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Advokat Mads Thejl Hansen er en rigtig Fredericia- 
dreng, der har gået på Skjoldborgvejens Skole, og 

 bruger byens tilbud. Foto: Michael Svenningsen 
 
Fredericia - det er min by  
fredericia- Advokat Mads Thejl Hansen, 33 år, udgør sammen med Andreas Dyhrberg, 
Michael Bang og Louise Bjerre Dagbladets nye onsdagshold, der på skift vil skrive 
klummer i avisen. Det gør de i kærlighed til den by, som de bor eller arbejder i.  
 
Mads Thejl Hansen lægger ud. Han er i det daglige advokat hos Andersen Partners i 
Kolding. Han er kæreste med Zandra Møller Dons. Og så er han fredericianer med stort 
F. 
 
Han er født og opvokset i Fredericia, hvor han også bor i dag. Han gik på 
Skjoldborgvejens Skole og tog sin ungdomsuddannelse hos IBC i Fredericia. 
 
- Fredericia er min by. Der er kort til bæltet, uanset hvor man befinder sig. Der er 
smukke bygninger, der prydes af udsmykninger og spirer på toppen, storslået natur i 
bymidten i form af Volden og ikke mindst en fantastisk historie, der giver byen sjæl. Det 
kan ingen andre byer kan matche eller nogen sinde vil kunne matche, pointerer han. 
 
Når han skal vurdere, hvad der trækker op i Fredericia, er der ingen tvivl. 
 
På rette vej 
- Fredericia er ved at gennemgå en kulturændring, der er startet godt med en ambitiøs 
og storslået plan på Fredericia C og et erhvervsmæssigt fundament og vilje, der skaber 
et potentiale som et epicenter for erhverv i området omkring Danmark C. Planer, som 
aldrig er set tidligere i Fredericia, siden Hans de Hoffmanns plan om at Fredericia skulle 
have en havn, der ville være skelsættende for hele landet. 
 
- Der er samtidig sket en kulturændring af byen fra en kriminel by til en by med 
købmænd, uddannelser, officerer og kaserner. Dette på blot 13 år. Vi er på rette vej. 
 
Men der er et stykke vej endnu, siger han, der peger på, at der mangler videregående 
uddannelser trækker ned. Det skal der fokuseres på, hvis man vil have flere til at 
bosætte sig og vil skabe mere liv i byen.  
 
Hvordan ser en god dag i Fredericia ud? 
 
– En sommerdag til en 6. juli fest, hvor byen summer af liv, glæde og stolthed. Masser 
af folk i gaderne samt på cafeerne og i restauranterne. Inde som ude. 
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