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Jagter pokaltriumf for andet år i 
træk

Knud Herbert Sørensen havnede 
i banksektoren ved et tilfælde

Lægevagtssag minder om 
nedlukning af skadestue
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I begyndelsen af februar 
2022 ophæves de seneste 
restriktioner i Danmark, og 
regeringen har besluttet, at 
corona ikke længere er en 
samfundskritisk sygdom.

Igen.

For undervejs i dette 
meget besværlige forløb 
har vi svinget frem og 
tilbage på pendulet. Snart 
den ene vej, snart den 
anden vej. Det har nemlig 
været ukendte faktorer, 
der for det meste har styret 
logikken bag ved 
håndteringen af 
coronakrisen. Der er blevet 
handlet på spekulationer, 
gisninger og forventninger. 
Men samtidig har ingen 
haft nogen egentlig 
manual for, hvordan man 
skal gøre i de usædvanlige 
situationer, der er opstået 
undervejs.

Anvendelsen af eksperter i 
den offentlige formidling 
har været tendentiøs. Stort 
set alle eksperter har 
udtrykt sig på linje med 
vejrudsigten, og hvad 
kunne de også ellers gøre. 
Der har været mange aha-
oplevelser, når en 
formodning er blevet gjort 
til skamme. Og 
statsapparatet har været 
villig til at sætte massivt 
ind på de dogmer, de selv 
har skabt.

Demokratiet kommer 
alvorligt svækket ud af 
coronapandemien. Tilliden 
til myndighederne er på et 
historisk lavpunkt, og 
befolkningen er splittet og 
fragmenteret. Landet har 

savnet en ordentlighed i 
ledelsen, der har omfavnet 
alle, frem for at moralisere 
og udskamme 
modstandere. Den 
politiske agenda har taget 
over, og samtidig er 
videnskaben blevet brugt i 
et politisk øjemed. Alt dette 
vil historiebøgerne blive 
fyldt med, når historien en 
dag skal skrives.

I de mange lokalsamfund 
er folk blevet hærdede af to 
års coronavanvid. Få tager 
meddelelser fra 
statsapparatet alvorligt 
længere. Den uendelige 
række af pressemøder har 
latterliggjort betydningen af 
et pressemøde med 
regering og 
embedsapparat. 
Højtideligheden har ganske 
enkelt taget overhånd, og 
man har som en utilsigtet 
bivirkning opdraget flere 
borgere i at gennemskue 
mængden af løse 
påstande og gætterier. 
Flere kan nu på egen hånd 
se, at man ikke skal tro på 
hvad som helst, når det 

kommer fra de kanter.

Det er nemt at dele 
karakterer ud. Men det er 
svært at stå med ansvaret. 
Dog havde det klædt hele 
håndteringen, hvis man fra 
starten af havde haft et 
tværpolitisk fællesskab, 
frem for de tåbelige 
pressemøder orkestreret af 
statsministeriet. Det havde 
gjort demokratiet en 
tjeneste. Men uenigheden 
blandt partierne har været 
for stor. Samtidig har de 
fleste politikere 
undervurderet behovet for 
at overlade opgaven til 
andre end dem selv.

Det er meget fint, at man 
ofte har referet til 
epidemiudvalget. Men det 
er nu altså sammensat af 
embedsfolk, der arbejder 
for regeringen. Også her 
havde det været langt 
bedre, hvis man havde haft 
et uafhængigt 
ekspertudvalg, der ikke var 
underlagt ministeriernes 
hierarkiske og stærkt 
politiske sindelag.

Restriktionerne har kostet 
samfundet og borgerne 
dyrt. Uanset om man nu 
har den holdning, at de har 
været nødvendige eller ej. 
Det har været et andet 
samfund, end det vi 
kendte. Vi har smagt på 
totalitarismen og 
diktaturet. Vi har fået et 
forvarsel på, hvor hurtigt vi 
kan gå fra 
grundlovssikrede 
rettigheder og til statsligt 
diktatur.

Ja, faktisk var det 
forbløffende let at gå fra 
friheden til fængslet. Det 
krævede hverken 
folkeafstemning eller kup. 
En særlov, og så er den 
hjemme. Tænk over det.

Derfor kan vi atter benytte 
denne lejlighed til at tale 
for, at Danmark skal have 
en ny og moderne 
grundlov. Vi har fået 
dokumenteret, at den 
nuværende grundlov end 
ikke kan beskytte sig selv. 
Vi har brug for en stærk 
forfatningsdomstol, der 

kan underkaste politiske 
forsøg på at gennemtrumfe 
grundlovsbrud. Det er en 
stor fare under 
demokratiet, at vi ikke har 
denne mulighed.

For coronapandemien har 
bragt det værste frem i for 
mange. Hadet til andre 
mennesker er vokset, når 
tilhængere og 
modstandere af 
restriktioner er stødt 
sammen. 

Politimagten er blevet 
sendt på 
barnepigeopgaver. Reelt 
burde disse alvorlige 
indgreb mod friheden have 
krævet 
undtagelsestilstand, og der 
skulle være klare 
retningslinjer og opdeling 
af magten for at det kunne 
ske. Hertil også 
kontrolorganer som 
eksempelvis en 
forfatningsdomstol.

Selvom vi nu ser ud til at 
være heldige med at den 
seneste coronavariant er 

mere mild (eller at 
vaccinerne har en effekt på 
sygdomsforløbet), så er vi 
nødt til at konstatere, at 
der en eller anden dag 
kommer en ny pandemi. 
Og når det sker, skal vi 
have et helt andet apparat 
klar til at håndtere det. Der 
må og skal læres noget af 
coronapandemien.

Når danskerne om lidt atter 
kan bevæge sig rundt uden 
mundbind og på de 
klokkeslæt, de selv har lyst 
til, så vil det være fornuftigt 
at beholde erindringen om, 
at man til enhver tid kan 
blive pålagt de mest 
tåbelige forbud, hvis bare 
det politiske flertal mener 
det. Den erindring bør man 
beholde når der skal 
stemmes næste gang, i 
håbet om at der er 
politikere og partier, der 
ønsker at gøre det svært 
for landet at ende som et 
diktatur en eller anden 
dag.

Coronarestriktionernes logik
Det er snart to år 
siden, at Danmark 
blev en del af den 
internationale 
pandemi, der siden 
har holdt hele verden i 
et jerngreb.

Af Janus Bang

Foto: Janus Bang - AVISEN

LEDERAVISEN

Danmark: avisen.nu
Fredericia: fredericiaavisen.dk
Middelfart: middelfartavisen.dk
Fordelsklub: kommunitas.dk

Vi er tilmeldt pressenævnet
og tager ansvar for indholdet.

Janus Bang | ansvh. chefredaktør | jb @avisen.nu 
Matthias Runge Madsen | chefredaktør | mr@avisen.nu
Patrick Viborg Andersen | lokalredaktør | pa@avisen.nu
Andreas Dyhrberg Andreassen | udgiver | CEO | ad@avisen.nu

AVISEN
Udgives af

DANSKE DIGITALE MEDIER A/S

Annoncesalg | avisen@avisen.nu
Redaktion | avisen@avisen.nu
AVISEN kan altid læses online
AVISEN | Riddergade 17, st | 7000 Fredericia





Middelfart Kommune skal 
formentlig på jagt efter en 
ny kommunaldirektør. Det 
sker efter, at 
Økonomiudvalget på et 
møde den 27. januar 
indstiller til, at Willy 
Feddersen skal skal 
afskediges.

Feddersen blev tilbage i 
december 2019 ansat som 
ny kommunaldirektør i 
Middelfart Kommune. Han 
blev ansat efter, at Steen 

Vinderslev stoppede i 
stillingen i juli 2019 efter, 
at han havde bestridt 
jobbet siden april 2011, og 
forinden havde været ansat 
i Middelfart Kommune 
siden 2000.

Nu skal Middelfart 
Kommune, hvis byrådet 
godkender beslutningen, 
ud at finde endnu en ny 
kommunaldirektør.

- Det nye byråd har 
vedtaget en meget 
ambitiøs plan for de 
kommende år med en 
række vigtige dagsordener 
om fortsat vækst, udvikling 
og kvalitet i velfærden, 
herunder et stærkt 
samarbejde med 
virksomheder, foreninger 
og borgere, siger Middelfart 
Kommunes borgmester, 
Johannes Lundsfryd 
Jensen (A), i en 
pressemeddelelse.

Willy Feddersen er fritaget 

for tjeneste indtil, at 
byrådet har truffet en 
beslutning. Indtil da er 
Teknik- og Miljødirektør, 
Thorbjørn Sørensen, 
fungerende 
kommunaldirektør.

Næste byrådsmøde i 
Middelfart er den 7. 
februar, og der ventes det, 
at der vil være et punkt på 
dagsordenen, hvor byrådet 
skal afgøre, om Willy 
Feddersen skal afskediges 
som kommunaldirektør.

Feddersens 
uddannelsesmæssige 
baggrund er en kandidat i 
statskundskab fra Aarhus 
Universitet, og lige siden 
han blev færdiguddannet 
har han været ansat i det 
kommunalesystem. 

Willy Feddersens CV ser ud 
som følger:

• 1989: 
Projektmedarbejder i 

Aarhus Kommune
• 1990 - 1993: Budget- 

og Planlægnings-
medarbejder i Aarhus 
Kommune

• 1993-1999: 
Afdelingsleder i Social- 
og 
Sundhedsforvaltningen 
i Haderslev Kommune

• 1999: Konstitueret 

Socialchef i Haderslev 
Kommune

• 2000-2006: Udviklings- 
og Kulturchef i 
Haderslev Kommune

• 2007-2009: Erhvervs- 
og Kulturdirektør i 
Haderslev Kommune

• 2009-2011: 
Stabsdirektør i 
Haderslev Kommune

• 2011-2012: Direktør 
Børn og Skole i 
Aabenraa Kommune

• 2012-2019: 
Kommunaldirektør i 
Haderslev Kommune

• 2019-????: 
Kommunaldirektør i 
Middelfart Kommune

Økonomiudvalg vil af med kommunaldirektør
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Økonomiudvalget i 
Middelfart 
Kommune 
indstiller til, at der 
skal findes en 
anden profil til 
posten som 
kommunaldirektør.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Janus Bang - AVISEN
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Venstres medlem af Børne- 
og Skoleudvalget i 
Fredericia Kommune, 
Pernelle Jensen, gjorde i 
efteråret opmærksom på, 
at der var fejl i 
takstberegningerne til 
særligt de private 
dagtilbud.

Men hvad hun ikke vidste 
på dette tidspunkt var, at 
det langt fra var den eneste 
fejl, der gjorde sig 
gældende i 
takstberegningerne. Der 
var også en matematisk 
finte for at sænke 
forældrebetalingen – og 
den beslutning blev truffet 
på embedsmandsniveau, 
selvom der ingen tvivl er 
hos Pernelle Jensen om, at 
der er tale om en yderst 
politisk beslutning.

Der er flere centrale 
udfordringer i denne sag, 
hvor det virker til, at 
Fredericia Kommune kun 
vil forholde sig til de 
fejlagtige beregninger og 
ikke den kritik og tvivl, der 
har været om 
forvaltningens ageren i 
sagen.

Sagen kort
Tilbage i september 2021 
har der været en dialog i 
Børne- og Skoleudvalget, 
hvor der blev stillet 
spørgsmålstegn ved 
taksterne. Det fremgår af 
en redegørelse, som 
Fredericia Kommune har 

sendt til Pernelle Jensen på 
vegne af Venstre – og som 
Danske Digitale Medier A/S 
har fået aktindsigt i. 
Allerede en uge senere 
finder John Nyborg, leder af 
dagtilbud og medlem af 
byrådet for 
Socialdemokratiet, ud af, at 
der vil være en stor 
stigning i 
forældrebetalingen. Men 
denne information blev 
først bibragt byrådet to 
dage efter kommunalvalget 
– to måneder efter, han fik 
informationen.

Det har fået Pernelle 
Jensen til at stille 
spørgsmålstegn ved 
habiliteten af 
byrådskollegaen, der altså 
har kendt til de store 
takststigninger gennem 
hele valgkampen – en 
valgkamp, hvor Venstre gik 
til valg på en lavere 
forældrebetaling. Også 
Enhedslistens Cecilie Roed 
Schultz synes, det er 
pudsigt med timingen. Hun 
går så langt som at 
sammenligne det med 
statsministerens 
manglende SMS-
genskabelse, der også kom 
ud lige på den anden side 
af et valg.

Kommunaldirektøren har 
fortalt, at der vil komme 
ekstern bistand til at rette 
op på de 
beregningstekniske fejl, der 
har vist sig at være i denne 
sag. Men det er ikke 
lykkedes at få en 
kommentar fra 
kommunaldirektøren på 
spørgsmålet om inhabilitet, 
her svarer hun meget 
vævende.

Mærkværdigt 
forløb med 
aktindsigter
Når et medie – eller en 
hvilken som helst anden 
person – søger aktindsigt, 
er det god forvaltningsskik, 
at der foreligger et svar 
inden for syv dage. Men 
dette har i Fredericia 
Kommune været stort set 
umuligt gennem en 
længere periode. For 
denne sag har der været 
meddelt delvis aktindsigt 

ad flere omgange – og flere 
gange har man udskudt 
svaret med argumentet 
om, at der ikke har været 
tilstrækkelig tid til at 
indsamle den efterspurgte 
dokumentation.

Forløbet i denne sag har 
været særdeles 
bemærkelsesværdigt. Først 
bliver Danske Digitale 
Medier A/S meddelt fuld 
aktindsigt, men bliver 
orienteret om, at der er 
dokumenter, der endnu 
ikke er fundet. Efter en 
længere ventetid bliver vi 
meddelt delvis aktindsigt – 
til trods for den tidligere 
melding. Her er stort set alt 
kommunikation i 
forvaltningen om denne 
sag undtaget for aktindsigt 
med argumentet om, at det 
er kommunikation der kun 
har været i forvaltningen. 
Kort tid efter vores afslag 
på aktindsigt i stort set alt 
dokumentation, sender vi 
atter en anmodning om 
aktindsigt, og her får vi 
stort set fuld aktindsigt.

Efter en klage har 
Fredericia Kommune 
genbehandlet vores 
anmodninger om 
aktindsigt, og her kommer 
de frem til, at de har 
begået fejl og derfor 
ændrer de deres afgørelse. 
Væsentlig interesse for 
offentligheden var der 
alligevel tale om. Derfor har 
de begæret fuld aktindsigt i 
sagen.

Det virker meget 

mærkværdigt, at man først 
meddeler fuld aktindsigt, 
dernæst trækker det 
tilbage – og pludselig må vi 
alligevel gerne få udleveret 
de ønskede dokumenter og 
korrespondancer. Når vi 
stiller spørgsmålstegn ved 
de udleverede dokumenter, 
er det dog sparsomt med 
kommunikation fra 
forvaltningen.

Redegørelsen viser 
kunstige tal og 
beslutninger 
truffet i 
forvaltningen
Efter den første 
redegørelse har Venstres 
Pernelle Jensen efterspurgt 
en yderligere redegørelse. 
Denne viser 
bemærkelsesværdige ting.

- Konkret har forvaltningen 
ift. beregningen af 
taksterne for 2022 justeret 
på børnetallet for at 
mindske den forventede 
takststigning og dermed 
ikke påføre forældrene så 
stor en udgift som de 
første beregninger gav 
anledning til, skriver 
Direktør for Børn, Unge og 
Kultur, Mette Heidemann, i 
et svar til Pernelle Jensen.

Dette er en bekræftelse af, 
at de 146 børn der er 
indregnet i børnetallet er et 
kunstigt tal, der alene har 
til formål at sænke 
forældrebetalingen. Der er 
altså ikke tale om børn, der 

følger af prognoserne eller 
et antal børn, der er regnet 
med i serviceniveauet.

Endvidere skriver Mette 
Heidemann, at:

- Det bemærkes i øvrigt, at 
det i budgetlægnings-
processen har været kendt 
politisk, at taksterne ville 
stige som følge af, at der 
tilføres flere midler til det 
samlede 
dagtilbudsområde. I den 
forbindelse henvises bl.a. 
til Børne- og 
Skoleudvalgets beslutning 
på møde 20. september 
2021 om at indregne 
finanslovsmidlerne til 
minimumsnormeringer i 
takstgrundlaget med en 
forældrebetaling svarende 
til 25%.

Af en intern mail fra en 
medarbejder i 
forvaltningen til leder af 
dagtilbud, John Nyborg, 
fremgår det at enhver 
procentsats der afviger fra 
den politiske beslutning 
skal godkendes af byrådet. 
Den takst man er endt på 
er ikke 25%, men der har 
alene været truffet en 
forvaltningsmæssig 
afgørelse om dette – til 
trods for en viden om, at 
det skal godkendes 
politisk.  

- Som følge af den lange 
procestid vurderes det i 
forvaltningens centrale 
ledelse, at der henset til 
fristen for godkendelse af 
budget 2022 ikke vil være 

tilstrækkelig tid til at 
forelægge alternative 
løsningsmuligheder 
politisk, lyder det af svaret 
fra Mette Heidemann til 
Pernelle Jensen. Af dette 
må man forstå, at der ikke 
har været tilstrækkelig tid 
til at fremlægge 
løsningsmulighederne for 
politikerne. Derfor har 
forvaltningen selv truffet 
beslutningerne.

- Desuden vurderes det 
yderst problematisk at 
”genåbne” 
budgetdrøftelser med 
mulig økonomisk 
konsekvens for budget 
2022 på dette tidspunkt i 
budgetprocessen, idet der 
for kommunerne under ét 
har været store 
udfordringer med at 
overholde de udmeldte 
rammer for både 
servicedrift og anlæg jfr. 
Økonomiaftalen, lyder det 
fra forvaltningen. Det er 
yderst atypisk, at 
forvaltningen på den måde 
træffer en beslutning om 
ikke at lade budgettet 
genåbne – især fordi det er 
med argumentet om, at det 
kan have økonomiske 
konsekvenser. Budgettet er 
alene en politisk beslutning 
– og det samlede forbrug 
for kommunerne under ét 
forhandles på politisk 
niveau af borgmestrene. 
Men også her har 
forvaltningen truffet 
beslutning.
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Kommentar: Endnu en sag med flere spørgsmål end svar
Der var mange og 
store fejl i 
Fredericia 
Kommunes 
takstberegninger 
på dagtilbuds-
området. Det er en 
kendsgerning, hvor 
forvaltningen 
lægger sig fladt 
ned. Men til trods 
for indrømmelsen 
er det en sag, der 
giver anledning til 
flere spørgsmål 
end svar.

Af Matthias Runge Madsen

Foto: Thomas Max Lægaard - AVISEN
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Virksomheden Concept 
Living har stået for 
opførelsen af den nye 
toetagers værelsesfløj som 
permanent modulbyggeri, 
der både æstetisk og 

funktionelt er afstemt efter 
de eksisterende bygninger.

Severin Kursuscenter i 
Middelfart har som et af 
landets ældste 
kursuscentre dannet 
ramme om alverdens 
kurser, konferencer og 
uddannelser siden starten 
af 1930’erne og oplever en 
stigende efterspørgsel på 
stedets faciliteter. Derfor 
har kursuscentret som led i 
en større renovering netop 
udvidet 
overnatningsfaciliteterne 
med 18 nye værelser i en 
helt ny fløj på to etager.

Den nye værelsesfløj er 
opført som permanent 
modulbyggeri af den 
midtjyske modulbygger 
Concept Living, som er 
søstervirksomhed til ABC 
Pavilloner. Værelsesfløjen 
er bygget vinkelret på den 
eksisterende bygning, 
hvilket har stillet store krav 
til æstetikken af den nye 

tilbygning, fortæller 
projektleder hos Concept 
Living Glenn Nielsen:

- Det har været afgørende, 
at den nye værelsesfløj 
passer sammen med de 
oprindelige bygninger og 
omgivelser i både 
udseende og funktion. 
Facaden på den nye fløj er 
således beklædt med 
ubehandlet termofyr med 
zink-inddækninger. 
Derudover er de decentrale 
ventilationsanlæg skjult i 
konstruktionen, så hvert 
enkelt badeværelse og 
værelse ventileres, uden 
det er synligt på bygningen.

Med den nye værelsesfløj 
råder Severin Kursuscenter 
nu over i alt 125 værelser. 
Det har blandt andet været 
den hurtige og smidige 
byggeproces, som gjorde, 
at valget faldt på Concept 
Living efter en 
udbudsrunde.

- Modulbyggeri er en oplagt 
løsning til kursuscentret, 
fordi modulerne til den nye 
værelsesfløj kunne bygges 
på en fabrik og så 
efterfølgende monteres 
ved kursuscentret. Det 
minimerede generne for de 
eksisterende værelser og 
konferencefaciliteter, mens 
byggeprocessen stod på, 
fortæller Søren Haunstrup, 
som er direktør i 2S 
Consult og 
bygherrerådgiver for 
Severin Kursuscenter, og 
han tilføjer:

- Kursuscentret arbejder 
målrettet på at mindske 
CO2-aftrykket, og efter 
renoveringen lever hele 
kursuscentret og dermed 
også den nye værelsesfløj 
nu op til kravene for 
energiklasse A.

Den nye værelsesfløj er 
forbundet med den 
eksisterende bygning via et 
elevatortårn. Udover de 

gældende krav og regler for 
lydforhold ved hotelbyggeri 
er fløjen forsynet med 
såkaldte sylomer, som er 
speciallavet og ligger 
imellem modulerne for at 
forhindre, at vibrationer 
bevæger sig mellem 
etagerne. Det skaber en 
god komfort og minimale 
støjgener.

- Hotelbygninger som 
denne til Severin 
Kursuscenter er oplagte 
opgaver for os. Permanent 
modulbyggeri kan bruges til 
stort set alle formål og 
egner sig særligt godt til 

projekter, hvor der i 
forvejen er aktivitet – fx på 
et hotel eller i en skole eller 
daginstitution, hvor en kort 
byggeproces på 
byggepladsen er vigtig for 
at forstyrre mindst muligt. 
Der er samtidig uanede 
muligheder for at tilpasse 
modulerne æstetisk til 
eksisterende bygninger, 
siger Glenn Nielsen.

Værelsesfløjen med de 18 
nye værelser til Severin 
Kursuscenter blev afleveret 
kort før jul og er netop 
taget i brug.

Modulbygger udvider historisk kursuscenter
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På Severin 
Kursuscenter i 
Middelfart med 
knap 90 år på 
bagen oplever man 
en stor 
efterspørgsel 
særligt på stedets 
konferencefacilitet
er, og derfor er 
centrets 
overnatningskapac
itet netop blevet 
udvidet med 18 
nye værelser i en 
helt ny fløj.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: PR
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  SAMFUNDAVISEN

I anden artikel i miniserien 
om ”Derfor er visioner 
vigtige” taler vi om vores 
identitet som mennesker, 
hvor kommer vi fra, 
hvordan tænker vi og 
motiveres, hvem er vi 
egentlig. Er vi ikke bevidste 
om vores identitet, og 
hvem vi er, så vil vi få 
meget svært ved at finde 
og formulere en 
tiltrækkende vision. En 
vision som indfanger os, 
og som vi dernæst 
forfølger, så længe den 
giver mening for os. I 
denne artikel går vi derfor 
tæt på, hvem vi egentlig er, 
og hvordan den viden kan 
styrke vores 
visionsarbejde.

Arv og miljø – hvor 
kommer vi fra?
Vores genetiske 
arvemasse, vores kulturarv 
og historie, samt det miljø 
vi er opvokset i og de 
mennesker vi omgås er 
stærke faktorer, som 
præger vores egen 
personlige opfattelse af, 
hvem vi er, som 
menneske, og hvem vi er 
som en del af 
fællesskabet. Og det 
præger også vores 
personlige opfattelse af 
andre mennesker.

Vores arv og miljø kan i høj 
grad komme til at sætte 
rammerne, for den vision 
vi forestiller os for 
fremtiden. Hvis vi ikke er 
bevidste om, hvor vi 
kommer fra og kigger 
tilbage på de mange 
succesfulde visioner, som 
er realiseret i historien, og 
lærer af dem, så vil vi 
gentage mange af de 
fejlslagne visioner. Flere 
forskere taler om, at ca. 75 
% af alle hidtidige 

formulerede visioner ikke 
er blevet til noget. Derfor er 
denne del af 
visionsarbejdet – at tage 
ved lære af fortidens 
succeser – vigtig.

Vigtigt er også at være 
bevidst om den historiske 
og kulturelle 
sammenhæng og 
omstændigheder, i hvilke 
de succesfulde visioner er 
blevet skabt og realiseret. 
Fællestræk og 
forskelligheder i forhold til 
nutidens omstændigheder 
skal frem i lyset, for at 
finde guldkornene fra 
fortiden.  Den kulturelle 
mangfoldighed spiller 
naturligvis også ind.

Måden vi tænker 
på og motiveres
Visionen skal kunne favne 
og formidles til alle 
involverede og alle berørte 
mennesker i samfundet. 
Det gælder både under 
udviklingen og i 
realiseringen af visionen, 
ellers bliver den en af de 
75% fejlslagne. Derfor 
bliver det afgørende, at 
forstå og indtænke den 
måde vi tænker på og 
motiveres af selve 

visionen. Alle involverede 
skal kunne se sig selv i 
visionen, fra start til slut. 
Det vil også sige, at 
visionen skal være så 
rummelig, at alle berørte 
føler sig ramt og motiveret 
af visionen. Men samtidig 
også, at visionen er så 
præcis, at den giver 
mening for det enkelte 
menneske.

Det kræver, at vi tidligt i 
visionsarbejdet afsætter tid 
og ressourcer til at skabe 
os viden, om de måder vi 
tænker på, og det vi 
motiveres af. Det gælder 
uanset om det er et 
menneske, en kommune, 
en forening eller en 
virksomhed vi taler om. 
Omstændighederne er 
selvfølgelig forskellige, men 
viden om de måder vi 
tænker på, og det vi 
motiveres af er afgørende 
for visionens succes 
uanset branche.

Visionen skal favne meget 
forskellige mennesker. 
Mennesker der motiveres 
af ønsker om fremtiden 
eller ønsker at komme væk 
fra fortiden, mennesker der 
ser muligheder eller 
mennesker der elsker faste 
procedurer, mennesker der 

er meget specifikke i deres 
kommunikation eller meget 
generelle, mennesker der 
lever i nuet eller 
foretrækker planlægning, 
mennesker der ønsker at 
arbejde selvstændigt, hvor 
andre foretrækker 
samarbejde, mennesker 
der gør hvad de selv synes 
er rigtigt eller mennesker 
der gør hvad andre synes 
er rigtigt, og mennesker der 
fra starten er med på nye 
idéer, hvor andre har deres 
egne.

Mange flere karakteristika 
kunne nævnes, og 
betydningen af de enkelte 
måder at tænke og 
motiveres på varierer i tid 
og rum efter de 
omstændigheder 
visionsarbejdet foregår i. 
Der er nok at tage fat på, 
men det er her 
fundamentet for den 
succesfulde vision dannes.

Et liv der giver 
mening
Vores identitet, og svaret 
på, hvem vi egentlig er som 
menneske, indeholder 
også svaret på, hvad den 
dybere meningen er med 
vore liv her på planeten, 

Jorden. Hvad er meningen 
med livet, hvorfor er vi til, 
hvad er din mission her på 
Jorden? – Det er store 
spørgsmål, og for mange 
måske helt ude i hampen 
at stille og bruge tid på. Vi 
tænker forskelligt og 
motiveres af mange 
forskellige ting. Men 
meningsskabelsen med 
vores liv sætter ligesom 
vores visions retning for 
vores livsbane, 
pejlemærker og vejskilte 
for vores færd henimod det 
sted, hvor vi ønsker at 
være engang i fremtiden. 
Hvis der ikke er 
sammenhæng mellem det, 
der giver mening i den 
enkeltes liv og den fælles 
vision, mister visionen den 
drivkraft, som er afgørende 
for visionens succes.

Identitet og vision
På en måde kan vi sige, at 
identitet og vision er to 
sider af samme sag. Ved vi, 
hvem vi er (vores identitet), 
og ved vi, hvor vi vil hen 
(vores vision), så er vi godt 
på vej til at have styr på 
meningen med vores liv.

Den meningsløshed vi i 
dag ser rundt om i verden, 
både lokalt og globalt, er et 

sørgeligt tegn på, at vi er 
ved at miste vores identitet 
som mennesker, og vi har 
glemt vores vision, som en 
vigtig del af hverdagslivet.

Det gode er, at 
bevidstheden om vores 
identitet kan genskabes og 
opdateres, og en glemt 
eller udbrændt vision kan 
erstattes af en ny. En vision 
der, blandt meget andet, 
tager højde for vores 
aktuelle identitet, måden vi 
tænker på, og det vi 
motiveres af i skabelsen af 
det meningsfulde liv.

Afrunding
Næste artikel i miniserien 
”Derfor er visioner vigtige” 
handler om ”Vores syn på 
verden”. Den udkommer 
blandt øvrige artikler 
knyttet direkte til vores 
debatter om Det Ønskede 
Samfund.

Næste debataften er 
planlagt til torsdag den 17. 
marts 2022, kl. 19-21.

Send meget gerne jeres, 
kommentarer, oplevelser 
og tanker tilbage til os om 
denne artikelserie og alle 
de andre temaer om  Det 
Ønskede Samfund.

De to debattører 
kommer igen ind, 
hvorfor det er 
vigtigt at være 
bevidste om ens 
identeit.

Vores identitet – hvem er vi?
12

Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Inden for Fredericia 
Kommunes grænser lå der 
i middelalderen en kongelig 
borg. Den var ikke ret stor, 
men man kan stadig se 
resterne af den endnu. Det 
er Høneborg, der ligger ved 
Hagenørvej ved Skærbæk. 
Den består af en såkaldt 
borgbanke, der er en stor 
menneskeskabt forhøjning, 
hvor borgen var opført oven 
på. Her var der frit udsyn 
over Lillebælt, og det var 
derfor et meget strategisk 
godt sted at bygge en borg i 
middelalderen. Det er i 
tilgift et rigtig godt 
udflugtssted i vore dage. 
Høneborg er et mystisk 
sted, for det er 
forsvindende lidt, vi rent 
faktisk ved om dette 
menneskeskabte 
forsvarsanlæg, der stadig 
er så tydelig i landskabet i 
dag.

Høneborg, eller Hakenør 
Voldsted, er i dag en stor 
banke, der er op til 8 meter 
høj med stejle skrænter. 
Banken er ca. 47 meter 
lang og ca. 36 meter bred. 

Oprindeligt har borgen 
desuden haft både en 
voldgrav omkring sig og en 
ydervold. Disse er væk nu, 
og man ved ikke 
fuldstændigt, hvordan 
borgen har set ud. Der er 
arkæologisk fundet rester 
af teglsten, så vi skal 
formentligt forestille os, at 
der har stået et tårn på 
banken, hvorfra man har 
kunne bevogte sejladsen 
på Lillebælt sammen med 
en lignende borg på den 
modsatte side. Borgen blev 
formentligt opført af den 
danske konge, men det er 
usikkert, hvilken det var. 
Der er fundet en del mønter 
på borgbanken, og de 
ældste stammer fra kong 
Erik Klippings regeringstid i 
slutningen af 1200-tallet. 
Det er meget muligt, at det 
er her borgen blev opført. 
Det var en urolig periode. 
Kong Erik Klipping var 
dansk konge fra 1259 til 
han blev myrdet i Finnerup 
Lade i 1286. Kong Erik 
førte blandt andet krige i 
Sverige, og i Danmark blev 
han uvenner med mange af 
stormændene. Kong Erik 
havde dermed gode grunde 
til at opføre 
fæstningsværker forskellige 
steder, og Høneborg kan 
være en af dem.

Når man beskæftiger sig 
med steder fra den danske 
middelalder, så kommer 
man desværre ofte ud for, 

at det er utroligt vanskeligt 
at sige noget med 
sikkerhed. Det er lige så 
sandsynligt, at Høneborg 
ikke blev opført af Erik 
Klipping i 1200-tallet, men 
først blev opført i starten af 
1300-tallet. Erik Klippings 
søn, kong Erik Menved, 
overtog et rige i strid, og 
fortsatte kampene i 
udlandet. Det efterlod 
Danmark og kongen i 
afsindig stor gæld. For at 
betale noget af denne gæld 
pantsatte kong Erik Menved 
store dele af Danmark til de 
holstenske grever. Det blev 
så voldsomt, så i en periode 
på otte år fra 1332-1340 
var der ingen konge i 

Danmark, her sad de 
holstenske grever på hele 
riget. Det var en meget 
voldsom tid, hvor der blev 
opført fæstningsværker 
over hele riget for at 
skærme sig mod overfald 
og plyndringer. Det er 
muligt, at Høneborg blev 
opført af den holstenske 
grev Gert.

Høneborg er med sikkerhed 
i brug i 1300-tallet, og i 
denne periode bliver den 
omtalt i forskellige skriftlige 
kilder. Det er også i løbet af 
1300-tallet, at vi kommer 
lidt tættere, hvad borgen 
blev benyttet som. Den 
danske konge Valdemar 

Atterdag kom tilbage i 
1340. Han oprettede på et 
tidspunkt et kongeligt len 
på Høneborg, der skulle stå 
for administrationen af de 
kongelige besiddelser i Elbo 
Herred. Den første 
lensmand, som vi kender 
til, var stormanden Peder 
Iversen Lykke. På dette 
tidspunkt bestod Høneborg 
både af et slot på 
borgbanken og af en 
ladegård. Denne funktion 
havde stedet i knap 200 år 
med adelige lensmænd 
eller høvedsmænd på 
stedet.

I 1523 fik slottet på 
Høneborg en helt særlig 
plads i Danmarkshistorien, 
og siden også i 
litteraturhistorien. Den 
danske konge var nu 
Christian 2. Han havde gjort 
sig meget upopulær, og var 
faldet voldsomt i rang. Da 
det gik bedst for Christian 
2. var han konge over hele 
Norden, men han var også 
kongen under Det 
Stockholmske Blodbad. I 
1523 havde de jyske 
stormænd fået nok, og de 
gav kongen deres 
opsigelsesbrev i Vejle. 
Herfra rejste Christian 2. til 
Høneborg Slot, hvor 
lensmanden Erik 
Krummedige var vært. 
Herfra skulle kongen finde 
ud af, hvad han skulle gøre. 
Ifølge sagnet var kongen så 
vægelsindet, at den lokale 

færgemand måtte færge 
kongen frem og tilbage over 
Lillebælt 20 gange, inden 
kongen endelige besluttede 
sig for at rejse til 
København. Johannes V. 
Jensen tog denne fortælling 
med i sin klassiker, 
Kongens Fald. At historien 
ikke er korrekt gør ikke 
myten dårligere. Kong 
Christian 2. var klar til 
kamp, og han forsøgte at 
samle tropper til den 
kommende borgerkrig. 
Desværre for kongen var 
hans timer som konge 
talte, og han blev snart 
taget til fange af sin onkel, 
den nye kong Frederik 1.

Høneborg Slot havde heller 
ikke lang tid tilbage. 
Borgen blev muligvis 
ødelagt af en bondehær 
under Grevens Fejde. I 
1557 blev Høneborg Len 
lagt ind under Koldinghus 
Len, og endelig blev både 
borg og ladegård brændt 
ned omkring 1625-1627, 
hvor Jylland var besat af 
fjendtlige tropper efter 
kong Christian 4. havde 
forsøgt at deltage i 
Trediveårskrigen uden det 
store held. Ladegården 
blev siden genopbygget, 
men borgbanken blev taget 
ud af drift. Den fik lov til at 
ligge, hvor den stadig i dag 
er et minde om en anden 
tid. Det er klart et besøg 
værd.

Høneborg
Museumslederen 
ser tilbage på en 
kongelig borg.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Høneborg borgbanke i landskabet ved Hagenørvej med udsigt over Lillebælt. Foto: Museerne i Fredericia

Høneborg borgbanke i landskabet ved Hagenørvej med udsigt over Lillebælt. Foto: Museerne i Fredericia





Det er ikke til at tage fejl af. 
Så snart snakken går på 
pokalturneringen bliver der 
tændt en ekstra glød for 
den store Middelfart-profil, 
canadiske Irvan Brar. Brar 
glæder sig naturligvis over 
den succes som 
middelfarterne har i ligaen, 
men han har i nogen tid 
haft Final4 som en ekstra 
gulerod.

- Jeg kan kun tale for mig 
selv. Resultaterne viser, at 
vi gør det godt, men jeg 
tænker mere på 
pokalturneringen, siger 
Irvan Brar.

I sidste sæson kom Brar til 
MVK, og markerede sig 
hurtigt som en stor profil, 
og han kronede sæsonen 
med, at Middelfart i 
slutningen af februar 
overraskende vandt 3-0 
over Gentofte i pokalfinalen 
i Lillebæltshallen. Ved den 
lejlighed blev Irvan Brar 
kåret til årets pokalfighter.

Dengang var der ingen 
tilskuere grundet 
restriktionerne, men MVK 
kunne mærke den store 
opbakning ude i byen, hvor 
der var lavet tiltag som 
”volley og tapas” så man 
kunne sidde hjemme og se 
det i tv’et.

Efter triumfen var 
stoltheden heller ikke til at 
tage fejl i Middelfart. Holdet 
blev inviteret på rådhuset 
for at blive hyldet, og i den 
forbindelse blev det 
afsløret, at holdet skulle 
deltage i denne sæsons 
Europa Cup, hvor holdet 
dog fik en kort tilværelse. 
Græske PAOK viste sig at 
være en for stor mundfuld, 
men sidste sæsons 
pokalsejr giver blod på 
tanden i Middelfart-lejren.

- 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 Irvan 
Brar.

Brar henviser til de øvrige 
deltagere, der er Gentofte, 
ASV Volleyball og VK 
Vestsjælland, hvor 
Middelfart møder 
sidstnævnte hold i 
semifinalen. Mens 
Gentofte, VK Vestsjælland 
og Middelfart har haft en 
overkommelig vej til Final4, 
var det ikke tilfældet for 
ASV, der i kvartfinalen var 
ude i et tæt opgør mod 
Marienlyst som var foran 
både 1-0 og 2-1 i sæt før, 

at det lykkedes ASV at 
vinde opgøret 3-2.

Var underdogs 
sidste år og er det 
igen
Middelfart kom ind til 
sidste sæsons finale som 
underdogs. Oddset på en 
Middelfart-sejr var før 
kampen 7,25, mens 
Gentofte gav 1,06, og der 
var derfor ingen tvivl om, 
hvem alt presset lå på. 
Middelfart vandt første sæt 
25-18, og det var derfor 
forventet, at der ville 

komme en trodsreaktion 
fra Gentofte i andet sæt, 
men den kom ikke. 
Middelfart vandt 25-20, og 
havde pludselig 
overraskelse inden for en 
overskuelig rækkevidde. I 
tredje sæt fik Gentofte 
spillet sig op, men det var 
ikke nok. Middelfarterne 
vandt 26-24, og jublen 
brød derefter løs i 
Lillebæltshallen.

Dagen efter pokaltriumfen 
fortsatte løjerne. Klubbens 
daværende formand, 
Mikkel Dragmose-Hansen, 
hoppede i vandet ved 
Middelfart Marina, og med 
sig tog han Irvan Brar.

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

Der er dog ingen tvivl om, 
at Middelfart skal ud at 
levere en overraskelse 
igen, hvis de skal forsvare 
pokaltitlen. 
Semifinalemodstanderen 
er VK Vestsjælland, hvor 
middelfarterne på papiret 
er favoritter. Den 14. januar 
mødtes de to hold i Korsør, 
hvor Middelfart vandt 3-1, 
og det er et generelt billede 
af styrkeforholdet mellem 
de to hold, da 
middelfarterne har vundet 
de seneste fire opgør mod 
VK Vestsjælland.

Får Middelfart besejret VK 
Vestsjælland vinder 
formentlig Gentofte i 
pokalturneringen. De 
møder ASV, der har fordel 

af, at kampen spilles i 
Ceres Arena i Aarhus, men 
Gentofte er på papiret 
favoritter, og dermed er der 
lagt op til en gentagelse af 
sidste års pokalfinale.

Det er dog ikke bare lige til 
at sætte op. Middelfart har 
fået fire nye spillere ind på 
holet i form af Christopher 
Jay Gavlas, Lukas Kofod 
Labich, Nicholas 
Mickelberry og Jonathan 
Rodriguez Lopez, og det 
samme er tilfældet for 
Gentofte, der har fået 
tilgang af Stig Döös 
Traagstad, Steen Lyngø 
Sørensen, Kristoffer 
Nørager Bisgaard og 
Benjamin Niels 
Christensen.

Én gang i denne sæson har 
Middelfart og Gentofte 
mødtes. Det skete i 
Lillebæltshallen den 27. 
novemer, hvor det 
sjællandske mandskab 
vandt med 3-1 efter et tæt 
opgør. Bliver det en 
gentagelse af sidste års 
finale er der dog ingen tvivl 
om, at Gentofte på papiret 
er favoritter. Det tager dog 
ikke noget af kampgejsten 
fra Irvan Brar, der har som 
mål at vinde the double.

– 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, 
forklarer Irvan Brar.
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Middelfart Volleyball Klub jagter gentagelse af pokaltriumf
I sidste sæson 
vandt MVK noget 
overraskende 
pokalturneringen, 
da de i finalen 
vandt over 
rivalerne Gentofte. 
Med 
lodtrækningen kan 
finalen gentage 
sig, og i Middelfart 
vil man gøre alt for 
at forsvare titlen, 
når Final4 afvikles 
i Ceres Arena den 
4.-5. februar.

Af Patrick Viborg Andersen Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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FC Fredericia har mistet 
keeperen Alexander Nybo 
til Superliga-klubben 
Randers FC. Direktør Stig 
Pedersen fortæller, at 
planen var, at keeperen 
skulle videre i karrieren 
senest til sommer, hvor 
han havde kontraktudløb.

Før transfervinduet var der 
ikke lagt op til de store 

aktiviteter, men der er 
blandt andet blevet skiftet 
ud på målmands-
positionen, og det er der en 
særlig grund til.

- Nybo havde kontraktudløb 
til sommer, og både ham 
selv og os var enige om, at 
han skulle videre. Da Nybo 
nu har fået en mulighed for 
at skifte, er vi blevet enige 
om det, siger klubbens 
direktør, Stig Pedersen.

Samtidig med, at FC 
Fredericia annoncerede 
afgangen, meldte Nybos 
nye klub, Randers FC, ud at 
de har indgået en aftale 
frem til nytår 2024. Da 
keeperen fik muligheden 
for at skifte, var han ikke i 
tvivl.

- Timingen er helt rigtig nu. 
Det passer mig godt at 
komme et nyt sted hen, 
hvor jeg kan få nye 
udfordringer. Jeg forlod 
klubben som en knejt, men 
føler mig mere voksen, 

uddannet og erfaren efter 
især mine år i Fredericia. 
Det bliver spændende at 
komme tilbage, jeg vil give 
mig 100 procent for 
klubben, som står mit 
hjerte så nært. Selvom det 
er lang tid siden, jeg var 
her sidst. så er der jo 

mange velkendte ansigter i 
klubben, som ved hvad jeg 
står for som menneske og 
spiller, siger Alexander 
Nybo, som også kommer til 
at varetage en rolle som 
målmandstræner i 
Randers for klubbens 
ungdomsspillere.

Nybo nævner selv tiden i 
Fredericia, hvor han er 
vokset, og det er ikke 
overraskende. Nybo 
skiftede til FC Fredericia i 
sommeren 2017, og siden 
blev det til 127 kampe i FC 
Fredericia-trøjen for 
keeperen. Det er derfor 
nogen store sko, der skal 
fyldes ud både på og 
udenfor banen.

- Det er et træk, som vi har 
sagt ja til, og det bliver 
spændende at se. Nybo 
har givet meget til klubben 
bare i den tid jeg har været 
her. Har man spurgt om 
noget, så har han altid 
svaret på truppens vegne. 
Han har virkelig udfyldt en 
stor rolle i hverdagen, og 
det håber vi, at Oscar 
(Hedvall, red.) og John 
(Sebastian John, red.) kan 
gøre også, forklarer FC 
Fredericias cheftræner, 
Michael Hansen.

Fælles fortid med 
ny keeper
Netop Oscar Hedvall, som 
Michael Hansen nævner, 
er hentet ind på en 
lejeaftale fra Silkeborg. At 
FC Fredericia havde 

afløseren klar med det 
samme var også en 
præmis for Stig Pedersen i 
forbindelse med afgangen 
af Nybo. Den nye keeper, 
Hedvall, kender Michael 
Hansen indgående fra 
deres fællestid i Silkeborg.

- Det er en keeper, som har 
været med i et 
ungdomsmiljø i Silkeborg 
og efter en 
længerevarende skade er 
det en der trænger til at 
spille kontinuerligt og i 
forhold kampe, skal han 
tage kampen op med 
Sebastian John, siger 
Michael Hansen.

I Michael Hansens tid i FC 
Fredericia har det været 
med en tydelig første 
keeper. I den første sæson 
var det Elias Olafsson, der 
var det klare førstevalg, og i 
denne sæson har det 
været Alexander Nybo, der 
har generobret pladsen 
efter at være fortrængt i 
sidste sæson. Men indtil, 
at valget er foretaget, er 
der åben kamp, slår 
Hansen fast.

- Det var den også før, og 
det er den også nu, men 
indenfor de næste par uger 
skal vi kigge på, hvem der 
skal stå, forklarer FC 
Fredericias cheftræner.

Da Michael Hansen var 
cheftræner for Silkeborg 
tilbage i 2018/19 var det 
netop den 195 cm høje 
Hedvall, der var den 
nuværende Fredericia-

træners førstevalg i målet. 
I den periode, som han 
spillede fast, blev det til i 
alt 14 kampe, hvor han 
lukkede 16 mål ind. 
Hedvall var også førstevalg 
for Silkeborg i sidste sæson 
indtil, at keeperen pådrog 
sig en alvorlig knæskade 
mod netop FC Fredericia. 
Skaden tog lang tid at 
komme sig over, og i 
mellemtiden har Silkeborg 
hentet Nicolai Larsen, der i 
efteråret har været en af 
profilerne. Derfor er vejen 
til spilletid i Silkeborg lang 
for Hedvall, der skal spille 
sig tilbage i kampform i FC 
Fredericia, hvis han vinder 
kampen om 
målmandspositionen, når 
det gælder den 26. februar 
på udebane mod Lyngby.

Vinder Oscar Hedvell 
kampen om at starte vil 
man kunne se en keeper, 
der har en anden stil end 
Alexander Nybo. Hedvall 
har med sin højde andre 
kompetencer end Nybo, 
der er en moderne keeper 
forstået på den måde, at 
han er dygtig i spillet med 
fødderne, og er god til at 
læse spillet. Til gengæld 
har han ikke været særlig 
markant i feltet, og der er 
Hedvell med sin størrelse 
en anden type keeper.

FC Fredericia tager hul på 
NordicBet Ligaen den 26. 
februar, hvor 
modstanderen er Lyngby 
på udebane.
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Tvungen udskiftning på målmandsposten i FC Fredericia
FC Fredericia har 
mistet keeperen 
Alexander Nybo til 
Superliga-klubben 
Randers FC. 
Direktør Stig 
Pedersen fortæller, 
at planen var, at 
keeperen skulle 
videre i karrieren 
senest til sommer, 
hvor han havde 
kontraktudløb.

Af Patrick Viborg Andersen

Alexander Nybo. Foto: Thomas Max Lægaard - AVISEN
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Men denne aftale har i 
mere end halvandet år 
ikke været overholdt – og 
nu skal der forhandles en 
ny aftale på plads.

- Det der er sket er, at der 
har været corona. Der har 
været en væsentlig 
reduktion i antallet af 
konsultationer, fordi mere 
er håndteret per telefon 
eller video. Når man skal 
reducere antallet af 

kontakter, så har PLO – 
helt ensidigt – valgt at 
reducere, hvor mange 
læger der er på landevejen. 
For at få det til at hænge 
sammen har de undladt at 
servicere 10 
konsultationssteder, har Bo 
Libergren, formand for 
Udvalget for den nære 
sundhed i Region 
Syddanmark, tidligere 
forklaret.

I den overenskomst Region 
Syddanmark har med PLO 
er det aftalt, at der skal 
være 22 
konsultationssteder i 
regionen. Det er ikke helt 
ét per kommune, men det 
er meget tæt på. Men med 
coronaens indtog fulgte 
også en naturlig 
omprioritering af 
ressourcerne. Det er som 
sådan ikke et problem, 
beskriver alle parter i 
sagen. Alle har forståelse 
for det pres 
sundhedsvæsnet har været 
under, men selv sidste 

sommer, da corona ikke var 
en samfundskritisk 
sygdom, valgte PLO ikke at 
genåbne de lukkede 
konsultationssteder. Det 
medførte hård kritik fra 
både 
regionsrådsmedlemmer, 
byrådsmedlemmer og 
borgmestre i flere 
kommuner, herunder i 
både Fredericia og 

Middelfart – der er blandt 
de to kommuner, der har 
fået lukket lægevagten.

PLO har længe 
efterspurgt 
forhandlinger
Formand for Vagtudvalget i 
PLO-Syddanmark, Morten 
Svenning Nielsen, forstår 
frustrationerne, men 
samtidig forklarer han, at 
der simpelthen ikke er 
ressourcer nok til at 
opfylde aftalen. Til kritikken 
om aftalebrud forklarer 
Morten Svenning Nielsen, 
at aftalen er utidssvarende 
og at Region Syddanmark 
ikke har ønsket at 
genforhandle aftalen, 
selvom PLO flere gange har 
bedt om det.

- Vi har forsøgt at gøre det 
bedste, vi kan for at 
overholde aftalen med de 
læger, vi har til rådighed. Vi 
har en aftale, der er 
dateret tilbage til 2007. Det 
er en meget gammel 
aftale, der er lavet på et 
tidspunkt, hvor verden så 
meget anderledes ud. Det 
er en aftale, vi har forsøgt i 
meget lang tid at 
genforhandle med 
regionen, faktisk har vi i 
flere år forsøgt at 
genforhandle aftalen, for vi 
har kunnet se os ind i en 
tid, hvor det ville blive 
sværere og sværere at 
bemande de mange 
konsultationssteder. Der er 
kommet færre 
praktiserende læger og 
flere patienter, siger 
Morten Svenning Nielsen.

Den kritik giver Bo 
Libergren dog ikke meget 
for.

- Vi har ikke afvist at 
forhandle. Man skal huske, 
hvem vi repræsenterer. Vi 
handler på vegne af 
borgerne. Og på de vegne 
ønsker vi at have et godt 
serviceniveau. Her er PLO 
en interesseorganisation, 
der vil noget andet, siger 
Bo Libergren blandt andet.

Forhandlinger 
påbegyndes i 
marts
Efter flere års ønske fra 
PLO om en genforhandling 
af den eksisterende aftale, 
er der blevet åbnet op fra 
Region Syddanmark. Det 
bekræfter Bo Libergren i et 
skriftligt svar til AVISEN.

- Der foregår aktuelt en 
teknisk afklaring. Dernæst 
skal der laves et mandat 
for forhandlingerne og 
nedsættes en 
forhandlingsdelegation. 
Forhandlingerne går først i 
gang i marts, skriver Bo 
Libergren.

Den tekniske afklaring 
handler om faktuelt at 
beskrive de emner, der 
indgår i forhandlingerne. 
F.eks. akutknap, 
anvendelse af andre 
faggrupper, udstyr og 
indretning af 
konsultationslokaler etc, 
forklarer Bo Libergren.

I forhold til Region 
Syddanmarks 
forhandlingsudgangspunkt 

har Bo Libergren dog 
tidligere fortalt, at han ikke 
ønsker at indskrænke 
dækningen.

- Vi har ikke vedtaget andet 
end, at der skal være 
mange konsultations-
steder, så det er fortsat 
vores synspunkt. Desuden 
forhandler vi ikke i 
medierne. Jeg kender 
udmærket PLO’s oplæg, 
der kom da regionerne blev 
dannet. Jeg anerkender 
fuldt og helt, at PLO vil det. 
Jeg har et andet synspunkt 
og har haft det i mere end 
15 år, har Bo Libergren 
tidligere fortalt.

- Jeg skal ikke indgå i en 
forhandling gennem 
medierne. Der er ingen tvivl 
om, at sundhedsvæsnet er 
presset i øjeblikket. Det er 
også derfor vi har 
konstateret de her 
beslutninger som PLO har 
truffet. Men vi har det 
synspunkt, at vi ønsker en 
lægevagt med fornuftige 
servicemål, det er vores 
udgangspunkt, forklarede 
Bo Libergren tilbage i 
december.

I Middelfart og Fredericia er 
Bente Gertz (A), Pernelle 
Jensen (V), Karsten 
Byrgesen (NB) og Morten 
Weiss-Pedersen (C) valgt til 
Regionsrådet. De første tre 
har tidligere ytret skarp 
kritik af den manglende 
lægevagt, ligesom deres 
holdning til den nye aftale 
er meget klar: Der skal 
fortsat opretholdes en bred 
vifte af konsultationssteder.
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Forberedelsen til lægevagtsforhandlinger er i fuld gang
Praktiserende 
Lægers 
Organisation (PLO) 
og Region 
Syddanmark har 
en overenskomst, 
der sætter klare 
servicemål for 
blandt andet 
lægevagtsdækning
en i regionen.

Af Matthias Runge Madsen

Foto: Andreas Dyhberg Andreassen - AVISEN
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Før den digitale revolution 
var biblioteker det primære 
sted, hvor man kunne 
hente viden, men med 
computernes og de store 
databasers indtog i 
hverdagens liv, har 
mennesker fået en helt 
anden tilgang til at 
anskaffe og søge 
informationer.

Mange kender og bruger i 
dag opslagsværker og 
tjenester som Wikipedia, 
Google eller Youtube, der 
rummer en ubegribelig stor 
sum af viden om stort set 
alle emner. Debatten om, 
hvor vidt man kan stole på 
de informationer man så 
finder, er en helt anden 
størrelse. Men 
informationerne er der. 
Uanset om man vil vide 
noget om en skuespiller, 
politiker eller en historisk 
person, så vil man skulle 
bruger tusinder af år på at 
komme gennem den store 
sum af informationer. Hvis 
man overhovedet kan.

Det kræver derfor hård 
udvælgelse. Men en af de 
mest anvendte faktorer er, 
at det som de fleste finder 
interessant, vil være det 
mest synlige. Således er 
det ofte de informationer, 
vi præsenteres for først, 
når vi leder efter bestemte 
emner. Groft sagt er den 
nuværende 
informationsstrøm præget 
af popularitetsvalg. 
Dermed menes, at de 
fleste primært stifter 
bekendtskab med de mest 
populære informationer i 
vidensamfundet. Det 
betyder samtidig, at 
grupperinger med alskens 

politisk indhold og 
arvegods, ikke kan styre 
informationerne på samme 
måde som under de gamle 
monopoler. Monopoler som 
DR, TV 2 og de danske 
bladhuse, der i et 
århundrede dominerede 
den politiske diskurs, 
herunder implicit havde 
afgørende indflydelse på, 
hvad der var vigtigt eller 
ikke.

Kontrollen over den 
udvælgelse der finder sted 
blandt de mange opslag på 
de sociale medier, er et af 
kerneelementerne i de 
informationskrige, der raser 
over hele verden i dag. For 
hvis der er nogen, der kan 
bestemme over, hvad folk 
ser, vil det være en 
betydningsfuld magt at 
have. Meta (Facebook), 
Google, Twitter, TikTok, 
Amazon, Microsoft, 
regeringsledere, politikere 
og embedsfolk befinder sig 
i en længere række af 
juridiske og politiske slag, 
der dybest set handler om 
kontrollen over 
informationsstrømmene. 

De første ofre for 
udviklingen af den digitale 
verden var papiraviserne. 
Med uhørt hastighed er de 
blevet udkonkurreret af 
smartere og 
forretningsmæssigt 
dygtigere virksomheder. De 
gamle avismedier overlever 
primært på almisser og 
bistandshjælp. Samtidig 
har de afskediget bunker af 
medarbejdere. Nogle af 
dem er endda gået over til 
at lave såkaldt 
”robotartikler”, der skrives 
af computersoftware. 
Dernæst er det de gamle 
tv-monopoler, der var 
baseret på en monopolitisk 
kultur, der er blevet 
smadret. Der er i praksis 
ingen, der har brug for tv-
kanaler mere. Samtidig er 
programmer lavet på tv-
kanalerne ikke i stand til at 
konkurrere med Youtubes 
uendeligt store 
indholdstilbud , hvor 
indhold produceret af et 
utal af kreatører bliver set 
hver eneste dag af 
millioner af mennesker.

I praksis er vi gået ind i en 
tid, hvor enhver med en 

smartphone kan producere 
indhold. Og selv disse 
amatøristiske produktioner 
stiger dag for dag i kvalitet 
og iderigdom. Det har 
presset de etablerede 
producenter, der gerne vil 
have betydeligt flere 
ressourcer til at producere 
indhold for. I Danmark har 
tv-branchen været præget 
af den danske 
arbejdsmodel, og det har 
betydet lønmæssige og 
vilkårsmæssige garantier. 
Dette kræver betydelige 
statstilskud for at kunne 
hænge sammen. Alt dette 
kan i snæver forstand give 
mening, hvis politikerne 
fastholder deres massive 
støtte til dansk produceret 
indhold. Men argumentet 
om at det er nødvendigt, 
fordi det danske sprog eller 
den danske kultur er 
presset, bliver udvandet 
time efter time. For også i 
Danmark produceres der 
masser af indhold til de 
sociale medier, og en del af 
det har flere seere end de 
dyrt producerede 
programmer på de 
statsbetalte kanaler.

De danske politikere har 
over en bred kam erklæret 
deres angreb på de sociale 
medier. Det er ellers ikke 
fordi, de ikke selv har 
omfavnet muligheden for 
at skære det journalistiske 
led over og gå direkte ud til 
borgerne via de forskellige 
platforme. Partilederne og 
de toneangivende 
politikere i Folketinget er 
flittige brugere af Facebook 
og Twitter. Det har ført til 
kritik fra mange medier, 

der føler sig forbigået og 
hensat til at være 
irrelevante. Dette er nok 
også korrekt. Her insisterer 
man så på, at politikere 
skal stilles til regnskab i 
interviews, frem for at 
kunne forme deres 
budskaber helt uden filter. 
Samlet set har medierne 
ført en massiv kampagne, 
hvor de har argumenteret 
for, at de sociale medier er 
skadelige for ”den 
demokratiske samtale”. 

Men både de gamle 
medier og politikerne 
overser en væsentlig 
faktor, når de beskylder de 
sociale medier for at 
ødelægge demokratiet. Det 
er nemlig ikke Facebook 
eller Twitter, der skriver 
kommentarer, laver 
delinger, Facebook-grupper 
eller kampagner, men 
derimod brugerne. Det vil 
altså sige de borgere, der 
rent faktisk går til valg og 
giver deres mening til 
kende ved stemmeboksen. 
Derfor virker det også 
temmelig udsøgt, når 
argumentet for at ville 
regulere, især Facebook, er 
at man ønsker at styrke 
den demokratiske samtale:

Man vil styrke den 
demokratiske samtale ved 
at tvinge den frie 
meningsdannelse ind i 
faste rammer, man selv 
kontrollerer, og samtidig 
kræve at man favoriserer 
bestemte synspunkter eller 
personkredse. Samtidig vil 
man gribe ind overfor den 
frie konkurrence ved at 
beskatte udvalgte og 

succesfulde virksomheder 
for at give pengene til 
udvalgte og fejlslagne 
virksomheder. Det virker 
som planøkonomi og 
kommunisme. 

Sagen er den, at det 
allerede i betydelig grad 
har påvirket de 
amerikanske 
virksomheder, der står bag 
den globale, teknologiske 
udvikling i den digitale 
tidsalder. Især Facebook 
har siden 2016 været travlt 
beskæftiget med at 
imødegå den politiske 
utilfredshed med 
teknologierne. På trods af, 
at man udelukkende har 
profiteret af at tilbyde en 
relativ høj grad af frihed på 
mediet, begyndte 
virksomheden at indføre en 
form for selvcensur. I første 
omgang lovede man efter 
præsidentvalget i 2016 at 
fjerne såkaldt ”fake news” 
efter Donald Trumps 
succesfulde kampagner på 
Facebook og Twitter, der 
ifølge mainstream 
medierne havde påvirket 
valget til hans fordel. 
Donald Trumps anvendelse 
af de sociale medier var 
uovertruffen. Han var en 
mester i at skabe en 
dagsorden ved underlige 
tweets eller totalt vanvittige 
påstande, der blev slynget 
ud i tide og utide. Hele 
denne oplevelse af Trumps 
præsidentembede efterlod 
Demokraterne i USA med 
et indædt og bittert forhold 
til de sociale medier.

Da Joe Biden blev valgt til 
præsident i 2020, var det 

en erklæret dagsorden for 
Demokraterne, at der 
skulle ske noget med de 
sociale medier. Og det er 
den udvikling som også 
danske politikere har 
hægtet sig på. For også i 
USA kører de gamle medier 
massive kampagner mod 
deres konkurrenter, der har 
taget en ordentlig luns af 
reklameindtægterne. 
Ganske vist kamuflerer 
man kampagnerne som 
journalistik, men det er 
svært for dem at skjule, 
hvad den egentlige 
intention er. 
Journaliststanden over det 
meste af den vestlige 
verden har siden Facebook 
og Googles overtagelse af 
markedet mistet den 
basale økonomi, der ellers 
sikrede dem løn og 
indflydelse i samfundet.

Endeligt er debatten om 
den demokratiske samtale 
endt i en blindgyde. Det er 
den, fordi den udelukkende 
bliver kørt af eliten. Det er 
politikere, 
embedsapparatet og 
meningsdannerne. De har 
fuldstændig glemt at tage 
stilling til, at der faktiske 
sidder en meget stor 
befolkningsgruppe, der 
overhovedet ikke har tillid 
til de gamle medier. For 
dem er de sociale medier 
en befrielse, der giver dem 
en stemme.

Det er den stemme, de 
digitale informationskrige 
lige nu handler om.
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De digitale informationskrige
Den digitale 
udvikling har i de 
sidste 50 år 
revolutioneret 
samfundet. Det 
gennemgående 
træk har været, at 
informationer er 
blevet gjort 
tilgængelige i et 
hidtil uset omfang.

Af Janus Bang & Andreas Dyhrberg 

Andreassen

Foto: Pixabay
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Det er ikke så ofte set, at 
en kommunaldirektør og 
en udvalgsformand i 
fællesskab stiller op til 
interview, men når 
Susanne Eilersen og 
Camilla Nowak Kirkedal 
stiller op sammen, så er 
det fordi turisme- og 
bosætningsindsatsen er et 
fokusområde både politisk 
og i forvaltningen.

For både Susanne Eilersen 
og Camilla Nowak Kirkedal 
er det afgørende, at 
kommunen og 
forvaltningen kender sine 
begrænsninger.

- Det er vigtigt, at vi 
definerer, hvad vi som 
kommune skal være gode 
til og hvad andre skal være 
god til. Jeg tror det er 
forkert, at kommunen skal 
stå for det hele. Vi kan 
sagtens være politisk 
drevet, selvom vi arbejder 
tæt sammen med andre 
aktører. En kommune kan 
og skal ikke løfte en 
kommune alene. Det tror 
jeg, vi er ved at finde vores 
ben i. Ligesom vores 
samarbejdspartnere har 
brug for os, så har vi også 
brug for dem. Det er 
sammen vi løfter Fredericia 
– og ikke hver for sig, siger 
Susanne Eilersen, formand 
for Bosætnings- og 
Turismeudvalget. 

Hun bliver bakket op af 
Camilla Nowak Kirkedal:

- Alene kan vi noget – og 
sammen kan vi det meste. 
Det er en grundholdning vi 
også har i kommunen, 
siger Camilla Nowak 
Kirkedal, 
kommunaldirektør i 
Fredericia Kommune.

Det er nytænkning 
I valgkampen har både 
bosætning og turisme 
været politiske 
mærkesager på tværs af 
partierne. Borgmesteren 
har ved flere lejligheder 
sagt, at ”forskellen på 
bosætning og turisme er 
kun længden af opholdet”, 
ligesom både Venstre og 
Dansk Folkeparti har 
kæmpet meget for denne 
dagsorden. For Susanne 
Eilersen har særligt 
turismedelen haft et stort 
fokus.

- Ved at vi sætter så meget 
fokus på de her to områder 
i ét udvalg og sætter 
bosætning og turisme 
sammen, så opdager man, 
at de hænger meget mere 
sammen end vi før har 
tænkt, siger Susanne 
Eilersen og fortsætter:

- Bosætning og turisme i 
samspil kan mange ting, 
når vi binder dem sammen. 
De er måske hinandens 
forudsætninger.

Det stiller store krav til 
forvaltningen, når 
politikerne på den måde 
melder klart ud, at de vil 
arbejde for mere 
bosætning og turisme. 
Derfor skal organisationen 

styrkes, forklarer 
kommunaldirektøren.

- Med så ambitiøst budget 
og udspil, der skal vi i 
organisationen gøre klar. 
Derfor har vi slået en 
stilling som turistchef op – 
og man kan kun være glad 
og stolt, når det er så 
stærkt et felt, der har søgt. 
Jeg glæder mig til, at vi kan 
byde en ny turistchef 
velkommen, siger Camilla 
Nowak Kirkedal.

Selvom der endnu ikke er 
en organisation på plads 
og at udvalget endnu ikke 
er i gang for alvor, så 
betyder det ikke, at de 
tiltag der allerede er i gang 
stopper. Det understreger 
formand for udvalget, 
Susanne Eilersen.

- Nu er vi ved at få en 
organisation på plads, men 
vi fortsætter og stopper 
ikke op med det, vi har 
igangsat. Vi er allerede i 
gang med at planlægge 
sommeren. Det er vi 
tidligere kommet for sent i 
gang med. Vi er klar over, 
at vi starter ud i to 
parallelle spor, men det er 
vigtigt, at vi kører videre 
med det, vi allerede har 
bygget op. Vi er klar over, at 
når sommeren er gået, så 
skal de to spor gerne møde 

hinanden og blive til ét 
spor fremover. Og så håber 
vi også, at vi har en 
turismestrategi på plads 
efter sommerferien, siger 
Susanne Eilersen.

Der skal ikke 
opfindes nyt 
En af opgaverne for 
Bosætnings- og 
Turismeudvalget er at lave 
en ny bosætningsstrategi 
og en ny turismestrategi. 
Men for Susanne Eilersen 
kræver det ikke, at man 
skal opfinde den dybe 
tallerken, i stedet skal man 
bruge de aktører og den 
historie der allerede er i 
Fredericia.

- Der er en helt enorm 
løfteevne i den her by. Det 
er meget imponerende i 
forhold til, hvad jeg har 
oplevet i mine tidligere 
jobs. Der er rigtig mange 
ildsjæle, der virkelig vil den 
her by, siger Camilla Nowak 
Kirkedal.

- Vi går ind til arbejdet med, 
at vi skal have en vision, 
der er båret af det, vi 
allerede kan i Fredericia. 
Det er vores kulturliv, det er 
vores historie. Fredericias 
historie er mere end bare 
voldanlægget, det rummer 

så meget mere. Det er 
klart, at et fæstningscenter 
skal være en spydspids for 
Fredericias turismeindsats, 
men vi skal også være 
stolte af vores industrielle 
udvikling, vores 
religionshistorie og alt det 
vi her i byen er rundet af, 
forklarer Susanne Eilersen 
og fortsætter:

- Vi skal ikke opfinde noget, 
vi har det allerede.

Turistchef skal 
skille sig ud
Der er opslået en stilling 
som turistchef, men det er 
ikke en DJØF’er, man er på 
jagt efter, i stedet ønsker 
man at finde en, der har 
erfaring fra branchen og en 
der kan tænke nyt. Det skal 
være en levende 
organisation bag, der er 
med, hvor tingene sker, 
forklarer Susanne Eilersen 
og Camilla Nowak Kirkedal.

- Noget af det der er 
hamrende interessant er, 
at der er både en turistchef 
og en projektmedarbejder 
på kulturkasernen. Det er 
ikke klassiske 
embedsmænd med en 
DJØF-baggrund. Derfor er 
det vigtigt for os, at 
turismeenheden er levende 

Ny turismeindsats går sammen med bosætning
Da der i november 
var kommunalvalg 
samledes hele 
byrådet i en fælles 
konstitueringsaftal
e. I denne aftale 
var et helt nyt 
udvalg, et 
Bosætnings- og 
Turismeudvalg. 
Udvalget har til 
formål at tiltrække 
både nye 
fredericianere og 
turister. Det 
arbejde er 
formand Susanne 
Eilersen (O) og 
kommunaldirektør 
Camilla Nowak 
Kirkedal klar til.
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Susanne Eilersen og Camilla Nowak. Foto: Matthias Runge Madsen - AVISEN

Af Matthias Runge Madsen
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ude i byen – og på sigt 
bliver placeret et andet 
sted end rådhuset, siger 
Camilla Nowak Kirkedal.

- De kommer med 
erhvervserfaring og en 
baggrund inden for 
turismeområdet. Jeg tror 
på turismestrategien. Det 
handler om at vise byen 
frem, udover voldene. Vi er 
gode til selv at kende vores 
historie, men vi har aldrig 
fået det længere ud end 
voldene, siger Susanne 
Eilersen og fortsætter:

- Mange – selv fra 
nabokommunerne – 
kender ikke til 5.-6. juli. 
Det er trist, når man 
tænker på, hvor stor en 
historie det er – og hvor 
stor national værdi, det 
har. Det er ikke kun en 
Fredericia-historie, det er 
en historie, der også 
runder, hvordan vi 
fremadrettet agerer. Jeg 
tænker på, at vi er stolte af 
Fredericias historie – og 
kan vi fortælle den, så 
løfter det også vores by. 
Har man lyst til at komme 

som turist, kan det være, at 
man også har lyst til at 
bosætte sig.

Det er et ambitiøst projekt, 
forklarer kommunal-
direktøren, der 
understreger, at det er en 
særdeles attraktiv stilling 
man har slået op.

- Jeg har aldrig set så 
ambitiøst et projekt i en 
dansk kontekst. Politikerne 
er meget ambitiøse i de 
midler og ressourcer de 
allokerer. Derfor er det en 
meget attraktivt stilling. Det 
er gode 
samarbejdspartnere i 
Experience Fredericia og 
det er en god organisation, 
man får bag sig. Jeg kan 
kun glæde mig over, at det 
er et stærkt felt, der har 
ansøgt, siger Camilla 
Nowak Kirkedal.

Image er vigtigt for 
bosætning
Der er ingen tvivl om, at 
Susanne Eilersen ønsker et 
fæstningscenter i 

Fredericia. Det har i mange 
år været en klar mærkesag 
for Dansk Folkeparti, der 
også ved det seneste 
budget fik afsat midler til 
arbejdet. Men som 
formand for udvalget er det 
ikke alene turismedelen, 
der skal være fokus på, det 
handler også om 
bosætning. Men her 
understreger Susanne 
Eilersen, at de to ting 
hænger sammen.

- Man skal se bosætning 
som afhængig af image. 
Når man vælger at flytte til 
en anden del af landet, 
som jeg jo selv har gjort, så 
har man altid i sit hoved 
favoritsteder hvor man 
begynder at søge. Der 
handler det meget om 
image, forklarer Susanne 
Eilersen og fortsætter:

- Hvis jeg skulle flytte til en 
anden landsdel, så ville jeg 
være forudindtaget 
omkring det, man har set 
og hørt, det man hører i 
medierne. Horsens var en 
fængselsby med meget 
vold, andre steder i landet 

har man andre slagsider, 
der bliver fremhævet 
negativt i medierne.

- Så tænker man, at man 
skal til trekantområdet, så 
tror jeg lige nu, at man 
kigger mest mod Vejle og 
Kolding eller Middelfart. 
Det har et image af at være 
en blomstrende by i 
udvikling. Middelfart som 
den hyggelige havneby. Der 
popper Fredericia ikke op, 
fordi vi har haft et image af 
at være en beskidt 
industriby, narko i de 
senere år. Så når man 
tænker over, hvilket billede 
andre ser, så er det 
afgørende, siger Susanne 
Eilersen.

En ting der har været stort 
politisk fokus på fra andre 
partier er, for eksempel, at 
Fredericia skal være en 
bedre og billigere by at 
være børnefamilie i. Det er 
Susanne Eilersen helt enig 
i, men inden man som 
tilflytter kigger på det – så 
skal man først få øjnene op 
for byen, forklarer hun.

- Vi skal også være en god 
familieby, det er ret 
lavpraktisk. Men i første 
omgang handler det om, 
hvordan Fredericia popper 
op i folks bevidsthed. 
Image er et 
altoverskyggende ord. Og 
det kan turisme være med 
til at løfte. Derfor tror jeg 
turisme og bosætning går 
hånd i hånd, siger Susanne 
Eilersen.

Flere elementer i 
spil
Når det kommer til 
bosætning er svaret ikke 
kun en enkelt indsats, men 
der skal mere til, siger 
Susanne Eilersen.

- Jeg tror også, vi skal 
opruste samarbejdet med 
vores store virksomheder. 
Vi har flere arbejdspladser, 
end vi har folk til at 
besætte. Derfor skal vi 
være opmærksomme når 
vores virksomheder søger 
medarbejdere, for der skal 
vi have fat i hele familien 
og vise hvad vi kan tilbyde. 

Hvordan får vi fat i, at 
familierne vælger 
Fredericia og ikke vores 
nabokommuner?, siger 
Susanne Eilersen og 
fortsætter:

- Vi skal også kigge på 
boformerne. Har vi det folk 
søger? Vi har heller ikke 
uanede mængder af jord, 
vi kan udlægge til nye 
parcelhusgrunde – skal vi 
så kigge på nogle områder 
i byen og gøre dem 
attraktive igen. Der bliver 
bygget ved gymnasiet, som 
umiddelbart bliver flot og 
løfter området fra de 
forfaldne industribygninger. 
Der er flere områder, hvor 
man kunne gøre noget 
anderledes. Vi skal se på 
mulighederne – vi skal se, 
hvad der kan lade sig gøre.

Det nye Bosætnings- og 
Turismeudvalg består af 
Susanne Eilersen (O) som 
formand, John Nyborg (A) 
som næstformand og 
medlemmerne Niels Martin 
Vind (V), Cecilie Roed 
Schultz (Ø) og Christian Bro 
(A).
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GUF formand Jørgen 
Rahbek har svært ved at 
lægge låg på 
begejstringen, men de 
seneste 6-7 uger har været 
hårde at komme igennem 
for GUF’s bestyrelse, som 
står med ansvaret for 
Festivalen. Så det er derfor 

en kæmpe forløsning vi nu 
er ude i, udtaler 
Formanden.

Uvisheden og frygten har 
været i højsædet, alt imens 
vi har brugt rigtigt meget 
tid og kræfter på at tænke i 

alternative modeller for 
Festivalafholdelse med de 
aktuelle begrænsninger og 
regler in mente. 

Alt det er fortid og heldigvis 
spildt arbejde nu, men det 
betyder intet med de nye 

udsigter.

- Billetsalget har af gode 
grunde været nede i en 
bølgedal siden midten af 
december, hvilket er helt i 
tråd med situationen for 
andre koncertarrangører 
og spillesteder i Danmark, 
siger Jørgen Rahbek, men 
der er allerede godt gang i 
salget igen, og vi forventer 
at det accelererer de 
kommende par uger op til 
Festivalstarten, siger 
Rahbek.

Erfaren bestyrelse 
arbejdede med 
superligamodel

- Det har været helt 
forfærdeligt siden 
nedlukningen i december, 
hvor vi ellers troede, at den 
hellige grav var vel forvaret, 
men en ny variant og 
smittetallene lukkede alt 
ned. Så vi har gået i stor 
usikkerhed, men planlagt 
normalt, vel vidende, at vi 
ikke vidste, om vi fik brug 
for at køre festivalen, som 
vi plejer. Det er 
ressourcekrævende, men 
også demotiverende at 
arbejde sådan, men vi er 
nogle erfarne rotter i 
bestyrelsen, så der skal 
mere til at slå os ud, 
fortæller formanden og 
taler om det håb, de hele 
tiden har haft i hovedet.
- Vi vidste godt, at der ville 
ske noget i januar, først 
den 16. januar, så den 31. 

januar. Derfor arbejdede vi 
med en superligamodel, 
men den var godt nok ikke 
designet til festivaler og 
aktiviteter som vores. Vi 
havde samtaler med 
politiet, men de vidste ikke 
noget endeligt. Vi ville nok 
ikke få lov til overnatninger, 
nok heller ikke bespisning 
af gæster, men hvis og 
hvis. Sådan var det hele 
vejen. Vi havde hele tiden 
et forbehold i hovedet, 
hvilket gav mange 
spørgsmål og tanker, siger 
Jørgen Rahbek.

Nu står den på 
vinterfestival
Ifølge formanden kan 
gæsterne nu se frem til en 
fuldstændig normal 
vinterfestival.

- Det er klart, at vi 
naturligvis har sikkerheden 
i fokus, men jeg tænker, at 
det giver sig selv. Vi har 
naturligvis håndsprit og 
følger de generelle 
anbefalinger. Vores 
publikum skal nok være 
med til at give alle en god 
oplevelse sammen med os, 
siger Rahbek og slutter:

- Nu kan vi se frem til en 
fuldstændig normal 
vinterfestival med al den 
musik, de har købt billet til 
og alt det, de stort set 
kender. Det vil vi også 
informere om de 
kommende dage, og så er 
jeg sikker på, at alle viser 

årvågenhed.

Arrangøren har allerede 
været i forbindelse med en 
del festivalmusikere, ikke 
mindst de udenlandske, og 
der er p.t. ingen 
rejsemæssige eller 
sygdomsmæssige 
hindringer eller afbud i 
sigte.

Programmet for festivalens 
CaféScene, hvortil der er 
gratis adgang hele 
festivalen igennem, er 
netop offentliggjort og 
ligger nu på festivalens 
hjemmeside www.strib-
vinterfestival.dk, hvor man 
selvfølgeligt også kan stifte 
bekendtskab med 
festivalens hovedprogram 
og ikke at forglemme 
festivalens trofaste 
sponsorer og annoncører.

Alle skal være vel mødt i 
weekenden imellem uge 6 
og uge 7 og vi garanterer at 
GUF’s Bestyrelse, 
funktionsledere, vore ca. 
200 frivillige og musikerne 
er så klar til at give alle 
gæster endnu en fantastisk 
musikalsk og 
stemningsfyldt 
Festivaloplevelse. Med 
andre ord: ”EN VARM 
OPLEVELSE I EN KOLD 
TID”.

Den direkte linje til 
billetsalget går via 
www.strib-vinterfestival.dk.
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Strib Vinter Festival 2022 er klar til fest
Det kan ikke siges 
eller råbes højt 
nok: Nu bliver der 
vinterfestival i Strib 
den 10.-13. 
februar, omtrent 
helt uden 
coronarestrik-
tioner. Arrangøren 
garanterer dog at 
håndsprit og 
ekstra rengøring 
mv. vil være en 
naturlig del af 
afholdelsen.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Dorthe Gerlarch. Foto: PR

AVISEN KULTUR





I en længere artikelserie 
har Danske Digitale Medier 
A/S, herunder AVISEN, 
fortalt om den manglende 
lægevagt i store dele af 
Region Syddanmark. På 
den ene side står 
regionsrådet med 
udvalgsformand Bo 
Libergren fast på en bred 
lægevagtsdækning, og på 
den anden side står 
Praktiserende Lægers 
Organisation (PLO) med et 
ønske om blot fire 
konsultationssteder. I den 
kamp kommer 
kommunerne i klemme, 
fortæller Susanne Eilersen, 
der i de seneste år har 
været formand for 
Sundhedsudvalget i 
Fredericia Byråd – et 
udvalg der netop har skabt 
optimale rammer for 
blandt andet en lægevagt.

Skulle have været 
orienteret
Denne sag kører på flere 
parametre. Dels er det PLO 
der egenhændigt har valgt 
at stoppe betjeningen af 
op mod ti 
konsultationssteder som 
følge af corona, men også i 
perioden hvor corona ikke 
var en samfundskritisk 
sygdom. Dels er også en 
problemstilling om, at 
regionen har vidst det hele 

tiden og ikke har orienteret 
lokalpolitikerne.

– Det er en regionsting og 
det er dem der bestemmer 
det. Men det ender med at 
blive et problem for 
Fredericias borgere, når de 
pludselig ikke kan komme 
til vagtlæge i Fredericia. Så 
kan det godt være at vi 
politisk ikke har den 
afgørende stemme, men 
jeg mener at vi politisk skal 
gøre hvad vi kan for at 
presse på. Vi skal presse 
regionen på det her 
spørgsmål. Selvfølgelig er 
vi samarbejdsvillige alt vi 
kan med regionen, siger 
Susanne Eilersen og 
fortætter:

– Jeg har været formand 
for Sundhedsudvalget i den 
her periode – og jeg er 
meget skuffet over at vi 
ikke har vidst noget. Det er 
jeg skuffet over. Vi skulle 
have haft den oplysning og 
kunnet oplyse vores 
borgere. Jeg håber også at 
regionen og Fredericia 
Kommune fremadrettet 
kan tale om de her 
problematikker. Vi er 
samarbejdspartnere, ikke 
modspillere.

– Så er vi skuffede over, at 
PLO vælger at sige, at de 
har en anden dagsorden og 
ikke ønsker at komme 
tilbage til Fredericia. Det er 
vi meget skuffede over på 
borgernes vegne. En 
kommune af vores 

størrelse er berettiget til en 
lægevagt, slår Susanne 
Eilersen fast.

Man laver falske 
statistikker
Susanne Eilersen er meget 
bekymret for hvordan man 
kommer til at gå til værks 
herfra. Der er tale om en 
sag der ikke alene er 
politisk, men også en sag 
der handler meget om 
embedsværket.

Som tidligere beskrevet har 
PLO egenhændigt valgt at 
lukke de mange 
konsulationssteder mere 
eller mindre midlertidigt. 
Dette er bekræftet af både 
Bo Libergren, formand for 
udvalget for den nære 
sundhed i Region 
Syddanmark, og Morten 
Svenning Nielsen, formand 
for vagtudvalget i PLO 
Syddanmark. Der foreligger 
en aftale dateret 15 år 
tilbage, der beskriver en 
række servicemål og krav 
til PLO’s drift af 
lægevagten, men det er 
denne aftale de har set sig 
nødsaget til at afvige fra i 
denne situation.

Grunden til at man har 
lukket lægevagten i 
Fredericia er blandt andet, 
at man som følge af corona 
har oplevet en meget 
lavere søgning end 
normalt. Denne lavere 
søgning har gjort, at man 

fra PLO’s side har valgt at 
prioritere 
lægevagtsdækningen 
anderledes – til 
konsultationssteder med 
større søgning.

Men denne forklaring giver 
Susanne Eilersen ikke i 
udgangspunktet meget for. 
Statistikker er 
taknemmelige for dem der 
fortolker dem – og i dette 
tilfælde er hun særligt 
bange for, at man har 
tænkt sig at dække sig ind 
under kunstige og ikke 
retvisende statistikker.

– Der tegner sig det 
samme mønster som 
sagen med skadestuerne, 
for henviser man ikke 
borgere til en lægevagt i 
Fredericia kan man let lave 
en statstik der viser at der 
ikke er behov for det. Det 
synes jeg er meget trist. 
Jeg synes faktisk også det 
er unfair. For på den måde 
kan man bruge statistikker 
som man vil, lyder det fra 
Susanne Eilersen.

– Jeg tror på, at blev 
borgerne rent faktisk 
henvist til Fredericia, så 
ville borgerne helst køre til 
Fredericia, lyder det med 
stor sikkerhed fra Susanne 
Eilersen.

–  Så lavede man en 
rundspørge blandt 
borgerne, så vil den vise 
noget andet. For 
fredericianerne bakker 

meget op om vores 
sundhedshus. Så mit 
ønske herfra er, at 
Sundhedsudvalget får en 
god og tæt dialog med 
regionen. Vores 
embedsværk skal også 
presse på for at finde en 
god løsning på det her, så 
vi kan finde hinanden i det 
her spil, forklarer Susanne 
Eilersen.

Lokalerne er klar
Fra Folketinget er der en 
igangværende diskussion 
om hvornår den nye 
sundhedsreform skal 
forhandles, men ud af 
denne diskussion står det 
meget klart, at et stort 
politisk flertal ønsker et 
meget mere nært 
sundhedsvæsen. 
Regeringen har allerede 
udpeget Fredericia som en 
by der kunne få et 
nærhospital som de kalder 
det, noget der minder 
meget om det 
sundhedshus et fremsynet 
byråd for år tilbage 
besluttede at sætte i 
verden. Formand for dette 
arbejde i 
Sundhedsudvalget var 
netop Susanne Eilersen. 
Hun glæder sig over, at 
man har skabt rammerne 
for et nært 
sundhedsvæsen – der 
også kan rumme en 
lægevagt.

– I Fredericia har vi faktisk 

rammerne til også at kunne 
huse en lægevagt. Vi bliver 
rost fra Christiansborg for 
at gå forrest i den her 
sundhedstankegang, som 
vi ser regeringen har. Vi er 
et skridt foran. Vi skal have 
mere ud fra sygehusene og 
mere ind i 
sundhedshusene. Med 
sundhedshuset har vi 
faktisk rammerne til at 
kunne tage mere ind, siger 
Susanne Eilersen og 
fortsætter:

– Det er ikke en lægevagt 
der skal sidde helt alene i 
et hus hvor de selv skal stå 
for alt. Vi har faktisk gode 
rammer og gode 
samarbejdsmuligheder. Vi 
har læger i huset i 
dagtimerne, vi har andre 
speciallægetilbud – og vi vil 
jo genre udvide med endnu 
flere speciallægetilbud. 
Fredericia er et strålende 
eksempel på, at vi har 
skabt rammerne for hvad 
man skal kunne med en 
sundhedshus eller hvad 
det nu skal hedde. Så hvis 
der er vilje, så er der også 
rammer.

Hvorvidt der skal være en 
lægevagt i fremtidens 
Fredericia er ikke fastlagt 
endnu. Region Syddanmark 
og PLO har indledt 
forhandlingerne om en ny 
overenskomst, der skal 
definere servicemålene og 
rammerne for 
vagtlægernes arbejde i 
fremtiden.
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Politiker: Det minder om nedlukningen af skadestuen
Det er afgørende 
med en vagtlæge i 
Fredericia, slår 
gruppeformand for 
Dansk Folkeparti 
og tidligere 
formand for 
Sundhedsudvalget, 
Susanne Eilersen 
fast. Den proces 
der foregår lige nu 
med en de facto 
nedlukning af ti 
konsultations-
steder vækker for 
Eilersen dårlige 
minder om 
dengang man 
lukkede 
skadestuen.

Af Matthias Runge Madsen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Knud Herbert Sørensen er 
69 år i dag. Han er født i 
Middelfart, hvor han og 
familien i de første år 
boede i Søndergade, men 
efter nogle år rykkede de 
op på førstesalen i en villa. 
Han er vokset op i en 
familie, hvor begge 
forældrede arbejdede, 
hvilket ikke var normalt på 
den tid.

- Min far var vvs’er og min 
mor var kontorassistent på 
statshospitalet, hvor hun 
sad i omstillingen. Min far 
havde en periode på ti år, 
hvor han var selvstændig. 
Han reparerede blandt 
græsslåmaskiner i hele 
Syddanmark. Jeg er ud af 
et stolt arbejderhjem, 
konstaterer Herbert, som 
han omtaler sig selv som i 
daglig tale.

- Mine forældre arbejdede 
hele tiden, og vi manglede 
ikke noget, men der var 
ikke udlandsferie og andet, 
som man ser i dag. Da jeg 
var omkring fem år, fik min 
lillesøster på tre år, 
desværre kræft og døde 
døde, men jeg kan ikke 
huske det præcist. Når jeg 
tænker over det i dag, 
forstår jeg faktisk ikke, 
hvordan mine forældre 
rejste sig fra dette store 
tab og kom videre, 
fortsætter han. Men 
heldigvis har jeg en 
lillesøster og to brødre, 

som jeg ser rigtig meget til 
– ikke mindst på 
tennisbanen, på 
fodboldrejser og til 
koncerter.

Med tiden fik Herbert sit 
eget værelse, da familien 
flyttede ud på Brovejen i et 
rækkehus. Der boede han 
indtil, at han flyttede 
hjemmefra som 19-årig, 
hvor turen gik til Vejle og 
fodboldklubben, VB, der 
havde fået øje på den 
talentfulde middelfarter.

- Vi sad i februar på 
handelsskolen, hvor jeg 
kun havde fodbold i 
hovedet. Jeg havde rektor 
til matematik og han 
spurgte om nogen havde 
fået arbejde til efteråret. 
Jeg rakte hånden op, og 
fortalte, at jeg skulle starte 
i Sparekassen Vejle den 1. 
august. Han rystede på 
hovedet og sagde ikke 
mere til det. Det var ikke, 
fordi jeg var dygtig, men jeg 
kunne spille fodbold og så 
fandt VB en læreplads til 
mig i byen, siger Herbert og 
fortsætter:

- Jeg var sparekasseelev af 
navn, men ikke af gavn i 
nogle år, men det var 
fodbolden, der stjal fokus 
indtil vores første datter, 
Heidi, kom til verden i 
1976. Jeg mødte min kone 
i 1971 på en tur til Østrig, 
hun er tre år yngre end 
mig, indskyder Knud 
Herbert Sørensen og 
fortsætter fortællingen om 
sin familie:

- Vores søn, Michael, kom 
til i 1978. På det tidspunkt 
begyndte jeg at interessere 
mig for mit arbejde. Noget 
tændte mig, jeg begyndte 
at gå meget op i detaljerne 
og ledelse. Bankmanden 
Niels Præstegaard fik øje 
på andet end 
fodboldspilleren og gav mig 
et lederjob. Jeg arbejdede 
med fysiske værdipapirer – 
det var de jo dengang, men 
Niels kunne se, at der var 
noget i mig, der kunne 
bruges. Jeg havde 
lederpotentiale, og så skete 
der noget med mig 
personligt. Når en person 
viser tillid til en anden, så 
blomstrer den person ofte. 
Jeg begyndte at interessere

mig for ledelse og mit 
arbejde. Nogen af de 
mennesker i banken, der 
havde noget at skulle have 
sagt, begyndte at se, at jeg 
gjorde det godt, og i 1975 
blev jeg udnævnt til chef 
for 50 medarbejdere. Jeg 
var 24 år, så det var tidligt 
med sådan et ansvar. Jeg 
fik lov til at lede mine 
kolleger på alternative 
måder, husker han og 
tilføjer: Jeg havde studeret 
forskellige ledelsesformer, 
blandt andet japanske, 
hvor man lod ledelsen og 
ansvaret gå på skift i 
selvstyrende grupper.

I 1972 blev Sparekassen 
Vejle en del af 
Sparekassen Sydjylland, og 
her skete der i 1978 en 
forretningsmæssig stor 
organisationsændring i den 
måde kunderne skulle 
mødes på. I den 
forbindelse blev Knud 
Herbert Sørensen tilbudt 
en rolle som konsulent, 
som skulle rundt til de 
forskellige afdelinger, og 
implementere de vedtagne 
ændringer i samarbejde 
med den lokale direktør.

- I tre år var jeg rundt i alle 
afdelingerne, og lavede de 
forandringsplaner, der 
skulle igangsættes. Det 
sværeste sted var i 
Fredericia, hvor afdelingen 
dybeste set helst så alt 
fortsætte som normalt. 
Som konsulent havde jeg jo 
ikke noget 
beslutningsmandat, så jeg 
sagde til min chef, at han 
måtte tage derned og tale 
med afdelingen og så faldt 
det på plads, siger Herbert 

med et smil.

Meldte fra til 
fodboldlands-
holdet grundet 
arbejde

Fra en verden, hvor 
fodbolden fyldte meget – ja 
mest, ændrede Knud 
Herbert Sørensen kurs og 
valgte erhvervskarrieren til.

- Jeg blev fascineret af mit 
arbejde og selvom jeg 
spillede fast på U-
landsholdet, fik tre A-
landskampe, og var med 
på bænken nogle gange, 
kunne jeg regne ud, at jeg 
ikke ville få 50 
landskampe. Min prioritet 
skiftede, og jeg meldte 
derfor fra til 
landsholdsfodbold. Et blad, 
der hed Alt om Sport, skrev 
en stor historie om mit valg, 
husker Knud Herbert.

I 1992 tog Herberts 
erhvervskarriere en ny 
drejning. Middelfart 
Sparekasses direktør Hans 
Erik Brønserud ville have 
en ny højre hånd, der 
kunne hjælpe ham, og på 
den måde blev Knud 
Herbert headhuntet til at 
starte hos Middelfart 
Sparekasse den 1. april 
1992.

- Jeg kom i gang, det var 
fint og meget spændende. 
Det var helt anderledes i 
forhold til, hvad jeg var vant 
til. Hans Erik Brønserud, 
der var direktør, er og var 
verdens flinkeste mand, 
der helst så, at alle var 

glade og tilfredse, ingen 
måtte blive kede af det. Der 
kom jeg så, som en hård 
hund fra fodboldens 
verden. Jeg sagde, at vi 
skulle fremad koste, hvad 
det ville. Vi blev dog ret 
hurtigt et godt team, der 
supplerede hinanden 
suverænt, fortæller Knud 
Herbert  

- I efteråret 1992, da 
Sparekassen Sydjylland var 
blevet overtaget af 
Bikuben, foreslog jeg Hans 
Erik, at hvis vi var smarte, 
så vi lavede en afdeling i 
Vejle, og jeg kendte 
folkene, vi skulle bruge. 
Hans Erik svarede, at han 
havde tænkt det samme 
om Kolding, så vi kom sent 
hjem den aften. Der var 
bestyrelsesmøde 
halvanden uges tid efter, at 
vores ideer blev født. Vi 
lavede et oplæg og fortalte 
bestyrelsen om vores 
tanker. De blev helt paf og 
spurgte, om vi havde fået 
en hjerneblødning, men de 
endte med at give os 
muligheden for at udvide 
med Vejle og Kolding. I 
1992 lavede vi de to 
afdelinger og det buldrede 
derudad, siger Knud 
Herbert og fortsætter:

- Vi fik – som forventet de 
utilfredse kunder fra andre 
banker. Det gik med fuld 
knald derudad. Vi prøvede 
også i Uldum, for at 
understrege vores stategi 
om at være Middelfart og 
Trekantområdets lokale 
pengeinstitut. Det sjove var, 
at vi i Uldum var til et spis-
sammen-arrangement. 
Hans Erik kom ind på mit 

kontor og spurgte om, hvor 
Uldum er. Vi fandt kortet 
frem, og jeg pegede på 
byen. Hele området havde 
inviteret os til 
fællesspisning, og ville 
have vi startede en afdeling 
der. De ville ikke miste 
deres pengeinstitut. Det 
skulle de heller ikke, så vi 
åbnede i Uldum. Men det 
var ikke let, det tog jo tid at 
få edb-maskiner og 
systemer op at stå, men en 
uge senere havde vi startet 
en afdeling der. Vi blev 
bombet ned af alle de 
mennesker, der ville være 
kunder. Vi var helte i byen. 
Det var en sjov case, og 
siger noget om, hvad vi 
betød for byen, siger han.

Over tid ændrede Knud 
Herbert Sørensen stil. 
Vindergenet sad og sidder i 
ham, men de gamle 
eksperimenter med 
selvstyrende grupper, blev i 
samarbejde med Hans Erik 
til en udvikling frem mod 
selvledende medarbejdere.

- Dybest set er det med at 
vinde en kultur, der 
primært stammer fra 
sportsverdenen og jeg vil 
altid holde snuden i sporet, 
være forberedt, foran og 
klar, men med tiden fandt 
jeg ud af, at en ting er at 
bestemme på banen med 
et direkte sprog og 
lignende, men sådan er det 
ikke i det virkelige liv. Det 
gav god mening at skifte 
kurs. Jeg interesserede mig 
for de enkelte 
medarbejdere, deres 
værdier og hvad der 
motiverede dem. Det var 
Hans Erik også optaget af. 

Fodboldtalentet løftede ham ind i bankverdenen
Knud Herbert 
Sørensen har en 
lang 
erhvervskarriere 
bag sig i Middelfart 
Sparekasse, men 
det stod ikke i 
kortene, at han 
skulle ende i 
finanssektoren. 
Hans gamle 
matematiklærer 
på handelsskolen 
rystede på 
hovedet, da han 
fortalte, at han 
havde fået 
læreplads i en 
bank.
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Vi arbejdede ud fra en 
erkendelse af, at vi havde 
direkte indflydelse på 
vores medarbejdere og 
formede derfra en kultur, 
som skulle være en 
Middelfart Sparekasse-
kultur. Kunne vi få det 
bedste frem i vores 
medarbejdere, og skabe 
en god arbejdsplads, ville 
det smitte af på kunderne. 
Vi investerede i 
medarbejderudvikling, vi 
troede på at investeringen 
kom tilbage med bedre 
indtjening, hvilket også var 
tilfældet, når vi tager højde 
for, at nogle af de penge 
sparekassen tjener, skal 
tilbage til lokalområdet. En 
vigtig tillægsgevinst var, at 
vi ikke behøvede at 
annoncere efter nye 
medarbejder. Vi kunne 
åbne skuffen med 
ansøgninger og vælge, 
siger han.

Mens årene gik, blev 
Middelfart Sparekasse 
kåret som Danmarks 
bedste arbejdsplads, og 
der kom sportsmanden 
Knud Herbert frem igen.

- Omkring år 2000 blev 
Hans Erik kontaktet af en 
organisation, der kårede 
Danmarks bedste 
arbejdsplads, og jeg 
tænkte, fedt. Det er svært 
at dokumentere den slags, 
så det var godt, at vi kunne 
være med i noget, der ville 
sætte flere ord og tanker 
på området. Vi blev kun 
nummer otte det første år, 
og det var jeg skuffet over, 
men det var Hans Erik 
ikke. Ti år i træk kom vi 
blandt de tre bedste, og tre 
gange blev vi Danmarks 
bedste arbejdsplads. Det 
gav en masse omtale, og 
jeg holdt en masse 
foredrag om Middelfart 
Sparekassekulturen med 
værdi- og selvledelse, 
forklarer Herbert.

Nogle år senere havnede 
Hans Erik i programmet 
Kontant, da det blev styret 
af Kåre Quist. Det skete, 
da der var 
bankobligationer på 
markedet, som kunderne 
blev vejledt til at investere 
i. Roskilde Bank endte 
med at gå konkurs, og det 
endte med at betyde, at 
Middelfart Sparekasses 
kunder, der havde købt for 
over 20 millioner kroner, 

havde obligationer, der var 
0 kroner værd.

- Vi kunne godt se, at vi 
skulle fortælle kunderne, at 
de havde mistet deres 
penge og vi havde ellers 
sagt, at det var verdens 
sikreste. Vi kiggede 
hinanden øjnene og 
mindede hinanden om, at 
en af vores vigtigste 
værdier var ordentlighed, 
og så var det ikke svært at 
anbefale bestyrelsen at 
holde kunderne 
skadesløse. Bestyrelsen 
drøftede det, men var 
heller ikke i tvivl. Kunderne 
fik deres penge tilbage. I 
offentligheden var der stor 
debat om alle de penge 
kunderne i mange banker 
ville tabe og her blev Hans 
Erik spurgt af Kontant, om 
det var rigtigt, vi ikke ville 
lade det gå ud over 
kunderne, og om Hans Erik 
derfor ville være med i 
Kontant, sammen med to 
andre bankdirektører, der 
holdt fast i deres juridiske 
ret til ikke at betale 
pengene tilbage. Vores 
budskab var, at vores 
moralske ansvar i denne 
sag var langt større end det 
juridiske ansvar, ifølge 
hvilket kunderne ikke 
kunne forlange deres 
penge tilbage. I de 
følgende måneder var 
Hans Erik ikke speciel 
populær blandt hans 
direktørkollegaer i andre 
pengeinstitutter, men her 
stod den flinke mand fast 
på sparekassens værdi om 
ordentlighed.

Farvel til 
Middelfart 
Sparekasse

I 2008 indtraf finanskrisen, 
og det kunne også mærkes 
i banksektoren, og ikke nok 
med det, kom der en 
nedskrivning i Middelfart 
Sparekasses nye 
hovedkontor.

- Det kostede rigtigt mange 
millioner kroner at bygge, 
men Finanstilsynet kom og 
sagde, at hvis vi skulle 
sælge, så ville vi ikke 
kunne få det samme for 
bygningerne. Derfor skulle 
vi nedskrive med millioner 
af kroner, og det – 
sammenholdt med de store 
tab på udlån hele branchen 
oplevede, gav det 

underskud for første gang i 
sparekassens historie. Det 
var vi vildt ærgerlige over, 
men vi accepterede det.

Omkring 2007 begyndte 
Hans Erik at forberede sin 
pensionering, ligesom 
bestyrelsesformanden 
Jørgen Eggert Larsen. De 
besluttede at søge Hans 
Eriks afløser via et 
konsulentfirma, husker 
Knud Herbert Sørensen, og 
det blev senere også 
enden for hans rolle i 
sparekassen. Det var ikke 
specielt overraskende for 
Herbert, for han havde set 
det samme ske i andre 
pengeinstitutter, når en 
direktør stopper og en ny 
kommer til. Den nye ønsker 
at sætte sit eget hold, 
hvilket ofte betyder, at der 
skiftes ud i ledelseslaget 
under direktøren, samtidig 
med at de eksterne 
rådgivere og konsulenter 
den gamle ledelse havde 
tillid til også fyres.

Det var præcist det, der 
skete, da den nye direktør 
Martin Baltser med 
bestyrelsen i ryggen 
tiltrådte 1. januar 2012. 
Herbert var den første der 
røg i rækken af ledere og 
konsulenter. Blandt andet 
røg Herberts lillebror Steen 
også. Han havde været 
endnu længere i 
sparekassen end Herbert. 
Det var Herbert meget 
ærgerlig over.

Men han er på ingen måde 
bitter, sur eller uforstående 
over for Martins ønske om 
at sætte sit eget hold og 
han udtrykker det på 
følgende måde:

- Min hjerne forstår 
udmærket Martins 
beslutning, men hjertet 
gjorde lidt ondt i nogle uger 
derefter. 20 spændende og 
lærerige år var slut. Jeg 
mener, at jeg gjorde en 
forskel. Jeg fik min 
fratrædelsesaftale og kørte 
hjem. Når jeg så hvilke 
forandringer, der blev 
gennemført i de 
efterfølgende måneder og 
år var det faktisk meget 
humant at fyre mig, for der 
var kommet mange kampe, 
som jeg jo ville have tabt, 
og det er ikke min 
spidskompetence, siger 
han.

Muligheden for at fortsætte 
i bankbranchen var til 
stede. Knud Herbert 
Sørensen fik blandt andet 
et tilbud om at starte hos 
Sparekassen Faaborg, og 
etablere en afdeling i 
Middelfart, men han 
takkede nej. I stedet blev 
han anbefalet at søge et jo 
hos rekrutteringsbureauet, 
Frontpeople, der er ejet af 
Peter Thyssen, der er 
Midddelfartdreng.  Det at 
arbejde med mennesker, 
se potentialet og udvikle 
dem, havde tændt en gnist 
i ham igen, som dengang 
han blev fascineret af 
ledelse i sine unge år.

- Efter en samtale på en 
halv time fik jeg job hos 
Frontpeople. Jeg var der i 
fem år. Det var vildt 
spændende. Der var dog 
én ting, der var noget lort. 
Det var også et sælgerjob, 
hvor jeg selv skulle skaffe 
egne kunder. Jeg skulle 
tage mig sammen til at 
ringe op og sælge mig selv 
ind. Det duer jeg bare ikke 
til. Det endte med, at de 
gjorde det for mig, siger 
Knud Herbert.

Efter tre år blev han ringet 
op af Danmarks største 
grosist i autobranchen med 
1100 medarbejdere, hvor 
hans anden lillebror Jens 
var direktør. De skulle 
bruge en ny kædechef, 
senere blev det til mere.

For et års tid senere fik jeg 
et opkald fra FTZ, der stod 
over for et større 
generationsskifte rundt i 
organnisationen, og de 
spurgte om, jeg ville hjælpe 
med dette og arbejde 2-3 
dage om ugen som ekstern 
konsulent. Det sagde jeg ja 
tak til og aftalte med Peter 
fra Frontpeople, at jeg 
fortsatte med at arbejde tre 
dage om ugen i 
Frontpeople-regi. Sådan 
kørte det i halvandet år. 
Jeg ville gerne lidt ned i tid, 
så jeg stoppede hos 
Frontpeople, og fortsatte 
hos FTZ, hvor jeg stadig er i 
dag, siger han.

- Jeg er pisseglad for at 
være der og forstår, hvad 
det er for en størrelse og 
hvilken virksomhed det er. 
Når man kender en 
virksomhedskultur, mål og 
visioner, så er det lettere at 
finde de rigtige mennesker. 

De faglige kvalifikationer 
kan man se ud af cv’et, 
men mennesket er 
sværere, konstaterer Knud 
Herbert. Så længe de kan 
bruge mig og jeg stadig 
nyder arbejdet, fortsætter 
jeg. Det er et privilegie at 
kunne forlade 
arbejdsmarkedet på denne 
måde.

Det kreative 
familiemenneske
Privat bor Knud Herbert 
sammen med sin hustru 
Kirsten. Kirsten, der er 
uddannet pædagog, er nu 
på efterløn. I dag har de 
har fire børnebørn. De går 
meget op i familielivet, 
hvilket også kan ses på 
beslutninger, der er taget i 
de senere år. Det skulle 
være, så man kunne være 
mere sammen. Knud 
Herbert Sørensen erkender 
også, at hustruen har 
været hende, der bandt 
familien sammen og fik 
børnene til at blomstre. Jeg 
har været tilskuer, som han 
siger.

- Da jeg blev fyret ved 
sparekassen, var det slut 
med direktørgage, og på 
det tidpunkt havde vi en 
dejlig villa ud til Strib 
Nordstrand og et fedt 
sommerhus på vestkysten. 
Der var ikke længe råd til 
begge dele, hvis vi fortsat 
ønskede at leve det liv, vi 
kendte. Vi solgte villaen på 
Nordstranden og beholdt 
det dejlige sommerhus vi 
købte i 2010 med plads til 
alle tre familier. Her kan vi 
samles alle 10, og vores 
børn og deres familier 
benytter huset meget og nu 
er vores to ældste 
børnebørn begyndt at låne 
huset med kammerater og 
kærester. Det var det vi 
gerne ville, så det er fedt.

Netop det at være sammen 
som familie, er for Knud 
Herbert Sørensen det 
vigtigste, og derfor har 
familien også rejst 
sammen flere gange.

- Vi var på La Santa Sport 
den første gang i 1989, da 
jeg var fodboldtræner. En 
del af min løn skulle være 
en ferie derned. Jeg var der 
første gang i 1984 med VB. 
Dengang var det ingenting, 
og Lanzarote var noget 

værre skrammel. Vi har 
været der næsten, hvert år 
med ungerne siden 1989. I 
stedet for fødselsdags- og 
julegaver har de fået 
gavekort til at tage afsted. 
Nu tager de også selv 
derned, så det er 
fantastisk, siger Knud 
Herbert og fortæller, at 
familien drager derned 
igen i år.

At det er blevet sådan med 
familien, vil Knud Herbert 
ikke selv tage æren for.

- Min kone er og har været 
det samlende punkt i 
familien og det er hendes 
fortjeneste, at det er gået 
vores børn så godt. Jeg har 
spillet en mindre rolle på 
holdet, siger han.

Igennem tiden er det også 
blevet til en bogudgivelse. 
Det skete i 2013, da 
bogen, ”Succes på alle 
bundlinjer”, kom på gaden, 
da forlaget Frydenlund 
kontaktede Knud Herbert 
Sørensen. Det er dog ikke 
kun på den boglige side, at 
Knud Herbert blev 
inspireret og fanget til at 
dele sin viden, også guitar 
og musik fandt vejen til 
hans hjerte.

- I 2005 spurgte jeg Leo 
Vang (musiker, red.), om 
han kunne lære mig at 
spille guitar. Det ville han 
godt, men han satte som 
krav, at jeg skulle øve mig 
igen og igen. Det gik jeg 
med til, og i dag spiller jeg 
guitar, der går faktisk ikke 
en dag, hvor guitateren 
ikke er fremme. I 2008 sad 
jeg på en “egoferie” i 
Sverige og havde min 
guitar og fiskestang med. 
Jeg spillede Claptons, 
Wonderful Tonight, den er i 
øvrigt let, men jeg skrev 
nye linjer til den. Det blev 
en kærlighedssang til 
Kirsten. Jeg spillede den 
for hende, hun kunne lide 
den, og derfor blev jeg ved. 
Jeg skrev flere sange, og 
endte med at udgive en cv 
– Livet er fedt – 12 sange 
med hjælp fra Poul Krebs 
og desværre afdøde Poul 
Martin Bonde. Sågar var en 
af sangene en bobler på 
dansktoppen, men kom 
ikke videre. Den solgte 
bestemt ikke stort, men 
det var sjovt og skønt at 
lave det, slutter Knud 
Herbert Sørensen.
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