vi er nummer et 
viser selvfølgelig, at vi gør 
det godt, men jeg tænker 
mere på pokalturneringen, 
hvor vi er med i Final4, 
forklarer Irvan Brar.
Den 26-årig canadier 
henviser til stævnet, der 

afvikles den 4.-5. februar. I 
semifinalen møder 
Middelfart VK 
Vestsjælland, som 
Middelfart besejrede 3-1 
på udebane den 14. 
januar. Alligevel kan man 
mærke på Brar, at der er 
stor respekt for 
Vestsjælland, samt Aarhus 
og Gentofte, der er de 
øvrige deltagere. Netop 
Gentofte slog Middelfart i 
sidste års pokalfinale.

- Det har givet os selvtillid, 
at vi vandt sidste år, hvor vi 
peakede på det rigtige 
tidspunkt. Det er gode 
hold, der er med i år, så vi 
skal træne godt og gøre 
vores bedste, siger Irwan 
Brar.

I forhold til sidste sæsons 
hold har MVK skiftet lidt 
ud. Spørgsmålet er, om 
dette års hold, der fører 
ligaen, er bedre end sidste 
års pokalvinderhold?
 Det er et svært spørgsmål. 
Flere af dem, der var her 
sidste år, vil sige, at vi var 

bedre der, men jeg synes, 
at vi har chancen for at 
være et bedre hold i år, 
forklarer Brar.

Brar er en ærgerrig spiller. 
Under opgøret mod 
Nordenskov, der ligger i 
den tunge ende af 
tabellen, var det ikke til at 
tage fejl af canadierens 
indstilling. Uanset om 
modstanderen hedder 
Nordenskov eller rivalerne 
fra Gentofte er målet klart. 
Han vil vinde, og derfor 
sigter han også stort i 
denne sæson, hvor han vil 
gøre alt for at vinde ligaen 
og pokalturneringen.

- Det vil betyde meget. Vi 
tabte semifinalen i ligaen 
sidste år, og det var 
irriterende. I år vil jeg gå 
efter at vinde begge dele, 
siger Irvan Brar med 
henvisning til, at Middelfart 
tabte semifinaleserien 3-1 
til Marienlyst.

Hopper i vandet 
ved triumf
Efter sidste års pokaltriumf 
mod Gentofte var Brar en 
tur i bølgen blå i Marinaen, 
og han tøver ikke på 
spørgsmålet, om han vil 
gentage det.

- Hvis vi vinder, gør jeg det 
igen, siger Irvan Brar og 
griner.

Kigger man ned over 
Middelfarts hold, er der 
flere udlændinge på 
holdkortet, men i tidligere 
tilfælde har de valgt at 
skifte fra klubben efter en 
enkelt sæson. Det er dog 
ikke tilfældet med Irvan 
Brar, der i sidste sæson 
blev kåret til ligaens MVP 
(Most Valuable Player).

- Jeg har det godt her. Der 
er en god kultur i klubben, 
og overgangen fra Canada 
til har var været nem. Der 
er flere grunde til, at jeg 
valgte at forlænge med 

klubben, og en af dem var, 
at vi skulle spille med i 
Europa Cuppen, siger Brar.

Middelfart tabte 3-0 i 
begge opgør til PAOK i den 
indledende runde af 
Europa Cuppen, men hvem 
ved om endnu en sæson 
med europæisk volley på 
programmet kan holde den 
glade canadier i 
Middelfart?

 -Jeg har ikke besluttet mig 
endnu, slutter Irvan Brar. 

Én ting er sikkert. Med 
Brars vinderinstinkt vil han 
gøre alt for at gentage 
sidste års pokaltriumf, og 
kæmpe med til det sidste 
om guldet i ligaen, der skal 
afgøres i et slutspil med 
kvartfinaler, semifinaler og 
finaler.

Om Irvan Brar får drømmen 
om endnu en pokaltriumf 
opfyldt,kommer der svar 
på, når Final4-stævnet 
afholdes i Ceres Arena i 
Aarhus.

På Middelfart 
Volleyball Klubs 
hold, der er 
nummer 1 i 
Volleyligaen, spiller 
Irvan Brar. Det har 
han gjort siden 
2020, hvor han 
kom til klubben.

Canadisk profil nyder livet i Middelfart
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Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Arbejdet til næste sæsons 
trup i Fredericia 
Håndboldklub har været i 
gang længe, og mange 
rygter er løbet igennem 
åen siden offentliggørelsen 
af Gudmundur 
Gudmundsson som ny 
træner, og allerede inden 
det var der også dialog 
med både potentielt nye 
spillere og den nuværende 
trup.

Hele tiden har det ligget 
fast, at FHK har haft nogle 
kontraktudløb at forholde 
sig til, og det har efter alt 
at dømme været en 
prioritet at få dem på plads 
før, at man begynder at se 
sig om efter spillere 
udefra. Der skal to til en 
tango, og hvis parterne 
ikke kunne blive enige, 
kunne man derfor tage 
den derfra.

Det man udefra set har 
kunnet observere er, at 
Emil Tellerup, Martin 
Bisgaard, Anders Kragh 
Martinusen, Mishels Liaba 
og Rasmus Boysen har 
kontraktudløb, og der skal 
ikke tænkes langt før, at 
det giver sig selv, at FHK 
ikke ville forlænge med 
Liaba grundet hans 
skadeshistorik i klubben. 
Det, der virkede som et 
perfekt match, blev 
spoleret af det ene 
skadesforløb efter det 
andet. 

Boysen har egenskaber, 
som FHK kan bruge, men 
med tilgangen af Lasse 
Balstad, der har taget FHK 
med storm, er 

forsvarsspecialisten 
kommet lidt i overskud 
samtidig med, at han i flere 
perioder har døjet med 
skader. Derfor er det 
naturligt, at FHK og Boysen 
skilles.

De tilbageværende spillere, 
der oprindeligt, havde 
udløb, er Tellerup, 
Martinusen og Bisgaard. 
Som anfører, og en spiller, 
der har præsteret på et 
godt niveau i sæsonen, 
giver det mening at 
forlænge med Tellerup. 
Samtidig fordi det har vist 
sig, at FHK har afsøgt 
markedet for en ny keeper, 
hvor Thorsten Fries er 
blevet præsenteret. Det 
kommer til at højne 
niveauet i FHK-målet med 
tilgangen af Fries, og 
samtidig holder man på 
Tellerup, der er gået hen og 
blevet en kulturbærer.

Martinusen kom til FHK 
som en stor profil fra Århus, 
og efter en blandet 
landhandel i den første 
sæson, har man for alvor i 
den her sæson kunnet se, 
hvilket stof den 
venstrehåndede bagspiller 
er gjort af. Man har 
formentlig fra FHK’s side 
vurderet, at man ikke kan 
få mere value for money 
ved at hente en udefra, og 
derfor giver det mening at 
bevare kontinuitet i truppen 
ved at forlænge med 
Martinusen, der er en af de 
spillere i FHK, som 
statistisk er impliceret i 
flest af klubbens mål.

Bisgaard har gang i sin 
bedste sæson i FHK-trøjen. 
Han viste sig fra dag ét, da 
han kom til klubben i 1. 
division i 2018, at han er 
pålidelig. I 
ligasammenhæng har han 
dog ikke skilt sig ud i de 
første par sæsoner, men 
det har han gjort i denne 
sæson. Det er blevet til 46 
mål i 14 kampe, og samlet 
set er hans 
udnyttelsesprocent oppe 
på 82,1 procent. Af spillere, 
der har skudt på mål over 
20 gange i sæsonen, er 
Bisgaard på tredjepladsen i 
hele ligaen kun overgået af 
René Rasmussen fra 
Skjern med 82,2 procent 
og Aalborgs Buster Juul 

med 85,1 procent. Derfor 
er det naturligt, at Bisgaard 
har sat sin signatur på en 
ny aftale.

Oprindeligt havde Jakob 
Frederiksen kontraktudløb i 
2023, men allerede nu har 
man forlænget kontrakten 
med ham. Det er et 
skulderklap til den lokale 
højre fløj, der har gang i sin 
bedste sæson i ligaen, hvor 
han har svinget 
taktstokken på højre fløj. 
52 mål på 64 forsøg er det 
blevet til for Frederiksen, 
som FHK nu har papir på 
frem til sommeren 2024.

Ærgerligt farvel
Oprindeligt havde 
Cornelius Kragh en 
kontrakt, der løb frem til 
sommeren 2023, men 
allerede til sommer 
forlader han klubben. Det 
kan lade sig gøre, da der i 
hans kontrakt er en 
klausul, som gør det muligt 
at skifte til en udenlandsk 
allerede til sommer.

Fredericia Håndboldklub 
oplyser, at der er bud efter 
Kragh fra udlandet, og han 
derfor ønsker at gøre brug 
af klausulen. Det var en 

kalkuleret risiko for FHK, da 
man skrev under med 
Kragh, og det har også 
været til at se på banen, at 
han har givet FHK noget, 
som klubben har manglet.

Cornelius Kragh er kommet 
med en skudtrussel fra 
distancen, som holdet har 
manglet. Han startede ikke 
så markant ud, men som 
sæsonen er skredet frem, 
har Kragh fået gang i 
skudarmen og er blevet 
spillet godt ind i FHK’s 
angrebssystem. Det er 
blevet til 76 mål hidtil i 
sæsonen for ”Corner”, der 
trods han forlader FHK, 
formentlig kommer til at 
spille en hovedrolle i den 
resterende del af 
sæsonen.

Internationalt snit 
over tilgange
Hidtil har FHK holdt sig til 
at hente skandinaviske 
spillere, men den kultur gør 
man op med til sommer. 
Den helt store eksotiske 
tilgang er Reinier Taboada, 
der kommer til FHK fra det 
nordmakedonske tophold, 
RK Eurofram Pelister. 
Taboada, der er 24 år, er 
cubaner og har i denne 

sæson lavet 27 mål og 12 
assists i fem kampe i EHF 
European Cup for Eurofarm 
Pelister, og bedømt ud fra 
YouTube-videoer er det en 
spiller, der fra sin position 
på venstre back, kan lave 
hurtige fodskifte og skyde 
bolden i mål fra distancen.

Med afgangen af to 
højrehåndede bagspillere 
skal FHK have tilgang af 
flere på den position end 
Taboada. Det er endnu ikke 
offentliggjort, hvem FHK 
henter, men AVISEN 
erfarer, at spilleren er på 
plads, og at der blot 
mangler enkelte detaljer 
før det offentliggøres. FHK 
ønsker ikke at kommentere 
på sagen, men ifølge 
AVISENs oplysninger drejer 
det sig om en venstre back, 
der i de seneste sæsoner 
har tørnet ud i 
Bundesligaen. Det er derfor 
en spiller, som Gudmundur 
Gudmundsson har 
indgående kendskab med 
qua hans tid i MT 
Melsungen.

Den sidste spiller, som FHK 
har sikret sig, er som 
nævnt Thorsten Fries. Han 
kommer til klubben fra det 
norske mesterhold 
Elverum, hvor han har 

vogtet mål siden 2019.
Oprindeligt havde Fries 
kontrakt med Elverum frem 
til sommeren 2025, men 
FHK er blevet enige med 
nordmændene om at han 
tiltræder i den 
fredericianske klub til 
sommer. 

Fries har stået fast for 
Elverum, der er fast 
inventar i Champions 
League, og i den 
forbindelse har keeperen 
storspillet ved flere 
lejligheder, og han har 
blandt andet noteret sig for 
en redningsprocent på 54 
procent mod Meshkov 
Brest. Der er derfor tale om 
en keeper, som på papiret 
bør højne FHKs niveau i 
målet.

FHK’s tilgange til 
sæsonen 2022/23:
• Reinier Taboada
• Thorsten Fries
• Venstre back fra 

Bundesligaen (ikke 
offentliggjort endnu)

FHK’s afgange til 
sæsonen 2022/23:
• Mishels Liaba
• Rasmus Boysen
• Cornelius Kragh
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Den store kabale er gået op i FHK
Fredericia 
Håndboldklub har 
næste sæsons trup 
på plads. Den 
endelige 
offentliggørelse af 
en enkelt spiller 
mangler, men 
AVISEN erfarer, at 
parterne er enige 
og at der kun 
mangler en 
formalitet.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Thomas Max Lægaard - AVISEN
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Middelfart skal være en 
rarere kommune at bo i, 
forklarer Anne Poulsen 
Broen.

- Det er helt vildt sjovt først 
og fremmest, men det er 
meget hårdt. Jeg har haft 
det sådan, at jeg genre vil 
bevise, at jeg kan det her, 
selvom jeg er ung kvinde 
uden andet end 
gymnasiet. Jeg vil gerne 
bevise, at jeg kan være 
med på samme niveau 
som de andre. Men det er 
fedt at være i gang, og 
føle, at man rent faktisk 
gør en forskel. Det er jo 
grunden til, at jeg stillede 
op. Jeg vil gerne gøre det 
rarere at være borger i 
Middelfart. Så det er fedt, 
at man føler, at ens 
stemme bliver hørt og 
anerkendt, siger Anna 
Poulsen Broen om sine 
første få uger som 
folkevalgt politiker.

Rundsavene på albuerne 
er skiftet til god dialog
Der er stor forskel på den 
politiske verden Anne 
Poulsen Broen mødte i 
valgkampen og den 
verden, der har mødt 
hende efter det politiske 
arbejde er gået i gang.

- Jeg havde min første 
byrådstale til det første 
byrådsmøde. Der var 
meget ros bagefter. Jeg 
blev ret overrasket over, 
hvordan det egentlig 
fungerer. Jeg har hørt 
mange fordomme om 
politik, 
forhandlingsfaserne og 

mekanismerne. Jeg er 
måske blevet lidt negativt 
overrasket. Jeg havde 
regnet med noget andet. 
Jeg havde regnet med, at 
der var mere gang i den, 
man kommer lige fra en 
valgkamp med rundsave på 
albuerne, men her efter 
valgkampen, skal vi kunne 
samarbejde. Jeg synes, der 
er en god tone. Jeg er 
meget overrasket over, at 
der her efter 
forhandlingerne er et 
fællesskab om at skabe de 
bedste resultater. Jeg føler, 
at vi er et byråd. Vi vil jo i 
bund og grund gerne det 
samme, det er bare et 
spørgsmål om vejen 
derhen vi kan være uenige 
omkring, siger Anna 
Poulsen Broen og 
fortsætter:

- Første gang jeg blev 
indblandet i politik var i 
valgkampen. Der er vi ude 
og markere os, og tale 
skarpe linjer. Men det at vi 
nu har en god dialog, tror 
jeg er meget vigtigt for, at vi 
kan gøre en forskel. Vi 
kommer ingen vegne hvis 
vi bare synes de andre er 
dumme. Det er rart for den 
politiske proces, men også 
for os der sidder der.

Næstformandspost 
i klimaudvalg
Selvom hun ikke er den 
politiker med flest år på 
bagen, har Anna Poulsen 
Broen alligevel fået en 
næstformandspost i et 
udvalg, som hun selv er 
meget glad for. Det er i 
Klima, Natur og 
Genbrugsudvalget.

- Det der skal ske er, at 
Middelfart rent faktisk skal 
være en forgangskommune 
og ikke bare kalde os det. 
Til vores første møde skulle 
vi godkende en 
biodiversitetsstrategi – og 
de nørder, som jeg synes er 
et positivt ord, der 
præsenterede det synes 
jeg bare var fedt. Det er så 
godt, at vi kan inddrage 
eksperter, borgere og 
forvaltningen, for de ved 
mere om, hvad der virker 
end vi gør, siger Anna 
Poulsen Broen og 
fortsætter:

- Jeg vil lægge pres på de 
politiske beslutninger, der 
handler om hurtigere CO2-
neuatralitet, at vi skal være 
en giftfri kommune – og så 
skal vi passe på 
drikkevandet. 
Klimatopmødet ser godt 
ud, men vi skal have 
tallene med. Jeg tror, det 
bliver mere troværdigt, hvis 
vi helt ærligt kan sige, at vi 
er den grønneste 
forgangskommune i landet. 
Det synes jeg, vi i udvalget 
har et stort ansvar for.

Det var dog ikke nogen 
selvfølge, at der skulle 
falde en 
næstformandspost af til 
Anna Poulsen Broen, men 
længere forhandlinger 
gjorde det muligt for hende 
at påtage sig en stor del af 
ansvaret for den 
bæredygtige linje i 
Middelfart Kommune.

- Det var meget lange 
forhandlinger, for til en 
start stod jeg til ikke at få 
en post. Men efter gode 
samtaler med partierne 
endte jeg med selv at 
måtte vælge den her post. 

For det er os unge, der går 
forrest i klimakampen. Der 
er ikke mange, der 
kommunalt har det med 
som en prioritet. Men det 
er så vigtigt. Kommunerne 
kan gøre det meget lettere 
for borgerne i Middelfart at 
være grønne. Vi kan gøre 
det lettere at have en el-bil. 
Vi kan gøre så meget for 
folks vaner. Vi har en 
forpligtelse for de 
fremtidige generationer. 
Det er for mig en af de 
vigtigste problemstillinger 
de næste fire år, siger Anna 
Poulsen Broen.

Kultur skaber 
fællesskaber
Udover en plads i Klima, 
Natur og Genbrugsudvalget 
tager Anna Poulsen Broen 
også plads i Børn, Kultur og 
Fritidsudvalget. Her vil hun 
gerne bringe de unge og 
kulturen tættere sammen, 
forklarer hun.

- Først og fremmest står vi 
overfor store udfordringer 
på det her område. Jeg 
synes faktisk, det ville 
være federe med et børne- 
og familieudvalg og et 

kultur- og fritidsområdet. Vi 
er pressede på børn, men 
det gør, at kulturen står i 
skyggen. For mig er det 
vigtigt, at vi ikke glemmer 
det her. For ellers ender vi 
med børn, der ikke har et 
forenings- og kulturliv, et 
fællesskab uden for 
familien. Så en af mine 
fineste opgaver er at 
hjælpe kulturlivet. De unge 
har haft det vanvittigt 
svært gennem corona, 
siger Anna Poulsen Broen 
og fortsætter:

- Det er vores ansvar som 
politikere, at to af de 
hårdest ramte grupper: de 
unge og kulturlivet, får lov 
til at blomstre. Det synes 
jeg er en af mine vigtigste 
opgaver. Jeg synes på 
mange måder det er 
hinandens forudsætninger. 
Jeg har foreslået et 
kulturklippekort, dels fordi 
kultur kan meget, men 
også for at skabe 
fællesskab. Kultur skal 
fællesskab, det skaber 
glæde og det skaber mere 
dannelse. Det kan det i 
hvert fald, hvis man spiller 
det rigtigt. Det kan også 
være to helt forskellige 

ting, men det kan helt 
sikkert gå hånd i hånd og 
støtte hinanden op.
Når der er valg om fire år er 
Anna Poulsen Broen ikke 
bange for at sætte 
ambitionerne højt. Hun vil 
gerne kunne måles på sin 
indsats, ikke blot på et 
enkelt område, men på en 
hel række vigtige områder 
for Middelfart.

- Jeg vil gerne have sat et 
aftryk på, at det helt 
generelt skal være rarere 
at være middelfarter, 
uanset alder. Vi skal være 
mere klimabevidste, vi skal 
sænke udledningen og vi 
skal være ægte grønne. Vi 
skal skabe en ung 
generation, der er klar til 
verden. Så man skal måle 
mig på, at vi har en ung 
Middelfart-generation der 
er grønnere, der trives og 
der synes, det er rart. Man 
må også måle mig på, at vi 
har mere diverse 
kulturinstitutioner. Der skal 
være kultur for alle, uanset 
hvad man er til. Det er 
noget af det vigtigste for 
mennesker, siger Anne 
Poulsen Broen.
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Anna vil gøre Middelfart til en reelt grøn kommune
Ved 
kommunalvalget i 
november blev 18-
årig Anna Poulsen 
Broen valgt til 
Middelfart Byråd 
for SF, og det er 
med store 
ambitioner for 
Middelfarts 
fremtid, at hun nu 
har taget hul på 
sin første 
byrådsperiode.

Af Matthias Runge Madsen

Anna Poulsen Broen (til højre) med partikollegaen Linda Johnsen til første byrådsmøde i 2022. Foto: Janus Bang - AVISEN

AVISEN   POLITIK



Foto: Thomas Max Lægaard - AVISEN



I mere end 40 år har Kai 
og Winnie stået som ejere 
af Cykel Service, men det 
er slut nu. Senest pr. 1. 
april lukker Kai butikken, 

der ligger på Venusvej 4. 
Efterfølgende starter han 
som mekaniker hos det, 
der fremover kommer til at 

være Cykel Service på 
Dannevirkevej.

Bag den nye cykelbutik er 

Lars Birk Andersen, der i 
forvejen ejer tre 
cykelforretninger i 
Nordjylland, og Phillip 
Jensen, der kommer fra 
Gelsted, hvor han siden 
2019 har haft 
cykelleasingfirmaet Bike-
Lease.

– Vi slog os ned på at lease 
cykle, men grundet corona 
var vi tvunget til at bestille 
flere cykler hjem, og så fik 
vi et større lager og har så 
lavet en forretning nu, siger 
Phillip Jensen.

I bilbranchen er leasing et 
velkendt fænomen, men i 
cykelbranchen er det 
endnu ikke meget udbredt 
endnu. Det er dog gået fint 
oplyser Phillip, om Gelsted-
virksomheden.

– Folk har tænkt, at det er 
nyt, og nogen vil det, og så 
det er gået fint for os, siger 
han.

I første omgang er det ikke 
leasing, at Cykel Service 
kommer til at slå sig end 
ned på.

– Det er primært den 
almindelige kunde, men 
man kan også godt blive 
tilbudt leasing og 
finansiering, hvis man vil 
det. Vi åbner som en 
almindelige forretning, men 
med kvalitetscykler. Vi 

kommer til at lave et 
serviceområde med fokus 
på service af el-cykler 
særligt med Bosch-motor, 
som vi vil slå os meget op 
på, og hvor vi virkelig vil 
vise, hvad vi kan, siger 
Phillip Jensen.

Med Cykel Services 
mangeårig historik i 
branchen er der et 
renommé, som der skal 
leves op til, men med Kais 
fortsatte engagement er 
Phillip Jensen sikker på, at 
det nok skal gå.

– Han kommer til at lære 
os lidt forskellige ting, og vi 
kommer til at lære ham 
noget. Sådan noget som 
leasing kender han ikke så 
meget til, men han kan så 
til gengæld vise os noget 
andet, siger Phillip.

Hele processen med 
ejerskiftet i Cykel Service er 
gået hurtigt. Kort før jul 
startede det, og den 19. 
januar blev der skrevet 
under på papirerne.

– Kai henvendte sig, og så 
kiggede vi lidt på det, og så 
gik det hurtigt. At vi lige 
præcis kommer til at være 
her var ikke meningen, da 
vi faktisk kiggede på et 
lokale ude ved motorvejen, 
men det blev ikke til noget, 
siger Phillip Jensen.

Nu er processen gået i 
gang med at finde et par 
medarbejdere til butikken. 
På sociale medier er der 
opslag med, at der søges 
efter en butiksassistent og 
en cykelmekaniker.

– Vi skyder lidt med 
spredehagl, og så må vi se, 
hvad der kommer af 
henvendelser, forklarer 
Phillip Jensen.

I cykelforretningen vil det 
ikke være som hos andre 
klassiske forretninger. Det 
vil være kvalitetscykler i en 
vis prisklasse, som man vil 
komme til at købe, og det 
vil derfor ikke være den 
typiske citybike, men 
derimod elcykler, ladcykler, 
racercykler og 
mountainbikes.

Hvornår Cykel Service 
præcis slår dørene op på 
Dannevirkevej 5 er endnu 
ikke afklaret, men det 
forventes at blive i løbet af 
februar. Cykel Service bliver 
ikke den eneste nye på 
adressen på Dannevirkevej. 
I det, der senest husede 
Byens Rens, flytter Phillip 
Jensen ind med sit 
forsikringsmæglerfirma 
som er en del af Söderberg 
& Partners.
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Kai overdrager Cykel Service til nye ejere
I løbet af februar 
åbner der en ny 
cykelforretning på 
Dannevirkevej 5, 
men helt ny er 
forretningen ikke i 
den forstand. Der 
er tale om Cykel 
Service, som 
Phillip Jensen og 
Lars Birk 
Andersen, har købt 
af Winnie og Kai 
Juul Jensen, hvor 
sidstnævnte 
fortsætter i 
butikken som 
mekaniker.

Af Patrick Viborg Andersen

Fra venstre: Phillip Jensen, Kai Juul Jensen, Winnie Juul Jensen og Lars Birk Andersen. Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN

AVISEN   ERHVERV





- Jeg kommer ikke til at 
bakke op om en løsning, 

jeg ikke synes er god, bare 
fordi det er det eneste de 
foreslår. Jeg kommer ikke 
til at bakke om, fordi de 
forsøger at presse tiden. 
Jeg skal ikke presses til en 
dårlig beslutning, bare fordi 
nogen siger, vi er løbet tør 
for tid, siger Pernelle 
Jensen, medlem af Børne- 
og Skoleudvalget.

Pernelle Jensen bliver 
bakket op af 
næstformanden for 
udvalget, Cecilie Roed 
Schultz.

- Det er som om, at de ting 
vi vedtager ikke sker. Det er 
meget frustrerende. Men 
her kan jeg se, at nogen 
arbejder på at finde 
løsninger. Jeg synes bare 
ikke, at de har været gode 
nok endnu. Det kunne jo 
godt være, at man skulle 
inddrage de relevante 
aktører. Så jeg håber, at en 
inddragende proces giver 
en ordentlig løsning, siger 
Cecilie Roed Schultz.

Venstre: Der er 
lavet fejl
Børne- og Skoleområdet, 
særligt 
inklusionsspørgsmålet, har 
fyldt meget for Venstre og 
Pernelle Jensen i længere 
tid. 

Derfor ærgrer hun sig nu 
også over, at det hele 
pludseligt skal gå så 
stærkt.

- Hvis man tager selve 
forslaget, er der en række 
bekymringspunkter, som 
jeg ikke vil lægge skjul på, 
at jeg allerede havde, da vi 
første gang vendte det 
sidste år. Det her med at 
splitte børnene op, synes 
jeg ikke er den bedste 
løsning. Både for eleverne 
og for lærerne. Så kan jeg 
også være bekymret for 
om, man går i retningen af 
mere inklusion og ikke, 
som det er vigtigt for 
Venstre, går ind for mindre 
inklusion, siger Pernelle 
Jensen og fortsætter:

- Jeg har meget store 
betænkeligheder ved 
forslaget. Det her er også 
kun et forslag til en 
midlertidig løsning, men 
det er en fem-årig løsning. 
Så det betyder rigtig meget 
for de børn, der bliver 
påvirket. Jeg synes, vi skal 
tænke os rigtig godt om, 
inden vi laver den her 
midlertidige løsning. Jeg så 
gerne en proces, hvor alle 
var blevet inddraget, før vi 
begynder at træffe 
beslutninger.

Politikerne har bedt om en 
inddragende proces, for at 
få inputs med fra relevante 
aktører. Men dette skal 
også omfatte den 
midlertidige løsning, siger 
Pernelle Jensen.

- Som jeg forstår det er den 
inkluderende proces 
omkring den permanente 
løsning. Det kan godt være, 
at det her er midlertidigt, 
men den varer i mange år. 
Så den er også vigtig. Det 
påvirker børnenes 
skolegang i mange år frem. 
Det skal vi tænke grundigt 

igennem, inden vi splitter 
nogen op. At placere den i 
Bøgeskov har man heller 
aldrig haft en snak om, 
hvad det betyder for 
hverken lokalsamfundet 
derude, for de forældre, 
der har børn på skolen 
derude. Man skal have en 
inddragende proces, siger 
Pernelle Jensen.

- Der har været fejl 
tidligere. Jeg er af den 
opfattelse, at der klart er 
sket fejl. Blandt andet i det 
tilfælde, du nævner med 
børnehaven, der var tale 
om klokkeklare fejl, som vi 
heldigvis fik rettet op på, 
svarer Pernelle Jensen og 
fortsætter:

- I denne proces synes jeg 
ikke, det er godt tilrettelagt. 
Vi har gjort opmærksom på 
i udvalget, at der var behov 
for en ny løsning. Vi har 
gentagende gange gjort 
opmærksom på, at vi synes 
det er en vigtig 
problemstilling, der skulle 
løses. Men efter et halvt år 
har det ikke været på 
dagsordenen. Så vigtigt et 

område som det her, så 
kan jeg ikke forstå det.

- Venstre vil gerne, at vi får 
flere børn på 
Frederiksodde, fordi vi vil 
mindre inklusion, så er det 
vigtigt, at vi drøfter det 
ordentligt. Jeg skal ikke 
presses til at træffe en 
beslutning, fordi nogen 
mener vi er løbet tør for tid. 
Det skal ikke gå ud over 
aktørerne, tilføjer Pernelle 
Jensen.

Ifølge Pernelle Jensen har 
hun i længere tid presset 
på for at få en dialog 
omkring fremtiden for 
Frederiksodde. 

Hun har tilmed 
tilkendegivet, at hun først 
var villig til at sløjfe sin 
sommerferie for at drøfte 
mulighederne, men 
dengang var der ikke nye 
forslag på bordet, og 
senest tilbød hun at 
komme i sin juleferie for at 
finde en løsning. Men det 
har ikke været drøftet 
politisk, forklarer hun.

Politikere i skarp kritik af forvaltningen i Frederiksodde-sagen
Hvad gør man med 
en gruppe børn 
visiteret til 
specialskole, når 
der er store 
pladsudfordringer? 
Det spørgsmål har 
længe været en 
del af den politiske 
dagsorden, men 
der er ikke 
kommet en god 
løsning frem. 
Derfor bad de 
forvaltningen om 
en inddragende 
proces, men dette 
er ikke sket, lyder 
det i en skarp 
kritik fra Pernelle 
Jensen (V) og 
Cecilie Roed 
Schultz (Ø).
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- Jeg synes, vi har presset 
på, eller i hvert fald, at jeg 
har, der hvor jeg har haft 
muligheden. Jeg nævnte 
det også, da vi udmøntede 
midlerne til anlæg, vi har 
talt om det med 
budgetaftalen, vi stemte 
imod budgettet, blandt 
andet på grund af 
inklusion. Vi synes, det er 
meget vigtigt, og har sat 
meget fokus på det, siger 
Pernelle Jensen.

Når det pres ikke har ført 
til, at det har nået 
dagsordenen på 
udvalgsmøderne i Børne- 
og Skoleudvalget, så 
skyldes det, ifølge Pernelle 
Jensen selv, ikke at hun 
har svigtet sin opgave. 

Hun har lagt det 
maksimale pres, hun 
kunne som alment medlem 
af udvalget. Det er 
formandsskabet, der 
sætter dagsordenerne 
sammen med 
forvaltningen.

- Som medlem af udvalget, 
har vi fra Venstre gjort 
opmærksomme på det her 
rigtig mange gange. Det er 
ikke os, der laver 

dagsordnerne. Men vi kan 
bare presse på og sige, at 
det her er vigtigt for os. De 
løsningsforslag, der kom i 
sommer, forkastede vi, 
men fortalte, at vi gerne 
mødte ind i sommerferien 
og diskuterede løsninger. 
Så kom alle 
anlægsmidlerne, hvor vi 
satte 40 millioner af til 
Frederiksodde med ønsket 
om en fremtidssikret skole. 
Jeg er da ærgerlig over, at 
det ikke har været på 
dagsordenen. Jeg havde 
gerne afbrudt mine ferier 
for at diskutere en løsning, 
nu når det skal gå så 
stærkt, siger Pernelle 
Jensen og fortsætter:

- Jeg synes, vi skulle holde 
en inddragende proces, 
netop fordi der her ikke er 
en oplagt løsning, som alle 
kan nikke ja til. Derfor er 
det vigtigt, at man er enige 
om, at der er udfordringer 
med de her løsningsforslag. 
Det kunne også være, at 
der kom nogen, der har en 
god idé. Jeg har hele tiden 
gjort opmærksom på, at 
det her er den forkerte vej 
at gå. Det er en midlertidig 
løsning, men det er i fem 
år. Det er halvdelen af 

børnenes skolegang. Jeg 
skal ikke være med til at 
træffe en dårlig beslutning, 
bare fordi vi ikke har haft 
det på dagsordenen før. 
Jeg er ærgerlig over, at det 
er blevet sendt ud uden. at 
udvalget har nået at drøfte 
det. Det skaber en 
usikkerhed for forældre, 
lærere og elever, som jeg 
synes er ærgerlig.

Enhedslisten: Det 
er problematisk
- Vi er ikke blevet orienteret 
særligt meget i udvalget 
omkring det her. Vi har til 
gengæld bedt om, at man 
inddrager alle relevante 
parter. Derfor er det fair 
nok, at mange skulle høre 
om det før os, fordi de så 
skulle vende retur. Så på 
den måde er det i 
princippet ikke 
problematisk. Men det der 
bliver problematisk er, at 
der tilsyneladende ikke har 
været en inddragende 
proces, forklarer Cecilie 
Roed Schultz.

Det er utænkeligt, at alle 
bliver tilfredse, siger Cecilie 
Roed Schultz, men 

påpeger, at man skal finde 
en løsning, der gavner flest 
muligt.

- Jeg har gjort det meget 
klart, at jeg ikke synes vi 
har været oplyst nok om de 
muligheder, der var. Den 
store hurdle er den her 
manglende inddragelse. Vi 
har brug for, at der kommer 
en inddragende proces, 
som vi har bedt om. Der 
må komme en proces, der 
leder op til udvalgsmødet i 
starten af marts. Der 
kommer en proces, hvor 
der skal ske noget 
inddragelse, siger Cecilie 
Roed Schultz.

- Vi er gået nærmere ind i 
flere af forslagene. Nogle 
er skudt til hjørne med 
begrundelser, som jeg ikke 
synes er gode nok. En 
begrundelse er en 
lokalplan, men det er jo op 
til politikerne at justere her 
også. Der er modeller, jeg 
synes er skudt for tidligt til 
hjørne på for spinkelt et 
grundlag. Det er flere af de 
forslag, vi i udvalget flere 
gange har peget på, men 
også som forældre og 
lærere, Danmarks 
Lærerforening og andre 

interessenter har peget på 
som muligheder, fortsætter 
hun.

- Jeg kan godt forstå 
frustrationerne. Jeg vil 
nødigt melde den ene eller 
den anden løsning ude. Det 
er ikke sikkert, at jeg er 
den klogeste i lokalet. Der 
er flere fordele og ulemper 
ved alle forslag. Det vigtige 
for os er at finde den 
løsning med de fleste 
fordele. Jeg tror ikke, vi 
kommer til at kunne lave 
en midlertidig løsning, hvor 
alle synes, det er genialt. 
For så havde det ligget 
mere til højrebenet. Men 
jeg tror på, at vi kan finde 
en løsning, hvor flere er 
glade for den. Problemet er 
bare, at vi har et 
presserende problem, der 
kræver en midlertidig 
løsning. Vi har sideløbende 
en proces om den 
fremtidige proces, den skal 
også være på plads. Men 
det midlertidige er også 
langvarigt. Så den er også 
rigtig vigtig at ramme 
rigtigt, lyder det fra Cecilie 
Roed Schultz.

Hvorfor har det ikke været 
på dagsordenen før?

- Det har været oppe rigtig 
mange gange. Vi har fået 
fremlagt mange forskellige 
løsningsmodeller. Men 
problemet er, at når vi får 
dem fremlagt, så bliver de 
også skudt ned med det 
samme. Jeg er sikker på, at 
mange har arbejdet på det 
her, men man er ikke 
lykkedes med at finde en 
gangbar model. De her 
penge har været afsat i 
langt over et år. Man har 
vidst, at man skulle i gang 
med at lave en langvarig, 
men også en midlertidig 
løsning. Bare de 20 elever 
der er visiteret nu her, der 
fik jeg før jul et svar om, at 
der var plads, men med de 
næste der skal starte, har 
vi svært ved at finde plads 
til. Det er nok også mere 
presset, end vi politikere 
får fortalt. Det pres stiger 
kun. Flere og flere børn 
bliver visiteret til 
specialpædagogiske tilbud, 
samtidig med, at vi har 
ændret på det økonomiske, 
således, at ingen børn 
bliver holdt tilbage. 
Allerede dengang vidste vi, 
at det ville give flere børn. 
Vi har forberedt os på det i 

flere år, svarer Cecilie Roed 
Schultz.

- Jeg synes virkelig, det er 
utilfredsstillende, at man i 
så mange år har kæmpet 
politisk, man finder 
pengene og så sker der 
ikke nok, selvom vi har 
fulgt op hver gang til 
møderne, fortsætter hun.

Hvor går det galt?

- Jeg synes, vi har været 
meget konkrete. Jeg tror, 
man har svært ved at finde 
en løsning, der lever op til 
vores krav. Jeg synes ikke, 
det er urealistisk. Det kan 
godt være, at forvaltningen 
mener det. Jeg synes bare, 
at uanset hvilken type af 
børn, det er, så skal der 
være en ordentlig løsning. 
Vi skal ikke flytte dem som 
spillebrikker. Det er det 
simpelthen for vigtigt til. 
Det her er en stor del af 
deres skoleliv. Så det er 
meget vigtigt, at vi finder 
en løsning der virker god 
for rigtig mange. Det synes 
jeg ikke man er lykkedes 
med nu, svarer Cecilie 
Roed Schultz og fortsætter:

- Vi kunne godt være gået 
med på det bud, der var, 
men det havde ikke været 
en god løsning. Det kan 
godt være, at vi er for 
ambitiøse. Vi vil gerne have 
en god løsning for det sted, 
de skal hen, for de der skal 
derhen – både elever og 
lærere. Der synes jeg, man 
bør bestræbe sig på at 
finde en løsning, der er god 
for alle parter.

- Jeg tænker meget over, 
hvorfor vi ikke er lykkes. 
Jeg synes virkelig, vi har 
gjort alt, vi kunne. Det er et 
område, der i lang tid har 
manglet en direktør. Måske 
har der været fokus på alle 
de ting nært for og ikke på 
de store linjer. Jeg kan ikke 
udelukke, at det er en af 
de ulemper, der har været 
ved at området i en 
periode stod uden direktør. 
Jeg synes ellers, at vi i 
udvalget har forsøgt. Men 
opmærksomheden i den 
øvrige direktion har været 
mange andre steder. Men 
det er kun gisninger, slår 
hun fast.
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CLAY Keramikmuseum og 
CLAY Shop åbnede dørene 

tirsdag d. 18. januar kl. 
10.00 efter at have været 
omfattet af den seneste 
corona-nedlukning af 
kulturlivet. Det har været 
en udfordrende tid, for en 
stor del af kunst handler jo 
netop om mødet med 
publikum.

- Det er det vi er sat i 
verden for – at formidle de 
spændende møder mellem 
kunst og publikum. Derfor 
var det så trist og tarveligt 
igen at skulle lukke ned for 
museet, så vi ikke kunne 
dele de fantastiske 
udstillinger med publikum. 
Vi føler os ganske enkelt 
amputeret, når vi ikke har 
publikum at dele kunsten 
med. Derfor er vi glade for 
igen at genåbne, og 
samtidig er vi optimistiske i 
forhold til vores aktuelle 
udstillinger. Dem håber vi 
meget, at folk vil benytte 
lejligheden til at komme at 
se, siger Pia Wirnfeldt, 
museumsdirektør hos 
CLAY.

- Det er ikke bare trist at 
undvære publikum; det er 

også en udfordring for 
museets økonomi at miste 
så mange indtægter. Derfor 
håber vi, at folk 
forhåbentlig nu har 
oparbejdet et stort behov 
for igen at stimulere livet 
med nogle spændende 
kunstoplevelser – og gerne 
i samspil med andre, 
fortsætter hun.

Tre særudstillinger
Tre meget aktuelle 
særudstillinger
CLAY har slået dørene op 
igen, og det er med tre 
udstillinger, der alle taler 
ind i samtiden.

- I øjeblikket har vi tre 
spændende særudstillinger 
på programmet. I den store 
sal udfolder vi den 
spændende historie som 
de danske stels udvikling 
fra 1775 til i dag. En 
spændende, meget 
righoldig historie om 
stellenes design og 
fremstilling i den tidslige 
kontekst, de er skabt i. Her 
vil man helt sikkert kunne 
genkende flere af de 

udstillede stel, som vi alle 
har relationer til. På den 
måde er stel måske den 
mest folkelige genre inden 
for keramikken, der på alle 
måder binder os samme til 
hverdag og fest. Gæsterne 
kan derfor tit fortælle ud 
fra egen erfaringsrække 
om stellenes historie på 
denne udstilling, der på 
den måde appellerer bredt 
ud til alle, siger Pia 
Wirnfeldt.

- Udover denne meget 
favnende udstilling – hvor 
der også er 
børneformidling – har vi 
også en smuk udstilling 
over temaet natur. Naturen 
er på alle måder rykket 
tættere på vores 
bevidsthed som en positiv 
konsekvens af covid-19. 
Naturen er vigtig for os 
mennesker, men også for 
kunsten. Her har den til 
alle tider dannet grundlag 
for både inspiration og 
fortolkning, ikke mindst i 
keramikken. I den konkrete 
udstilling har vi inviteret tre 
samtidskeramikere til at gå 
i dialog med museets 

historiske samling fra Royal 
Copenhagen. De tre 
keramikere, der på hver 
deres måde fortolker natur 
og naturtemaer, har med 
udgangspunkt i museets 
pragtstykker fra skønvirken 
skabt en række helt nye 
værker til udstillingen, som 
med garanti kan give 
gæsterne en masse glæde 
og positiv energi, forklarer 
Pia Wirnfeldt.

- Vi har også en udstilling 
med Susanne Hangaard. 
Hun arbejder i et 
spændende krydsfelt 
mellem keramik og 
performance art. På CLAY 
viser hun udstillingen dolls 
feminine. Den taler ind i 
feminisme-debatten ved at 
portrættere fem markante 
kvinder, der gennem tiden 
har haft stor indflydelse. I 
fem porcelænsdukker i 
størrelsesorden 1:2 
portrætterer hun Moder 
Theresa, Michelle Obama, 
Milena Trump, Vigdís 
Finnbogadóttir og Camille 
Claudel. De har på hver 
deres måde haft stor 
indflydelse på 

meningsdannelsen i en 
verden, der oftest er styret 
af mænd, og på den måde 
taler udstillingen direkte 
ind i debatten om 
magtrelationer og køn, 
lyder det fra Pia Wirnfeldt.

- Vi glæder os derfor meget 
for publikum, og vi synes 
selv, museet præsenterer 
en bred palette af 
spændende udstillinger, 
der stimulerer til både 
æstetiske oplevelser og 
refleksion, siger Pia 
Wirnfeldt afslutningsvist.

Om CLAY
CLAY Keramikmuseum er 
et levende 
samtidsmuseum og 
Nordens største 
specialmuseum for 
keramisk kunst, 
kunsthåndværk og design

På CLAY Keramikmuseum 
Danmark kan du opleve 
både moderne, 
eksperimenterende værker 
og følge keramikkens 
udvikling gennem et par 
århundreder.   

Corona har 
medført store 
frustrationer i 
kulturlivet, for med 
Corona kom også 
en række 
nedlukninger. 
CLAY – 
Keramikmuseum 
Danmark har 
været blandt de 
nedlukkede 
museer også i den 
seneste 
nedlukning. Men 
nu er de klar til at 
åbne med tre 
aktuelle 
særudstillinger. 
Museumsdirektør 
Pia Wirnfeldt 
glæder sig til atter 
at byde indenfor.

Efter nedlukningen er CLAY åben igen
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Af Matthias Runge Madsen
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Igennem en længere 
periode har det været på 
tegnebrættet, men nu sker 
der noget. I efteråret 2020 
blev det godkendt, at 
kvindefodbolden skulle 
have deres egne faciliteter 
ved Fredericia 
Idrætscenter. Siden har 
sagen været i Kultur- og 
Idrætsudvalget, hvor den 
endelige løsning skulle 
findes, og det er nu 
mundet ud i, at der bygges 
faciliteter på 
grusparkeringen ved 
Fredericia Idrætscenter 
foran FC Fredericias 
træningsbane. I alt bliver 
der anlagt 10.000 
kvadratmeter 
kunstgræsareal, der 
fordeles på én 11 
mandsbane og et 
træningsområde med en 
femmandsbane. Området 
kommer til at blive oplyst af 
otte lysmaster.

- Det er noget, som vi 
kommer til at få stor glæde 
af. Vi har været presset på 
baner ude i klubberne, og 
vi glæder os derfor til at få 
vores eget område. Vi 
havde håbet, at det stod 
klar allerede nu, men nu er 
der lys forude og vi ser 
frem til at tage faciliteterne 
i brug, siger sportschef i 
Fredericia KF, Jess 
Petersen.

Forarbejdet fra Fredericia 
KF har været længe 
undervejs. Styregruppen 
har haft gang i planer om 
et klublokale i Fredericia 
Idrætscenter i det gamle 

lokale, der har huset Idræt 
i dagtimerne, og nu er det 
sidste hak faldet på plads 
med kunstgræsbanen.

- Vi har haft gang i en 
masse, men vi har været 
lidt låst på hænder og ben. 
Nu sker der for alvor noget, 
og det glæder vi os til, siger 
Jess Petersen.

Flagskibet i Fredericia KF er 
klubbens hold i 
Kvindeserien, men der 
gøres også en dyd ud af 
ungdomsafdelingen, og at 
det hele skal være én stor 
enhed.

- Derfor er det også rigtig 
godt, at vi får vores eget. 
Det betyder, at spillerne 
kommer til at kunne se 
hinanden endnu mere på 
kryds og tværs, forklarer 
sportschefen.

Med placeringen af 
kunstgræsbanen ved 
Fredericia Idrætscenter 
giver det ligeledes 
Fredericia KF muligheden 
for, at deres medlemmer 
kan lave lektier før og efter 
træning.

- Der er gode muligheder 
for det inde i FIC i 
forbindelse med 
”Klubhuset” som de lavede 
i forbindelse med 
renoveringen. Det er noget 
vi vil samarbejde med dem 
omkring. Jeg kan huske, da 
jeg selv var knægt, at vi var 
på fodboldbanen hele 

weekenden, og sådan er 
kulturen ikke i dag, men vi 
vil have et sted, hvor man 
kan komme og hygge sig, 
spille fodbold og passe sin 
skole, siger Jess Petersen.

Kan skabe solidt 
fundament
Formand for Kultur- og 
Idrætsudvalget i Fredericia 
Kommune, Peder Tind (V) 
ser frem til, at projektet 
står færdigt, da det giver 
kvindefodbolden i 
Fredericia optimale 
rammer.

- Kvindefodbolden får nu 
sin egen platform at 
udvikle sig på. Vi har med 
banen samt det årlige 
udviklingsskud på 100.000 
kroner i både 2021 og 
2022 ønsket at give 
kvindefodbolden de bedste 
muligheder for at skabe et 
solidt fundament til 
Fredericia KF, siger Peder 
Tind.

Kvindefodbolden boomer 
frem i Danmark. Med 
profiler som Pernille Harder 
og Nadia Nadim har de 
kvindefodboldspillerne 
noget at spejle sig i, og det 
har de senere år smittet af 
på udviklingen i Danmark.

- Der er et stort fokus på 
kvindefodbolden, og et 
smitter selvfølgelig også af i 
Fredericia. Investeringen 
skal ses i lyset af, at vi 

gerne vil give dem gode 
muligheder for at udvikle 
sig, forklarer Tind.

I første omgang er der tale 
om en enkelt 11 
mandsbane på kunstgræs, 
og det ser udvalgs-
formanden som fint i første 
omgang.

- Monjasa Park er 
hjemmebanen for vores 
fodboldflagskib, og nu 
flytter kvinderne derud. Lidt 
længere inde er Madsby, 
hvor Fredericia fF spiller. Så 
man kan vel godt sige, at 
der allerede er masser af 
fodbold i området, siger 
Tind om 
udviklingsmulighederne.

I Fredericia har man, når 
det nye projekt står klar i 
april, 11 mandskunstgræs-
baner i Fredericia fF, 
Fredericia KFUM, EGIF og 
ved Fredericia 
Idrætscenter, men i de 
omkringliggende byer som 
Vejle og Horsens er tallet 
over dobbelt så stort, og 
med den stigende 
interesse i at spille 
udendørsfodbold hele året 
rundt kan behovet opstå 
for flere baner.

- Som formand for Kultur- 
og Idrætsudvalget er jeg 
optaget af blandt andet 
skabe gode rammer til 
idrætslivet. Om der er 
behov for flere baner, 
tænker jeg, at vi skal i 
dialog med klubberne om, 

slutter Peder Tind.

Politiker vil kæmpe 
for flere 
kunstgræsbaner
En af dem, der ikke har 
været politisk involveret i 
kunstgræsbaneprojektet, 
er David Gulløv (A), men 
som næstformand i Kultur- 
og Idrætsudvalget var han 
til stede ved spadestikket, 
der var en glædens dag 
efter en langsommelig 
proces.

- Uanset hvem jeg er 
betyder det noget for mig, 
at Fredericia udvikler sig, 
og at det går fremad i 
idræt. Som en del af Kultur- 
og Idrætsudvalget har jeg 
armene løftet endnu 
højere, siger David Gulløv.

Det stopper dog ikke her. 
Når kunstgræsbanen står 
færdig, er der i Fredericia 
Kommune en 11 mands 
kunstgræsbane i Fredericia 
fF, Fredericia KFUM, EGIF 
Fodbold og altså ved 
Fredericia Idrætscenter. 

- Vi skal have flere, det har 
jeg sagt længe. Vi mangler 
tre baner, forklarer David 
Gulløv.

Kigger man rundt omkring i 
Fredericia Kommune er der 
ikke en 11 mands kunst-
græsbane i TSIF Fodbold, 
Trelde GI og Bredstrup-

Pjedsted (BPI), men i første 
omgang kigger Gulløv på 
andre klubber.

- Jeg mener, at der skal 
være en ekstra i de tre 
store klubber, fortæller han 
og henviser til FfF, KFUM og 
EGIF.

I både TSIF og Trelde er der 
en multibane med 
kunstgræs, men det er ikke 
11-mandsbaner.

- Vi kommer i hvert fald til 
at skulle holde øje med 
TSIF, da de er i vækst. Da 
de fik multibanen skulle 
man have tænkt på det, 
selvom behovet ikke var 
der. Man skulle have kigget 
fremad i stedet for at 
tænke kortsigtet, siger 
David Gulløv.

Fodbolden drejer sig i en 
retning af, at man skal 
spille udendørs hele året 
rundt, og med det danske 
klima kræver det 
kunstgræsbaner. I 
Fredericia har man dog en 
udfordring med antallet af 
kunstgræsbane.

- Vi har ikke baner nok. Vi 
kan sagtens klare os i 
sommerhalvåret, men når 
det kommer til vinter, 
mangler vi. Det vil også 
betyde, at vi får frigjort 
haltid til sportsgrene, der 
er indenfor året rundt, 
slutter David Gulløv.
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Ny kunstgræsbane står klar til april
Tirsdag den 18. 
januar blev der 
taget første 
spadestik til 
kunstgræsbane-
projektet bag 
Fredericia 
Idrætscenter. 
Banen, der 
primært skal 
benyttes af 
Fredericia KF, 
forventes at stå 
klar i april.

Af Patrick Viborg Andersen

Steen Wrist, David Gulløv og Jess Petersen tog det første spadestik. Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Der er langt fra Danmark til 
Belgien, fra Christiansborg 
til Bruxelles. EU har en 

enorm indflydelse på 
danskernes hverdag – 
langt mere end de fleste 
går og tror. Der bliver truffet 
mange beslutninger, der 
regulerer, støtter, og 
fremmer danske interesser. 
Der er mange lovgivninger, 
som vi ikke engang ænser, 
fordi de ikke har en direkte 
betydning for os som 
borgere, men for 
virksomhederne har de 
store effekter. Der er meget 
handel, reguleringer af 
stoffer der giver danske 
varer bedre vilkår og andet. 
Der er selvfølgelig også ting 
der vækker opsigt, blandt 
andet øremærket barsel, 
regulering af farver i 
tatovørblæk og GDPR. På 
godt og ondt betyder EU 
meget for vores alles 
hverdag, og for langt de 
fleste – meget mere end vi 
går og tænker over.

EU-systemet kan være 
meget komplekst at sætte 
sig ind i. Særligt 
magtfordelingen er svær – 

og kan med fordel skydes i 
skoene at være 
udemokratisk. I Danmark 
er vi heldige, at Margrethe 
Vestager har markeret sig 
meget positivt i siin første 
periode, således hun nu 
sidder i en meget magtfuld 
position. Men virkeligheden 

er, at kommissærerne – 
EU’s regering – ikke er 
valgt af folket, men er valgt 
af de enkelte lande og 
derefter fordelt efter EU-
præsidentens ønsker og 
politiske forhandlinger. De 
fleste kender til Margrethe 
Vestager, dels fordi hun 
tidligere var et stort dansk 
politisk navn – og dels fordi 
hun har slået sig op på 
meget store sager.

Vi kender ikke de 
folkevalgte
Men der er én institution i 
EU, der består 
udelukkende af folkevalgte. 
Vi har hvert femte år 
direkte valg til Europa-
Parlamentet, der med 
Lissabon-traktaten fik 
meget større indflydelse på 
beslutningerne. Her er 
valgt 14 danskere, ud fra 
en fordeling efter 
medlemsstaternes 
størrelse. De 14 danskere 
valgte vi tilbage i 2019, få 
dage før vi også valgte det 
nye Folketing. Men selvom 
de siddende politikere nu 
har været i jobbet 
halvdelen af deres periode, 
så er det forsvindende, få 
der kender til dem. Faktisk 
viser en måling, at 9 ud af 
de 14 danske medlemmer 
af Europa-Parlamentet ikke 
er kendt blandt mere end 
halvdelen af de adspurgte.

Dette til trods for, at flere af 
dem ellers flittigt optræder 
i medierne – eller har fået 
stor 
medieopmærksomhed. 

Blandt andet var der 
balladen med Karsten 
Hønge fra SF, der blev 
valgt, men afgav sit 
mandat til den unge Kira 
Marie Peter-Hansen. På 
trods af en stor 
medieopmærksomhed 
dengang tilkendegiver 70 
%, at de ikke kender til 
hende.

Christel Schaldemose har 
været medlem af Europa-
Parlamentet i 15 år, hun er 
leder af den 
socialdemokratiske gruppe 
– og har store 
ordførerskaber i Europa-
Parlamentet. Dette til trods 
svarer 55 %, at de ikke 
kender til hende.

Nederst på listen finder vi 
Niels Fulgsang, der blev 
valgt for Socialdemokratiet 
til sin første periode. Hele 
75 % af respondenterne 
svarer, at de ikke kender til 
ham. Det betyder, at der 
altså er under 25 % af de 
adspurgte der rent faktisk 
ved hvem han er – og blot 
15 % kan placere ham som 
enten en positiv eller 
negativ.

Problematisk med 
manglende 
kendskab
Når mere end halvdelen af 
de valgte medlemmer af 
Europa-Parlamentet er 
ukendte giver det 
udfordringer. Dels giver det 
endnu mere opbakning til 
idéen om, at EU er meget 

langt væk fra danskerne. 
Med 14 politikere, der 
endda er direkte valgt af 
danskerne, og så lav 
kendskabsgrad tyder på, at 
der er for langt fra EU til 
borgerne i Danmark.

Der er derfor en stor 
opgave for de danske 
politikere om at højne 
deres kendskabsgrad – og 
for medierne til at kigge ind 
ad. Taget i betragtning af, 
hvor stor indflydelse EU-
lovgivningen har for den 
enkelte dansker, er det 
meget relevant også at 
bringe et fokus på netop 
dette. Ikke fordi man skal 
tage stilling til EU, men 
fordi den situation, vi 
befinder os i er så 
afhængig af EU.

En lignende undersøgelse 
af Folketinget ville nok 
også vise, at der var mange 
som borgerne ikke aner 
hvem er. Der er flere 
partier med mange mange 
medlemmer af Folketinget, 
så mange, at der knap er 
et ordførerskab til hver. Det 
giver en lavere 
kendskabsgrad – men her 
er tale om 179 
medlemmer, der hver især 
er valgt i hver deres 
valgkreds. I Europa-
Parlamentet er der tale om 
14 medlemmer, der er 
valgt i hele Danmark. Alle 
kunne stemme på de 
kandidater der stillede op , 
og alle kunne se navnene 
på de 14 medlemmer i juni 
2019, da der var valg til 
Europa-Parlamentet.
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Ni af Danmarks MEP'ere er ukente for befolkningen
Demokratisk 
underskud er et 
begreb, der tit 
bruges fagligt 
omkring EU-
systemet, fordi der 
er langt fra 
danskerne til 
beslutningstagerne 
i Bruxelles. En 
undersøgelse 
foretaget af 
Epinion for Altinget 
viser, at mere end 
50 % af danskerne 
ikke kender 9 ud 
af 14 danske 
medlemmer af 
Europa-
Parlamentet.

Af Matthias Runge Madsen

Foto: PR
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