
ONSDAG 23. MARTS 2022
Årgang 2

SÅDAN
Læs siderne 16-27

AVISEN

Takstsagen: Ytringsfriheden 
gælder også offentligt ansatte

STORT TEMA: FHK i slutspillet. 
Interview med legender 

Heunicke om manglende 
lægevagt: Det lyder ikke godt

Foto: AVISEN



2 ONSDAG 23. MARTS 2022

Det er i sig selv 
bemærkelsesværdigt, når 
en paladsrevolution af 
denne karakter finder sted 
i en offentlig forvaltning. 
Tilføjer man dertil at det 
nyvalgte byråd i deres 
konstitueringspapir skrev 
under på, at de 
forpligtigede hinanden til 
en politik hvor man ikke 
blandede sig i 
forvaltningens arbejde, er 
billedet af en særdeles 
magtfuld 
kommunalforvaltning 
fuldkomment.

Dette er en opfordring til 
medierne, der nu er 
borgernes sidste bastion. 
For selvom de nyvalgte 
byrådspolitikere måske har 
bildt sig selv ind, at de kan 
gøre som de vil i den første 
periode af valgperioden, 
fordi folk vil have glemt det 
hele i 2025, så lover vi 
noget andet:

Vi vil sørge for at 
genopfriske vælgernes 
hukommelse, og vi vil ikke 
lade noget forblive i 
glemmebogen.

Det nyvalgte byråd er 
kommet til magten ved i vid 
udstrækning at give løfter 
om åbenhed og 
ordentlighed. Løfter, de må 
og skal holdes op på. 
Klapjagten på 
borgervejleder Jesper 
Gottlieb giver dog allerede 
få måneder senere 
befolkningen grund til at 
være bekymrede. Både 

fordi der tydeligvis er tale 
om en politisk sag, såvel 
som på grund af at hans 
popularitet blandt de 
udsatte borgere er meget 
stor. Den seneste udvikling 
med en skriftlig advarsel 
på baggrund af 
udokumenterede anklager 
og nye møder omkring 
kørsel af svage borgere til 
møder, er på alle tænkelige 
måder uacceptabel 
behandling af både 
borgere og ansatte.

Der er med andre ord en 
risiko for, at der er tale om 
en dobbeltstandard. 
Ganske vist vil man putte 
sig med at der er tale om 
personalesager. Dermed 
kan man belejligt afvise at 
forklare sig selv. Vi taler 
således med en mur. 
Borgerne kan ikke få svar 
på ret meget. Det er ikke et 
åbent demokrati. Det er 
heller ikke et lokalstyre. 
Derimod er det et ensporet 
kommunalapparat, hvor 
den kulturforandring som 
partierne over hele linjen 
har lovet og erkendt skulle 
tilføres forvaltningen, lader 
til at være gået i 

glemmebogen.

For hvad er det som 
borgerne ønsker sig? Det 
er meget simpelt og ikke 
svært at forstå: De ønsker 
sig retssikkerhed og en 
rimelig behandling i deres 
sager. Eksemplerne som 
fup-undersøgelsen af 
Familieafdelingen, hvor 
man undveg at inddrage 
borgerne og ikke ville 
forholde sig til de sager, der 
var kørt af sporet, eller 
sagen om havneselskabet 
hvor advokaterne aftalte 
det meste med hinanden 
uden en reel undersøgelse, 
eller skuespillersagen hvor 
man påførte 
skatteborgerne store 
regninger for at kunne 
forklare det man ikke 
kunne forklare. Og så 
videre. Og så videre.

Hvad der også går igen i 
ovenstående er: Man siger 
det er personalesager. Man 
kan ikke sige noget.

Derfor siger man så ikke 
noget. Man taler i generelle 
vendinger. Imens ved 
offentligheden praktisk talt 

ingenting. Det man ved 
bliver afdækket af 
medierne. Hvis det er en 
kulturforandring, så er den 
mildest talt ikke 
imponerende. Bedre bliver 
det ikke når man begynder 
at forklare sig med fraser 
som ”af indlysende 
grunde”, frem for at 
forklare hvad de såkaldt 
indlysende grunde er.

Bryllupsrejsen er forbi, og 
det er på tide at vi får svar 
på nogle afgørende 
spørgsmål fra de sidste 15 
måneder i Fredericia 
Kommune. Der er fortsat 
meget lidt substans i det, 
vi har fået at vide indtil 
videre. Vi kender de store 
slaglinjer, ikke mindst fra 
det famøse pressemøde i 
marts 2021. Men vi 
mangler indholdet. Vi 
mangler også at finde ud 
af, om det accepteres af 
21 nyvalgte 
byrådsmedlemmer, at de få 
retssikkerhedsmæssige 
garantier kommunen har 
lovet sine borgere, kan 
sendes til tælling uden at 
de selv stiller op og 
forklarer sig.

Nu er vi jo kommet helt 
derned, hvor selv almen 
omsorg for borgerne er 
blevet et problem for den 
nyansatte personalechef. 
Man må ikke køre dem til 
møder. Man må ikke 
hjælpe. Hvis det er 
holdningen kan vi jo 
afskedige de fleste 
almindelige medarbejdere 
og så nøjes med cheferne. 
For det er ikke cheferne, 
der hjælper borgerne i 
hverdagen. Det er de 
tusinder af medarbejdere, 
der må stå og tage sig til 
hovedet over hele det 
cirkus, der er kørt ud i 
medierne siden december 
2020. De medarbejdere 
der hver eneste dag kører 
ud til vores ældre, psykisk 
syge, handicappede, 
klipper vores hække, 
holder vores veje ved lige 
og henter vores affald:

Disse medarbejdere 
kommer aldrig i nærheden 
af de dyre lønninger, der 
betales for cheferne på 
rådhuset. De passer deres 
pligter og får samfundet til 
at hænge sammen. I 
modsætning til hvad nogle 

hardcore magtmennesker 
ynder at påstå, så er 
avisen ikke imod Fredericia 
Kommune eller 
medarbejderne. 
Tværtimod. Vi stiller blot de 
spørgsmål, som de ikke 
selv må stille, fordi deres 
chefer våger, jagter og fyrer 
kritikere som om Fredericia 
er en russisk provins under 
Putin.

Og vi? Vi fortæller, hvad 
svar vi får.

Det svar kan I efterhånden 
alle sammen udenad, 
uanset om det er Jacob 
Bjerregaard, Tommy 
Abildgaard, John Nyborg, 
Jesper Gottlieb… [udfyld de 
kommende navne her]:

Der er tale om 
personalesager. Vi kan ikke 
udtale os om 
personalesager. Af hensyn 
til personen. (Også hvis det 
er en teaterdirektør eller en 
direktør for 
havneselskabet).

Fredericia bliver en russisk provins
På under 12 
måneder er der 
forsvundet 8 
topchefer fra 
Fredericia 
Kommune. 
Samtidig er 
udgifterne til 
ledelsen øget med 
et millionbeløb.

Af Janus Bang
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Foreningens formand slog 
fast, at samarbejdet skal 
være bedre.

Klokken var 16.00 på 
slaget i MesseC, da 

Fredericia 
Håndværkerforenings 
formand, Michael 
Kristensen bød 
velkommen, inden var der 
givet hånd mellem alle 
deltagerne, der sidst sås til 
en udsat post-corona-
generalforsamling i august 
2021.

Traditionen tro var det dog 
kulturen, der gik forrest, da 
sangere fra Fredericia 
Musicalteater underholdt 
dagens 
generalforsamlingsdeltager
e med sange af blandt 
andet, Kim Larsen og Eddie 
Skolder.

Fra det mere 
underholdende og 
velspillede musik til en 
noget alvorlig formand, der 
efter generalforsamlingens 
dirigent advokat Michael 
Sønderskov, havde givet 
ham ordet igen, talte om 
konsekvenserne af krigen i 
Ukraine.

– Jeg hører om, at det er 
svært at få varer, og jeg 
hører om, at det er 
dagspriser, man bestiller 
efter. Jeg ved også, at 
mange frygter, at byggeriet 
går i stå. Så de mange fag, 
der har haft meget at lave 
over længere tid, vil se et 
stop, sagde formanden.

I beretningen kunne 
Michael Kristensen 
fortælle, at Byg & Hyg, hvor 
foreningens medlemmer 
kan mødes med, skolelever 
fra Fredericia, har været en 
stor succes og – flere i hele 
landet har spurgt til, 
hvordan man gør i 
Fredericia

Ros og ris til 
kommunen

Formanden kunne også 
fortælle, at samarbejdet 
med Fredericia Kommune 
på flere områder var godt, 
og særligt hos Jobcentret, 

hvor man nu har fundet 
hinanden i, hvordan man 
kan hjælpe med 
arbejdskraft og lignende.

– Der bliver lyttet og man 
arbejder for os. Det ses 
blandt andet på jobcentret. 
Det er godt, og 
samarbejdet er godt, men 
der er punkter, hvor det 
kan blive bedre, sagde 
formanden og blev lidt 
mere alvorlig i forhold til 
samarbejdet.

– Coronaen har sat en 
stopper for den tætte og 
gode dialog, vi ville have 
haft med Fredericia 
Kommune. Vi har i 
bestyrelsen haft et ønske 
om 2-3 dialogmøder med 
kommunens folk indenfor 
flere områder. Dialogen 
skal være der for at 
fortælle, hvad vi oplever 
eller, hvad er det vi ikke 
oplever. 

- Foreningen er indstillet på 

det gode samarbejde, men 
vi kan desværre se i 
avisen, at der er mange 
sager, der ikke bliver 
behandlet. Massevis af 
medlemmer – også dem, 
der ikke er til stede i dag, 
der giver udtryk for, at det 
ikke kan være rigtigt, at det 
ikke går hurtigere på 
kommunen.

-  Et nyt hus i Hedensted 
får en tilladelse på en uge 
– I Fredericia tager det år 
at få tilladelse til en 
garage. Det er ikke godt 
nok. Det skal vi sammen 
gøre bedre, sagde Michael 
Kristensen med en klar 
opfordring og tilføjede:

– Det nytter ikke, at folk 
der vil noget i vores by, har 
givet op og vil lægge 
projekter i andre byer. Vi vil 
kun det bedste for byen, og 
opfordrer derfor til, at vores 
kommune vågner op, så vi 
sammen kan udvikle 
denne by.

Foreningens regnskab blev 
præsenteret af foreningens 
revisor, Carsten Pedersen 
(RSM), der blandt andet 
kunne fremvise et overskud 
på 19.000 kroner i 
foreningen.

Anlægsgartner Jesper 
Bjerrisgaard blev valgt ind i 
bestyrelsen. Han erstatter 
Martin Tarpgaard.

Foreningens nye 
konsulent, David 
Mogensen fra Business 
Fredericia blev også 
præsenteret for 
medlemmerne. 

Efter godt en time kunne 
dirigent Michael 
Sønderskov ringe 
generalforsamlingen af.

Håndværkere: Fredericia Kommune skal gøre det bedre
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Der blev 17. marts 
afholdt 
generalforsamling 
hos Fredericia 
Håndværkerforeni
ng. Her var der 
både plads til 
hygge, alvor og 
fremsynethed, 
men også en 
større kritik af de 
lange 
sagsbehandlings-
tider på 
byggesager i 
Fredericia 
Kommune. 

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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Det er dermed en principiel 
holdning for HK, at 
offentligt ansatte som en 
selvfølgelighed har ret til at 
udtale sig – og at der er en 
særlig beskyttelse, hvis 
man er offentligt ansat.

Takstsagen er en sag der 
ikke lige ser ud til at 
stoppe. Først rettede man 
fejlene, men efterhånden 
som spørgsmålene blev 
flere, kom også flere og 
flere bemærkelsesværdige 
beslutninger frem. Senest 
kom det frem, at John 
Nyborg angiveligt skulle 
have mistet sit arbejde, 
som følge af et interview 
med Danske Digitale 
Medier tilbage i januar.

Danske Digitale Medier har 
løbende været i dialog med 
HK Kommunal, der 
organiserer en stor del af 
landets kommunalt 
ansatte, herunder John 
Nyborg. HK Kommunal har 
ikke ønsket at kommentere 
på den konkrete sag med 
John Nyborg, da de af 
princip ikke udtaler sig om 

personalesager, særligt 
ikke igangværende 
personalesager.

Det samme gør sig 
gældende i Fredericia 
Kommune, hvor direktør for 
Børn, Unge og Kultur, 
Mette Heidemann, ikke 
ønsker at udtale sig om en 
personalesag. Dog vil hun 
genre afkræfte, at der 
skulle være tale om en 
opsigelse af John Nyborg. 
Hovedpersonen selv 
ønsker ikke at kommentere 
på sagen, men afviser 
dermed ikke, at der er tale 
om en sag.

En række medlemmer af 
de danske 
kommunalbestyrelser er 
medlemmer af HK 
Kommunal. Det er hyppigt 
set, at medlemmer af 
kommunalbestyrelserne 
samtidig er ansat i det 
kommunale system. Rent 
principielt står HK fast på, 
at ytringsfriheden gælder 
alle – og at alle skal have 
ret til at bestride et politisk 
hverv.

– Jeg kan sige det meget 
klart, at det fra HK’s side, 
rent principielt, er totalt 
uacceptabelt hvis en 
medarbejder bliver fyret 
eller på anden måde får 
antastet sit 
ansættelsesforhold på 
grund af sit politiske virke. 
Det er fuldstændig 
uacceptabelt, slår formand 
for HK Kommunal Midt, 

Karina Skovgaard 
Jørgensen fast.

– Om det er tilfældet i den 
konkrete sag ved jeg ikke. 
Men jeg vil gerne slå fast, 
at det rent principielt er 
noget vi er store 
modstandere af, og som vi 
anser for værende 
uacceptabelt, fortsætter 
Karina Skovgaard 
Jørgensen.

For Karina Skovgaard 
Jørgensen og HK er 
ytringsfriheden noget som 
ingen kan tage fra deres 
medlemmer, uanset om de 
er politisk valgte eller helt 
almindeligt kommunalt 
ansatte.

– Ytringsfriheden gælder 
også for de offentligt 
ansatte. Det er en 
grundlovssikret ret, som 
offentligt ansatte 
selvfølgelig også har. Det 
står også enhver frit for at 
deltage i politisk arbejde. 
Det har vi mange gode HK-
medlemmer rundt omkring 
i landet der gør, siger 
Karina Skovgaard 
Jørgensen og fortsætter:

– Det er også sådan, at 
man som folkevalgt har en 
særlig beskyttelse i forhold 
til ytringsfriheden, så jeg 
håber inderligt ikke, at det 
er udfordringer med det 
der ligger til grund for 
denne sag. Vi synes det er 
meget vigtigt at styrke den 
offentlige debat – og det 

gælder selvfølgelig også for 
kommunalt ansatte.

– Alle borgere i landet skal 
have mulighed for at 
deltage i demokratiet. Det 
er en grundlæggende 
rettighed, som vi 
selvfølgelig anser som 
værende en selvfølge. Jeg 
ved ikke om den konkrete 
sag handler om dette, men 
det er vores principielle 
holdning. Den konkrete sag 
ønsker jeg ikke at udtale 
mig om, lyder det 
afslutningsvist fra Karina 
Skovgaard Jørgensen.

Ombudsmanden bekræfter 
rettigheder – men også 
begrænsninger
Folketingets Ombudsmand 
har flere gange udtalt sig 
principielt om sager der 
handler om netop offentligt 
ansattes ytringsfrihed.

– Offentligt ansatte har en 
udstrakt ytringsfrihed. Det 
betyder, at de på egne 
vegne kan deltage i den 
offentlige debat og 
fremføre personlige 
meninger og synspunkter. 
Det gælder også, når man 
som offentligt ansat udtaler 
sig kritisk om ens eget 
arbejdsområde, beskrives 
det af Folketingets 
Ombudsmand.
– Men beskyttelsen gælder 
ikke, når man udtaler sig 
på myndighedens vegne. 
Her er det ledelsen, som 
beslutter, hvem der må 
udtale sig, og hvad de må 

sige, forklarer 
Ombudsmanden fortsat.

Der er altså tidspunkter 
hvor en ledelse i en 
offentlig forvaltning kan 
underlægge medarbejdere 
en form for mundkurv – 
eller i hvert fald bestemme 
hvem der må udtale sig om 
hvad i deres rolle som 
embedsmand.

Kan være behov for 
deklaration af 
tilhørsforhold

– Ved ytringer på 
myndighedens vegne kan 
ledelsen på en offentlig 
arbejdsplads derimod 
fastsætte regler for, hvem 
der må udtale sig på 
myndighedens vegne, og 
hvad de må sige. Ledelsen 
kan desuden udstikke 
kommandoveje for de 
ansattes ytringer som led i 
tjenesten, beskriver 
Folketingets Ombudsmand 
i beskrivelsen af hvilke 
begrænsninger der kan 
være. Samtidig 
understreges det, at:

– Der kan i nogle tilfælde 
være behov for, at en ansat 
præciserer, at han eller 
hun ytrer sig på egne 
vegne. Det kan f.eks. være 
relevant, hvis den ansatte 
benytter sig af 
arbejdspladsens e-
mailadresse eller tjenstlige 
påklædning, og der 
således er risiko for, at 

modtageren vil kunne 
opfatte ytringen som 
udtryk for myndighedens 
synspunkt.

Med dette, og i den 
konkrete sag, kan det være 
nødvendigt med tydelig 
deklaration af på hvilke 
vegne man taler. I den 
konkrete sag har John 
Nyborg meget eksplicit 
udtalt sig kritisk på egne 
vegne, hvor de ytringer han 
på vegne af forvaltningen 
laver alene er af faglig 
karakter og uden 
stillingtagen til eventuelle 
problemstillinger og 
personlige holdninger. Det 
er blot en forklaring og en 
uddybning af i forvejen 
udleverede aktindsigter om 
sagsbehandlingen.

– Som udgangspunkt 
beskytter bestemmelsen 
alle former for ytringer. Det 
vil sige alt fra faglige 
beskrivelser og 
synspunkter til politiske 
holdninger. Det gælder, 
uanset om ytringerne er 
fremsat i tekst, tale eller 
billeder, og om de er 
fremsat i forbindelse med 
taler, møder, interviews, 
læserbreve, debatindlæg, 
indlæg på de sociale 
medier, kunstneriske 
udtryksformer eller andet, 
skriver Folketingets 
Ombudsmand.

Ytringsfriheden 
gælder alle, også 
offentligt ansatte. 
Det slår formand for 
HK Kommunal Midt, 
Karina Skovgaard 
Jørgensen fast. 

HK i takstsagen: Ytringsfriheden gælder også offentligt ansatte
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Af Matthias Runge Madsen
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I de mest tydelige 
diktaturer som det 
kinesiske eller det russiske, 
finder det typisk sted med 
fængslinger, henrettelser, 
forbud mod 
demonstrationer, censur, 
propaganda og korruption. 
Enten erkender man sig til 
den statslige doktrin og 
orden, eller også bliver 
man mødt med statens 
absolutte 
magthåndhævelse med 
sanktioner og kontrol.

Begrebet ”systemkritiker” 
er skabt for at definere 
personer, der på trods af 
disse voldsomme 
forfølgelser alligevel 
kritiserer de system de 
lever under.

Et af de mest 
fundamentale 
karaktertræk ved 
demokratiet er retten til at 
ytre sig. Hvis denne ret 
angribes, bør det tolkes 
som et begyndende tegn 
på indførelsen af 
totalitarisme. I disse år ser 

vi i vesten og i Danmark 
massive angreb på 
ytringsfriheden. Det sker i 
form af mørklægningslove, 
forsøg på politisk kontrol 
med medierne, forsøg på 
politisk kontrol med 
ytringsfriheden på de 
sociale medier, forfølgelse 
af kritikere i retssager med 
krav om tavshed, 
sænkning af kravene til 
hvornår der er tale om 
krænkende udsagn, 
manglende retssikkerhed, 
urimelig svær adgang til 
advokatbistand for de 
fleste på grund af økonomi, 
styrkelse af statens adgang 
til jurister modsat bundløs 
forbrug af advokatydelser 
på statens regning mod 
borgere og erhvervsliv, 
svækkelse af de 
demokratiske institutioner 
via lovgivning der ikke 
sikrer uvildige 
kontrolinstanser, 
kammerateri og 
vennetjenester mellem 
elitære grupper i 
embedsapparatet og det 
politiske apparat, hel eller 
devis finansiering af 
NGO’er der svækker disses 
selvstændighed og kritiske 
sans, massiv anvendelse 
af propaganda via 
medarbejdere, der i form af 
spindoktorer og meget 
mere påvirker og 
manipulerer 
offentligheden.

På trods af at Danmark i 
forhold til mange andre 

lande er et relativt frit 
samfund, ser at vi den 
totalitære tankegang 
vinder indpas i 
dagligdagen. Vi har en af 
verdens største offentlige 
sektorer. Det betyder også 
at en meget stor del af 
befolkningen ernærer sig 
ved at arbejde for staten. 
Når man sidder i den ende, 
hvor man styrer borgerne, 
risikerer man at blive 
farveblind overfor 
betydningen af stærke, 
demokratiske instanser. 
Borgerne bliver et stykke 
arbejde, der skal overstås. 
Jo hurtigere, jo bedre. Jo 
nemmere, jo bedre. Det er 
jo nogenlunde det meget 
arbejde handler om. At få 
klaret opgaverne så man 
kan holde fri.

Lovgivningen er i 2022 
enorm kompleks. Også 
medarbejdere kæmper 
med at få styr på den 
lovgivning, de arbejder 
indenfor. Men den 
erkendelse kommer ikke 
videre til befolkningen. I 
stedet for dækker man sig 
ind og slutter ring om det 
kollegiale fællesskab. For 
der er mange fejl i den 
offentlige forvaltning. Rigtig 
mange. Både fordi det er 
en kompleks virkelighed, 
såvel som på grund af til 
tider håbløs dårlig 
lovgivning. Resultatet er en 
udbredt lukkethedskultur, 
hvor man kun stiller op til 
de gode historier, og ellers 

kun fordrer medierne med 
pressemeddelelser og 
selvbetalte undersøgelser 
af hvor godt det går. Se 
eksempelvis om du kan 
genkende nogle af disse 
ord:

Styrket. Indsatsen. 
Sammen. Pakke. Procent.

Altså vi styrker indsatsen 
(sammen) og kommer med 
en lovpakke, der hjælper 
så og så mange procent. 
Indenfor de forskellige 
mærkesager vil man 
således igen og igen se 
den slags formuleringer. 
Men i realpolitikkens 
verden er det 
strukturforandringer, der er 
vigtigst. Ikke småreformer. 
De store nyskabelser i det 
danske samfund er 
kommet igennem de 
strukturforandringer, hvor 
man har ændret 
fundamentalt på et helt 
område og skabt noget 
afgørende nyt. Eksempelvis 
da man i midten af 
1960’erne nedsatte 
kvindekommisionen blandt 
andet med henblik på at 
give kvinder adgang til 
arbejdsmarkedet. Eller da 
man indførte bistandsloven 
i begyndelsen af 1970’erne 
og dermed indførte 
rettigheder til fattige, syge 
og ældre, der før måtte 
leve af almisser og 
slægtninge.

Paradoksalt nok handler 

den danske variant af 
totalitarismen om 
velfærdssamfundet. For 
det er via behovet for 
penge til overlevelse at 
borgerne må underkaste 
sig nedværdigelse, 
ydmygelse og forkastelse. 
Officielt omtales 
målgruppen af svage 
dagligt som en byrde, 
uanset om man befinder 
sig i den ene eller anden 
kategori. I Danmark er det 
kun de arbejdende, der er 
værdige mennesker. Alle 
andre er ifølge retorikken 
”parkeret”. Så hvis man er 
handicappet, og dermed 
”ikke bidrager til 
samfundet”, er man per 
definition et problem for 
”fællesskabet”. Selv ældre 
mennesker der har 
”bidraget til samfundet” 
gennem et langt arbejdsliv, 
bliver klassificeret som en 
byrde: ”Ældrebyrden”. Der 
med andre ord ingen 
måder man kan gøre sig 
fortjent til fællesskabets 
hjælp.

Sandt skal være sagt, det 
er også klart det bedste at 
holde sig langt væk fra 
staten for langt de fleste 
borgere. For det enorme 
apparat af statsansatte 
bruger utrolig lang tid på at 
kontrollere og 
mistænkeliggøre borgerne. 
Det kan man uden 
problemer konstatere, når 
man åbner et elektronisk 
meddelelse i e-boks. Kort 

sagt, så er du en svindler, 
indtil det modsatte er 
bevist.

Overvågningen af borgerne 
når uanede højder. Når 
logningsbestemmelserne i 
strid med EU-retten 
alligevel skal fortsætte, når 
statens totale overblik over 
sundhedsdata 
sammenkøres, når hvert et 
skridt registreres og ikke 
mindst når staten i den 
ene eller anden anledning 
kommer med deres 
apparat og regelsæt. Her 
savner vi en 
grundlæggende 
stillingtagen til, om det er 
sådan et samfund vi 
ønsker. For når vi kigger ud 
i verden og ser de 
rendyrkede diktaturer og 
totalitære stater, må det 
give os grund til at 
overveje, hvorfor disse 
stater er kommet til 
verden. Men ikke mindst 
hvad vi kan gøre for ikke at 
ende samme sted.

Vi skal have frie medier, 
ufinansierede af staten. Vi 
skal have ytringsfrihed. Vi 
skal have en ny grundlov 
og en forfatningsdomstol. 
Og vi skal have uvildige 
kontrolinstanser i den 
offentlige forvaltning, der 
ikke er underlagt politisk 
kontrol, og som ikke kun 
består af 
skrivebordsarbejde.

Totalitarismen kan 
defineres som et 
system hvor staten 
konstant forsøger at 
kontrollere ethvert 
aspekt af livet.  sted 
på mange måder.

Den totalitære udvikling
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  SAMFUNDAVISEN

”Slip 
uddannelsesaktørerne løs 
og udnyt lokalt de uforløste 
potentialer” kunne også 
være overskriften på 
debatten om fremtidens 
uddannelsesmiljø i 
rammen af Det Ønskede 
samfund, som vi 
påbegyndte den 10. marts 
2022. Tre spændende og 
inspirerende oplæg fra 
Magnus te Pas, Chef for 
Dagtilbud, Skoler og Fritid i 
Fredericia Kommune, Mille 
Borgen Mikkelsen, 
Formand for Danske 
Skoleelever og Jesper 
Larsen, Rådgiver og 
udviklingskonsulent v. 
Upol.dk blev fulgt op med 
en idérig debat, der giver 
stof til eftertanke og 
konkrete forslag til lokal og 
national handling. Her 
kommer et sammendrag 
og nedslag fra debatten.

Uddannelse og læring må 
ikke gemmes væk i 
isolerede enklaver og 
selvskabte fæstninger, 
omkranset af 
uigennemtrængelige mure, 
hvor al idérigdom, 
kreativitet og uforløste 
potentialer opsuges og 
destrueres. Fremtidens 
uddannelses- og 
læringsmiljø skal 
tværtimod opleves som 
indbydende 
forlystelsesparker og 
læringsplatforme, som 
giver det enkelte 
menneske mulighed for at 
forløse sit unikke potentiale 
– sammen med andre – i 
et grænseløst og holistisk 
samspil med alle øvrige 
dele i det samfund vi 
ønsker os. Fra vugge til 
grav skal uddannelse og 
læring være en helt 
naturlig del af vores 
hverdag og foregå lige dér 
og på det tidspunkt, hvor 
det giver mest mening for 
den enkelte og for 
samfundet som helhed. En 
afbalanceret tilgang, som 

ikke virker hæmmende og 
begrænsende, men 
tværtimod skaber 
kreativitet, virkelyst og 
trivsel, og som styrker 
vores sunde relationer og 
som går hånd i hånd med 
en stærk og aktuel 
faglighed.

Udfordringerne

Udfordringerne kender vi 
alt for godt, men et par af 
de mest karakteristiske 
skal nævnes her. I de 
sidste 25 år har individet 
være i fokus bortset fra 
nogle enkelte perioder, 
hvor fællesskabet er trådt 
frem i lyset (Corona-krisen 
og nu Ukraine-krisen). Det 
har devalueret vores 
sociale kapital, tilliden til 
og engagementet i 
demokrati og politik er 
stadigt vigende. De 
demokratiske systemer er i 
krise, bevidst 
misinformation er stigende, 
hver 6. elev består ikke 
grundskolen og 45.000 
unge står uden for 
uddannelsessystemet og 
uden for arbejdsmarkedet. 
De unge er i krise, 
mistrivslen er stærkt 
bekymrende. Andelen af 
unge mellem 18 og 24 år 
med dårligt mentalt 
helbred er de sidste ti år 

fordoblet til mellem 21% 
(mænd) og 34% (kvinder), 
og scoren på højt stress 
næsten tredoblet til 
mellem 31% (mænd) og 
53% (kvinder).

Både det psykiske og det 
fysiske uddannelsesmiljø 
lider, ligesom samspillet 
mellem 
uddannelsesinstitutioner 
og læringsplatforme er 
mere præget af 
konkurrenceudsættelse 
end samklang.

Jo, diagnosen kender vi alt 
for godt, men løsningerne 
halter bagefter, selvom 
vores debat den 10. marts 
viste med al tydelighed, at 
løsningerne ligger lige 
foran os, klar til 
iværksættelse.

Løsningerne

Nogle påstår, at vores 
uddannelses- og 
læringsmiljø kun kan 
forandres langsomt, men 
viste Corona-krisen netop 
ikke, at det kan ske 
hurtigt? Kreativiteten 
blomstrede nationalt og 
lokalt, nye 
undervisningsmetoder blev 
indført, en mere varieret 
skoledag så dagens lys. Så 
vi kan godt forandre 

hurtigt, hvis vi vil det. Men 
det kræver vilje og mod.

Forbedring af det fysiske 
uddannelsesmiljø (bedre 
toiletforhold, indeklima, 
stole og borde m.v.) kan 
kun ske for langsomt, 
ligesom den mentale 
trivsel skal forbedres 
markant. Et konkret forslag 
fra Danske Skoleelever om 
at indføre 2 
elevrepræsentanter i de 
lokale arbejdsmiljøudvalg 
og om at indføre egentlige 
Arbejdspladsvurderinger 
(APV), burde enhver skole 
indføre som et straks-
påbud. Dermed vil 
elevernes hverdag 
ligestilles med øvrige 
arbejdspladser. Indførelse 
af obligatorisk individuel 
UU-vejledning 
(Ungdommens 
Uddannelsesvejledning) for 
alle elever og ikke kun for 
de svage elever vil give et 
markant løft for den 
mentale trivsel. Hvorfor 
ikke gøre det til de to første 
og vigtigste mærkesager?

Selvom uddannelses- og 
læringsmiljøet skal have 
blikket rettet mod den 
lange tidshorisont – 
kompetencer om 15-18 år 
– så er der brug for en 
mere virkelighedsnær og 

varieret undervisning for at 
styrke eleverne motivation 
og engagement. 
Inddragelse af eleverne i 
dette arbejde og 
inddragelse af 
lokalsamfundets 
ressourcer kan i høj grad 
være med til at styrke 
dette. Individualisering af 
uddannelsen i form af en 
fælles grundpakke og øget 
tilvalgsmuligheder vil give 
børn og unge bedre 
mulighed for at udnytte 
deres potentiale.  
Erhvervspraktikken skal i 
denne sammenhæng 
nytænkes, så den tilpasses 
elevernes ønsker og 
drømme, og erhvervslivet 
skal i langt højere grad 
inddrages. Lærernes og 
pædagogernes 
undervisning kan med stor 
fordel suppleres med 
undervisningskræfter ude 
fra det omkringliggende 
lokalsamfund. Hvorfor ikke 
sætte den enkelte 
kommune, den enkelte 
skole helt fri til at 
gennemføre lokale 
eksperimenter, der munder 
ud i varige løsninger?

Et andet forslag er at bruge 
de gode erfaringer med 
SSP-arbejdet til at gøre det 
samme i forhold til og i 
samarbejde med 

erhvervslivet og 
fagforbundene. Et SSE-
arbejde (Skole – 
Socialvæsen – Erhvervsliv) 
hvor den enkelte elev 
prøver kræfter med det 
virkelige liv, før han eller 
hun beslutter sig for, 
hvilken 
uddannelsesretning, der 
skal vælges.

Sammenhæng og 
ansvarsfordeling mellem de 
enkelte 
uddannelsesinstitutioner 
og faggrupperinger (lærere 
og pædagoger og andre) 
skal gentænkes med 
henblik på at sikre en 
glidende overgang mellem 
daginstitutioner, 
grunduddannelse og 
ungdomsuddannelserne.

Skolereformen kan med 
fordel genbesøges, så den 
gældende lovgivnings 
potentialer fuldt udnyttes, 
gerne med inspiration ude 
fra, eksempelvis Finland.

Afrunding

Vi fortsætter debatten den 
28. april 2022, kl. 19-21, 
hvor vi bringer endnu flere 
aktører på banen og 
fortsætter debatten om 
fremtidens 
uddannelsesmiljø.

De to debattører 
kigger nærmere på 
fremtiudens 
udannemsesmiljø.

Fremtidens grænseløse uddannelsesmiljø
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Af Uffe Steiner Jensen og
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I 1821 døde en markant, 
men nu næsten glemt, 
præst i Fredericia. Det var 
den kun 28-årige 
franskmand Jules-Charles 
Rieu, der var præst for den 
reformerte menighed i 
Fredericia. Hans død blev 
et punktum for 
menighedens franske 
tilknytning, da Rieu var 
menighedens sidste 
franske præst. På trods af 
at Rieu kun var tre et halvt 
år i Fredericia, satte han sit 
tydelige spor på 
menigheden og byen som 
en driftig gejstlig 
iværksætter. Han stod bl.a. 
bag byggeriet af den 
reformerte skole. Jules-
Charles Rieu døde af det, 
der blev kaldt ”den 
reformerte syge”. Det blev i 
samtiden betragtet som en 

mystisk og meget smitsom 
sygdom, der hovedsageligt 
ramte de reformerte i 
Fredericia. I virkeligheden 
skyldtes sygdommen nok 
snarere forurening af 
drikkevandet i bydelen 
omkring den reformerte 
kirke, idet vandet kom fra 
Trinitatis kirkegård.

I 1815 havde stiftsfysikus 
Bøtcher forgæves påtalt, at 
det regnvand, der faldt på 
Trinitatis, forsynede de 
nærliggende brønde med 
henved 70.000 tønder 
vand, og ”saadant Vand er 
baade farligt og 
væmmeligt”, men han talte 
for døve øren. 
Sognepræsten ved Sct. 
Michaelis Kirke, provst 
Laurits Hasse, mente 
endda, at kirkegårdsvandet 
kunne være decideret 
sundhedsfremmende ”Ja, 
blandt dem, som i særlig 
Grad slukkede deres Tørst i 
Kirkegaardsvandet, var der 
endog flere, der blev 
umaadelig gamle!”. Det 
gjorde den unge franske 
præst dog ikke. Han døde 
af sygdommen som 28-
årige. Vi kender en del til 
tiden omkring Ries død og 

begravelse, for Rieus nære 
ven, F. Monod, som var 
hjælpepræst ved den 
reformerte kirke i Paris og 
stærkt knyttet til Rieu, 
forfattede et længere og 
dybt personligt mindeblad 
om Rieu, der bl.a. gengav 
Rieus sidste tanker, og 
hans egne ønsker for sin 
begravelse.

Den unge præsts 
begravelse havde som 
noget ganske usædvanligt 
deltagelse af fornemme 
familier fra Fredericias 
andre trossamfund, der var 
retsembedsmænd, 
lutheranske præster, den 
katolske præst, den jødiske 
kateket, skoleledere og 
andre af stand, der mødte 
frem til begravelsen. Uden 
at den reformerte kirke var 
blevet orienteret, blev der 
også ringet med klokkerne i 
Trinitatis og Sct. Michaelis 
kirker. 12 unge piger, som 
Rieu for nylig havde 
konfirmeret, ledsagede 
ligtoget i hvide kjoler og 
sorte bånd og sang, da 
kisten blev sænket i jorden. 
Bagefter gik mere end 300 
personer ind i den 
reformerte kirke, hvor de 
12 unge konfirmandinder 
igen sang. En tidligere 
lutheransk præst holdt i 
kirken en gravtale for den 
unge kollega, og til sidst var 
der bøn og udvalgte 
salmevers. Ved 
kirkegårdens hovedindgang 
stod 
menighedsforstanderne 
æresvagt.

Rieus død var en tragisk 
død, som efterlod hele 
Fredericia i chok. I 
samtiden mentes hans død 
at skyldes, at han var 

blevet smittet med den 
reformerte syge på nogle af 
sine utallige og utrættelige 
sygebesøg hos sin døende 
menighed. Med sin 
ungdom, sin helt 
usædvanlige dedikation til 
sin menighed og sin 
pludselige bortgang var 
Rieus død et tab, der inden 
for finkulturen talte til 
1800-tallets romantiske 
dødsforestillinger. I hans 
biografi beskrives han med 
samtidens romantiske 
dødspoesi som en tragisk 
skønhed: ”Hans udvortes, 
at jeg ogsaa skal tale 
herom, var, især i 
Begyndelsen af hans 
Ophold her, meget smukt; 
men selv da hans Kinder 
begyndte at falde ind, 
beholdt han dog sine store, 
mørke Øine og den høje, 
hvælvede Pande”. 
Skønhed og død var meget 
nært forbundne temaer i 
1800-tallets kunst og 
litteratur, og den unge 
Rieus død skrev sig direkte 
ind i denne fortælling.

Rieu var som fransk-
reformert præst meget 
optaget af at følge sin tros 
rette skikke, og man kan i 
Rieus egne instrukser om 
begravelsen spore den 
beskedenhed og de 
principper om social lighed 
i døden, der 
karakteriserede de 

reformerte huguenotter. I 
Rieus ånd blev der i første 
omgang heller ikke sat et 
gravminde over ham, det 
kom først til 23 år efter 
hans død, ved 125-års 
jubilæet for menighedens 
ankomst til Fredericia i 
1844, hvor 
forstanderskabet havde 
opfordret menigheden til at 
rejse en sten over ham.

Rieu var Fredericias 
reformerte menigheds 
sidste franske præst, og 
med ham forsvandt en del 
af det franske holdepunkt 
som centrum for 
menighedens identitet. 
Herefter var menigheden 
ikke længere fransk-
reformert, skolesproget 
blev tysk helt frem til 
1940erne, hvorefter det 
blev dansk, og fremover 
blev det de religiøse 
forskelle snarere end de 
kulturelle og sociale knyttet 
til den franske arv, der 
definerede de reformerte i 
Fredericia. Den reformerte 
menighed og dens historie 
er righoldig og 
spændende, og man kan 
blive klogere på den både 
ved at besøge menigheden 
og kirken i Fredericia samt 
på Fredericia Bymuseum.

Jules-Charles Rieu – en tragisk historie

Museumslederen 
kigger på den 
tragiske historie om 
Jules-Charles Rieu.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Tegning af Jules-Charles Rieu. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Billede af Den Reformerte Skole i Dronningensgade, der ligger ved siden af Reformert Kirke. Foto: Lokalhistorisk Arkiv



Fredericia Lærerkreds har 
på den årlige 
generalforsamling vedtaget 
en resolution om netop 
flygtninge.

– Krigen i Ukraine har helt 
utroligt store og ufattelige 
menneskelige 
konsekvenser, og en af 
følgerne er en stor 
flygtningestrøm mod de 
øvrige europæiske lande. 

Primært kvinder og børn er 
de seneste uger kommet til 
Europa og Danmark. Vi kan 
de næste uger og måneder 
forvente, at endnu flere 

kommer til. Politisk er der i 
Danmark en bred 
opbakning til, at de 
nyankomne flygtninge skal 
etablere sig med arbejde, 

uddannelse og skolegang. 
Skolegang er centralt for 
de ankomne børn og deres 
muligheder i fremtiden, 
lyder det i en samlet 
udtalelse fra Fredericia 
Lærerkreds’ 
generalforsamling, der er 
rettet til Fredericia Byråd, 
samt Børn, Unge og Kultur i 
Fredericia Kommune.

– I Fredericia har der 
historisk set været gode 
modtageklasser, hvor børn 
uden dansk sprog blev 
tilbudt basisundervisning 
på mindre hold, inden de 
blev sluset ud i 
almenklasserne. Fredericia 
Kommune valgte at 
nedlægge 
modtageklasserne og i 
stedet tilbyde børnene 
undervisning i helt normale 
skoleklasser med ekstra 
ressourcer. Vi oplever ikke 
altid den ønskede effekt af 
dette i klasseværelserne. 
Vi anerkender den indsats 
men Fredericia Lærerkreds 
finder den nuværende 
model uhensigtsmæssig 
for både elever, personale 
og familier, lyder det 
fortsat.

– Fredericia Lærerkreds 
ser gerne, at alle ukrainske 
og alle andre børn, der 
kommer til Danmark uden 
sproglige-, personlige- og 
sociale forudsætninger 
endnu engang prioriteres 
ved oprettelse af 

modtagerklasser. I 
modtageklasserne 
arbejdes der intensivt med 
børnenes sproglige- og 
sociale udvikling, inden 
eleverne sluses ud i 
almenklasser. 
Modtageklasserne vil 
kunne etableres, i 
nærheden af de af 
Fredericia Kommune 
udpegede lokaliteter, for de 
ukrainske flygtninge. De 
nytilkomne børn vil opleve 
en tryg start, der giver dem 
de bedste forudsætninger 
for senere at indgå i det 
normale skolesystem. Det 
skal være muligt, at der 
tages udgangspunkt i 
barnet og dets oplevelser, 
således at vi giver børn, der 
kommer til Danmark en 
optimal start på deres 
skolegang i Danmark, 
udtaler 
generalforsamlingen.

Formand: Det er 
nødvendigt med 
modtageklasser

Per Breckling, formand for 
Fredericia Lærerkreds, er 
glad for, at resolutionen er 
vedtaget. Han tror på, at 
modtageklasser er den 
bedste løsning for alle – 
særligt de ukrainske 
flygtningebørn.

– Vi skal vedtage en 
resolution på grund af 
situationen i Ukraine, hvor 

mange kvinder og børn 
kommer til Fredericia i 
disse dage. Vi skal byde 
dem godt velkommen – 
også i skolen. Den bedste 
måde at gøre det på er ved 
at lave modtageklasser. 
Her kan de få 
danskundervisning, men 
mindst ligeså meget at de 
kan være i et godt, trygt 
socialt miljø, hvor de også 
kan få lærere med 
specialpædagogiske 
kompetencer. Det skal 
være en god oplevelse for 
de ukrainske børn at 
komme i skole i Fredericia, 
siger formand for Fredericia 
Lærerkreds, Per Breckling.

– Det er sådan i øjeblikket, 
at hvis man er 
nytilkommen til Fredericia, 
så bliver man “bare” sat ud 
i en klasse uanset om man 
kan sproget. Det er ikke 
godt for barnet, 
kammeraterne og lærerne. 
Lærerne føler sig ikke gode 
nok, hvilket kun er synd. 
Det her giver mulighed for 
en mere medmenneskelig 
og human politik, der 
samtidig giver de ukrainske 
børn en god oplevelse og 
en god skolegang. Det giver 
også mine medlemmer 
muligheden for at få en god 
oplevelse, lyder det fra Per 
Breckling.
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Fredericia Lærerkreds byder ukrainske flygtningebørn velkommen

Krigen i Ukraine 
betyder, at flere 
millioner 
mennesker er på 
flugt. En del af de 
der flygter fra 
krigen kommer til 
Danmark, hvor en 
særlov giver 
muligheden for, at 
børnene kan starte 
i skole.

Af Matthias Runge Madsen

Foto: Fredericia Lærerkreds
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Fredericia Håndboldklub 
kommer for første gang 
siden 1980 til at spille 
med om medaljer. 
Dengang blev det til sølv 
efter, at holdet i de 
foregående fem sæsoner 
havde gjort rent bord og 
vundet 
Danmarksmesterskabet. 
Nu er opbygningen til en ny 
storhedstid i fredericiansk 
håndbold på vej, og en der 
har været en del af rejsen 
op igennem rækkerne er 
den lokale højre fløj, Jakob 
Frederiksen.

I moderne håndbold er det 
et sjældent syn, at en 
spiller kun har spillet for en 
klub. Det er dog tilfældet 
for Jakob Frederiksen. Den 
26-årig højre fløj har altid 
spillet i FHK. Han kom på 
førsteholdet, da han blev 
seniorspiller, og var med på 

holdet, der rykkede op i 2. 
division, 1. division og 
ligaen. Undervejs har 
Frederiksen spillet en 
afgørende rolle i FHK’s 
sportslige fremgang, 
selvom en alvorlig skade 
har haft sat ham tilbage.

- Det er en vild rejse. Det er 

også givet stærkt, når man 
tænker tilbage på det. Det 
har været givende at være 
en del af. Det har været en 
sund vej klubben har valgt, 
og det været effektivitet 
uden at være forhastet, 
siger Jakob Frederiksen.

Selv mindes Frederiksen 
2020-planen, der blev 
fremlagt. Målet var, at FHK 
skulle tilbage i ligaen 
senest i 2020, og nu 
hedder næste plan 2025, 
der går ud på, at man skal 
spille med om medaljer.
- Jeg kan huske, da jeg 
skrev under på en kontrakt 
for mange år siden med 
2020-planen. Dengang var 
det langt ude i periferien. 
Vi indfriede planen, og 
mere vil have mere. Den 
nye rejse handler om at 
være en fast del af 
slutspillet, og vi også skal 
være medaljekandidater, 
forklarer Frederiksen.

I flere sæsoner har Kasper 
Young været den 
fortrukkende højre fløj i 
FHK, men i den her sæson 
har billedet ændret sig. 
Jakob Frederiksen har sat 
på mere af spilletiden, og 
det sker i kølvandet på, at 
han er begyndt at prioritere 
håndbolden endnu mere.

- Jeg arbejder kun en dag i 
ugen, så jeg har lagt mere 
energi i håndbolden. På 
banen har jeg også prøvet 
at tage mere ansvar, og det 
er lykkedes, siger 
Frederiksen.

Netop det med mere 
ansvar er kommet til udtryk 
i flere tilspidsede 
situationer. Da FHK vandt 
35-33 tog FHK timeout 
med få minutter igen. 
Frederiksen sagde, at 
holdkammeraterne bare 
skulle spille ham. Som 
sagt, så gjort. Frederiksen 
scorede og endte med at 
blive helten.

- Det var en god aftale vi fik 
lavet, og jeg synes, at det 
var det rette sted at spille 
bolden hen, siger Jakob 
Frederiksen.

Det er ikke eneste gang, at 
Frederiksen har spillet en 
stor rolle i afgørende 
momenter. Da FHK vandt 
på udebane mod Tønder, 
da fredericianerne rykkede 
op. Det skete i en situation, 
hvor FHK snød Tønder ved 
at tage målmanden ud for 
at spille syv mod seks. Der 
løb dog ikke en syvende 
spiller på banen til at starte 
med, men først til sidst løb 
en spiller ind, og der endte 
det med at Frederiksen 
blev spillet helt fri og 
scorede.

Drømmer om 
Europa Cup-plads

Slutspillet i denne sæson 
er på plads for FHK, og det 
var klubbens overordnede 
målsætning. Nu venter der 
et slutspil, men 
spørgsmålet er, hvad 
målsætningen er resten af 
sæsonen.

- Det er et godt spørgsmål. 
Vi vil gerne slutte 
grundspillet godt af, og 
internt på holdet taler vi om 
at ende på femtepladsen, 
da det kan give et wildcard 
til at spille Europa Cup i 
næste sæson. Det bliver 
svært at ende på 
fjerdepladsen, men vi vil 
slutte så højt som muligt. 
Når slutspillet kommer, vil 
vi gøre det så godt som 
muligt, og vi tror på, at vi 
kan slå alle hold. Især på 
hjemmebane tror vi på, at 
vi kan gøre det, forklarer 
Frederiksen.

Kigger man længere ud i 
fremtiden er Frederiksen 
ikke i tvivl, FHK kommer til 
at rykke sig yderligere.

- Vi har stadig en god 
hjemmebane, et godt 
setup og nu kommer der 
en ny cheftræner efter vi 
har haft Houmark siden 
2016. Der kommer til at 
ske lidt nyt der, og jeg 
glæder mig til at 
Gudmundur Gudmundsson 
kommer til at bidrage til 
rejsen, siger Jakob 
Frederiksen.

• Alder: 26 år
• Position: Højre fløj
• Højde: 190 cm
• Vægt: 85 kg
• Sæsoner i FHK: 11
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Frederiksen drømmer om mere end slutspil

Fredericia-drengen 
Jakob Frederiksen 
har været med på 
rejsen op igennem 
rækkerne for FHK. 
Nu ser han frem 
mod nye mål på 
både den korte og 
længere bane.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Frank Cilius 
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Frederiksen:



Næsby følger stadig 
Fredericia Håndboldklub i 
dag, men ærgrer sig over, 
at man i hans tid ikke fik 
holdt sammen på den 
”gamle garde”, der havde 
Nick Rasmussen som 
træner.

Han er formentlig den 
største profil, der har rendt 
rundt i FHK siden 
overbygningen tilbage i 
1990, og selvom fremtiden 
kommer til at bringe store 
profiler til FHK, skal der 
meget til at overgå Micke 
Næsbys meritter.

Micke Næsby bragede i 
2003/04-sæsonen 227 
mål ind i FHK-trøjen. Det 
gjorde ham til suveræn 
topscorer i hele ligaen, og 
undervejs i sæsonen 
formåede han blandt andet 
at score 18 mål i et opgør 
mod Skjern.

- Jeg husker godt den 
kamp, siger Micke og griner 
inden, at han fortsætter:

- Vi vandt 37-34. De havde 
Anders Dahl Nielsen som 
træner, og han var 
rødglødende. De havde 
blandt andet Sune 
Agerschou og Jesper 
Jensen på holdet, så de var 
bestemt ikke dårlige. Jeg 
kan huske, at jeg efter 
første halvleg havde lavet 
11 mål på 11 forsøg, siger 
han.

En kamp, hvor Næsby ikke 
var kampafgørende 
indenfor de 40×20 meter 
var i tredje spillerunde i 
2002/03-sæsonen, hvor 
FHK var rykket op i ligaen. 
Fredericianerne vandt 32-
25 mod KIF Kolding.

- Var det kampen med 
Axø?, spørger Næsby.

Og Næsby havde ret. Det 
var kampen med Thomas 
Axø, der kom ind fra 

bænken som en ukendt 
spiller og fik skudt KIF i 
sænk.

– Han har efterfølgende 
sagt, at han lyttede til den 
gamle, som så er mig. Jeg 
sagde: Skyd for fanden.

Når man taler med Micke, 
kan man høre, at han 
husker tilbage på fortiden 

med stolthed, men da han 
sad i folkeskolen, og der 
blev talt om, hvad man ville 
være som voksen, blev der 
grinet af ham.

- Håndbold var hele mit liv 
dengang. Jeg sagde i 
skolen, at jeg ville være 
professionel 
håndboldspiller, og alle 
skreg af grin, da der ikke 
var nogen professionelle 
dengang, men det 
lykkedes for mig. Jeg 
flyttede til Vejle, og kom i 
militæret, og Henrik Larsen 
fra Kolding blev træner. Jeg 
havde været på et 
kredshold, hvor Lars 
Christiansens far, Leif, var 
træner. Jeg tog derind, og 
så kom Nick Rasmussen, 
som også spillede, og 
spurgte hvad jeg ville der. 
Han var en af de store 
kanoner, og siden gik det 

slag i slag. Jeg startede 
som fløj, men jeg endte på 
højre back. Vi var en 
sammenslutning mellem 
holdene, og det var meget 
sjovt. Vi havde blandt 
andet Kenneth Kjestrup, 
Karsten Bording, Peter 
Møller og sådan nogle, 
siger Micke Næsby og 
fortsætter:

- Jeg husker specielt et 
sammenhold vi havde. Det 
år vi rykkede op, havde vi 
Benny Brandt som træner, 
og dengang kom er en flok 
af vores egne op. Det var 
Peters-brødrene, Simon 
Krogh og Kasper Findahl, 
og dem blandede vi med 
vores egne. Vi lærte 
hinanden at kende, og det 
gik rigtig godt. Når vi 
lavede ”lort” blev jeg sur og 
sagde, at de bare skulle 
spille mig, og så skød jeg. 
Aftalen var, at jeg skulle 
skyde, når der var ved at 
blive passivt spil. I Simon 
Krogh havde vi en dygtig 
strateg, der var god til at 
føre bolden frem ad banen, 
og fightede godt i forsvaret. 
Det dummeste, der skete 
dengang, var at klubben 
fyrede Nick som træner. Vi 
kunne have drevet det til 
mere, siger Micke Næsby.

Netop med Nick 
Rasmussen har Næsby et 
særligt minde.

- Jeg arbejdede med ham 
på Alléskolen, og vi skulle 
bruge en ny anfører. Vi stod 
ude ved kaninerne, og han 
havde tænkt, at jeg skulle 
blive anfører. Jeg tog i 
forvejen meget ansvar, og 
synes det ville være en 

dårlig idé. Jeg sagde, at 
han skulle tage Simon 
Krogh, og det endte Nick 
med at gøre. Det løftede 
Simon, der begyndte at 
tage mere ansvar, forklarer 
Micke Næsby.

Næsby fik også prøvet 
talentet af i udlandet. Der 
blev det til ophold i de 
spanske klubber Algeciras 
og Cangas, samt tyske 
Wetzlar.

- Det var fedt at prøve det. 
Var Nick blevet, og havde 
ledelsen ikke fyret ham, var 
jeg formentlig blevet. Jeg 
havde en sæson, hvor jeg 
lavede rigtig mange mål, og 
det hele gik godt familiært, 
og min datter havde det 
godt, og hendes mor havde 
en god kæreste også. 
Derfor var det muligt for 
mig at prøve, og det er 

heller ikke noget jeg 
fortryder den dag i dag, 
forklarer Micke Næsby.

Vendte “hjem” til 
Fredericia

I sommeren 2005 skiftede 
Næsby til Aarhus GF, og det 
var der en særlig grund til, 
og det kastede blandt 

andet en speciel oplevelse 
af sig til de to holds 
indbyrdes opgør i 
Fredericia, hvor 
hjemmeholdet vandt 27-25 
efter, at Næsby havde fået 
det ene tilråb efter det 
andet.

- Grunden til, at jeg 
skiftede til dem, var 
Champions League. Jeg 
husker udemærket 
kampen. Vores oplæg var, 
at Erik Veje ville prøve mig 
som playmaker. Kenneth 
Jørgensen og Martin 
Andersen vidste, at jeg ikke 
kunne lide en bold smurt 
ind i harpiks, så det 
sørgede de for. Jeg smed 
bolden udover sidelinjen i 
de to første angreb, og så 
blev jeg pissesur, fordi det 
var en af de kampe jeg 
gerne ville præstere i, siger 
Micke Næsby og 
fortsætter:

- Vi nåede til 
ottendedelsfinalen i 
Champions League, og det 
var rigtig fint. Jeg fik 
spilletiden i Champions 
League, og Kasper 
Søndergaard spillede i 
ligaen. I ligaen gik det ikke 
så godt, og vi kom derfor 
ikke ud at spille Europa i 
året efter. Erik Veje var 
ærlig og sagde til mig, at 
han ville satse på 
Søndergaard, og jeg var 
velkommen til at blive, men 
jeg skulle indstille mig på 
at være andetvalg. Derfor 
skiftede jeg.

Turen gik derfor retur til 
Fredericia, hvor han skulle 
tilbage til den klub, hvis 
fans havde haft lavet et 
banner med teksten 
”Judas hængte sig selv i 
skam, hvad gør du 
Næsby?”.

- De havde også været 
gode ved mig, skal man 
huske. Grundlæggende er 
det sådan, at når man 
tager afsted, så bliver man 
naturligvis sur og skuffet. 
De havde heppet på mig 
inden, og jeg synes, at det 
var fedt. Efterfølgende har 
jeg talt med Ricko fra 
Ultras, og vi har givet 
hinanden hånd på, at der 
ikke var noget personligt i 
det, siger Micke Næsby.

I dag er tiden en anden 
med, og udefra kan Næsby 
følge med i FHK-projektet, 
som nu er på vej mod nye 
højde med 
slutspilsdeltagelse.

- Det er fedt. Uden at være 
skadefro, er magtbalancen 
skiftet mellem Kolding og 
Fredericia. Det er flot, at de 
kan være med oppe, hvor 
det er sjovt, siger Micke 
Næsby og fortsætter:

- Vi var den lavest lønnede 
ligaklub i Danmark, da jeg 
spillede, og i dag er det en 
noget anden situation, og 
generelt set synes jeg det 
lyder rigtig spændende 
med Gudmundur 
Gudmundsson, der 
kommer til som træner, 
slutter Micke Næsby.

Micke Næsby skød 
sig med det ene mål 
efter det andet ind i 
håndbold-Danmarks 
bevidsthed i 
00’erne.

Målkongen Micke Næsby mindes 00’erne
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Han mindes mange store 
oplevelser – og så mærker 
han en stemning i byen, 
der nærmer sig 
stemningen ved de fem 
danmarksmesterskaber.

For håndboldnørder er 
Mogens Jeppesen bedre 
kendt, som ”Muggi”, en 
mand man ikke kommer 
udenom, når man skal tale 
om fredericiansk 
håndboldhistorie. Han er 
tidligere kåret som 
Danmarks bedste 
håndboldspiller, han er 
fem gange 
danmarksmester, han har 
vundet pokalturneringen 
og spillet finale i Europa-
Cuppen. Til trods for, at 

håndbold i slutningen af 
70’erne var med en noget 
anden økonomi end i dag, 
så husker Muggi tilbage på 
en perlerække af gode 
oplevelser.

– Dengang jeg startede var 
det jo mere eller mindre 
Fredericia-drenge alle 
sammen. Der havde man 
både Fredericia KFUM og 
FfF’erne, der begge havde 
gode hold. Fredericia var 
virkelig en håndboldby. 
Byen blev også kaldt for 
Danmarks håndboldby 
nummer 1 – og det var jo 
nok ikke helt løgn, fortæller 
Mogens Jeppesen.

– Det var fantastisk at 
være en del af, for der var 
en kæmpe interesse for 
det i Fredericia. Der var 
fuldt hus i hallen, hver 
gang vi spillede. Det var 
super! Der var så mange 
håndboldspillere. Jeg kan 
huske fra ungdomsårene, 
at der jo var 6-7 hold i hver 
årgang. Det var jo helt vildt. 
Hele Fredericia var 
koncentreret omkring 
håndbold. Så havde vi et 
par gode årgange, så vi 
kom i 1. division. Dengang 
var der ikke en 

håndboldliga.

Landshold, 
Danmarks bedste 
spiller og DM-titler

Mogens ”Muggi” Jeppesen 
er noteret for 141 A-
landskampe for Danmark i 
perioden fra 1973 til 1987. 
Herudover er han noteret 
for 15 U- og Y-landskampe 
for Danmark. I år 1987 blev 
han kåret som Årets 
Mandlige Håndboldspiller, 
en titel der før og siden er 
givet til KFUM-legenden 
Anders Dahl-Nielsen, den 
nuværende landstræner 
Nikolaj Jacobsen til Mikkel 
Hansen og Hans Lindberg.

– Det var stort at opleve. 
Jeg var med på 
landsholdet, hvor vi en 
årgang var otte fra 
Fredericia KFUM der var 
med. Det var helt unaturligt 
med så mange fra samme 
hold. Men det hele 
begyndte jo der i start 
70’erne. Vi blev jo 
Danmarksmestre fem år i 
træk fra 1975 til 1979, 
siger Mogens Jeppesen.

– Det var en fantastisk tid. 

Vi vandt jo de her 
danmarksmesterskaber og 
en seks-syv pokaltitler i 
løbet af 70’erne. Vi var 
også i Europa-Cup finalen, 
hvor vi tabte til et 
jugoslavisk hold, fortsætter 
han.

– Det er en tid jeg tænker 
tilbage på med stor glæde. 
Det var mange store 
oplevelser, selvom vi jo var 
de glade amatører. Der var 
ikke de samme penge i 
det. Men det fik vi så 
tilbage i oplevelser med 
håndbold, det kan man 
ikke købe for penge, 
fortæller Mogens 
Jeppesen.

Landsholdet var med til at 
give mange gode 
oplevelser og rejser, noget 
som Mogens Jeppesen den 
dag i dag fortsat ikke ville 
bytte for penge. Det har 
været store oplevelser, der 
har bragt ham verden 
rundt.

– Det største var at blive 
dansk mester, men også 
Europa-Cup finalen. Det var 
fantastisk. Det var også 
stort at være en del af 
landsholdet. Vi var med til 

OL i ’80 og ’84, samt til 
flere VM-turneringer. Det 
var jo stort og store 
oplevelser for mig. Vi har 
været en masse steder, 
hele Europa, Norden og 
USA. Det var jo de gratis 
oplevelser, vi fik med ved 
at være på landsholdet, 
siger Mogens Jeppesen.

– Alle trænede meget, men 
det er slet intet i forhold til i 
dag. Vi havde vores gode 
arbejde ved siden af. Det 
var 40 timers arbejde og 
håndbold ved siden af, så 
døgnet havde til tider ikke 
timer nok til at nå det hele. 
Jeg var så heldig, at jeg 
havde en forstående 
arbejdsgiver. Jeg ved, at 
der var nogle af de andre, 
der måtte bruge deres ferie 
for at komme med. Det var 
en helt anden tid, forklarer 
Mogens Jeppesen.

Lag på lag er en 
god vej frem

Mogens ”Muggi” Jeppesen 
er forsat at finde jævnligt i 
Fredericia Idrætscenter og 
thansen ARENA, når 
Fredericia Håndboldklub 
spiller kampe. Han følger 
meget med, og han er 

særligt glad for, at man 
bygger på stille og roligt, 
fremfor at købe sig til stor 
succes på kort tid.

– Jeg kan mærke meget af 
den samme stemning. Det 
har gået lidt op og ned med 
økonomien, men nu er der 
styr på det. De har bygget 
stille og roligt på fra år til 
år, det tror jeg på er den 
helt rigtige måde, siger 
Mogens Jeppesen.

– De bygger stille og roligt 
på for hvert år. Nu har de 
fået en islandsk 
landstræner, OL-guldvinder 
med Danmark. Det bliver 
rigtig spændende at følge 
det næste år, hvad det 
bliver til, fortsætter han.

– Man skal have 
ambitioner og have mål 
frem i tiden. Jeg synes 
absolut ikke, at det lyder 
urealistisk, når de har sat 
sig et mål om at spille med 
i Europa i løbet af det 
næste år, lyder det 
afslutningsvist fra 
legenden Mogens “Muggi” 
Jeppesen.

Mogens ”Muggi” 
Jeppesen er ikke 
bare en tidligere 
håndboldlegende i 
Fredericia, han er 
fortsat en mand, der 
bliver nævnt, når 
man taler om 
håndbold i 
fæstningsbyen.

KFUM-legende mærker samme stemning som i slut 70’erne
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Til venstre træner for Fredericia KFUM Keld Andersen og til højre målmand Mogens "Muggi" Jeppesen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv



Det går godt for Fredericia 
Håndboldklubs Ligaherrer. 
De har har sikret sig en af 
de attraktive pladser i 
slutspillet, og det er blot et 
spørgsmål om, hvor højt 
holdet ender i tabellen.

Målsætningen for 
sæsonen er dermed 
næsten indfriet – ligesom 
det har været tilfældet i 
flere år. FHK er en klub 
med klare målsætninger 
og ambitioner, som de ikke 
tøver med at melde stort 

ud. For så kan de holdes 
op på ambitionerne.
– Nu skal vi ikke sælge 
skindet før bjørnen er 
skudt, men det går godt. 
Det ser meget fornuftigt 
ud, og vi mangler blot et 
enkelt point for at sikre os 
den plads, som vi har 
stræbt efter, lyder det fra 
Bent Jensen, der ikke tør 
juble før det sidste point er 
sikret. I håndbold er det 
altid sådan, at så længe 
bolden er rund, så kan alt 
ske.

Kærlighed til 
klubben

Håndbold er for mange en 
livsstil. Bent Jensen er 
ingen undtagelse. Han har 
været en del af det liv, som 
hans egne 
ungdomstrænere nu 
udlever. Han har selv stået 
på halgulvet iført 
træningsbukser og han har 
ligget utallige nætter på 
luftmadras i et koldt 
klasselokale til diverse 
håndboldstævner. Bent 
Jensen ligger ikke skjul på, 
at håndbold for ham er en 
livsstil. Det er noget han 
med stor fornøjelse bruger 
meget tid på.

Bent Jensen selv har nydt 
at være en del af klubben, 
den klub som han nu står i 
spidsen for som 
bestyrelsesformand. Den 
daglige indsats i hallen er 
skiftet ud med de 
strategiske beslutninger 
om fremtidens 
håndboldklub.

– Det handler for mig om 
en kærlighed til klubben og 
til byen. I Fredericia har vi 
noget helt unikt med 
håndboldklubben, og dertil 
en helt unik historie. Det 
sidder i byens DNA, at vi 
har en stærk 
håndboldklub. Det giver 
bare mig lyst til at være en 
del af forløsningen, siger 
Bent Jensen og fortsætter:

– Det har tidligere været 
som træner i klubben, men 
nu også som formand. Jeg 
har en stor kærlighed til 
den her klub, det er en 
klub jeg holder meget af.

Lag på lag giver 
pote

Fredericia Håndboldklub 
har været meget igennem 
siden nedrykningen fra 
håndboldligaen og siden 

en konkurs, der sendte 
holdet hele vejen i 
Jyllandsserien. Siden 
dengang har der stødt og 
roligt været progression – 
og det har, ifølge Bent 
Jensen, ført til den succes 
man i dag har opnået.

– Jeg glæder mig over, at 
alt det arbejde og flid 
mange har lagt i klubben 
og den tålmodighed der er 
lagt. Det ser ud til at lykkes 
nu. Jeg ved godt, at det 
lyder meget kedeligt, men 
det her er taget skridt for 
skridt, lag for lag. 
Selvfølgelig er vi glade for, 
at vi nu er så tæt på at 
kunne sætte flueben ved 
slutspillet, men det 
kommer på baggrund af 
års hårdt arbejde, hvor vi 
har bygget mere og mere 
ovenpå, siger Bent Jensen.

Næste sæson skal følge 
den vej man har lagt: Der 
skal lægges yderligere lag 
på. Man skal ikke tage fejl 
af Jesper Houmarks 
resultater med FHK, de 
taler for sig selv, men fra 
næste år bliver der mere 
opmærksomhed omkring 
trænerposten. Her skal 
Gudmundur Gudmundson 

stå i spidsen for Fredericia-
mandskabet. Det er en 
mand der har en OL-
guldmedalje med det 
danske herrelandshold, en 
mand der har trænet 
international klubhåndbold 
og en mand der fortsat er 
landstræner på Island. Han 
skal, sammen med de 
nyindkøbte spillere, være 
med til at løfte niveauet 
yderligere et lag, siger Bent 
Jensen.

– Jeg er helt sikker på, at 
det her kommer til at blive 
en forlængelse af den gode 
rejse, som vi har været på 
de seneste år. Det er vildt 
og fantastisk, at det er 
lykkedes os at lave en 
aftale med en så stor 
kapacitet som Gudmundur. 
Udover det er vi så heldige, 
at vi har skrevet med 
mange spændende 
spillere, siger Bent Jensen 
og fortsætter:

– Jeg er ikke et eneste 
sekund i tvivl om, at vi 
fortsætter med at lægge 
lag på. Jeg ved godt, at det 
lyder kedeligt, men det er 
vores vej til succes. Vi har 
lagt en klar strategi, som vi 
også har meldt meget klart 

ud. Nu er vi godt på vej i 
slutspillet – og næste år 
skal vi fortsat være en del 
af slutspillet, men helst 
som en del af de øverste 
fire. Som det ser ud nu, så 
er det ikke meget vi 
mangler for at være med 
der.

Håndboldligaen er en svær 
størrelse, der i år er meget 
tæt. Der er ikke mange 
point fra bunden af rækken 
til de nærmeste – ligesom 
der ikke er mange point til 
at afgøre hvilke hold der 
skal være en del af det 
eftertragtede slutspil. Men 
det er for Bent Jensen at se 
kun et bevis på, at dansk 
håndbold er flydt med 
kvalitet.

– For mig vidner en tæt 
række om, at dansk 
håndbold er stærkere end 
før. Der er mange rigtig 
gode klubber, og det 
skærper konkurrencen. På 
forhånd kan man ikke bare 
tippe på et resultat for den 
kommende sæson. Men 
jeg tror på, at vores plan 
kommer til at holde for 
næste år, siger Bent 
Jensen.

Bent Jensen er et 
velkendt ansigt i 
Fredericia 
Håndboldklub. Han 
er bestyrelses-
formand i den klub, 
hvor han selv har 
lagt mange timer 
som frivillig. Nu er 
klubben, med alt 
sandsynlighed, i 
slutspillet og 
dermed blandt de 
otte bedste hold i 
landet.

Fra frivillig til bestyrelsesformand for en topklub
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Slutspillet er endegyldigt 
sikkert for FHK, og det er 
noget Emil Tellerup glæder 
sig over. Ikke mindst, når 
man kigger tilbage på de 
seneste sæsoner i ligaen, 
hvor FHK noterede sig for 
flere nederlag end sejre. I 
denne sæson er billedet 
vendt.

– Vi har overordnet set 
spillet en fin sæson og 
vundet mange kampe, 
flere end i de sidste par år, 
så det har været rigtig 
godt, siger Tellerup.

Målmanden er klar i 
spyttet, når snakken går på 
FHK’s muligheder for at 
lave ravage i den i 
slutspillet.

– Vi føler sagtens, at vi kan 
gøre det , og vi har vist, at 
vi kan slå alle hold, 
forklarer Emil Tellerup.

Emil Tellerup kom til FHK i 
sommeren 2018, og var i 
sin første sæson i klubben 
med til at rykke holdet op i 
ligaen. Nu har han været 
med til at sikre holdet en 
plads i slutspille efter, at 
FHK har taget turen fra 
Jyllandsserien til 
håndboldligaen.– Det er en 

stor ting. Klubben har 
været nede at vende langt 
nede, og med en plads i 
slutspillet er vi nu for alvor 
tilbage.  Vi håber, at vi kan 
lave noget larm i slutspillet, 
når vi kommer dertil, siger 
Emil Tellerup.

For at FHK kan lave noget 
kontinuerlig larm kræver 
det, at holdet får gang i at 
få point på udebane igen. 
Ud af de seneste otte 
udekampe, er det kun 
lykkedes FHK at hente en 
sejr, og det skete mod KIF 
Kolding den 27. december. 
Med til historien hører dog, 
at FHK har tabt en af 
kampene med tre mål, to 
af kampene med to mål og 
to af kampene med et mål. 
Med andre ord, så er FHK 
ikke blevet spillet ud af 
brættet.

- Det får vi forhåbentligt 
lavet om på snart. Vi har 
Mors-Thy på udebane i den 
sidste grundspilskamp, og 
der kan vi starte med at 
vinde, konstaterer Emil 
Tellerup.

Kigger man på det 
tabelmæssigt er FHK 
rækkens tredje bedste 
hjemmehold, mens det 
kniber mere i 
udebanesammenhæng, 
hvor man kan se, at holdet 
er det sjette bedste hold.

– Der er ingen tvivl om, at 
vi skal kigge på, at der 
ikke skal være så stor 
forskel på ude og hjemme, 
slår Emil Tellerup fast.

Lige nu er FHK på 
femtepladsen, hvor man 
dog har spillet en kamp 
mere end Bjerringbro-
Silkeborg. Dermed skal 
FHK formentlig gøre rent 
bord mod GOG og Mors-Thy 
for at ende på 
femtepladsen samtidig 
med, at midtjyderne skal 
snuble i en af deres 
kampe.

– Men vi går efter 
femtepladsen, og der er 
ingen grund til ikke at 
række ud efter en så god 
placering som muligt, 
forklarer Tellerup.

Den karismatiske 
målmand, der har fået sin 
håndboldopdragelse i GOG, 
har i sin seniorkarriere, 
netop tørnet ud for de 
gulblussede GOG’ere. 
Derudover har han spillet i 
TM Tønder og Ribe-Esbjerg 
inden, at han skiftede til 
FHK, hvor han har gang i 
sin hidtil bedste sæson i 
klubben.

30-årig Tellerup har gang 
på gang vist, at han kan 
hive de mest spektakulære 
redninger frem, men over 
en hel kamp, har han ofte 
manglet en stabilitet, men i 
denne sæson er det blevet 
bedre. Det afspejlede sig 
senest mod Skive, hvor 
Emil Tellerup, bortset fra et 
straffekast, vogtede FHK-
målet i hele opgøret og 
endte med en 
redningsprocent på 47,62 
procent efter 20 redninger 
på 42 forsøg. Set over hele 
sæsonen er han noteret for 

en redningsprocent på 
30,0, hvilket gør ham til 
ligaens tiende bedste 
keeper, men med til den 
historie hører, at kun to af 
keeperne, der står med 
højere procenter end 
Tellerup, har haft flere skud 
imod sig. Det er Christoffer 
Bonde med 873, og 
Rasmus Henriksen med 
821. Tellerup har fået 719 
skud imod, mens de øvrige 
i toppen har fået fra 
mellem 657 skud og ned til 
351 skud imod sig. Derfor 
vil Tellerup potentielt have 
været højere oppe, hvis der 
havde været flere skud 
mod de øvrige keepere.

Onsdag den 23. marts 
spiller Emil Tellerup sin 
kamp nummer 100 for 
FHK, når holdet løber på 
banen mod GOG, der netop 
var modstanderen, da FHK 
spillede deres første kamp i 
ligaen. Det skete i en 
kamp, som fredericianerne 
vandt 33-30, efter Tellerup 
stod med en 
redningsprocent på 41,94 
procent. Tidligere på året 
forlængede Tellerup sin 
kontrakt frem til sommeren 
2024, og der er derfor tid til 
flere store præstationer i 
FHK-målet for keeperen, 
der skal være med til at 
spille slutspil for FHK og 
være med til at spille med 
om DM-medaljer for et 
Fredericia-hold for første 
gang siden 1980.
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Tellerup: Stort at være i slutspillet

Fredericia 
Håndboldklub har 
sikret sig 
slutspilsdeltagelse, 
og det er en stor 
ting for klubbens 
anfører, Emil 
Tellerup.

Af Patrick Viborg Andersen
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I torsdags sikrede FHK sig 
endegyldigt en plads i 
slutspillet i HTH Ligaen. 
Det skete i den 
coronaudsatte kamp mod 
Skive fH, der blev sendt 
hjem med et nederlag på 
30-24. Kampen var en 
affære, der ikke går over i 
historiebøgerne for den 
mest velspillede 
håndboldkamp, men 
arbejdet blev gjort færdigt 
og FHK kunne række 
armene i vejret og sige “vi 
gjorde det”.

– Det er helt vildt dejligt. Vi 
har sammensat en flot 

sæson, og endnu en gang 
viste vi, at vi er en svær 
størrelse at lege med. 
Præstationen i første 
halvleg grundlagde sejren, 
og så blev det lidt 
spændende i anden 
halvleg, da vi brændte på 
en velspillende Magnus 
Brandbyge, men så 
strammede vi grebet og de 
scorede ikke i de sidste 12 
minutter, siger Jesper 
Houmark.

Fra 1. division til 
top-8

Houmark kom til FHK i 
2016. Der blev han ansat 
som sidestillet cheftræner 
med Ole Bruun Andersen, 
da holdet var rykket op i 1. 
division. Fra sommeren 
2017 overtog Houmark 
roret selv, og siden har han 
indfriet den ene 
målsætning efter den 
anden, som nu er 
kulmineret med en 
slutspilsplacering i hans 
afskedssæson som 
cheftræner.

– Det gør en stolt og glad. 
Det er lækkert, at vi har 

nået målsætningerne og 
det er første step, men vi er 
sultne for mere og går all in 
på at lave et godt resultat 
som muligt, forklarer 
Jesper Houmark.

Med en indfriet 
målsætning om slutspil, så 
skal der nu lægges en ny 
plan. I første omgang drejer 
den sig om at ende så højt 
som muligt i grundspillet, 
men når slutspillet går i 
gang, drømmer Houmark 
stort.

– Alle, der kommer i 
slutspillet går efter at 
komme så langt som 
muligt og går man man 
ikke efter semi, kan man 
ligeså godt lade være med 
at spille håndbold, så det 
er målsætningen, siger 
han.

Det er første gang siden 
1980, at et Fredericia-hold 
kommer med til at spille 
med om DM-medaljerne. 
Dengang blev det til sølv, 
og ikke siden er det 
lykkedes Fredericia at spille 
med, når 
Danmarksmesterskabet er 
blevet afgjort, men nu er 

byen igen tilbage i det fine 
selskab efter 42 års 
ventetid.

– Det er dejligt. Byen, 
tilskuerne, spillerne, 
ledelsen og alle her (i 
thansen ARENA, red.) 
fortjener at være tilbage til 
de glade dage, og jeg 
glæder mig over, at vi nu 
skal til at spille med om 
medaljer, forklarer Jesper 
Houmark.

Forude venter der to 
grundspilskampe for FHK. 
En mod GOG på 
hjemmebane og en mod 
Mors-Thy Håndbold på 
udebane. I den sidste 
spillerunde i HTH Ligaen er 
FHK oversidder som følge 
af, at der er 15 hold i 
denne sæsons HTH Liga. 
Først derefter er det 
klarlagt, hvem FHK møder i 
slutspillet.

Slutspilspulje ikke 
afgjort endnu

På forhånd er det klarlagt, 
at der er to puljer, hvor det 
er forudbestemt, hvem der 
møder hvem og hvilken 

rækkefølge det bliver. Det 
er dog bestemt ikke givet, 
hvem der får hvilken 
placering i grundspillet, og 
da både gruppen og 
kamprækkefølgen 
afhænger af det, skal vi 
helt hen til den 9. april før, 
at det er fastlagt, hvem 
FHK kommer i 
slutspilspulje med, og 
hvordan rækkefølgen bliver 
af opgørene.
Indtil da kan FHK 
spekulere i, hvem de helst 
vil møde, og kigger man 
ned over holdene i ligaen 
vil FHK udefra set 
formentlig gerne undgå 
Skjern, da fredericianerne 
endnu ikke har vundet over 
vestjyderne siden deres 
tilbagekomst i ligaen i 
sommeren 2019, og 
samtidig er Skjern inde i en 
god stime. Til gengæld står 
mandskaber som 
Bjerringbro-Silkeborg, 
Skanderborg Aarhus og 
Ribe-Esbjerg noget bedre 
til FHK, og det er også med 
det taget i betragtning, at 
FHK’erne nu drømmer om 
slutspillet.

I tidligere sæsoner har der 
ikke været den store tvivl 

om, hvem der kommer i 
semifinalen, men i denne 
sæsons håndboldliga er 
der kun to hold, der har 
skilt sig markant ud i form 
af Aalborg og GOG, mens 
det har vist sig, at de øvrige 
hold i ligaen kan slå 
hinanden på kryds og 
tværs. Derfor kan det 
muligvis være nok at ende 
slutspillet med seks point 
for at komme i semifinalen, 
hvilket viste sig at være 
tilfældet i sidste sæson for 
Bjerringbro-Silkeborg.

Slutspilspuljerne fordeler 
sig således:

Pulje 1:

Nummer 1 i grundspillet
Nummer 4 i grundspille
Nummer 5 i grundspillet
Nummer 8 grundspillet

Pulje 2:

Nummer 2 i grundspillet
Nummer 3 i grundspillet
Nummer 6 i grundspillet
Nummer 7 i grundspillet

Fredericia 
Håndboldklub er 
sikret en 
slutspilsplads, men 
mere vil have mere. 
Holdets cheftræner, 
Jesper Houmark, 
fortæller at 
målsætningen nu er 
komme i 
semifinalen.

Houmark rækker ud efter semifinaleplads

24
ONSDAG 23. MARTS 2022

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: AVISEN

AVISEN SPORT



Cornelius Kragh og Jesper Houmark. Foto: AVISEN



En af de helt store 
koryfæer i fredericiansk 
håndbold er Anders Dahl 
Nielsen. I alt har han 
spillet 209 landskampe 
med 610 mål til følge, og 
langt størstedelen fandt 
sted i den tid, hvor han 
spillede i Fredericia KFUM. 
Med andre ord var det en 
af datidens største danske 
håndboldspillere, der 
tørnede ud i KFUM.

Samtalen med Anders 
Dahl Nielsen startede en 
anelse udenfor den 
ramme, som vi havde 
aftalt. Det blev indskudt, at 
Micke Næsby har fortalt 
om et opgør mellem FHK 
og Skjern i starten af 
00’erne, hvor Skjern tabte 
37-34 efter 18 mål af 
Næsby, der har fortalt 

AVISEN, at Anders Dahl 
Nielsen stod på sidelinjen 
og var rødglødende i sit 
virke som Skjern-træner.

– Ja, hvad skal man gøre? 
spørger Anders Dahl 
Nielsen retorisk.

Og så tilbage til det, som 
det handler om. Fredericia 
KFUM’s hold fra 
storhedstiden, hvor Anders 
Dahl Nielsen var en af de 
markante profiler på 
holdet, der af andre kendte 
bestod af blandt andet 
Mogens ”Muggi” Jeppesen, 
Jørgen Heidemann, 
Flemming Hansen og 
Bjarne Jeppesen.

– Det var en utrolig tid. Jeg 
kom til i 1974. Vi var 
dygtige, og vandt 
mesterskabet fem år i 
træk, og kom i Europa Cup-
finalen. Jeg var også på 
landsholdet, og alt det, der 
skete dengang, var i dén 
grad medbestemmende for 
mit liv, siger Anders Dahl 
Nielsen og kommer ind på, 
hvordan det er at se tilbage 
på den dag i dag:

– Det er noget man ser 
tilbage på med stolthed. Vi 
var 12 vidt forskellige 
mennesker, og dengang 
var man jo ikke 
professionel. Det var 
spillere, der havde alle 
mulige erhverv. Der var alt 
lige fra studerende til 

soldater, maskinarbejdere 
og alt muligt andet. Det var 
spændende at få sådan en 
flok til at fungere.

Afsted med tog til 
udekampe

I tiden i Fredericia var 
Anders Dahl Nielsen 
studerende, og så var han 
timelærer på Fredericia 
Gymnasium, da han havde 
læst idræt på universitet 
inden, at han kom til 
klubben. Det gjorde, at der 
var meget at se til, og det 
afspejlede også 
træningsmængden.

– Vi trænede tirsdag og 
onsdag aften og igen om 
lørdagen. Mange af os, der 
studerede, fik passet det 
ind så vi trænede fysisk 
ved siden af, husker 
Anders Dahl.

En af de ting, der virkelig 
trak tænder ud, i 70’erne 
var udebaneturene til 
Sjælland.

– Det var en anden tid, og 
typisk tog vi toget fra 
Fredericia, når vi var 
afsted. Dengang var der 
mange københavnerhold, 
og så tog vi ellers afsted 
mod Helsingør og KB 
Hallen, og var først hjemme 
klokken 3 om natten. Der 
var dobbeltarrangementer 
der, og der var ikke nogen 
tunnel eller bro over 

Storebælt, så det er noget 
man slet ikke kan 
sammenligne med i dag, 
siger Anders Dahl Nielsen.

Den dag i dag lyder de 
rammer for at spille 
tophåndbold på 
allerøverste niveau som 
utopi, og det skal Anders 
Dahl også høre for.

– Med nutidens rammer, 
og de ambitioner vi havde 
dengang samtidig med at 
vi havde et arbejde, og så 
træne, spille ligakampe og 
landskampe, så vil alle 
sige, at det ikke kunne lade 
sig gøre. Det er vanvittigt at 
tænke tilbage på. Jeg var 
mere sammen med holdet 
end min familie, siger han

At det gik så godt som det 
gjorde for Fredericia KFUM 
skyldtes flere ting. Anders 
Dahl Nielsen fremhæver 
blandt andet trænerteamet 
og sammenholdet.

– Der var en utrolig respekt 
for forskellighederne og 
rollerne var defineret. Det 
var trænerne dygtige til. 
Det var vigtigt for os ellers 
kan man ikke præstere. 
Det var før mobilen, så der 
gik meget tid med at spille 
kort. Kortspil var vi mere 
eller mindre veluddannede 
i, siger Anders Dahl med et 
smil.

Nutiden

I dag er Fredericia 
Håndboldklub en 
sammenlægning mellem 
Fredericia fF og Fredericia 
KFUM, og holdet er godt på 
vej til at etablere sig i 
toppen af dansk håndbold, 
og det går ikke ubemærket 
hen for Anders Dahl 
Nielsen.

– Jeg følger meget med. 
Jeg er i den sportslige 
ledelse i Skjern så jeg 
følger meget med og det er 
ret spændende. Jeg havde 
faktisk en periode, hvor jeg 
trænede Fredericia inden, 
at FfF og KFUM blev slået 
sammen, indskyder Anders 
Dahl inden han fortsætter:

– Når jeg er i Fredericia, 
tænker jeg altid på, hvor 
fantastisk det er, at den hal 
vi havde de fantastiske 
oplevelser i, er den samme 
som i dag. Den er blevet 
moderniseret og der er 
bygget noget til, men i 
bund og grund er det den 
samme, og det er 
fantastisk. Når jeg kommer 
til Fredericia, kan jeg ikke 
undgå at tænke på de 
oplevelser.

I denne sæson har FHK 
kvalificeret sig til slutspillet, 
og måden man har bygget 
det hele op, har Anders 
Dahl respekt for.

– Jeg synes, at den måde 
Fredericia har bygget på fra 

år til år, er fornuftigt. I år 
kommer de helt sikkert 
med i slutspillet, og næste 
år kommer der endnu et 
lag på. Fredericia bliver et 
hold man i fremtiden skal 
holde øje med, fordi de mig 
bekendt har en økonomisk 
power. Dengang vi andre 
spillede var det 
tilfældigheder, der gjorde, 
at vi var syv 
landsholdspillere. I dag er 
det økonomien, der afgør 
det, siger Anders Dahl.

En parallel fra 70’erne til 
den dag i dag er 
fankulturen. Da KFUM 
spillede, var det foran en 
propfyldt hal, og den kultur 
er der stadig med stor 
opbakning fra fansene og 
erhvervslivet.

– Der er en helt fantastisk 
fankultur, som har respekt 
for, hvor man er kommet 
fra. Det er meget lovende, 
synes jeg, slutter Anders 
Dahl Nielsen.

Som aktiv håndboldspiller 
har Anders Dahl Nielsen 
spillet i Vejle 
Idrætsforening, Tarup-
Pårup og Fredericia KFUM, 
samt været spillende 
træner i Ribe HK. Som 
træner har han stået i 
spidsen for 
herrelandsholdet, 
Flensburg-Handewitt og 
Skjern.

Anders Dahl Nielsen 
var en del af 
Fredericia KFUM’s 
70’er-hold, der 
fejede al modstand 
af banen i den 
hjemlige liga fem år 
i træk. I dag er 
Anders Dahl 71 år, 
men han sidder 
stadig med i den 
sportslige ledelse i 
Skjern Håndbold.

Store triumfer var medbestemmende for Anders Dahls liv
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Anders Dahl Nielsen til en pokalkamp mellem Fredericia KFUM og Jelling i 1978. Foto: Lokalhistorisk Arkiv



På et stort opsat 
pressemøde på 
Rigshospitalet i København 
stod Magnus Heunicke 

som et andet one-man-
show og præsenterede den 
socialdemokratiske et-
parti-regerings bud på en 
ny sundhedsreform. Vi har i 
flere år hørt om nogle af 
hovedpræmisserne, hvor 
særligt nærhed i sundhed 
går igen.

Danske Digitale Medier har 
i flere måneder løbende 
kunne fortælle om en 
manglende 
lægevagtsdækning i 
Region Syddanmark, en 
lægevagtsdækning, der er 
stor uenighed om mellem 
politikerne og 
Praktiserende Lægers 
Organisation. Det handler 
særligt om de 22 
konsultationssteder,der er i 
den nuværende aftale. 

Her er, ifølge PLO, alt for 
mange steder i forhold til 
de ressourcer, der er til 
stede. Derfor ønsker de at 
reducere antallet af 
konsultationssteder.

I regeringens 
sundhedsudspil fremgår 
det, at man gerne vil støtte 
akutberedskabet både 
regionalt og kommunalt. 
Endvidere stod Magnus 
Heunicke på pressemødet 
og fortalte, at man ønsker 
at gøre op med 
”postnummer-lotteriet”, 
hvor den service man 
modtager ikke skal 
afhænge af, om man bor i 
det rigtige postnummer.

Nærhed i sundhed 
skal gælde alle

På pressemødet fik Danske 
Digitale Medier anledning 
til at stille 
sundhedsministeren 
spørgsmål til den aktuelle 
situation i Region 
Syddanmark.

– Det synes jeg ikke lyder 
særligt godt, svarede 
Magnus Heunicke, da han 
af Danske Digitale Medier 

blev forholdt den aktuelle 
situation i Region 
Syddanmark. Han blev 
spurgt til, hvordan han 
synes den situation 
hænger sammen med, at 
man fra regeringens side 
ønsker et mere nært 
sundhedsvæsen.

– Jeg kommer ikke til at gå 
længere ned i de lokale og 
regionale problemstillinger. 
Det gør jeg af respekt for, 
at der sidder en meget 
dygtig regionsrådsformand 
som forhandler med PLO. 
Jeg kan sige, at jeg er i 
meget tæt dialog med 
Stephanie Lose, lød det 
fortsat.

Direkte adspurgt om 
nærhed i sundhed gælder 
alle – også på 
lægevagtsdækningen 
svarede 
sundhedsministeren 
således:

– Det gælder for alle – 

også lægevagtsdækningen, 
det er klart.

Forhandlinger 
påbegyndes

Praktiserende Lægers 
Organisation har valgt at 
opsige den gældende 
overenskomst med Region 
Syddanmark på 
lægevagtsområdet. Det 
betyder, at de 
forhandlinger, der skal 
påbegyndes allerede har 
fået en naturlig bagkant.

Situationen er den, at hvis 
ikke der findes en ny aftale 
mellem PLO og Region 
Syddanmark inden den 
eksisterende aftale 
ophører om et halvt år, så 
vil der fortsat være en 
lægevagtsdækning, men 
den vil ikke komme til at se 
ud som den politisk 
forhandlede aftale, som 
man lige nu arbejder ud 
fra. Selv kalder PLO den 

opsagte aftale som en 
naturlig bagkant, hvorimod 
nogle regionsrådspolitikere 
er ude med riven og kalder 
det for et mærkværdigt 
skridt at tage.

Nu er situationen den, at 
Region Syddanmark har 
nedsat en 
forhandlingsdelegation, 
ligesom PLO er klar til at 
forhandle. 

Begge parter tror på en god 
aftale, til trods for store 
uenigheder. Hvorvidt der 
opnås en aftale, dels inden 
den nuværende aftales 
udløb, og dels inden der 
eventuelt vedtages en 
sundhedsreform, er 
ukendt. Men 
forhandlingerne 
påbegyndes snarligt.

Heunicke om manglende lægevagt: Det lyder ikke godt
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I Region 
Syddanmark har 
Praktiserende 
Lægers 
Organisation valgt 
at opsige den 
gældende aftale 
for lægevagts-
dækningen. Det 
skaber røre blandt 
borgere og 
politikere i 
regionen og 
kommunerne. 
Sundhedsminister
en fortæller nu, at 
han ikke synes, det 
lyder godt.

Af Matthias Runge Madsen

AVISEN POLITIK
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