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Dronning Margrethes 50 år som 
regent

Camilla vil knække cancer med 
indsamling

Hvor fortsætter Christian 
Eriksen?
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Det var ikke fordi, der 
manglede indflydelse fra 
socialdemokraterne de 
forrige knap 40 år. Partiets 
indflydelse i 
fagbevægelsen og i den 
danske historie var enorm. 
Men med den 
skelsættende begyndelse 
på 1960’erne, lancerede 
man den ide at staten ved 
bedst til det meste. På 
trods af modstand fra de 
borgerlige partier, så 
fortrængte tankegangen 
om en stor offentlig sektor 
alt og alle inden udgangen 
af årtiet. Det var et årti 
præget af overflod og 
smør på brødet, hvor 
arbejderne langt om 
længe fik andel i 
frynsegoderne. Der blev 
bygget bedre boliger, både 
lejligheder og 
nyetablerede parcelhuse, 
hvor man nu kunne få en 
helt anden tilværelse end 
den fortidens jævne 
mennesker havde måttet 
slå sig til tåls med.

Der blev i 1960’erne 
nedsat kommissioner, der 

skulle se på 
grundlæggende 
udfordringer i den 
eksisterende 
samfundsmodel. Et af de 
helt store problemer man 
identificerede var kvinders 
status og rettigheder, 
hvorfor der blev iværksat 
initiativer til at give kvinder 
plads på arbejdsmarkedet, 
gøre det lettere at blive 
skilt og få hjælp til 
børnene. Bagved den 
sociale demontering af 
fortidens mure stod der en 
teknokratisk ideologi, hvor 
hovedpunktet var den store 
stat og videnskabens evne 
til at finde de rette 
løsninger til alle. Ideerne 
blev skabt i 1940’erne og 
1950’erne, typisk med stor 
opbakning fra 
Socialdemokratiet og de 
radikale. Men det var i 
1960’erne, at de blev 
etableret som 
samfundsinstitutioner. Det 
væltede ud med nye 
institutioner der skulle se 
på, forvalte og opfinde stort 

og småt for samfundet.

Man vidste i 1960’erne 
godt at der var født rigtige 
mange børn i Danmark de 
sidste 20 år. Men det var 
langt ude i fremtiden, at 
disse børn ville få brug for 
velfærdsstaten, tænkte 
man. Til den tid havde man 
nok fundet løsninger på 
det helt store problem, 
nemlig hvor pengene til 
alle disse velfærdsydelser 
skulle komme fra. I 
1970’erne fortsatte man 
de sociale reformer, hvor 
man også fik indført en 
bistandslov, der i de første 
år af dens levetid blev en 
rundhåndet uddeling, hvor 
der var mest fokus på ret 
end pligt. I begyndelsen af 
1980’erne var festen dog 
forbi. Den 
socialdemokratiske 
statsminister, Anker 
Jørgensen, måtte smide 
håndklædet i ringen. 
Økonomien var svært 
belastet. Den konservative 
Poul Schlüter fik overladt 

nøglerne til 
statsministeriet, og han 
begyndte straks på en 
slankekur af statens 
budgetter. Det fik blandt 
andet den konsekvens at 
1980’erne i folkemunde 
blev kaldt for 
”fattigfirserne”.

Men lige lidt hjalp det. 
Statsapparatet var 
særdeles vanskelig at 
begrænse. Udgifterne 
eksploderede og 
embedsfolkene blev bedre 
og bedre til at udtænke 
begrundelser for hvorfor 
man ikke kunne fjerne eller 
spare på det ene eller det 
andet. Samtidig voksede 
reglerne for borgerne år 
efter år. Den stat vi i 2022 
kender, er en embedsstyret 
stat, der er født i 
1960’erne. Det var troen 
på at man kunne finde 
rationelle løsninger, der 
tilgodeså alle, kombineret 
med den 
venstreorienterede bølge, 
der fik indført langt 

størstedelen af de mange 
forordninger, vi i dag 
betragter som selvskrevne. 
Men i 2022 er tiden 
endelig løbet ud, for nu står 
de store børne-
generationer klar til at 
modtage den hjælp de 
forventer, fordi de har 
betalt til den.

Det giver store problemer, 
for det er ikke lykkedes at 
indrette samfundsmodellen 
på en sådan måde, at man 
har tilstrækkelig med 
ressourcer til at dække 
behovet. Mange politikere 
rundt omkring i 
kommunerne snakker om 
nyskabelse, kreativitet og 
andre løse ideer. 
Spørgsmålet er om det i sig 
selv kan gøre det muligt at 
yde den service, der 
forventes. Samtidig lever 
befolkningen længere nu. 
Alt i alt kan 2020’erne 
derfor blive præget af de 
knappe ressourcer, ikke 
mindst hvis der kommer en 
økonomisk krise.

En del danskere har 
opdaget, at der måske er 
noget galt. Folk sparer i 
stor stil op til deres egen 
pension. Tilliden til at det 
danske samfund vil kunne 
tage sig ordentlig af en, 
hvis man bliver syg eller 
gammel, ser ud til at være 
blevet svækket. Hverken 
på det landspolitiske, 
regionspolitiske eller 
kommunalpolitiske plan 
lader der til at være nogen 
særlig lyst til at diskutere 
afmatningen blandt 
personale og brugere. For 
hvis man gerne vil vinde 
valg, er det ikke populært 
at pille ved de 
fundamentale løfter om 
statens absolutte evne til 
at tage sig af borgerne, der 
blev afgivet i 1960’erne og 
1970’erne. De gode tider 
man havde i 1960’erne 
blev gjort bedre. Men i 
2020’erne er idealismen 
fra dengang svær at leve 
op til.

Velfærdsstatens største årti
I 1960 gik 
Socialdemokratiet til 
valg med sloganet 
”Gør gode tider 
bedre”. Det var lånt 
fra det svenske 
søsterparti, og 
baggrunden var en 
ideologi om at staten, 
det vil sige det 
offentlige, skulle spille 
en central rolle i 
samfundsudviklingen. 
De klassiske, 
borgerlige dyder og 
det private initiativ 
blev trængt i 
baggrunden, for nu 
skulle Danmark være 
et ideologisk 
statsprojekt.

Af Janus Bang
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Tidsbestilling til 
PCR-test på 
Sundhedshuset

Hidtil har man 
kunnet blive PCR-
testet på 
Sundhedshuset i 
Fredericia uden 
tidsbestilling, men 
fra torsdag den 20. 
januar er det slut.

Fredericia Kommune oplyser, 
at det fremover kræver 
tidsbestilling at blive testet 
på Sundhedshuset i 
Fredericia, hvor man indtil 
videre har kunnet blive 
testet hver torsdag uden 
tidsbestilling.

Det hører dog op nu, da det 
er en nødvendighed at 
indføre tidsbestilling for at 
frigive ressourcer til at teste 
på blandt andet plejehjem 
og bosteder.

Foruden teststeder på 
Fredericia Sundhedshus kan 
man i Fredericia Kommune 

blive PCR-testet i Fredericia 
på Prangervej 2A, og 
derudover kan blive 
kviktestet i Danmarksgade 
10 og på Prangervej 105 

128.000 m2 
erhvervsjord 
godkendt til salg i 
2021

“Salg af 
erhvervsjord” har 
været overskriften 
på rigtig mange 
punkter på 
byrådsmøderne i 
Middelfart 
Kommune i 2021.

Både nye virksomheder og 
bolig-investorer har været på 
indkøb. Men også en række 
lokale virksomheder har 
fremtidssikret sig – blandt 
andre Interacoustics, der 
forventer at ansætte 
yderligere 100 ingeniører de 
kommende år. Byrådet i 
Middelfart Kommune har i 

2021 godkendt et 
rekordstort antal 
jordhandler, og interessen 
for at investere i kommunen 
er massiv.

- 2021 var faktisk ikke 
mange måneder gammel, 
før vi havde en ret sikker 
fornemmelse af, at det her 
ville blive et rekordår. Og her 
midt i januar ser 2022 
allerede særdeles lovende 
ud, konstaterer borgmester 
Johannes Lundsfryd Jensen 
(A).

De mange kvadratmeter, 
som kommunen har solgt, er 
både decideret erhvervsjord 
til virksomheder og såkaldte 
storparceller, som er 
områder til boligudvikling. 
Tager man et blik ned over 
handlerne, så er der både 
tale om nye virksomheder, 
som kommer hertil. Men der 
er også en lang række lokale 
virksomheder, som i disse år 
sikrer sig deres fremtidige 
udviklingsmuligheder ved at 
investere i den nødvendige 
jord.

- Begge dele er særdeles 

positivt. Vi bliver glade på 
kommunens vegne, når nye 
virksomheder kommer hertil. 
Men vi bliver mindst lige så 
glade – og stolte – når de 
lokale virksomheder 
understreger deres 
tilhørsforhold til 
lokalområdet ved at 
fremtidssikre deres 
aktiviteter og de lokale 
arbejdspladser, der følger 
med, siger Johannes 
Lundsfryd Jensen.

Region 
Syddanmarks 
teststeder tilbyder 
nu PCR- og 
hurtigtest for alle 
fra to år og op

Fra mandag 10. 
januar 2022 vil alle 
syddanskere fra to 
år og op kunne 
blive testet, når de 
møder op ved 

regionens faste, 
mobile og hurtig 
teststeder. 

Regionen indførte i sidste 
uge hurtigtest af børn ned til 
to år, og i denne uge åbner 
regionen for PCR-test af alle 
fra to år og op.

Hurtigtest og PCR-test af 
mindre børn har indtil nu 
været lidt af en labyrint at 
finde rundt i for forældre, der 
skulle have testet deres 
yngre børn. Men nu 
ensretter Region 
Syddanmark 
testmulighederne, så alle 
børn fra to år og op kan blive 
testet, når de møder op til 
test ved både regionens 
faste, mobile og hurtig 
teststeder.  Børn under to år 
skal stadig testes via 
henvisning fra egen læge.

Koncerndirektør i Region 
Syddanmark Kurt Espersen 
siger:

- Vi ser, at coronasmitten 
breder sig blandt de yngste 
børn, og derfor har vi set på 

mulighederne for at gøre det 
så enkelt og nemt som 
muligt at få testet sit barn i 
Region Syddanmark. 
Sundhedsstyrelsen 
anbefaler ikke systematisk 
test af børn under 12 år, 
men det anbefales at PCR-
teste børn, som har været 
nærkontakt eller har lette 
symptomer, og så kan man 
vælge at hurtigteste før et 
besøg hos 
bedsteforældrene. Vi ved, 
det kan være en udfordring 
at teste et barn, som kun er 
to år gammelt. Det er 
selvfølgelig okay, at 
forældrene hjælper med at 
holde om barnet, men det er 
vigtigt at understrege, at 
vores podere kan afvise at 
teste børn, der ikke ønsker 
at lade sig teste.

PCR- eller hurtigtest
Borgerne kan finde alle 
regionens teststeder på 
testkortet via regionens 
hjemmeside.

Læs flere nyheder på 
avisen.nu
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Bagved ligger hårdt arbejde 
og et godt købmandsskab. 
De er ikke kommet 
sovende til succesen, 
selvom det er gået langt 
over deres forventninger, 
og de planer, de lagde i et 
sommerhus på Fanø i 
2015. Den danske 
vækstkomet, Molly&My, får 
nye rammer, når de i år 
rykker til Erritsø. Indtil nu 
har virksomheden haft til 
huse i Taulov, men de 
seneste år er det gået 
stærkt, nu udvides 
rammerne med nye lokaler.

- Vi skulle være 
flyttet for 

halvandet år siden. 
Vi vidste, at det var 
nødvendigt, men vi 
har trukket den i 
lang tid, fordi vi 

elsker jo Taulov. Vi 
er opvokset her, så 
det lokale har en 
stor betydning for 
os, fortæller Luise 

Sejrup.

Udsigten i Taulov, som 
deres nuværende adresse 
hedder, skiftes ud med 
Blytækkervej i en 1700 m2 
lagerhal ved siden af en 
anden dansk succes; 
Kentaur.

- Vi er glade for vores nye 
rammer, men vi har brugt 
tiden, så vi har ikke haft 
travlt. Vi har mange unge 
medarbejdere fra vores 
område, som har taget et 
sabbatår for at arbejde hos 
os, derfor har vi gjort alt for 
at blive så længe som 
muligt, men nu skulle det 
være, og det næstbedste 

var Erritsø, hvor vi faldt 
over Kentaurs bagerste 
hal. Planen er senere at 
etablere administration, 
men i første omgang bliver 
det lageret og et setup 
med kontorpavilloner til at 
starte med, indtil vi finder 
en løsning på det.   

I dag er de 91 
medarbejdere, men da 
virksomheden startede i 
2015, var det ikke planen.

- Man kan drømme stort, 
men så stort drømte vi 
ikke. Dengang var målet, at 
vi kunne nå til 25 timer om 
ugen måske, og så arbejde 
ved siden af. Jeg gik på 
fuldtid i august 2016, men 
det var samtidig med, at 
jeg bogførte regnskaber for 
andre firmaer for at få 
indtægter ind. Vi har stadig 
et regnskabsfirma, hvor vi 
laver regnskabsarbejde, 
men det er ikke mig 
længere, der laver det, 
siger Luise Sejrup med et 
smil.

Et boom i onlinehandlen og 
et stærkt fokus på sublim 
kundeservice har været 
vejen til vækst for 
Molly&My.

- Det er gået for vildt de 
sensete år. 2020-2021 gik 
amok med e-handel, 
grundet nedlukninger og 
corona. Det gjorde det også 
for os, men vi var ydmyge 
omkring det, og tænkte 
hele tiden på, hvornår 
kurven knækker. Vi var 
påpasselige, da det det 
hele åbnede op igen. Det 
fysiske liv, de fysiske 
butikker og så videre, hvad 
vil det betyde for vores 
omsætning. Vi havde en 
forventning om, at vores 
salg vil flade ud, men det 
har det ikke gjort. Alt er 
bare fortsat, så vi var nødt 
til at hente flere 
medarbejdere ind og større 
lokaler, hvis vi skulle blive 
ved med at vækste, udvide 
produktsortimentet, få nye 
mærker og forny os, derfor 
må vi også videre nu, lyder 
det fra den jyske 
erhvervskvinde.

Kunderne vender retur 
igen og igen, nye kommer 
til, samtidig har søstrene 
skiftet indkøbsstrategi. Den 

cocktail har givet dem en 
langt bedre bundlinje og 
egenkapital.

- Som vi skrev til vores 
kunder i sidste uge, det er 
dem, der har gjort det 
muligt. Vi har fået så 
mange stamkunder, loyale 
kunder der vender tilbage 
til vores univers igen og 
igen. Det er dem, der har 
gjort det muligt. Kunderne 
har bakket os op, de har 
været med, når vi har 
udvidet sortimentet, når vi 
laver skøre ting, når vi 
tager fede mærker ind. De 
har rost os for dag til dag-
levering, og vores service, 
og det gør os stolte, for det 
er det, vi vil være kendt for, 
siger Sejrup.

Selvom der har været 
varemangel i store dele af 
Europa, og 
fragtselskaberne har været 
presset, så er det ikke 
noget, som Molly&My har 
mærket markant eller tabt 
på.

- Vi vidste godt, at 
julehandlen i år, kunne 
blive presset, men vi 
lykkedes i vidt omfang med 
at få varerne hjem, og 
ellers har vi arbejdet efter 
en meget transparent 
kundekommunikation, hvor 
vi har sagt til vores kunder, 
hvordan det var. Vi har 
oplevet en lille forsinkelse 
på varer, men vi har reddet 

det i land, og skrevet til 
kunderne. Vi har haft 
massevis af varer på 
hylderne, så jeg tror ikke, at 
vi har været så ramt som 
andre brancher, tilføjer 
Luise Sejrup.

Hun ser positivt på 
fremtiden, både når det 
kommer til 2022, men 
også fremadrettet, dog vil 
hun håbe, at hun og holdet 
bliver lidt bedre til at fejre 
de sejre, de henter ind, 
men den ene dag tager 
den anden.

- Nu er målet, at vi skal ud 
at etablere os i Erritsø, 
udvide produktsortimentet, 
have de bedste og mest 
spændende ting på 
hylderne til kunderne, 
samtidig med, at vi 
bibeholder vores gode 
kundeservice. Vi skal ikke 
gå ned på standarden, og 
vi skal være der for vores 
kunder, siger Sejrup, der 
samtidig fortæller, at man 
også vil etablere sig på det 
nordiske marked på sigt.

- Vi håber, at vi får tid til at 
kigge ind på de øvrige 
nordiske markeder. Det har 
været vores plan i et par år, 
men vi har ikke haft tiden 
eller ressourcerne til at gå 
på et nyt marked, men vi 
håber og tror, at vi med nye 
medarbejdere ombord kan 
få mere tid til det.

Hvorfor vil I gå på det 
nordiske marked?

- Vi har allerede rigtig 
mange norske 
forespørgsler hver dag på 
instagram, mail og så 
videre, og vi har ikke set 
ind i det norske marked på 
den måde endnu, så vi har 
ikke de bedste fragtaftaler. 
Vi har kun vores danske 
hjemmeside, men vi kan 
mærke, at de vil os. Mange 
af dem har set os på 
instagram eller via de 
influencers, vi samarbejder 
med. Vores danske 
mærker er også gode og 
efterspurgte i hele Norden, 
så det er klart, at vi popper 
op, når de søger for på 
mærkerne, uddyber hun.

Luise Sejrup fortæller, at 
det er gået langt over de 
drømme og forventninger, 
som hun havde sammen 
med sin søster, og de skal 
blive bedre til at fejre de 
mange sejre.

- Da vi sad på Fanø og ville 
starte Molly&My, talte vi 
om, at det kunne være 
fedt, hvis det kunne gå så 
godt, at vi kunne have det 
som et 25 timers job. Jeg 
skal love for, at vi er blevet 
taget bagover med storm. 
Vi mangler måske at 
stoppe op og huske at fejre 
det. Til at starte med var vi 
helt oppe at køre, hvis vi fik 
et nyt mærke ind, men så 

går det stærkt, og man er 
videre til næste opgave. Vi 
skal være bedre til at fejre 
de delmål, vi sætter os. Vi 
er taknemmelige, og 
ydmyge over vores rejse. 
Det er kernen i vores 
virksomhed. Vi er to jyske 
piger, og vi arbejder jo bare 
videre. Vi er nok 
arbejdsnarkomaner begge 
to, siger Luise.

Kunderne har 
belønnet servicen

- Bundlinjen er fulgt med. I 
2018-19 lavede vi en turn 
around på vores 
indkøbsstrategi, og det har 
givet en anden bundlinje 
de efterfølgende år. Det 
har virket godt for os. Det 
er ikke sikkert, at det virker 
for andre, men for os har 
det været godt, fortæller 
hun og slutter:

- Kunderne vil have den 
samme gode service som 
altid, også selvom de ikke 
går i en fysisk butik. Derfor 
skal vi levere hurtige svar, 
hurtig levering og give dem 
en oplevelse, hvor de ser 
tøjet på rigtige personer i 
alle størrelser, høj, lav, xl, 
small – det skal være som 
var det en fysisk butik 
uden, at vi er det. Det er 
det, vi skal leve af årene 
frem; Den gode 
kundeservice.
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Vækstkomet fortsætter succesen
91 medarbejdere, 
nye rammer til 
februar og 
ambitioner om at 
indtage Norden. 
Det er 
virkeligheden hos 
vækstkometen 
Molly&My med de 
to jyske søstre i 
spidsen.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Luise Sejrup og Karina Sejrup. Foto: Privat 
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Ifølge Thomas Graversen 
skal man helst kun arbejde 
sammen med designere, 
som man også har lyst til 
at sætte sig ned og drikke 
en øl med.

Pointen er, at 
designprocessen handler 
om personlig kemi og om 
at indgå i en konstruktiv 
dialog, hvor det er ok at 
diskutere og udfordre, 
uden at den ene eller den 
anden bliver sur og 
fornærmet.

- Det handler om at løfte 
produktet. Magien opstår 
først, når man tør udfordre 
hinanden. Det er det, jeg 
kan. Det er det, jeg er god 

til, siger Thomas 
Graversen.

Måske er det derfor, at 
Thomas Graversen i mere 
end tre årtier har formået 
at sætte det ene 
imponerende aftryk på 
dansk design efter det 
andet og stadig gør det i 
2022. Udover at være ejer 
af en af landets mest 
indflydelsesrige 
designvirksomheder, 
Fredericia Furniture, så 
sidder han i bestyrelserne i 
Design Society (Dansk 
Design Center) og 
mangeårigt medlem af 
Design Rådet. Thomas 
Graversen har gennem 
årene været formand for 
Snedkernes 
Efterårsudstilling, formand 
for bestyrelsen i 
Designmuseum Danmark 
samt siddet i bestyrelsen 
for Trapholt-museet, 
Danish Crafts og været 
medlem af Dansk Industris 
Designudvalg.

Når Thomas Graversen 
runder 60 år den 24. 
januar kan han se tilbage 
på en karriere, hvor 
møbeldesign har fyldt alt. 
Og han blev mildest talt 
født ind i designverdenen. 
Han kom til verden i sine 
forældres seng på 5. sal i 
Prinsessegade 20 i 
Fredericia, der udover at 
rumme familiens bopæl 

også var stedet, hvor man 
kunne finde 
familievirksomheden 
Fredericia Stolefabrik, der 
blev grundlagt i 1911.  

Virksomheden, der for 
længst har skiftet navn til 
det mere internationale 
Fredericia Furniture, fik for 
alvor vind i sejlene, da 
Thomas Graversens far, 
Andreas, mødte en ung 
Børge Mogensen, som han 
fik et succesfuldt tæt 
samarbejde med frem til 
Børge Mogensens død som 
58-årig i 1972. Det 
samarbejde resulterede i 
udødelige klassikere som 
Den Spanske Stol, 
Jagtstolen, Øreklapstolen 
og 2213 Sofaen, der lagde 
fundamentet til den 
virksomhed, som Thomas 
Graversen overtog i 1995, 
da han som ung CEO fik 
ansvaret.

Det var kulminationen på 
et ti år langt og tæt parløb 
med faren, hvor Thomas 
Graversen blandt andet 
havde haft ansvaret for 
produktudviklingen. Det 
gjorde han godt, hvilket 
blandt andet manifisterede 
sig i et succesfuldt 
samarbejde med 
designeren Nanna Ditzel 
med hvem, han blandt 
andet udviklede stolen 
Trinidad, der for længst er 
blevet en klassiker og 

beviste, at Thomas 
Graversen ikke havde 
tænkt sig at hvile på 
laurbærrene, men havde 
evnerne til at se frem og 
udvikle forretningen. 

- Gennem mit samarbejde 
med Nanna lærte jeg, at 
kraften i virksomheden lå i 
evnen til at se og udvikle 
godt design, fortæller 
Thomas Graversen.

Nanna Ditzel, der døde i 
2006, blev en 
sparringspartner og en god 
ven og støtte for en ung 
Thomas Graversen, der 
selv havde mistet sin egen 
mor, der døde da han var 
21 år.

Koryfæer er stadig 
i kollektion

Koryfæer som Børge 
Mogensen, Nanna Ditzel 
og Hans J. Wegner fylder 
stadig i kollektionen, men 
siden Thomas overtog 
virksomheden er det også 
blevet til succesfulde 
samarbejder med en lang 
række unge designere. 
Hans Sandgren Jacobsen, 
der fik sit gennembrud 
med skamlen Gallery i 
1998, Thomas Pedersen, 
med hvem han udviklede 
den ikoniske Stingray 
gyngestol i 2004. Den 
dansk-italienske designduo 

GamFratesi, som han 
samarbejdede med om 
den ikoniske Haiku-serie 
fra 2012 og med 
designduoen Space 
Copenhagen, som Thomas 
udviklede Spine og Swoon 
kollektionerne med fra 
2011 og frem bare for at 
nævne nogle få eksempler.

Thomas Graversen har 
også kigget mod udlandet 
og har gennem årerne 
samarbejdet med 
internationale stjerner som 
nu afdøde Vico Magistretti, 
Jasper Morrison, Alfredo 
Häberli og Shin Azumi. Og 
ifølge ham selv, så er det 
ofte gennem samarbejdet 
med de udenlandske 
designere, og deres udefra-
og-ind-betragtninger, at 
man får den mest præcise 
og brugbare analyse af, 
hvad det er, vi kan, i 
Skandinavien.

I efteråret 2015 ansatte 
Thomas Graversen Kaja 
Møller som CEO i 
virksomheden, og 
koncentrerede sig herefter 
om det, som hjertet 
bankede for: 
produktudvikling og 
kuratering af kollektionen, 
dialogen med designerne 
og udviklingen af nye 
samarbejder. Det var også 
på det tidspunkt, at sønnen 
Rasmus blev kørt i stilling 
som næste generation i 

den hæderkronede danske 
designvirksomhed.

- Jeg har en væsentlig 
mindre rolle nu, og Rasmus 
har som ansvarlig for 
kollektionen og 
produktudviklingen 
overtaget de fleste af mine 
opgaver, men vi har et tæt 
og fantastisk godt 
samarbejde. I dag har jeg 
lidt den rolle, som min 
egen far havde til sidst. Jeg 
står til rådighed for 
sparring og gode råd, og 
jeg er ikke ved at gå på 
pension, fortæller han med 
et glimt i øjet og fortsætter:

- Virksomheden har med 
Kaja Møller ved roret 
udviklet sig helt fantastisk, 
og vi er på en rejse, der er 
så spændende, at jeg 
bestemt hænger på nogle 
år endnu.

Men måske bliver der nu 
alligevel lidt mere tid til, at 
Thomas og hans hustru 
Henriette kan dyrke den 
anden store passion, som 
er sejlads langs de 
skandinaviske kyster, og at 
der bliver mere tid at se 
børnene Rasmus, 
Frederikke og Lærke samt 
de to børnebørn og de to 
nye, der er på vej. Men 
design bliver Thomas 
Graversen nok aldrig 
færdig med – heldigvis.

Design handler om dialog
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Ejer af Fredericia 
Furniture, Thomas 
Graversen, fylder 
60 år den 24. 
januar. Thomas 
Graversen har i 
mere end tre årtier 
sat stort aftryk på 
dansk design, og i 
2022 er han og 
virksomhedens 
brand stærkere 
end nogensinde 
før.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: PR
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  SAMFUNDAVISEN

Mange taler om deres og 
andres visioner, og behovet 
for personlige, forenings- 
og forretningsmæssige, og 
ikke mindst 
samfundsmæssige visioner 
dukker op, når de mangler 
eller når vi oplever dybe 
kriser omkring os. Men 
hvorfor er visioner og 
visionært arbejde vigtigt. I 
denne klumme løfter vi lidt 
af sløret for, hvorfor vi 
mener, at en løbende 
visionær tilgang, og måden 
vi griber visionær tænkning 
an på, er altafgørende for 
en gunstig udvikling, både 
for det enkelte menneske 
og for en hvilken som helst 
organisation, et system og 
et fællesskab.

Formål og indhold

Visioner er som vejskilte. 
De skal vise os i den 
retning, som vi har 
besluttet os for at drage ud 
på i håbet om at finde det 
sted, som vi eftertragter og 
leder efter, fx Det Ønskede 
Samfund. Visioner er 
forestillinger om en ny og 
bedre verden omkring os, 
tæt på vores drømme og 
fantasier om svaret på 
spørgsmålet: ”Hvis nu alt 
er muligt for os, hvor 
ønsker vi at stå om et vist 
antal år ude i fremtiden? ” 
Men visioner skal være 
mere præcise og realistiske 
end slørede og 
fragmenterede drømme.

Visioner skal være i stand 
til – med få ord – at virke 
så dragende på os, at vi 
ikke kan lade være med at 
tage de første skridt og de 
næste skridt mod det 
fælles mål, som vi har sat 
os for at nå enten som 
individer, i fællesskab eller 
allerhelst begge dele. 
Visionen skal være i stand 
til at være den ledestjerne, 
der også viser vej i mørke 

stunder og usigtbart 
terræn eller når vores 
forudindtagede landkort 
(vores model af verden) og 
GPSer ikke stemmer 
overens med den 
virkelighed, der folder sig 
ud foran os på vores vej 
mod visionen.

Visionen er langsigtet, og 
visionen skal holde os på 
rette kurs uanset hvilke 
orkaner og storme, der 
raser omkring og inden i 
os.

Samtidig skal vi om 
nødvendigt være i stand til 
justere visionen og kursen, 
når og hvis radikale 
sceneskift sker. Corona-
krisen og Klimakrisen er 
gode eksempler herpå.

Strategier …

En uendelig proces

Tidligere oplevede vi 
mennesker verden mere 
statisk og lineær end i dag. 
Mange er dog stadig 
præget af 
industrisamfundets model 
af verden, hvor alt kunne 
beregnes og forudses. Hvis 
blot vi lagde alle kræfter i, 
kunne vi regne hvad som 
helst ud. Et hvert problem 
kunne analyseres præcist 
ned i mindste detalje, 
troede vi.

Men vores model af verden 
er under fundamental 
forandring. Corona-krisen 
har accelereret denne 
forandringsproces. I dag 
oplever vi at leve i en 
meget dynamisk, kaotisk 
og ikke-lineær verden, hvor 
Newtons love oftere 
kommer til kort, og hvor 
den umiddelbare 
sammenhæng mellem 
årsag og effekt synes afløst 
af meget komplicerede 
refleksive og dynamiske 
processer.

Derfor er det i dag vigtigt, 
at se vores visioner ud fra 
et helhedsperspektiv. Et 
holistisk perspektiv, hvor 
vores visioner indgår som 
et af elementerne blandt 
flere i en kompleks 
responsiv proces, der 
aldrig ophøre.

Dette har kolossal 
betydning for den måde vi 
vælger at arbejde med 
visioner på. Tidligere satte 
vi os ned og formulerede 
vores vision for de næste 
10-20-30 år, og lod dem 
stå uberørt, måske endda 
ud over udløbsdatoen, og 
levede fint med det. Det 
går ikke i dag.

I dag bør 
visionsudviklingen indgå 
som en helt naturlig del af 
ledelsesprocessen. Brugen 
af visionen bør indgå i det 
daglige ledelsesarbejde, 
både hvad angår den 
personlige ledelse og i 
ledelsen af andre. Som 
nævnt indgår flere 
elementer i denne 
komplekse responsive 
proces.

Nedenfor peger vi kort på 
syv grundelementer, som vi 
i hvert fald skal have med, 
når vi taler om den daglige 
ledelsesproces. Vi vil i 
efterfølgende artikler – 
under samme overskrift – 
uddybe, begrunde og give 
konkrete eksempler på de 
enkelte elementer ud fra 
egne og andres 
ledelseserfaringer over tid.

De syv grundelementer 
behandles indledningsvis 
og her i et lineært forløb, 
men skal ses som et 
netværk af processer og 
relationer, som smelter 
sammen til et holistisk 
perspektiv, hvor helheden 
beskrives ud fra delene, og 
delene beskrives ud fra 
helheden, hvor 
interaktionen mellem dele 
aldrig ophører.

Syv grund-
elementer

Forud for udformningen af 
selve visionen skal vi have 
styr på fire af 
grundelementerne:

• Hvem er vi /jeg og 
hvorfor er vi her?

• Vores syn på Verden – 
Hvilke overbevisninger 
om verden omkring os, 
ønsker vi at leve ud?

• Hvilke værdier, hvilken 
etik og adfærd skal 
præge vores liv?

• Hvilke 
ledelsesprincipper skal 
gennemstrømme 
hverdagslivet?

Dernæst kommer selve 

udformningen af selve 
visionen, som vi 
indledningsvis berørte og 
vil behandle særskilt i en 
senere artikel.

Når visionen er på plads 
(naturligvis kun første 
udgave) følger de næste to 
grundelementer:

• De underliggende 
strategierne på 
udvalgte områder

• Selve omsætning af 
strategier til konkrete 
handlinger

Undervejs bliver vi klogere 
på de enkelte elementer og 
tidligere elementer må 
genbesøges og justeres. 
Disse justeringer påvirker 
igen de øvrige elementer 
og iterative og stadig mere 
og mere komplekse 
processer fortsætter 
uophørligt.

Samspillet 
omkring visionen

Det er vores erfaring, at 
styringen af 
visionsprocessen og 
samspillet mellem 
aktørerne i visionsarbejdet 

skal foregå mellem alle 
involverede aktører. Både 
de der skal være med til at 
udleve og leve med den 
valgte vision. Kommer alle 
ikke med fra starten, så får 
visionen meget svære 
livsbetingelser. Den fælles 
vision bør også skabe 
grobund for udvikling af 
lokale visioner, der kan give 
langt mere mening for og 
drivkraft til den lokale 
medarbejder mod den 
fælles vision.

Afrunding

Denne artikelserie om 
”Derfor er visioner vigtige” 
vil udkomme 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 
ser nærmere på, 
hvorfor visioner er 
vigtige.

Derfor er visionen vigtig
12

Af Uffe Steiner Jensen og

Erik Schwensen
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Fredericia er historisk set 
en helt særlig by i 
Danmark. Langt de fleste 
byer er opstået i løbet af 
middelalderen på steder, 
hvor det gav mening at 
mødes for at handle. Det 
var for eksempel gerne på 
steder, hvor der var en 
naturlig havn. Det var ikke 
tilfældet for Fredericia, der 
først blev grundlagt i 1650 
på et sted, hvor der ikke 
var nogen egentlig 
bebyggelse i forvejen. 
Pladsen var helt ude til 
Lillebælt, og der lå nogle 
enkelte landsbyer i 
nærheden. Disse blev 
kommanderet til at flytte 
ind i den nye by, som den 
danske konge Frederik 3. 
gav en række gode 
privilegier, så byen kunne 
vokse. Det var meget 
vigtigt for den danske 
konge, at der kom en by på 
dette sted i 1650 – riget 
havde nemlig brug for en 
ny fæstning, der kunne 
stoppe fjendtlige hære i at 
hærge rundt i landet. Dette 
havde man i Danmark 

oplevet flere gange i første 
halvdel af 1600-tallet. Efter 
en del undersøgelser blev 
rigsrådet og kongen enige 
om, at det perfekte sted for 
en stærk fæstning var ved 
Bersodde, hvor Lillebælt er 
smalt. For at sikre 
fæstningens drift skulle der 
knyttes en købstad til, og 
det blev Frederiksodde, 
som kongen gav en række 
privilegier som startskud. 
Disse privilegier lyder på 
nudansk:

Privilegier givet til den ny 
købstad og fæstning, som 
skal funderes udi 
Nørrejylland ved Bersodde

Vi Frederik den tredje, med 
Guds nåde Danmarks, 
Norges og de venders og 
goters konge, hertug af 
Slesvig, Holsten, Stormarn 
og Ditmarsken, greve af 
Oldenborg og Delmenhorst 
gør vitterlig, at eftersom vi, 
vore riger og lande til 
forsvar, gavn og bedste 
nådigst har med vores riges 
råds samtykke for godt 
anset en ny købstad og 
fæstning udi vort land 
Nørrejylland ved Bersodde 
at lade fundere og 
anlægge, da på det 
fornævnte købstad 
desbedre måtte bebygges, 
tiltage og forbedres, da ville 
vi af synderlig gunst og 
nåde unde og give så og 
hermed under og giver 
fornævnte by og alle dem, 
som derudi agter at bygge 

og bo, ikke alene i 
almindeligehed al borgerlig 
ret og rettighed, som andre 
købstæder i vort rige 
Danmark har og nyder, men 
også disse særlige 
efterskrevne privilegier, 
friheder og benådninger:

For det første skal vor 
købstad og alle dens 
indbyggere i et halvt 
hundrede års tid, fra dette 
brevs dato beregnet, være 
undtaget og forskånet for 
alle ordinære og 
ekstraordinære 
kontributioner og skatter, 
ægter, told og acciser, og 
ellers alle andre borgerlige 
besvær og udgifter, hvad 
navn de kunne have.

For det andet skal alle døde 
varer, som der for byen ind 
eller udskibes være fri for 
told og pålæg i et halvt 
hundrede år.

For det tredje skal ingen 
manufaktur, som i 
fremtiden kan produceres i 
byen, kunne indføres til 
byen uden byens øvrigheds 
tilladelse.

For det fjerde skal alle 
fremmede og udenlandske, 
der agter at nedsætte sig 
og bygge i byen, have lig 
frihed og privilegier, når de 
har taget borgerskab i byen.

Og dersom i fremtiden 
noget videre kunne tænkes, 
som fornævnte by og dens 
indbyggere ville tjene på 
uden at volde skade på 
kronen, så ville vi, når et 
sådant ønske underdanigst 
begæres hos os, således 
derpå erklære til gavn og 
bedste. Og vi har til den 
ende givet fuldmagt til 
vores elskede herr Anders 
Bille til Damsboe, vor 
mand, råd, rigets marsk og 
embedsmand på vort slot 
Skanderborg, at den der 
melder sig til ham og 
ønsker en plads i 
købstaden for at antage og 
bygge hus, skal have skøde 
på samme plads.

Givet på vort slot 
København, den 15. 
december 1650. Under vort 
segl

Frederik

Dette privilegie er 
selvfølgelig skrevet med 
1600-tallets formelle sprog, 
men den indeholder flere 
væsentlige elementer, som 
skulle gøre det muligt for 
den nye købstad at vokse. 
Købstaden fik herefter 
navnet Frederiksodde, 
opkaldt efter kongen. For at 
lokke beboere til den nye 
by, lokkede man med, at 

borgerne slap for skatter, 
told og afgifter i 50 år. 
Hertil skulle det være 
fordelagtigt at opbygge en 
produktion i den nye by, og 
det skulle være fordelagtigt 
for udenlandske borgere at 
søge til byen, da de var 
garanteret samme 
rettigheder som 
almindelige borgere. Dette 
var bestemt ikke normalt i 
1600-tallet.

Fra omkring 1650 gik man 

så i gang med at bygge den 
nye by. Først og fremmest 
var man i gang med 
fæstningsbyggeriet, og nu 
også med byen. Planerne 
var store, men de blev 
aldrig fuldt ud udført. Dette 
er dog en anden historie – 
hermed har vi fået 
grundlagt byen, som skulle 
så grueligt meget igennem 
lige fra sin 
grundlæggelsestid.

Da Fredericia blev til
Museumslederen 
ser tilbage på, 
hvordan Fredericia 
blev til.

Af Karsten Merrald Sørensen

Museumsleder Museerne i 

Fredericia

Anders Bille var rigsråd og marsk i Danmark, og han var en af ophavsmændene til planerne for Frederiksodde. 
Foto: Museerne i Fredericia

Kort over Frederiksodde i 1657. Foto: Museerne i Fredericia





Der gik et gisp igennem 
hele verden, da Eriksen 
pludselig fik hjertestop 
midt i EM-
slutrundekampen mod 
Finland. Siden har 
spekulationerne været 
mange om, hvad der skulle 
ske med Christian Eriksen, 
der havde en hel verden 
bag sig. Fra nær og fjern 
var der stor 
opmærksomhed omkring 
episoden, der fyldte 
overskrifterne i 
sportspressen verden over.

Nu er spekulationerne slut. 
I efteråret har Eriksen 
genoptrænet, og er blevet 

testet i forskellige 
sammenhænge for at se, 
hvordan det stod til, og der 
er ikke noget, som 
forhindrer den Middelfart-
fødte fodboldspiller i at 
fortsætte karrieren på 
topplan. Blandt andet har 
Eriksen lagt vejen forbi 
Ådalen i Odense, hvor han 
med en personlig træner 
har testet sig selv af i 
fodboldmæssigsammenhæ
ng, og de svar, som han fik, 
var sød musik i ørerne på 
den ellers normalt stille 
fynbo, som helst vil lade 
evnerne på fodboldbanen 
tale.

Eriksen åbnede op 
i interview

I et interview med 
Danmarks Radio for nogen 
tid siden brød Christian 
Eriksen tavsheden i et 
åbenhjertigt interview, hvor 
han åbnede op omkring 
fremtiden og hvad han 
husker fra selve episoden i 
Parken, og Eriksen lagde 
ikke fingrene imellem, at 
han vil fortsætte på højt 
niveau. Omkring hans 
kortsigtede målsætning 
svarede han kontant, at 
han vil med til VM i Qatar 
senere i 2022, og det 
kræver, at han hurtigst 
muligt finder en klub på et 
højt niveau og genfinder 

det niveau, som han havde 
inden, at han faldt om og 
var livsløs i tre-fire minutter.

Pacemaker 
udelukker Italien

Det er ikke hvor som helst, 
at Christian Eriksen kan 
fortsætte karrieren. Italien 
er udelukket med 
lovgivningen, der gør, at 
han ikke må spille med en 
såkaldt ICD-enhed, der er 

en indopereret 
hjertestarter. Derfor blev 
Eriksen løst fra kontrakten 
med Inter tilbage i 
december 2021, og nu er 
det så op til fremtiden at 
vise, hvad der så skal ske.

Med stor succes har 
Christian Eriksen tidligere 
tørnet ud for både 
Tottenham og Ajax, og det 
er oplagte klubber, når vi 
taler en hylde, hvor Eriksen 
stadig vil være aktuel til 

det danske landshold. Især 
Ajax vil være oplagt, da de 
har erfaring med netop 
ICD-enheder. Daley Blind, 
som spiller i Ajax, har 
indopereret en, og det er 
gået uden komplikationer i 
storklubben. I så fald, at 
Eriksen skifter til Ajax, vil 
han slutte sig til 
danskerkolonien, der pt. 
består af Christian 
Rasmussen, Victor Jensen 
og Mohamed Daramy. 
Langt størstedelen af Ajax’ 
spillere er upcommings, 
der er på vej frem, og i den 
henseende, vil en tilføjelse 
af Eriksen give dem noget 
rutine at læne sig op ad.

En joker i kampen om 
Christian Eriksen er Paris 
Saint-Germain, der har 
Mauicio Pochettino i 
trænersædet. Da Eriksen 
tørnede ud for Tottenham 
var det netop med 
argentineren som 
manager, og de to har 
derfor et indgående 
kendskab til hinanden. I 
PSG vil Eriksen dog komme 
til at drukne i mængden af 
stjernespillere, og han skal 
derfor have stillet en rolle i 
udsigt, der ikke blot er som 
indskifter.

Med en fortid i Premier 
League og Serie A mangler 
Eriksen at vinge La Liga af 
for at have været i de 

største ligaer i verden, men 
med en spansk økonomi 
der bløder, og særligt 
Barcelona, der er udfordret 
af finansiel fair play. Et 
skifte til Barcelona kan 
derfor næppe komme på 
tale, og et skifte til Real 
Madrid synes urealistisk. 
Hvis Eriksen skal til det 
spanske himmelstrøg 
kræver det derfor, at 
klubber som Atletico 
Madrid og Sevilla melder 
sig på banen, og er klar til 
at tage chancen med 
danskeren.

I kulissen kan danske 
klubber ikke lade vær med 
at følge interesseret med. 
Den helt store våde drøm 
på Fyn er, at Christian 
Eriksen vender retur til OB, 
men med den seneste 
udmelding fra Eriksen 
synes det urealistisk, at 
han vender hjem til 
fædrelandet allerede nu. 
Der kan dog opstå en 
situation, som gør det 
optimalt for Eriksen at tage 
turen til Danmark allerede 
nu. I den halve årstid, hvor 
Eriksen var ude, oplevede 
han at være hjemme ved 
familien på mere daglig 
basis end han har været 
vant til, og det kan trække 
ham i en retning af 
Danmark, hvis det trækker 
i Eriksen.
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Hvor fortsætter Christian Eriksen?
Christian Eriksen 
har brudt 
tavsheden. Efter 
ikke at have givet 
et eneste interview 
siden 
hjertestoppet den 
10. juni 2021, har 
han brudt 
tavsheden og sagt, 
at han fortsætter 
karrieren og vil 
med til VM-
slutrunden senere i 
år.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Anders Kjærbye / DBU Foto

AVISEN   SPORT





Kasper går på Den Kreative 
Skole i Fredericia, og det er 
ikke nogen tilfældighed, at 
han er søgt den vej. Han 
kommer ud af en 
søskendeflok, som han har 
set optræde på scenen, og 
hans far spiller trommer.

Ad den vej fik den 12-årig 
stribonit øjnene op for en 
verden, hvor han med sine 
egne ord føler sig fri. Det 
sker både, når han står og 

skal performe på scenen, 
eller når han skal til 
undervisning på Den 
Kreative Skole, som han 
også skal den dag, hvor 
han mødtes med AVISEN. 
Netop det at gå på skolen 
giver Kasper noget med i 
ballasten.

- Man skal tro på sig selv i 
stedet for man tænker, at 
man ikke kan. Jeg har lært 
hvordan man synger en høj 
tone bedre, siger Kasper.

Da Kasper var mindre, så 
han sine søskende 
optræde, og det gav ham 
blod på tanden.

- Da jeg så mine søskende 
på scenen kunne jeg se, at 
der ikke var noget der holdt 
dem tilbage og kunne se 
de er fri og lader sig 
overtage af musikken og 
have en fest, siger han og 
fortæller, hvad det giver 
ham at være på scenen:

- Der er der hvor jeg har 

“mig zonen” og kan være 
mig selv i forhold til skolen, 
hvor jeg skal være 
ordentligt og høre efter, 
siger Kasper.

På Den Kreative Skole er 
Kasper den yngste på 
holdet, hvor de ældste er et 
par år ældre end ham, men 
det gør ham ikke noget.

- Det er betryggende, fordi 
de har mere erfaring så 
hvis jeg har brug for hjælp 
er det godt, fortæller 
Kasper.

Skal optræde i 
København med 
Shu-Bi-Dua

Da Shu-Bi-Dua – The 
Musical blev opført på 
Fredericia Musicalteater 
tilbage i efteråret 2021 var 
Kasper på scenen, og det 
er han igen, når musicalen 
skal opføres i København i 

februar og halvanden 
måned frem, men hele 
processen med det 
startede for flere år tilbage.

- Det var på skolen (Den 
Kreative Skole, red.), hvor 
der var audition, og de 
havde brug for en, der ikke 
var særlig høj og stemmen 
ikke var gået i overgang. Så 
sang jeg ”står på en 
Alpetop” og så var der en 
af de første scener med 
Mick og mor, som 
skændes. Det var sådan, 
at jeg fik rollen, siger 
Kasper.

At Fredericia bliver byttet 
ud med København, 
betyder ikke det store for 
den unge performer.

- Følelsen er den samme, 
men jeg skal vænne mig til 
scenen, der er ny. Jeg ved 
ikke, om der er det samme 
trappetrin i København 
som i Fredericia, siger 
Kasper og fortæller, at han 
har været der før og set 
”Bodyguard”, fortæller 
Kasper.

Når spørgsmålet går på, 
hvad Kasper drømmer om, 
er han ikke i tvivl.

- Jeg vil gerne stå på en 
scene og synge mine egne 
sange og derfor går jeg 
også til musik, slutter 
Kasper Iwan Sonne.

Se hele indslaget med 
Kasper med på avisen.nu
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Kasper vil gå hele vejen på scenen
12-årig Kasper 
Iwan Sonne fra 
Strib er aktuel i 
rollen som 
drengen Mick i 
Shu-Bi-Dua – The 
Musical men på 
sigt drømmer han 
om at stå på 
scenen og synge 
sine egne sange.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Hvis viceborgmester og 
gruppeformand Susanne 
Eilersen skulle bestemme, 
så er Messerschmidt 
partiets nye formand. Men 
hun er bange for, at de 
voldsomme kampe mellem 
kandidaterne kan få varige 
konsekvenser for partiet.

Det flyver med direkte 
personlige angreb mellem 
især to af de fire 
formandskandidater. I alt 
har fire kandidater meldt 
sig inden for fristen. De to 
er prominente navne i 
partiet, Martin Henriksen 
og Morten Messerschmidt, 
men samtidig vil også de 
mere ukendte Merete Dea 
Larsen og Erik Høgh 
Sørensen stille deres 
mandat til rådighed.

- Hvis man kigger på det, 
så er det første gang i 
parties historie, at der er 
kamp om formandsposten. 
Set i lyset af det der sker i 
medierne, så er jeg 
bekymret. Det ser ikke 
kønt ud. Jeg er både ked 
af og overrasket over den 
udvikling, det har taget, 
fortæller Susanne Eilersen 
om situationen i hendes 
parti.

Personer fremfor 
politik er ikke 
vejen frem

Det ærgrer Susanne 
Eilersen, at fokus på den 
måde er endt med at 
handle om personer 
fremfor politik. Dansk 

Folkeparti er et politisk 
parti – ikke et persondrevet 
parti, forklarer hun. Men i 
den seneste tid har det 
handlet om alt andet end 
det politiske indhold.

– Man skal huske på, at vi 
er alle sammen medlem af 
det samme parti. For mig 
at se bliver det personbåret 
fremfor det politiske. Det 
her med fløje og at man på 
de sociale medier ikke taler 
pænt om hinanden, det har 
overrasket mig meget 
negativt. Det er fair nok, 
hvem man støtter, det er 
demokratiet. Men at der er 
kommet en ond tone 
medlemmerne i mellem, 
det har overrasket mig, og 
det er jeg ked af, siger 
Susanne Eilersen og 
fortsætter:

- Dagen efter vi har valgt en 
formand, skal vi finde 
hinanden og kæmpe i 
samme parti for Danmark. 
Med de grøfter der bliver 
gravet, så kan det blive 
svært. Jeg havde slet ikke 
troet, at man ville komme 
dertil. Jeg har været klar 
over, at der var nogen i 
ledelsen, der havde et 
anstrengt forhold til 
hinanden, men jeg er 
overrasket over det bryder 
ud i lys lue på den måde.

Kendisfaktor 
betyder noget

Der skal senest være valg 

til Folketinget i sommeren 
2023 – og derfor skal den 
nye formand være et kendt 
navn, lyder det fra Susanne 
Eilersen. 

For kendisfaktor betyder 
noget, hvis Dansk 
Folkeparti skal genvinde 
det tabte.

- Der er fire kandidater der 
stiller op – og kun én i 
Folketinget. Der er kun 
halvandet år til næste 
Folketingsvalg, så vi har lidt 
travlt. Jeg har hele tiden 
støttet Morten 
Messerschmidt, og med de 
briller på tror jeg, at hvis vi 
skal spille en rolle og 
undgå endnu en halvering, 
så har vi brug for en 
formand der er 
repræsenteret i Folketinget 
i dag. Så har det også lidt 
med kendisgraden at gøre. 
Dansk Folkepartis 
overlevelse er ikke kun 
afhængig af de 9-10.000 
medlemmer vi har. Det 
handler også om at 
genskabe en tillid ved 
vælgerne. Der har 
kendskabsgraden noget at 
skulle sige. Halvandet år er 
bare ikke lang tid i den 
kontekst, siger Susanne 
Eilersen.

- Jo, Martin Henriksen er 
en kendt profil, men mere 
på enkeltområder. Jeg tror 
ikke man har set ham 
favne et parti. Der kommer 
Morten Messerschmidt 
med flotte stemmetal fra 

EU og selvom vi gik tilbage 
fik han et flot 
Folketingsvalg, fortsætter 
hun.
Ingen kan undværes
I valgkampen har der også 
været personfnidder uden 
for formandskampen. 
Ledende figurer står til at 
blive sorteret fra og holdt 
uden for indflydelse, hvis 
ikke formandsvalget ender 
i deres retning. Det er en 
farlig vej, understreger 
Eilersen.

- Som parti skal vi lægge 
personfnidder væk og 
fokusere på, hvem der 
bedst kan overbevise 
vælgerne om, at de skal 
komme tilbage til Dansk 
Folkeparti. Vi har brug for 
alle gode kræfter. Det 
gælder også Martin 
Henriksen, Merete Dea 
Larsen og Erik Høgh. Vi har 
alle en rolle at spille i 
genskabelsen af Dansk 
Folkeparti. Men vi har brug 
for, at vi alle rykker 
sammen i bussen og får 
kigget fremad for partiet. 
Der kan jeg godt være 
bekymret. For jeg synes 
grøfterne der bliver gravet 
er for dybe, siger Susanne 
Eilersen og fortsætter:

– Jeg synes ikke, at man 
har råd til at smide 
kvaliteter som Pia 
Kjærsgaard og Morten 
Messerschmidt på jorden. 
Man skal som leder huske 
at favne og tage alle 
kræfter med. Når der er 

kampvalg, så er der 
stemmer bag alle 
kandidater. De medlemmer 
der har stemt noget andet, 
skal man også sørge for at 
favne. Jeg mener, at man 
som partiformand, uanset 
hvem det bliver, ikke har 
råd til at tilsidesætte nogen 
på grund af personer. Det 
hører jeg heller ikke 
Morten Messerschmidt 
sige. Jeg hører ham sige, at 
alle der vil være med til 
genrejsningen får en rolle 
at spille. Det mener jeg er 
den rigtige vej at gå.

Vi er mere end EU 
og udlændinge

For Susanne Eilersen er 
det afgørende, at Dansk 
Folkeparti igen kommer til 
at tale om politik fremfor 
personer. Dansk Folkeparti 
har meget mere at byde 
på, forklarer hun.

- Jeg håber, at vi kommer til 
at tale politik igen. For det 
synes jeg ikke vi har gjort 
siden Folketingsvalget i 
2019. Jeg håber, at vi 
kommer til at politikudvikle 
igen. Vi skal have et nyt 
arbejdsprogram og få 
tilpasset det til vores nye 
hverdag. Vores politik er 
den samme, men Dansk 
Folkeparti udvikler sig med 
samfundet. Der er et 
område som klima, energi 
og bæredygtighed en 
meget vigtig dagsorden, 
som jeg mener vi skal have 

sat meget mere fokus på. 
Der trænger vi til internt at 
få talt om hvor vi som 
Dansk Folkeparti gerne vil 
hen, siger Susanne 
Eilersen og fortsætter:

– Så er der selvfølgelig 
hele ældreområdet, hvor vi 
kommer til at mangle 
hænder. Man har prøvet 
gennem mange år at få 
nogle af de her 
administrative opgaver 
væk, men vi skal turde 
have en snak om hvordan. 
Hele problematikken om at 
vi mangler hænder og 
plejehjemspladser 
generelt. Jeg tror også vi 
skal kigge i andre 
boformer. Hele det her 
område er centralt at vi får 
arbejdet med.

- Sundhedsområdet, hvor 
der i den grad mangler 
reformer, er også helt 
centralt for Dansk 
Folkeparti. Der er mange 
andre områder end EU og 
udlændinge. Vi kan også 
gentænke hvor Dansk 
Folkeparti gerne vil have 
placeret Danmark om 10, 
15 og 20 år, slår Susanne 
Eilersen fast.

- Jeg håber, det bliver et DF 
der taler politik og ikke 
personer når vi d. 23. 
januar har valgt en ny 
formand, lyder det 
afslutningsvist fra Susanne 
Eilersen, gruppeformand 
for Dansk Folkeparti i 
Fredericia Byråd.
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Viceborgmester peger på Messerschmidt
Når Dansk 
Folkeparti skal 
mødes til et 
ekstraordinært 
landsmøde den 
23. januar, skal de 
vælge en ny 
formand. 
Gruppeformand for 
partiet i Fredericia 
Byråd, Susanne 
Eilersen, er ikke i 
tvivl om, hvem der 
skal være ny 
formand.

Af Matthias Runge Madsen

Foto: Thomas Max Lægaard - AVISEN
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Mille, som hun kaldes i 
daglig tale, er 40 år, og er 
gift med Jesper Juul 
Madsen. Sammen har de 
en datter, og det lyder som 
ingredienserne på et helt 
normalt familieliv, men i 
2016 ændrede det sig. 
Mille fik konstateret 
brystkræft for første gang, 
og var igennem en masse 
operationer og 
behandlinger, og et år 
senere blev hun erklæret 
kræftfri.

Derfra skulle man tro, at 
alt var godt igen, men i 
2020 var kræften kommet 
tilbage, og var blevet 
spredt til Milles lymfer. 
Siden har Mille fået syv 
slags behandlinger, men 
nu kan det danske 
sundhedsvæsen ikke 
tilbyde hende mere. 

- Skuffen er tom, det er 
den sidste slags 
behandling de kan give 
mig, konstaterer Mille.

Hvordan reagerede du på 
den besked?

- Det var virkelig en lorte 
melding at få. De har hele 
tiden sagt, at der ikke var 
meget tilbage i skuffen, og 
nu kom de der til, siger 
Mille.

Med den melding var der 

to muligheder for Mille. 
Hun kunne vælge at grave 
sig ned eller hun kunne 
finde andre muligheder 
end den danske 
sundhedssektor.

- Jeg graver mig aldrig ned, 
svarer Mille prompte og 
bliver suppleret af Jesper:

- Vi gik i gang med at finde 
andre muligheder. Vi trak 
på alt det netværk vi har. 
Heldigvis kender vi mange, 
og så skal jeg lige love for, 
at folk tog skeen i den 
anden hånd, siger han.

Det er ikke afklaret, hvor 
Mille skal behandles i 
udlandet, men meget 
peger i retning af Spanien, 
hvor behandlingen 
Dentritic Cell Therapy 
tilbydes.

- Det har helbredt nogen, 
men vi kan ikke sige noget 
før, at vi har set klinikken 
og fået en rate over, hvor 
mange de har kureret, 
siger Jesper.

Der er også andre 
muligheder, men det er 
hårdere behandlingsformer 
end den føromtalte.

- Der er en mulighed i 
Frankfurt, men den er 
hårdere. Vi har været 
grundige på alle mulige 
parametre, og vi har fået 
oversat Milles danske 
journal. Det troede jeg var 
nemt, men det var mere 

kompliceret end som så, 
siger Jesper.

Indsamling rører 
Mille

Uanset hvad det ender 
med, så er det “money 
talks” som Mille kalder det. 
Derfor er Facebook-siden 
“Mille knuser cancer” 
blevet oprettet med det 
formål, at der skal samles 
400.000 kroner ind til 
Milles behandling. I 
kommentarsporene har 
Mille fået et væld af 
tilkendegivelser som “Her 
på alt det bedste for dig og 
din familie – håber 
bidraget kan være med til 
at føre dig til Spanien og få 
den behandling du har 
brug for.”

- Det er så rørende. Jeg er 
berørt helt ind til hjertet af, 
at folk hjælper mig. Nogle 
børn har eksempelvis 
sendt en 20’er, og alt gør 
en forskel, fortæller Mille 
og bliver suppleret af 
Jesper:

- Det er ikke kun folk med 
mange penge, der har 
doneret, men også helt 
almindelige familier med 
en normal indkomst. Flere 
af dem vi keder har også 
været flinke, men vi 
mangler stadig en del, 
siger han.

Indsamlingen startede den 
21. december, og på det 

første døgn blev der i alt 
indsamlet 39.850 kroner. 
Siden er der lavet 
forskellige tiltag, hvor man 
kan købe ting, der er med 
til at støtte Milles 
indsamling. Til nytår kunne 
man eksempelvis købe 
kransekage, og det 
seneste skud på stammen 
er, at man kan købe 
fastelavnsboller. Det sker i 
perioden uge to og frem til 
og med uge otte. Alt det 
skal være med til at samle 
pengene ind hurtigst 
muligt, fordi det kan blive 
et kap løb imod tiden for 
Mille.

- Jeg skal behandles 
hurtigst muligt. De andre 
gange har en behandling 
virket i fire måneder for 
mig, og det er halvanden 
måned siden, at jeg fik den 
sidste behandling. Hvor 
lang tid efter, at kemoen 
virker ved jeg ikke, men 
tiden tikker, siger hun.

Det helt store håb er, at 
behandlingen i Spanien 
enten kan kurere Mille eller 
forlænge hendes liv, og at 
man så på sigt har udviklet 
en behandlingsform, der 
kan kurere hende. Men 
tanken om, at en tur til 
Spanien potentielt er hvad 
der skal til, er mærkelig for 
Mille.

- Det er lidt skræmmende 
at tænke på. Hvorfor kigger 
de danske læger så ikke 
den vej? Behandlingen er 

dyr, ja, men hvis man 
tænker over de penge, der 
er brugt på mig, og vejer 
det op mod det, så er det 
ikke så voldsomt som det 
lyder, forklarer Mille

Milles indsamling kan 
følges på Facebook-siden 
“Mille Knuser Cancer“. 
Man kan støtte Mille på 
mobilepaynummeret: 23 
44 44 80 eller via 
bankoverførsel:

Regnr.: 6695

Kontonr. 100 49 20 712

IBAN: 
DK7066951004920712

SWIFT: LUNADK22

Et eventuelt overskud fra 
indsamlingen går til 
Kræftens Bekæmpelse.
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Camilla vil knække cancer med indsamling
Camilla Mille Juul 
Christensen har 
fået at vide, at 
skuffen er tom hos 
det danske 
sundhedsvæsen, 
men hun er ikke til 
at slå ud af kurs. 
Derfor har hun nu 
startet en 
indsamling, der 
skal hjælpe hende 
til at kunne få 
behandling i 
udlandet. Camilla 
og hendes mand, 
Jesper, fortæller at 
sådan en 
behandling koster 
400.000 kroner.

Af Patrick Viborg Andersen
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Det er ikke bevist, at 
techgiganterne aflytter, 
men der er brug for 
regulering, slår to politikere 
fast.  

De fleste har en 
smartphone og bruger den 
flittigt. Med fremkomsten 
af smartphonen kom også 
en voldsom teknologisk 
udvikling, som, hvis man 
spørger Karina Lorentzen 
Dehnhardt (SF) og Christel 
Schaldemose (S), er blevet 
reguleret godt nok. Der er 
behov for mere 
gennemsigtighed og mere 
regulering. Det skal være 
mere tydeligt for 

forbrugerne, hvordan de 
bliver monitoreret og 
hvordan data bruges. Der 
er for mange 
hemmeligheder og for lidt 
beskyttelse, lyder det.

SF: Der er brug for 
europæisk 
handling

Retsordfører for SF, Karina 
Lorentzen Dehnhardt, ser 
med alvor på den magt og 
den udnyttelse vores store 
forbrug af teknologiske 
platforme giver mulighed 
for. I forhold til spørgsmålet 
om, hvor meget 
techgiganterne følger med 
havde hun selv en pudsig 
oplevelse. Dagen før 
interviewet havde hun og 
hendes mand nemlig 
oplevet, at der meget 
spøjst kom målrettet 
indhold efter, at have set 
en TV-serie. Selvom det 
ikke er bevist, så kan hun 
godt forstå følelsen af at 
være overvåget.

- Jeg synes, det er svært at 
vide, hvad der er op og 
ned, men det er tydeligt, at 

der foregår mere med 
datahøst, algoritmer og 
andet som vi som 
forbrugere har meget 
svært ved at følge med i. 
Gennemsigtigheden og de 
stadigt flere funktioner er 
ikke tilgængelige for den 
enkelte forbruger. Det kan 
være, der er noget om 
snakken, men det kan 
også være det er rigtigt. 
Men vi har ikke en 
kinamands chance for at 
vide om, det er rigtigt. 
Derfor tænker jeg, at man 
er nødt til at regulere de 
her områder, siger Karina 
Lorentzen Dehnhardt.

I forhold til på hvilket 
niveau, man skal regulere 
techgiganterne er hun ikke 
sikker på, at man kan klare 
det på nationalt niveau. 
Derfor kalder hun på 
europæisk handling – og 
en hurtigere en af slagsen.

- Man kan forsøge at lave 
noget herhjemme. Selv 
kæmper jeg for en digital 
børnebeskyttelseslov, det 
burde jo også gælde for 
voksne. Men jeg tror på, at 
man bør lave regulering fra 

EU. Det er ikke kun 
nedtagning af ulovligt 
indhold, men det er også 
en afvejning af, hvad vi vil 
acceptere af algoritmer, der 
skaber afhængighed, siger 
Karina Lorentzen 
Dehnhardt og fortsætter:

- Jeg tror, vi vil have større 
vægt, hvis vi vil kunne fixe 
det på EU-plan, for EU er et 
interessant marked for 
dem. Derfor bør det være 
noget central lovgivning, 
der beskytter alle 
forbrugere. Mange lande er 
i afmagt begyndt at lave 
deres egen regulering, 
hvilket jeg godt kan forstå. 
For jeg bliver også 
utålmodig. Jeg synes 
normalt, vi er et 
forgangsland for at 
beskytte børns rettigheder, 
bare ikke på nettet. Der 
mangler gennemsigtighed, 
for vi skal vide hvad vi 
udsættes for.

Hvad må man så forvente 
af techgiganterne? Her er 
Karina Lorentzen 
Dehnhardt ikke i tvivl. Hvis 
det står til hende må man 
gerne forvente meget af 

dem. Tiden hvor de selv 
skal stå for at løse 
udfordringer og sætte 
begrænsninger er slut, det 
er på tide med regulering, 
forklarer hun.

- Jeg synes jo efterhånden, 
at man burde anskue 
techgiganterne som kritisk 
infrastruktur, eller måske 
nærmere en del af den 
digitale 
informationsstruktur. De 
har så central en position i 
vores samfund. De betyder 
så meget i folks hverdag, 
og med det ansvar følger 
også et behov for 
regulering. De skal tage et 
ansvar ved at stille 
moderatorer til rådighed og 
ved gennemsigtighed. Kan 
man tjene mange penge, 
så må man også betale for 
at holde styr på tingene, 
siger Karina Lorentzen 
Dehnhardt.

De konkrete tal fra 
Ingeniørforeningen, IDA, 
vækker opsigt og grund til 
eftertanke.

- Det er tankevækkende 
tal. Og nogle burde kigge 

ind i om det nu også kan 
passe, selvom jeg selv tror 
det kan lade sig gøre. Vi 
kan diskutere det, men så 
længe det ikke er 
bekræftet, så kan vi ikke 
gøre noget. Det kalder på 
regulering og tilsyn, siger 
Karina Lorentzen 
Dehnhardt afslutningsvist.

S: EU skal tæmme 
techgiganterne

Den europæiske handling 
der bliver kaldt på fra 
Karina Lorentzen 
Dehnhardt spiller 
socialdemokraten Christel 
Schaldemose en afgørende 
rolle i. Hun er medlem af 
Europa-Parlamentet og er 
blevet udpeget som 
chefforhandler på Digital 
Services Act – en 
lovgivning der skal sætte 
rammerne og regulere 
techgiganterne. Hun deler 
Karina Lorentzen 
Dehnhardts opfattelse af, 
at det er på tide at sætte 
krav og sørge for at 
techgiganterne holder sig 
inden for rammerne.

- Jeg må tilstå, at jeg også 

Bliver vi aflyttet?
Har du oplevet at 
tale om noget, 
hvorefter alle 
reklamer du 
modtager på 
sociale medier 
handler om netop 
dette? Det har to 
ud af tre danskere, 
viser tal fra IDA.
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har oplevet det og har 
tænkt det samme. Det er 
lidt pudsigt, for det bliver 
altid afvist. Jeg synes det 
er meget logisk, at det 
sker. 

Man kan ikke slukke for 
mikrofonerne, på samme 
måde som man kan med 
kameraet, siger Christel 
Schaldemose og 
fortsætter:

- I og med at mange apps 
har det her med, at man 
skal kunne sige eller 
optage noget, så er det 
ikke så mærkeligt. Jeg har 
selv slået Siri fra af samme 
grund. Jeg tror bare, at vi i 
stigende grad oplever, at 
ord der går igen, på 
baggrund af det får 
annoncer – svarende til at 
man har været inde at 
søge. Men jeg har ikke 
dokumentationen.

- Men der er flere ting man 
kan og bør gøre. 
Grundlæggende er det, at 
folk skal kunne sige både 
ja og nej. Derfor synes jeg, 
at der skal være et krav 
om, at der på alle 
produkter med adgang til 
internettet var en mulighed 
for at slukke mikrofonen. 
Ligesom man kan slå 
lokalitetstjenester fra, så 

synes jeg det skal være 
gældende for mikrofoner 
også – for det er ikke altid 
tilfældet, slår Christel 
Schaldemose fast.

- Der er også terms and 
conditions, men selvom 
man her giver nogle 
tilladelser, så skal de 
overholde lovgivning – som 
GDPR. Derfor skal vi 
håndhæve det bedre. 
Følsomme person-
oplysninger må ikke lagres, 
men det gør Facebook 
alligevel. De har profiler på 
os alle. Når det kan lade 
sig gøre på trods af GDPR 
er det fordi, at det ikke 
bliver håndhævet godt nok, 
forklarer hun.

Det er ikke en helt simpel 
problemstilling, forklarer 
Christel Schaldemose, der 
peger på flere dele af 
løsningen. For løsningen 
kommer ikke med ét.

- Jeg synes faktisk der er 
flere ting i det her. Bare tag 
stifteren af Facebook, Mark 
Zukerberg, han har selv 
tape over sit kamera. Når 
han har det, så er der nok 
noget om det. Han har selv 
stor indflydelse på hvordan 
den digitale verden udvikler 
sig. Men for mig var det et 
godt billede på den 

bekymring, siger Christel 
Schaldemose.
Der er i forvejen en debat 
om overvågning i 
samfundet, men Christel 
Schaldemose vil ikke 
sammenligne denne form 
for overvågning med de 
overvågningskameraer der 
er i det offentlige rum. Hun 
mener, at der er en klar 
forskel.

- Når man bevæger sig i det 
offentlige rum, så ved man 
der er færdselsregler – og i 
Danmark har vi skiltning 
når der er områder med 
overvågning, eksempelvis 
ved betalingsanlægget på 
Storebælt. Det ved man der 
er. Og vil man ikke det, så 
kan man holde sig fra det. 
Det kan give tryghed og 
sikre kriminalitetsopklaring. 
Men når man sidder i sin 
egen stue og ikke ved om 
nogen lytter med, det er en 
krænkelse af privatlivet, 
siger Christel 
Schaldemose.

Der må være muligheder 
for at gøre tingene 
anderledes, siger Christel 
Schaldemose. 
Der er for mange 
problemstillinger, for 
mange forkerte 
standardindstillinger – og 
for mange penge i reklamer 

og data.

- Der har med jævne 
mellemrum været historier 
om tests af de her home 
assists. De optager også 
lyd når du har en samtale 
med din partner eller dine 
børn, fordi de skal være 
klar til når man siger 
kodeordet. Det betyder, at 
de står og lytter hele tiden. 
De hører mange ting der 
gør, at de kan genkende 
personer og sådan. Det 
synes jeg er dybt 
krænkende, siger Christel 
Schaldemose og 
fortsætter:

- Jeg tror på, at vi kan have 
teknologi uden den her 
voldsomme overvågning. 
Det handler om at indrette 
systemerne på en måde så 
det bliver sværere. Jeg har 
ikke forstand på det 
tekniske, men jeg kan godt 
forestille mig, at den ikke 
skal overhøre det hele, 
men at man kan gøre så 
den reagerer på en specifik 
ting. Men det er ikke så 
meget den konkrete 
løsning. Det handler om at 
vi skal stramme op.

- Det handler om to ting. Vi 
skal håndhæve GDPR 
bedre, men vi skal også 
stille krav om at det bliver 

indbygget at privacy er 
standardindstilling. I dag er 
det omvendt. Man skal selv 
tage stilling til sikkerheden. 
Jeg synes at 
udgangspunktet skal være 
omvendt. Jeg tror, at vi i 
fremtiden kommer til at 
ryste på hovedet over det 
her, forklarer Christel 
Schaldemose.

Techgiganterne kan ikke 
klare opgaven selv, siger 
Christel Schaldemose. Der 
er brug for, at politikerne 
sætter nogle klare rammer 
og grænser for hvad 
forbrugernes data kan og 
må blive brugt til.

- Det er en politisk 
beslutning hvor langt, vi vil 
tillade de går. Det er efter 
min mening lagt ret klart 
ud med GDPR. Jeg tror på, 
at vi løbende skal være 
opmærksomme på at stille 
skrappe krav. De har ikke 
folks privatliv i fokus, de 
har indtjening i fokus. Så 
jeg tror ikke på 
selvregulering. Jeg tror ikke 
på, at de laver den selv. 
Jeg tror, at vi skal kræve 
det af dem, siger Christel 
Schaldemose og 
fortsætter:

- Når det er sagt, så er 
grunden til at de blevet så 

store fordi vi er glade for 
det. Det bidrager til mange, 
mange gode ting. Jeg er 
ikke imod techgiganterne. 
Men i en tid hvor vi generer 
meget data, herunder 
mange personfølgbare, så 
tror jeg vi skal beskytte 
privatlivet. Jeg er ikke 
sådan en, der er vildt 
bange for overvågning, for 
jeg har ikke rigtig noget at 
skjule. Men det ændrer 
ikke på, at vi generer så 
meget data, at man kan 
kortlægge alt folks færden. 
Kunne det bruges til at 
finde en kur mod kræft 
havde vi nok accepteret 
det, men når det handler 
om at gøre nogen rigere, så 
synes jeg det er forbudt.

Som chefforhandler i 
Europa-Parlamentet er 
Christel Schaldemose med 
helt inde i maskinrummet 
for, hvordan man fra EU’s 
side ønsker at regulere 
techgiganterne. 

Det er en kamp mellem 
vidt forskellige interesser, 
fortæller hun, men 
samtidig er hun klar til at 
finde et kompromis – så 
længe det går i en 
progressiv retning.

- Det er et meget ideologisk 
spørgsmål. Hvor man på 
venstre side af salen siger, 
at man gerne vil beskytte 
forbrugerne og skabe 
bedre rammer og 
forståelse af hvad man 
siger ja og nej til – samtidig 
med en høj 
standardbeskyttelse, der 
siger man på den 
borgerlige side nej. De vil 
passe på virksomhederne 
og deres indtjening. Den 
kamp er der, siger Christel 
Schaldemose.

- Det er fascinerende at få 
lov at sidde og være med til 
at lave lovgivning der, hvis 
vi gør det rigtigt, virkelig 
kan ændre verden. Men 
det gør også, at vi skal 
ende med et kompromis. 
Det er det bedst opnåelige 
og ikke det bedste. Men 
jeg er socialdemokrat, jeg 
er ikke bange for at gå på 
kompromis. Så længe det 
går i den rigtige retning, 
lyder det afslutningsvis fra 
Christel Schaldemose, 
medlem af Europa-
Parlamentet for 
Socialdemokratiet.
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Den 1. januar blev 
skiltene, navnet og 
visitkortet skiftet hos 
ejendomsmægler Lars-Bo 
Ottesen og hans team.

- Vi er lokale, og derfor var 
der ikke noget mere 
naturligt end at gå med 
navnet; Fredericia 
Mægleren. Det er hvem og 
hvad vi er og har været, 
siden starten. place2live 

fortsætter uændret i 
Nordsjælland, hvor de i 
øvrigt er store og har 
eksisteret siden 1974, 
fortæller Lars-Bo Ottesen.

Det er stadig det samme 
team, den samme service 

og de samme mennesker, 
man møder hos Fredericia 
Mægleren, slår Lars-Bo 
Ottesen fast.

Der er samtidig nok at se til 
på det fredericianske 
boligmarked. Det er gået 

stærkt de senere år med 
køb og salg, og det 
forventer Lars-Bo Ottesen 
vil fortsætte, dog mangler 
der flere sælgere på 
markedet.

- Grundlæggende forventer 
vi et godt boligmarked i 
2022, hvor vi fortsætter, 
hvor vi slap. Jeg håber dog, 
at flere vil sætte deres 
boliger til salg. Vi mangler 
boliger på markedet og 
kommunen må gerne lave 
endnu flere attraktive 
udstykninger til dem, vi 
skal have til at flytte til 
byen, fortæller 
ejendomsmægleren.

2021 var et år, som bød på 
usædvanligt høj tempo på 
boligmarkedet. Især 
sommerhuse blev revet 
væk, hvor tre måneder blev 
pillet af liggetiden på tolv 
måneder, viser nye tal. Det 
billeder ser man også i 
Fredericia, selvom 
gennemsnitsberegningerne 
ikke altid matcher.

- Det går stærkt lige nu. De 
fleste får solgt indenfor 1-3 
måneder. Det er billedet 
lige nu, noget ligger 
længere, det ved jeg godt, 
men rigtig mange gange er 
boligen solgt med det 
samme. Jeg har lige haft et 
skuffesalg, hvor boligen var 
solgt i første hug, så der 
mangler ikke købere. Når 
alt det er sagt, så forventer 
jeg klart, at boligmarkedet 
normaliseres i 2022, siger 
Lars-Bo Ottesen.

Særligt renteudviklingen og 
energiprisernes 
himmelflugt vil lægge en 
dæmper på markedet.

- Der er ingen tvivl om, at 
det går godt i samfundet, 
og samfundsøkonomien er 
meget sund, men lokalt ser 
vi, at bankerne regner lidt 
mere end normalt, og det 
gør noget, at man regner 
fra 0,5 procent i rente til 
1,5. Energiprisernes 
voldsomme stigning det 
seneste år får også 
indflydelse på det 
rådighedsbeløb køberne 
har, og dermed, hvad de 
kan købe for. Vi har set en 
håndfuld handler gå i 
vasken på grund af de nye 
beregninger, fortæller han.

Lars-Bo Ottesen ser dog 
lyst på fremtiden, og 
kommer der flere boliger til 
salg, så vil Fredericia 
fortsætte med den gode 
fremgang på 
boligmarkedet.

- Jeg ser lyst på fremtiden 
og på 2022, jeg er ikke i 
tvivl om, at vi har mange 
gode varer på hylderne, og 
det vil fortsætte, særligt 
hvis vi får lidt flere varer. 
Men jeg forstår også godt, 
at folk tænker sig om lidt 
mere, for samfundet har 
befundet sig i en tid, hvor 
usikkerheden er stor, 
selvom vi ser økonomisk 
vækst og fremgang. Jeg 
tror også, at mange 
filosoferer lidt, og bruger tid 
på at træffe beslutningen 

om at sælge. En familie 
har boet 20-25 år i deres 
bolig, børnene er rykket 
hjemmefra, og de har 
opbygget en stor friværdi, 
men alligevel har de ikke 
travlt med at sælge, 
fortæller Lars-Bo Ottesen.

Hvorfor?

- Fordi de regner på, hvad 
de skal købe eller leje i 
stedet, og ofte er 
alternativet, at det de skal 
købe eller leje giver en 
meget større husleje. 
Derfor ser vi ofte, at det 
tager lidt tid. Når det er 
sagt, så møder vi da 
massevis af sælgere og 
købere, der køber efter 
deres drømme og ønske 
om at bo et bestemt sted, 
forklarer han.

Hvor man tidligere så 
mange i 60erne gøre deres 
sidste handel eller finde 
deres sidste bolig, så ser 
Fredericia Mægleren en ny 
trend.

- Der er ingen tvivl om, at 
der en klar stigning i salg til 
de ældre boligkøbere. Det 
er ikke unormalt længere, 
at et par, en mand eller 
kvinde i 70erne ser på 
boliger og stadig køber. Jeg 
har lige haft et ældre par, 
der havde boet i Fredericia 
for mange år siden, og som 
nu gerne vil tilbage igen. 
Boliger er blevet noget, 
man vil hele livet, slutter 
Lars-Bo Ottesen af.
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Mægler skifter navn
Den fredericianske 
ejendomsmægler 
Lars-Bo Ottesen 
har brugt nytåret 
på at skifte 
place2live-navnet 
ud med Fredericia 
Mægleren. Det er 
stadig de samme 
mennesker, der er 
bag mægleren i 
Prinssesegade.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen
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I midten af efteråret tog 
Middelfart konsekvensen 
af starten af sæsonen, 
hvor det ikke var blevet til 
den forventede 
pointmæssige høst. Jens 
Letort blev afskediget, og i 
stedet stod Thomas 
Thinggaard, Casper 
Johansen og Danny 
Carlsen for træningen i 
den resterende del af 
efterårssæsonen.

Da efterårssæsonen i 
kvindeligaen sluttede 
tiltrådte Anders Jensen 
som ny cheftræner i 
Middelfart Boldklub på en 
kontrakt gældende frem til 
den 30. juni 2024. 
Missionen i første omgang 
er klar for ham.

- Det handler om 
overlevelse, og det er et 
svært udgangspunkt, men 
vi kan kun kigge fremad. Vi 
har en masse unge på 
holdet, der er blevet 
modnet, og de kommer til 
foråret med en anden 
forventning om, hvad det er 
for en opgave, som de står 
overfor. Ikke mange havde 
regnet med, at Middelfart 
ville have den placering nu, 
siger Anders Jensen.

Anders Jensen er selv 
velkendt i gamet i de 
danske divisioner. I 2016 
tiltrådte Jensen som 
cheftræner for Kolding IF’s 
mandskab, der på 

daværende tidspunkt 
havde en bundplacering i 
2. division, og han fik ført 
dem til oprykning i 
2018/19-sæsonen. Han 
stoppede i klubben 
midtvejs i sæsonen efter, 
at Kolding havde præsteret 
over al forventning, men 
siden har han stadig haft et 
vågent øje med de danske 
divisioner. Heller ikke 

Anders Jensen havde spået 
Middelfart en 
bundplacering.

- Nej, det havde jeg ikke, 
men som fagkyndig ved 
man, at når man siger 
farvel til rutinerede spillere, 
vil der opstå et vakuum 
med, hvem der skal tage 
ansvaret, og det tror jeg, at 
man har lidt under, 
forklarer Jensen.

Til gengæld mener den nye 
Middelfart-træner, at 
efterårssæsonen har givet 
noget nyt til holdet.

- Det er blevet mere 
modent, og det har lært 
spillerne noget. Middelfart 
har haft en forudsætning 
med at kontrollere og vinde 
alle kampe, og det har man 
fået et andet syn på nu. Vi 
er det hold, der har lukket 
flest mål ind, og givet flest 
chancer væk, og det kan 
man lave om på mange 
måder. Man kan forsvare 
sig med flere folk, arbejde 
med boldbesiddelsen eller 
sørge for at være kontrol, 
siger Anders Jensen.

Hvad hælder du til?

- Det er en kombination af 
de ting. Vi har dygtige 
spillere, der kan en masse 
frem ad banen, men vi skal 
have stabiliseret 
defensiven så vi ikke skal 
lave tre mål hver gang for 
at vinde, siger Anders 
Jensen.

Struktur giver tro

Der resterer fem 

spillerunde af grundspillet i 
2. division, og med 
overvejende sandsynlighed 
kommer til at være 
deltager i 
nedrykningsspillet. Inden 
forårssæsonen starter har 
Middelfart syv point til 
overlevelse, og det kan lyde 
af meget, men Anders 
Jensen tror på overlevelse 
med nedrykningsspillet 
taget i betragtning.

- Man skal huske på, at vi 
skal møde holdene 
omkring os minimum to 
gange til i sæsonen. Havde 
det været den gamle 
struktur, og vi havde mødt 
holdene omkring os, og kun 
havde tophold tilbage, var 
situationen en anden. Vi 
har et nedrykningsspil, hvor 
tingene kan gå hurtigt, 
siger Anders Jensen.

Skulle mission overlevelse 
gå galt, så er Anders 
Jensen fortsat 
fortrøstningsfuld.

- Klubben er i gang med at 
strukturere om. Tidligere 
har man hentet større 
profiler udefra, der skulle 
afslutte deres karriere i 
Middelfart, og nu satser 
man ungt. Det er fornuftigt, 
og det synes jeg er godt 
ved projektet. Gud forbyde, 
at vi rykker ned, så er det 
stadig målet at have et 
ungt, talentfuld hold, 
fortæller han.

Anders Jensen vil ikke 
skele til tidligere klubber, 
hvor han har været. I 
stedet kigger han på 
Middelfarts materiale i 

forhold til spillestilen.

- Vi skal se, hvad der er 
bedst på den lange bane. 
Det her halve år skal vi 
vinde kampe, og dernæst 
skal vi finde vores ben for, 
hvordan vi skal spille. Det 
næste halve år handler 
ikke om spillemønstre, 
men om at vinde. Vi skal 
ville det mere end de 
andre, og så kan du tale 
om at forsvare eller tage 
mange med frem, forklarer 
Anders Jensen.

I december havde Anders 
Jensen de første træninger 
med Middelfart-
mandskabet, og han har 
dannet sig et godt indtryk 
af truppen.

- Det er en talentfuld trup, 
der spiller for spiller, måske 
endda er stærkere end det 
Kolding-mandskab jeg 
rykkede op i 1. division 
med, men holdet havde 
noget andet dengang. Det 
Middelfart skal lære er, at 
man giver alt hvad man har 
i sig, ellers vinder man 
ikke. Det er noget af det vi 
skal arbejde med, slutter 
han.

Middelfart Boldklub tager 
hul på den sidste del af 
grundspillet i 2. division 
den 12. marts på udebane 
mod Aarhus Fremad. De 
resterende kampe 
Middelfart har er mod B93 
(hjemme), Thisted (ude), 
Kolding (hjemme) og 
Hillerød (ude).
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Middelfart-træner jagter overlevelse
Middelfart 
Boldklub startede 
træningen op den 
10. januar, og 
missionen er klar. 
Holdet skal få 
skrabet point 
sammen så holdet 
ikke rykker ned i 3. 
division, når 
sæsonen er 
omme.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN

AVISEN   SPORT





Sundhedsvæsnet skal 
tættere på borgerne, det 
står vist efterhånden helt 
klart. Både regeringen, 
støttepartierne og 
oppositionen lægger alle 
vægt på, at der i en 
kommende 

sundhedsreform skal være 
et større fokus på at gøre 
sundhedsvæsnet mere 
nært. Om det hedder 
sundhedshuse eller 
nærhospitaler skal de nok 
nå til enighed om – men 
kan deres store visioner 
føres ud i praksis?

- Der er ingen tvivl om, at 
sundhedsområdet i de 
seneste år har fået meget 
opmærksomhed. 
Sundhedskrisen har sat 
fokus på de hullede og 
revnede elementer i 
sundhedsvæsnet, men 
alligevel er der end ikke 
indkaldt til forhandlinger 
om en ny sundhedsreform. 
De borgerlige, særligt med 
Venstres Martin Geertsen i 
spidsen, presser på – for 
den aktuelle situation er 
ikke holdbar i længden, 
siger politisk redaktør hos 
Danske Digtale Medier      
A/S, Matthias Runge 
Madsen, og fortsætter:

- Reformer tager tid. De 

problemer vi ser i 
sundhedsvæsnet nu, kan 
ikke løses over natten. Det 
kan ikke bare løses med 
højere løn. Reformer tager 
bare lang tid. Derfor er det 
også på tide at komme i 
gang. Selvom vi har et 
presset sundhedsvæsen 
nu, så kan politikerne godt 

lægge linjerne for 
fremtiden. Dels fordi 
forhandlingerne formentlig 
bliver lange, og dels fordi 
ingen af deres aftaler skal 
implementeres på den helt 
korte bane. 
Undskyldningerne for at 
udskyde forhandlingerne 
yderligere er derfor ved at 
blive udvandet.

Politiske drømme 
eller reelle 
muligheder?

Matthias Runge Madsen 
påpeger, at der kan være 
en stor forskel i de politiske 
visioner og de praktiske 
muligheder. I Region 
Syddanmark har 
lægevagtsagen vist, at der 
er store udfordringer med 
netop at skabe nærhed i 
sundhed. Regionen presser 
på for en bred og nær 
dækning, men 
Praktiserende Lægers 
Organisation (PLO) vil 
sænke dækningen 
yderligere. De har ikke 
ressourcerne, må man 
forstå.

- Diskrepansen mellem 
Christiansborg og 
virkeligheden bliver virkelig 
udstillet. Der mangler 
sygeplejersker på 
sygehusene, der mangler 
SOSU’er i plejen – og der 
mangler praktiserende 
læger. De kender 
problemerne, for de 
adresserer dem gang på 
gang. Men løsningerne 
hænger ikke på træerne, 
slet ikke når man ikke er 

villig til at betale den store 
regning der følger med, 
siger Matthias Runge 
Madsen.

- En del af udfordringen 
ligger i den manglende 
arbejdskraft. Nærhed i 
sundhed er den diametrale 
modsætning til det 
centraliseringsregime vi 
har set i de senere år. 
Sygehus på sygehus er 
lukket, men noget tyder på, 
at man har erkendt sin 
fejltagelse. Med de 
centraliserede institutioner 
har man givet flere 
patienter og dermed en 
langt hårdere arbejdsdag. 
Der skal flere hænder til, 
men de kommer kun 
såfremt vilkårene bliver 
bedre. Og her er altså ikke 
kun tale om løn, slår 
Matthias Runge Madsen 
fast.

Rundt om i de danske 
kommuner dukker 
sundhedshuse, 
sundhedscentre og 
lignende op. Finansieret af 
kommunale midler, 
kommunale visioner og 
med lokale visioner for at 
sikre bedre sundhed for 
kommunens borgere. I 
Fredericia ser man det, i 
Middelfart er man i gang. 
Det får Matthias Runge 
Madsen til at kalde 
Christiansborgs politiske 
visioner for en gratis 
omgang.

- Det er klart, at sundhed 
koster penge. Men det er 
altså en gratis omgang, når 
de på Christiansborg 

ønsker nærhospitaler og 
sundhedshuse. For de skal 
ikke selv afholde særligt 
mange midler hertil, for 
dem har kommunerne 
allerede brugt. Man så det 
da regeringen placerede 
nærhospitaler. Det var stort 
set kun i kommuner med et 
eksisterende initiativ – 
eller en stor investering 
heri. Det er en gratis og 
symbolpolitisk omgang, om 
end det selvfølgelig er 
glædeligt for de kommuner 
der får et nærhospital, 
siger Matthias Runge 
Madsen.

På en hasteforespørgsel i 
Folketinget d. 12. januar 
blev regeringen bedt om at 
komme med et tidspunkt 
for forhandlingerne af den 
nye sundhedsreform. Det 
er på tide, siger Matthias 
Runge Madsen.

- Venstre kalder det for en 
stor syltekrukke. Jeg er 
tilbøjelig til at være enig. 
Corona er ikke længere en 
undskyldning. 
Forhandlingerne er 
afgørende for fremtidens 
sundhedsvæsen. De er 
afgørende for 
rekrutteringsudfordringen. 
Men regeringen har nølet. 
Det er tydeligt. De har 
allerede fremlagt noget, 
men der var ikke den 
tilstrækkelige opbakning til 
at lande den aftale, som de 
troede de kunne op til 
kommunalvalget. Nu må de 
i gang, for det nære 
sundhedsvæsen betyder 
meget for borgerne, slutter 
Matthias Runge Madsen.
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Nærhed i sundhed – men hvad med lægevagten?
I Region 
Syddanmark har 
der i snart to år 
ikke været fuld 
dækning på 
lægevagten. PLO 
ønsker at sænke 
dækningen 
yderligere, men 
samtidig er både 
regeringen og 
Folketingets 
partier ude med 
visioner om ”et 
mere nært 
sundhedsvæsen". 

Af Andreas Dyhrerg Andreassen

Foto: Matthias Runge Madsen - AVISEN
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Især kystområderne i det 
sydlige Kattegat og 
Lillebælt vil komme til at 
opleve, at vandet hyppigt 
overgår det kritiske niveau. 
Lokalt vil det ske mere end 
100 gange om året i 
slutningen af dette 
århundrede i et scenarie 
med en fortsat høj global 
udledning af 
drivhusgasser.

Det stigende hav er en af 
fremtidens store trusler. 
Havvandet kan ændre 
kystområder, trænge ind i 
bygninger, gøre veje svært 
fremkommelige, true 
forsyningssikkerheden og i 
værste fald koste 
menneskeliv og medføre 
store værditab. Med mere 
end 8.000 km kystlinje og 
mange lavtliggende 
områder er Danmark 
særligt udsat, når havet 
stiger.

Varslingsniveau 
overskrides mere 
end 100 gange om 
året

DMI’s Klimaatlas, der 
kommer med de bedste 
bud på fremtidens klima i 
Danmark, er netop 
opdateret med nye tal for, 
hvor ofte det nuværende 
varslingsniveau for 
højvande vil blive 
overskredet frem mod 
slutningen af dette 
århundrede.

Tallene viser, at vi i 
fremtidens klima langt 
oftere vil se, at vandet 
nærmer sig et faretruende 
niveau.

- Nogle steder i landet vil 
det nuværende 
varslingsniveau 
overskrides mere end 100 
gange om året i slutningen 

af århundredet, hvis den 
globale udledning af 
drivhusgasser fortsat er høj 
– det svarer til, at der i 
dagens Danmark er 
områder, hvor beredskaber 
og boligejere vil blive 
varslet mere end hver 
fjerde dag året rundt, siger 
Mark Payne, der er 
klimaforsker og faglig leder 
af Klimaatlas på DMI.

Havet stiger, men 
rammer forskelligt

FN’s Klimapanel udgav en 
omfattende rapport om 
klimaets tilstand i august, 
der utvetydigt viser, at 
middelvandstanden i 
havene stiger, og at 
stigningen accelererer.

Ifølge DMI’s Klimaatlas 
forventes det, at 
middelvandstanden vil 
stige med ca. en halv 
meter frem mod slutningen 
af dette århundrede 
sammenlignet med i dag, 
hvis vi fortsætter med en 
høj udledning af 
drivhusgasser (RCP8,5). 
Hvis de nuværende 
politiske ambitioner om 
udledningsreduktioner 
opnås på globalt plan 
(RCP4,5), kan 
havniveaustigningen 
begrænses til ca. 35 cm.

Fremtidens stormfloder vil 
derfor ramme langt 
voldsommere end i dag. 
Det skyldes, at en storm i 
et fremtidigt klima med en 
middelvandstand, der i 
forvejen er hævet, kan 
presse vandet endnu 
højere op over terrænet.

Samtidig er der forskel på, 
hvor høj en 
vandstandsstigning landets 
kyststrækninger kan 
modstå. Derfor fastsætter 
kommunerne, der har 
lokalkendskabet til 
nærområdernes 
udfordringer, selv 
varslingsniveauet for 
højvande.

For eksempel bliver det 
først kritisk, når vandet 
kommer over 200 cm i 
Esbjerg Havn, mens en 
vandstandsstigning på blot 
90 cm kan være kritisk ved 

Roskilde Fjord.

Flere data  til 
ekspertbrugere

Klimaatlas er skabt 
gennem et værdifuldt 
samarbejde med 
kommuner og en lang 
række aktører, som er i 
berøring med 
klimatilpasning i Danmark. 
Klimaatlas er derfor et 
nyttigt værktøj, når 
Danmark skal 
klimatilpasse til fremtidens 
vejr.

- Kommunerne planlægger 
klimatilpasningen af 
Danmark til en fremtid, 
hvor vi skal forvente mere 
ekstremt vejr på grund af 
klimaforandringerne. 
Klimaatlasset er et 
værdifuldt værktøj, da det 
giver os og vores 
samarbejdspartnere 
mulighed for at planlægge 
klimatilpasningen ud fra et 
troværdigt, ensartet og 
fintmasket datagrundlag. 
På den måde bidrager 
Klimaatlasset til de mest 
effektive klimaløsninger, og 
vi undgår fejlinvesteringer, 
fordi planlægningen sker 
på data der rækker 
hundrede år ud i fremtiden, 
siger chefkonsulent Lars 
Kaalund fra Kommunernes 
Landsforening (KL).

I denne omgang har 
brugerne af Klimaatlas 
ønsket data for, hvor ofte 

det nuværende 
varslingsniveau for 
højvande vil blive 
overskredet i fremtidens 
klima. Derudover har de 
efterspurgt adgang til de 
bagvedliggende 
klimamodeldata og daglige 
simuleringsdata 
(tidsserier), som derfor 
også er inkluderet i denne 
opdatering af Klimaatlas.

Eksempler

Her er en række eksempler 
på, hvor ofte 
varslingsniveauet for 
højvande vil overskrides i 
forskellige områder i 
Danmark. Eksemplerne 
gælder for slutningen af 
dette århundrede under et 
højt udledningsscenarie 
(RCP8,5). I dag varsles der 
typisk 0-2 gange om året 
det fleste steder langs 
kysten.

• Nordjylland – 140 
gange om året i 
Mariagerfjord.

• Midt- og Vestjylland – 
16 gange om året langs 
vestkysten.

• Østjylland – 70 gange 
om året i Aarhus Bugt 
og 120 gange om året i 
Lillebælt.

• Trekanten – 120 gange 
om året omkring 
Lillebælt.

• Sønderjylland – 34 
gange om året i 
Vadehavet og 110 
gange om året i den 
vestlige Østersø.

• Fyn – 120 gange om 
året omkring Lillebælt.

• København – 30 gange 
om året ved Køge bugt.

• Sydsjælland, Lolland og 
Falster – 70 gange om 
året langs Femern bælt.

• Bornholm – 4 gange 
om året.

Highlights om 
fremtidens danske 
klima i slutningen 
af dette 
århundrede

Alle tal er de ’bedste bud’ 
på værdier i slutningen af 
århundredet (2071-2100) 
sammenliget med i dag, 
med en fortsat høj 
udledning af CO2 (RCP8,5).

• Middelvandstanden i 
havet stiger, og 
stigningen accelererer. 
Vandet stiger mindst i 
Nordjylland og mest i 
det sydvestlige Jylland. 
Forskellen hænger 
sammen med 
landhævningen efter 
sidste istid. I 
gennemsnit stiger 
middelvandstanden 
med ca. en halv meter.

• Stormfloderne rammer 
langt voldsommere. Når 
middelvandstanden 
hæves, så vil en 
stormflod kunne få 
langt mere alvorlige 
konsekvenser, da 
vandet presses højt op 
over terrænet.

• Den stormflod, der i 
dag statistisk 
forekommer hvert 20. 
år, bliver en hændelse, 
der kan ske hvert eller 
hvert andet år.

• Den årlige 
gennemsnitstemperatu
r stiger med ca. 3,4 ˚C 
over hele landet. Der vil 
ikke være store 
regionale forskelle.

• Temperaturen kommer 
under frysepunktet 
omkring 30 dage per 
år, sammenlignet med 
cirka 80 dage i nutiden. 
Vækstsæsonen bliver 
næsten 3 måneder 
længere og vil vare 
omkring 11 måneder.

• Antallet af 
hedebølgedage stiger 
fra 2 til 9 dage per år. 
Varmebølger kan blive 
meget almindelige om 
sommeren. Vi kan 
forvente ca. 30 dage 
med varmebølge 
fremover sammenlignet 
med kun 9 i dag.

• Om vinteren stiger 
mængden af nedbør 
med knap 25 %. Da 
temperaturen samtidig 
er stigende, vil relativt 
meget af denne nedbør 
falde som regn.

• Om sommeren falder 
der omtrent samme 
mængde nedbør som i 
dag – men nedbøren 
bliver oftere fra kraftige 
byger.
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Vandet truer mere end 100 gange om året
DMI’s Klimaatlas 
viser nu, hvor ofte 
det nuværende 
varslingsniveau for 
højvande vil blive 
overskredet i 
fremtidens klima.

Af Patrick Viborg Andersen

Foto: Thomas Max Lægaard - AVISEN
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Inden første kvartal er slut 
påbegynder Folketinget 
forhandlingerne om en ny 
sundhedsreform, efter et 
massivt pres fra særligt de 
borgerlige partier. 

Regeringen har allerede 
spillet ud med en smule, 
der handler om at 
nærheden skal tilbage i 
sundhedsvæsenet. Dette 
følger det sundhedsudspil 
den borgerlige regeringen 
præsenterede op til valget 
– så der er bred enighed 
om, at sundheden skal 
flyttes tættere på borgerne.

- Jeg synes, det er en logisk 
og fornuftig udvikling med 
nærhed i sundhed. I de 
seneste mange år har vi 
arbejdet med 
specialisering, så vi nu er 
effektive og specialiserede. 
Nu er opgaven at 
kombinere effektivitet, 
specialitet med nærhed. 
Det handler både om 
behandling af ambulante 
og enkle forhold. Her er det 
vigtigt, at det sker tæt på 
eget hjem. Når det handler 
om den enkeltes 
efterbehandling er det 
afgørende, at det foregår 
tæt på hjemmet, siger 
Johannes Lundsfryd.

- Vi kan se at de nye 
supersygehuse er med 
markant færre 
sengepladser. Det er 
netop, fordi man i højere 
grad skal tættere på hjem 
igen efter behandling. Det 
er oplagt at tænke 
kommunerne og 
civilsamfundet meget mere 
ind. Det kan være 
hjemmeplejen, der skal 
tættere på eller nogle af de 
særlige indsatser vi i 
kommunerne gør. Det kan 
også være foreningslivet, 
der kan give mental og 
fysisk sundhed. Der er ting, 
vi kan gøre endnu bedre 
omkring forebyggelse, 
fortsætter Johannes 
Lundsfryd.

- Jeg tror, vi bruger 99 
procent på behandling og 1 
procent på forebyggelse. 
Det skal vi have pillet ved. 
Der er det, at en ny 
sundhedsreform vil være 
oplagt til at tænke, hvordan 

vi tænker den nære 
sundhed, supplerer han.

Flere positive effekter 
følger med nærhed i 
sundhed
Tidligere har man udflyttet 
opgaver fra regionen til 
kommunerne, men uden at 
pengene er fulgt med. Det 
bekymrer ikke Johannes 
Lundsfryd så meget, det 
vigtigste for ham er, at 
borgeren kommer i 
centrum.

- Det vil være logisk at 
pengene følger borgeren. 
Men jeg synes, man skal 
starte forhandlingerne med 
borgerne i centrum. Så kan 
man bagefter sørge for at 
pengene, er der hvor 
opgaven skal løses. Vi har 
eksempelvis lige landet en 
aftale mellem de 
syddanske kommuner og 
Region Syddanmark, hvor 
vi håndterer en opgave, der 
ellers var regional. Det er 
en fin måde at gøre det på. 
Så kigger vi ikke på den 
strukturelle enhed, men på 
at opgaven bliver løst bedst 
muligt for borgeren, siger 
Johannes Lundsfryd.

I Middelfart Kommune er 
man i gang med arbejdet 
omkring et sundheds- og 
frivilligcenter. Det skal 
kombinere den nære 
sundhed med 
civilsamfundet.

- Vi vil lave et 

sundhedscenter for at 
skabe en endnu sundere 
befolkning. Der er mange 
aspekter af det. Det der er 
kernen i det er nye 
rehabiliteringspladser, for 
de pladser vi har er 
nedslidte. Der har vi brug 
for nye og bedre pladser. 
Men vi kalder det et 
sundheds- og frivilligcenter. 
Det er fordi, vi har en 
ambition, der rækker ud 
over det sundhedsfaglige. 
Vi vil også gerne have 
nogle af de sociale 
organisationer tættere på 
sundhedsområdet, 
forklarer Johannes 
Lundsfryd og fortsætter:

- Har man været i 
behandling og har brug for 
en stor grad af hjælp efter 
at have brækket hoften, så 
kan det godt være, at det 
ikke er det eneste. Man 
kan også være ensom. Der 
er det oplagt, at man 
efterfølgende kan blive en 
del af et fællesskab. Det 
kan være at dele af 
genoptræningen skal 
varetages af 
idrætsforeningerne, når vi 
går udover de sædvanlige 
10 uger. Så vi vil gerne 
invitere civilsamfundet 
tættere på. Det er en fin 
vision og ambition at have. 
Vi arbejder meget med det 
her med at koble – også på 
andre områder.

Et af områderne hvor man 
allerede har koblet er på 

beskæftigelsesområdet.

- Vi har åbnet perronen 
som et 
beskæftigelsestilbud for 
handicappede, der er lagt 
sammen med vores 
entreprenørafdeling. Der er 
så medarbejdere, der tager 
et kæmpe socialt ansvar. 
Så det giver god mening at 
tænke løsningerne 
bredere, forklarer 
Johannes Lundsfryd.

Den nye kobling mellem 
sundhedstilbud og 
civilsamfundet kan give 
mange synergieffekter – og 
skabe bedre mental trivsel. 
Mange kronisk syge er 
også ensomme, men med 
civilsamfundet tæt på kan 
man skabe fællesskaber.

- Jeg tænker i høj grad, der 
er positive effekter. Jeg 
tænker, at vi tit tænker lidt 
snævert på det fysiske 
helbred, men det mentale 
helbred er virkelig også 
vigtigt. Mange der har 
fysiske skavanker har også 
nogle mentale 
udfordringer. Vi kender alle 
billedet med ondt i maven, 
men fordi der ikke fysisk er 
noget galt bliver man 
sluppet. Men den ondt i 
maven stammer fra 
psyken. Vi skal se på det 
hele menneske, lyder det 
afslutningsvist fra 
Johannes Lundsfryd.
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Borgmester hilser ny sundhedsreform velkommen
Nærhed i sundhed 
er en vision, som 
ikke kun 
politikerne på 
Christiansborg 
hilser velkommen, 
også borgmester i 
Middelfart, 
Johannes 
Lundsfryd, synes 
det er vejen frem. 
Det giver god 
mening – og det 
giver bedre 
sundhed og trivsel 
for borgerne, 
forklarer han.

Af Matthias Runge Madsen
Foto: Janus Bang - AVISEN
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- Rasmus avancerer fra en 
intern rolle som Group Vice 
President og vil spille en 
vigtig rolle i at sikre en 
kontinuerlig robust 
corporate governance på 
tværs af koncernens 
hovedforretningsområder 
inden for olie og shipping, 
offshore logistik og IT-
konsulentbranchen, 
meddeler selskabet.

Siden hans optagelse i 
topledelsen i 2019 har 
Rasmus bidraget 

væsentligt til den 
strategiske og økonomiske 
udvikling af Monjasa, som 
er blevet en global top 10 
leverandør af 
skibsbrændstof.

Påtager sig 
centrale 
økonomiske 
funktioner

Rollen som Group CFO 
kræver en dyb forståelse af 
Monjasas forretning og den 
samlede olie- og 
shippingindustri på tværs 
af Monjasas globale 
markeder. Rasmus 
Ravnholdt Knudsen skal 
varetage nøglefunktioner i 
virksomheden som 
finansiel rapportering, 
finansiering og 
bankforbindelser og 
business intelligence. 
Derudover vil han, i 
betragtning af Rasmus’ 
baggrund i jura, fortsat 

have ansvaret for Monjasas 
juridiske afdeling.

Som en del af Monjasas 
direktion vil Rasmus 
Ravnholdt Knudsen 
sammen med koncernchef 
Anders Østergaard og 
Group COO, Svend 
Stenberg Mølholt, drive den 
daglige forretning i 
overensstemmelse med 
Monjasas forretningsformål 
og rapportere til 
bestyrelsen.

Rasmus startede sin 
professionelle karriere som 
advokatfuldmægtig i 2012, 
men besluttede at forfølge 
en karriere inden for olie og 
shipping hos Monjasa 
Group i 2013.

Rasmus Knudsen startede 
som juridisk rådgiver og 
viste hurtigt sit stærke 
virksomhedstalent og har 
haft forskellige centrale 
interne stillinger i Monjasa 
Gruppen, før han blev 

udnævnt til Group Vice 
President i 2020.

Fra 2016-2018 arbejdede 
han fra Monjasas kontorer i 
Dubai, UAE, før han flyttede 
til sit hjemland og arbejder 
fra Fredericia.

Fakta om Rasmus 
Ravnholdt 
Knudsen 

Erhvervserfaring

• 2022: Monjasa, 
koncernøkonomi-
direktør

• 2020 - 2022: Monjasa, 
Group Vice President 

• 2019 - 2020: Monjasa, 
Group Director

• 2015 - 2019: Monjasa, 
Head of Legal & 
Advisory 

• 2014 - 2015 Monjasa, 
Head of Business 

Partners 
• 2013 - 2014 Monjasa, 

Legal Counsel
• 2012: Plesner 

Advokatfirma, 
advokatfuldmægtig

Uddannelsesmæssig baggrund

• 2009 - 2012: Aarhus 
Universitet, cand.jur.

• 2006 - 2012: Aarhus 
Universitet, 
bachelorgrad i jura

Monjasa får ny økonomidirektør
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Pr 1. januar 2022 
er Rasmus 
Ravnholdt 
Knudsen 
forfremmet til 
Group CFO for 
Monjasa Holding   
A/S.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: PR
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Forældrebetaling på 
dagtilbud har været en 
mærkesag for Venstre i 
flere år. Senest ved 
kommunalvalget fyldte det 
en betragtelig del af deres 
valgprogram, men den 
politiske vigtighed til trods, 
så kom informationer om 
voldsomme stigninger 
aldrig politikerne i hænde. 
Det er ikke godt nok, 
forklarer Pernelle Jensen, 
medlem af Fredericia Byråd 
for Venstre.

Sagen har to 
hovedudfordringer, som 
Pernelle Jensen på vegne 
af Venstres byrådsgruppe 
har søgt at få svar på. Men 
i skrivende stund er der 
fortsat ikke afklaring på, 
hverken den ene eller den 
anden del. Den primære 
udfordring ligger i 
beregningsgrundlaget for 
både takster til private 
tilbud og 
forældrebetalingen. 
Medarbejderne i 
forvaltningen kan ikke 
redegøre for indholdet i 
beregningerne, hvorfor de 
takster og beløb der er 
meldt ud til forældre og 
private tilbud ikke er 
retvisende.

Udover de matematiske 
udfordringer er der også et 
habilitetsproblem. Lederen 
af dagtilbud har kendt til 
den voldsomme stigning i 

forældrebetalingen i flere 
måneder, men valgte først 
to dage efter 
kommunalvalget at 
offentliggøre den politiske 
bombe. Spørgsmålet om 
habilitet kommer fordi 
selvsamme leder var en 
del af byrådet for 
Socialdemokratiet – og var 
på valg i november. Derfor 
undrer flere politikere sig – 
inklusiv kollegaerne på 
venstrefløjen, 
Enhedslisten.

Forlanger 
redegørelse

Pernelle Jensen har af flere 
omgange bedt om 
redegørelser i sagen, men 
den første redegørelse gav 
ikke indblik i udfordringen 
med det matematiske. 
Derfor har hun nu 
efterspurgt flere 
oplysninger.

- Jeg har spurgt til, hvordan 
det hænger sammen med 
de her 146 ekstra børn, 
der er dukket op. I 
redegørelsen vi har fået er 
der en konstatering af, at 
forældrebetalingen ville 
stige markant. Her 
indregner man så ekstra 
børn, for at bringe det her 
ned. Jeg har her spurgt til, 
hvordan det kan være, at 
de selv skriver, at 
børnetallet falder mere end 
forventet, men samtidig 
tilføjer flere børn, forklarer 
Pernelle Jensen og 
fortsætter:

- Her er jeg bekymret for, at 
minimumsnormering-erne 
kommer i fare. For kommer 
de her 146 børn, så er der 
ikke lagt budget til dem. Er 
minimums-normeringerne 
så i fare? Kommer de så 
ikke, så er der regnet med 
forældrebetaling der heller 
ikke kommer. Så uanset 
har man kastet området ud 
i uvished. Det er afgørende 
for Venstre at vi har gode 
normeringer. Vi vil gerne gå 
endnu videre – og vi vil 
gerne sænke 
forældrebetalingen.

Venstre har i flere år 
kæmpet for 
minimumsnormeringer – 
og gerne mere end det. 
Pernelle Jensen frygter 

meget, at de 
minimumsnormeringer 
man har vedtaget nu 
kommer i fare.

- Jeg synes det har skabt 
en usikkerhed, der sætter 
minimumsnormeringerne i 
fare, for det er et højt 
prioriteret område. Og 
samtidig vil jeg gerne have 
et svar på hvor de her børn 
kommer fra. For det giver 
ikke mening at lægge 
ekstra børn ind, når man 
selv konstaterer at der er 
faldende børnetal, siger 
Pernelle Jensen.

Økonomien skal 
løses - nu

De økonomiske 
udfordringer skal, ifølge 
planen, behandles ved 
første budgetopfølgning. 
Denne finder sted ved 
udgangen af første kvartal, 
men det er ikke godt nok, 
siger Pernelle Jensen. Der 
er behov for handling 
øjeblikkeligt. 
Kommunaldirektør Camilla 
Nowak har bebudet en 
ekstern bistand – og det 
hilser Pernelle Jensen 
meget velkomment.

- Man har behov for 
ekstern bistand til at regne 
de reelle takster ud. Man 
er lige nu ikke sikker på 
matematikken bag 
modellen. Det er meget 
bekymrende. Det gør mig 
rigtig bekymret for resten af 
takstbilaget. Så jeg synes, 
det er rigtig fint, at vi har 
eksterne med til at kigge 

på det, siger Pernelle 
Jensen.

- Det her må være en 
prioriteret opgave at 
komme til bunds i. For er 
der fejl skal vi finde dem og 
rette dem. For når de ikke 
kender matematikken bag, 
så ved de ikke om 
grundlaget er det rigtige 
eller ej. Så det haster. Det 
er både forældrebetalingen 
og alle private ordninger 
der er problemer med, 
fortsætter hun.

Retvisende budgetter har 
været et buzzword for 
byrådet i de seneste år. 
Men denne sag viser, ifølge 
Pernelle Jensen, med alt 
tydelighed, at det princip er 
lagt på hylden.

- Jeg synes, det står rimelig 
klart i den sag, der har 
været, at der er skabt en 
ubalance i økonomien. Det 
fremgår ret klart, at uanset 
hvad, så er området ikke i 
balance. Jeg synes, det er 
vigtigt at komme til bunds 
i, hvordan økonomien ser 
ud – nu. For det er for sent 
at vente 3-4 måneder med 
det. Starter vi et år med 
fare for 
minimumsnormeringerne? 
Det vil vi gerne sikre, at det 
ikke er tilfældet. Vi skal 
have økonomisk balance, 
siger Pernelle Jensen og 
fortsætter:

- Det flugter heller ikke 
med vores snak om 
retvisende budgetter. 
Lader man bare stå til, så 
er vi i en situation hvor 

man kommer til at mangle 
penge. Hvor skal de 
komme fra? Vi har ikke 
mere plads i 
servicerammen, vi må ikke 
bruge flere penge. Dels 
skal vi finde pengene til at 
opretholde balancen – og 
dernæst skal vi finde ud af 
om vi overhovedet må 
bruge dem. For det her vil 
kræve ekstra penge, hvis vi 
skal leve op til 
minimumsnormeringerne.

- Det er slet ikke ansvarligt. 
På ingen måde, slår 
Pernelle Jensen fast.

Usikkerhed om 
habilitet er aldrig 
godt

Om der har været tale om 
inhabilitet eller ej fremgår 
ikke eksplicit af den 
redegørelse der er lavet på 
nuværende tidspunkt, men 
enhver berettiget tvivl er 
ikke godt nok, forklarer 
Pernelle Jensen.

- Jeg kan se på 
redegørelsen, at det er 
meget påfaldende, at man 
ikke har orienteret os. For 
man har vidst det i meget 
lang tid. Det er pudsigt, at 
de kom to dage efter 
valget. Det er klart, at når 
man er embedsmand og 
kandidat til byrådet, så er 
det svært. For han har haft 
den viden. Det skaber en 
usikkerhed der ikke burde 
være der, siger Pernelle 
Jensen.

I dækningen af denne sag 

er det kommet frem, at der 
har været stillet spørgsmål 
fra flere byrådsmedlemmer 
til indholdet i takstbilaget. 
Svarene på disse 
spørgsmål har man, ifølge 
redegørelsen, kendt 
allerede i september. Men 
informationerne nåede 
aldrig videre – ikke før to 
dage efter 
kommunalvalget.

- Jeg forventer da 
selvfølgelig, at de svarer på 
de spørgsmål når de har 
svarene. De havde ikke de 
ting med til mødet som vi 
skulle bruge. Og der 
virkede det til, at de ikke 
var helt sikre, selv efter 
pausen, fordi vi stiller flere 
spørgsmål. Jeg har en 
fornemmelse af, at man 
ikke er helt sikker på 
tallene. Selvfølgelig har jeg 
en forventning om, at når 
man konstaterer stigninger 
i forældrebetalingen, et 
område der er meget 
politisk, at man så 
informerer politikerne om 
det, siger Pernelle Jensen 
og fortsætter:

- De sagde blot, at der var 
en udfordring. De nævnte 
ikke hvad det handlede 
om. Vi kunne have nået at 
rette til og finde de penge. 
Vi kunne have diskuteret os 
frem til en løsning. Men 
den mulighed fik vi slet 
ikke, for vi blev ikke 
informeret. Jeg sidder 
tilbage med en følelse af, 
at det handler om noget 
regneteknisk. Men det er jo 
bestemt ikke det, det er.

35 ONSDAG 19. JANUAR 2022

Venstre om takstsagen: Det er ikke ansvarligt
Taksterne på 
dagtilbudsområdet 
er fyldt med fejl, 
men alligevel skal 
der gå flere 
måneder før, der 
kommer styr på 
det. Ifølge Venstres 
Pernelle Jensen er 
det ikke ansvarligt 
– og ikke i 
overensstemmelse 
med byrådets 
vision om 
retvisende 
budgetter. Derfor 
kalder hun på 
handling med det 
samme.

Af Matthias Runge Madsen

Pernelle Jensen (tv) sammen med Susanne Eilersen (i midten) og kommunaldirektør Camilla Nowak. Foto: Patrick Viborg Andersen - AVISEN
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Den 42-årige Nadia 
Brønserud Esmann glæder 
sig over sit nye job hos 
Nordfyns Bank, hvor hun 
bliver en del af 
rådgiverteamet i 
Middelfart-afdelingen i 
Østergade. 

- Jeg er glad for at blive en 
del af en bank, hvor jeg 
kan arbejde tæt sammen 
med mine kolleger. Jeg er 
glad for en bank, hvor vi 
arbejder i en mindre 

afdeling, men med fokus 
på nærværet. Som rådgiver 
arbejder jeg med alt 
indenfor det private 
bankområde, så det er 
boligrådgivning, 
investering, pension, bilkøb 
og hvad der ellers er 
indenfor 
privatkundebehovet, 
fortæller Nadia Brønserud.

Med 20 år som rådgiver 
har Nadia Brønserud 
Esmann set bankverdenen 
forandre sig, og der er sket 
meget, fortæller hun.

- Rådgivningen er blevet 
mere centreret omkring de 
helt store livsbeslutninger. I 
gamle dage var det alt fra 
at hæve penge, lægge et 
budget, betale regninger og 
hjælpe med de små ting. 
Men det er i stor grad 
digitaliseret. I dag er det 
mere de store beslutninger 
som hus, investering, 
pension og bil, siger Nadia 
og tilføjer: 

 De fleste øvrige opgaver 
kan vi servicere via vores 
digitale løsninger, men når 
det er sagt, så er jeg meget 
glad for den private 
rådgivning. Jeg er meget 
nærværende i min 
rådgivning, jeg sætter mig 
ind i kundernes situation 
og økonomi, så jeg kan 
rådgive ud fra en samlet 
pakke. Sammen med 
kunden arbejder jeg altid 
for at finde den bedste 
løsning til økonomien, 
behovet og ønskerne. 

Hun begrunder skiftet til 
Nordfyns Bank med, at hun 
gerne ville retur til en 
mindre afdeling igen, som 
husker fra da hun 
arbejdede i Strib. 

- Jeg kan lide at være i en 
mindre afdeling. Det kan 
noget andet i forhold til 

fællesskabet med kolleger. 
Det er menneskeligt, at jeg 
har taget det valg at skifte 

arbejde. Jeg kendte flere 
på forhånd hos Nordfyns 
Bank, tidligere kolleger, der 
havnede her, så jeg fik lyst 
til et skifte. Jeg har fået 
spændende opgaver 
arbejdsmæssigt og der er 
gang i Middelfart, siger 
hun.

Befolkningsvæksten og 
udviklingen i Middelfart 
Kommune er med til at 
motivere hende. 

- Det er da fedt, at det går 
godt i vores kommune. Jeg 
bor selv i Strib med mine to 
børn og min mand, og vi 
lever i et trygt område, hvor 
der er gode forhold, skoler, 
fritidstilbud og et godt liv. 
Middelfart Kommune er et 
vækstområde, hvilket 
betyder, at der bygges og 
sker noget hele tiden. Der 
kommer store mængder 
tilflyttere, hvilket betyder, at 
der er ekstra meget at lave 
for os i banken, når der 
skal regnes og rådgives. 

Der er gang i 
boligmarkedet, hvilket jeg 
synes er meget positivt. 
Derudover har Middelfart 
meget at byde på med en 
fantastisk natur, en dejlig 
by og et værdifuldt område, 
hvilket gør mig glad, 
fortæller Nadia Brønserud 

Esmann. 

Fritiden bruger Nadia som 
yogalærer, og samtidig er 
hun ved at uddanne sig til 
kropsterapeut.

Kendt rådgiver skifter job
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Nadia Brønserud 
Esmann er startet 
som privatrådgiver 
hos Nordfyns Bank 
i Middelfart. Hun 
kommer med en 
baggrund som 
bankrådgiver 
gennem 20 år.

Af Andreas Dyhrberg Andreassen

Foto: PR
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Den 14. januar 1972 blev 
den nu 81-årige Dronning 
Margrethe indsat som 
Danmarks regent, da 
hendes far, Kong Frederik 
den 9. døde. Sådan skulle 
det ellers ikke have været 
da hun blev født den 16. 
april 1940. For ifølge den 
daværende grundlov var 
det den førstefødte søn, 
der var den naturlige 
arvtager til kronen. Og 
Kong Frederik havde fået 
tre døtre og ingen sønner. 
Derfor var det hans bror, 
Arveprins Knud, der skulle 
indtage tronen, hvis hans 
storbroder døde. Men 
sådan gik det som bekendt 
ikke, for Danmark fik en ny 
tronfølgelov og grundlov i 
1953, der sløjfede den 
forhenværende arvefølge 
og nu gjorde det muligt for 
døtre at arve tronen. 
Dermed var den dengang 
Prinsesse Margrethe blevet 
til Kronprinsesse 
Margrethe.

Den 14. januar 2022 
fejrede Dronning 
Margrethe således sit 50 
års jubilæum som regent 
over Danmark. Selvom det i 
praksis kun er af titel hun 
regerer, har hun fyldt 
meget i Danmarks historie. 
Ikke på grund af politiske 
beslutninger eller de store 
udskejelser, men primært 
som en følge af den 
popularitet hun har opnået 
med tiden. Mange 
danskere er i høj grad 
royalister, der mener pomp 
og pagt, Elefantordner og 
prangende slotte til de 
kongelige, er den bedste 
måde at vise sit land frem 
på. Dronningen hører til i 
samme liga som det rød-
hvide flag, Dannebrog, og 
måske endda også den 
ene eller begge af de to 
nationalmelodier.

Den mest markante del af 
Dronning Margrethes virke 
har været hendes 
traditionelle nytårstale, 
hvor hun år efter år har talt 
til nationen på TV 
nytårsaften. En ekstra 
tilføjelse til denne direkte 
kommunikationsform kom 
der i 2020, da 
coronapandemien sendte 
danskerne hjem på 
ubestemt tid i isolation, og 
Dronningen valgte at holde 
en tv-tale til nationen. I 
nytårstalerne har hun 
oftest markeret sig med 
bemærkninger om 
ordentlighed, omsorg og 
fællesskab. Det er 
sjældent at hun er trådt ud 
over stregen, hvilket måske 
også har været med til at 
styrke hendes popularitet. 
For det er især det danske, 
danskheden og Danmark, 
der har været det store 
tema i Dronningens liv.

I 1972 var Danmark et helt 
andet land end i 2022. 
Befolkningen var udpræget 
rundet af en 
arbejdermentalitet, hvor 
det industrielle 
produktionssamfund var 
dagens orden. Kvinderne 
var begyndt at komme ud 
på arbejdsmarkedet, men 
der var fortsat mange 
hjemmegående husmødre, 
hvis liv primært handlede 
om at tage sig af børn og 
mand. Derfor var det også 
en betydningsfuld gestus, 
at det var en kvinde, der 
blev sat ind som det 
symbolske overhoved for 
nationen. Ved siden af sig 
havde hun den fransk-
fødte Greve, Henri Marie 
Jean André de Laborde de 
Monpezat, der så blev 
omdøbt til Hans Kongelige 
Højhed Prins Henrik. Det 
nagede ham 
tilsyneladende grænseløst, 
at han ikke fik titlen som 
Konge. I de sidste år af 
hans liv fyldte det emne 
meget i sladderspalterne. 
Men i 1972 var han en 
mand, der accepterede at 
være underlagt sin kone, 
og det skete på et 
tidspunkt hvor det danske 
samfund var gennemsyret 
af patriarkalske værdier.

1970’erne var en 
revolutionsperiode for 

danskheden. Den unge 
generation tog kraftigt 
afstand til deres forældres 
idealer, og de skabte helt 
nye måder at se verden på. 
Denne Beatles-generation 
opstod i 1960’ernes store 
samfundsomvæltning, men 
fik først lov til at 
manifestere deres drømme 
i årtiet, der fulgte efter. Her 
kom de ud fra seminarer, 
universiteter og 
læreanstalter for at forme 
et nyt Danmark. Og 
dengang var mange af dem 
overvejende 
venstreorienterede, så det 
kunne mærkes. Der var 
plads til fællessang med 
guitaren, brede bukser, 
gadeteater, bofællesskaber 
og revolutionære sange. 
For drømmen var at skabe 
et mere retfærdigt 
samfund, og her spillede 
kapitalismen en hovedrolle 
som superskurken, man 
ønskede at få udryddet. 
Det var simpelthen helt 
umoderne ikke at være 
venstreorienteret, og man 
diskuterede alvorligt, hvem 
der var klasseforrædere.

Men Dronning Margrethe 
formåede også at bevare 
hovedet koldt indtil 
1970’erne løb ud. Og i 
1980’erne havde Beatles-
generationen fået børn, 
allerhelst en dreng og en 
pige, der passede ind i de 
velfriserede 
parcelhuskvarterer, der var 
skudt op allevegne. Så der 
skulle skaffes penge, og 
derfor måtte revolutionen 
vente til et mere belejligt 
tidspunkt. Håret blev 

klippet, jakkesættet kom 
på, og så blev det moderne 
at stræbe efter rigdom. 
Fattigfirserne blev 
kendetegnet ved at 
Kongehuset mest blev 
omtalt i forbindelse med 
Dronnings Margrethes 
sønner, der blev en del af 
det nyetablerede jetset. 
Kronprins Frederik, 
Dronningens arvtager til 
kronen, fik ganske vist en 
gratis Volvo på sin 18 års 
fødselsdag af bilfirmaet 
bag, men blev så også 
kendt for at køre stærkt. 
Men Dronningens 
popularitet var stabil, og 
selv om sønnerne hyggede 
sig, så forblev hun en 
central figur i den danske 
stats selvfortælling.

I 1990’erne forandrede 
samfundet sig markant, da 
computerrevolutionen 
havde sin begyndelse. Før i 
tiden havde de gamle 
papir- og tv-baserede 
medier været 
altdominerende aktører for 
formidlingen af samfundets 
informationsstrømme. Men 
med internettets fødsel 
begyndte en helt ny 
udvikling, hvor den enkelte 
begyndte at kunne 
udvælge informationer 
selv. Det var en udvikling, 
der gik rasende stærkt. 
Danskerne anskaffede sig 
computere i stort set alle 
hjem inden udgangen af 
årtiet. På det tidspunkt var 
de fleste ”online” via et 
modem, hvor man ringede 
op til en internetudbyder. 
Det skete via det 
daværende 

telefonnetværk, og betød at 
man reelt var optaget på 
linjen, hvis man var på 
internettet. Men som altid 
opdagede erhvervslivet 
potentialet i et nyt 
forbrugseventyr, så store 
danske virksomheder 
investerede massivt i 
informationsteknologien, 
hvor især forbedrede 
netværksforbindelser med 
højere og højere hastighed 
blev omdrejningspunktet 
for udviklingen.

På trods af denne totale 
modernisering af både 
informationsudbud og 
hastigheden på 
informationerne, forblev 
Dronning Margrethe og 
Kongehuset en yngling for 
de traditions-hungrende 
danskere. Den kolde krig 
var ved siden ende, da 
muren faldt i 1989, men 
for alvor da Sovjetunionen 
kollapsede i 1991. I det 
meste af Dronningens 
levetid havde konflikten 
mellem øst og vest 
defineret verdenshistorien. 
Og det betød også noget 
for Kongehuset, der med 
rædsel havde set den 
russiske Zar og hans 
familie blive udslettet i den 
russiske revolution i 1917. I 
den nye æra uden kampen 
mod den kommunistiske 
fjende, blev der mere plads 
til det royale, og især på 
den statslige moderkanal, 
Danmarks Radio, blev det 
højmoderne med lange 
transmissioner, hvor især 
Dronningens kjoler, 
smykker og hår fik omtalen 
op på nye højder.

Ved årtusindeskiftet var 
det mere fint end 
nogensinde at være 
Kongelig. Efter et årtusinde 
hvor adlen havde taget 
mere end godt for sig i det 
meste af Europa, hvor 
kongehuse startede krige 
alene på grund af 
familiære tvister, 
forfængelighed eller 
geopolitiske ambitioner, så 
holdte man i Danmark 
fortsat fast i den højtidelige 
stilart, for ingen kan vel 
undvære Dronning 
Margrethe. Op gennem 
nullerne fik Dronningen 
også udvidet sin familie 
gevaldigt. Der kom flere 
nye medlemmer af 
Kongehuset. Og frem til i 
dag har hendes fremtoning 
været præget af rollen som 
bedstemor og hende for 
bordenden. Den rolle har 
danskerne også elsket 
hende i.

Nu hvor Dronning 
Margrethe har fejret sit 50 
år på posten, er hun mere 
populær end nogensinde. 
Hun er i Danmark blevet en 
institution. Og hver gang 
hun dukker op til den ene 
eller anden højtidelighed, 
så står danskere klar med 
Dannebrog og store, 
måbende nej, ih og åh. 
Dronning Margrethe er en 
af historiens mest 
markante danske figurer, 
der i en nymoderne 
tidsalder, har formået at 
fastholde en tradition og 
en institution, på trods af 
det modernes samfunds 
udvikling.
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Dronning Margrethes 50 år som regent
I fredags var det 
50 år siden, at 
Dronning 
Margrethe blev 
regent, og hun er 
mere populær end 
nogensinde.

Af Janus Bang

Foto: Per Morten Abrahamsen ©
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