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Bestyrelsesvalg 2017 

Vil du repræsentere
 120.000 medlemmer?

Stil op!

mppension.dk

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer   
til MP Pensions bestyrelse.

Alle medlemmer kan stille op. Som kandidat skal du 
 indstilles af mindst 25 medlemmer af MP Pension.   
Du skal melde dit kandidatur senest 1. november 2017   
kl. 12.

Se hvordan du stiller op på mppension.dk/valg2017



 

Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk

Nicaragua
Costa Rica
Panama
Eventyr i 3 vidt forskellige lande i Mellem
amerika. Sejltur på Nicaraguasøen og 
god tid i den stemningsfulde kolonitidsby 
Granada. Solnedgang og middag ved 
 Stillehavets kyst. Nationalparker, hænge 
broer i trætoppene, landsbybesøg og 
 kakaoplantage i frodige Costa Rica. 
 Caribisk stemning på øerne Bocas del 
Toro. Sejlads i kano til Emberaindianerne  
i Panama og til sidst frokost på Panama 
kanalen. Max 20 deltagere.
18 dage • halvpension • fra 28.800 kr.
12. til 29. januar • 26. januar til 12. februar 

Eksotisk rejse i Costa Rica. Monteverde 
ligger højt i det nordlige Costa Rica og er 
derfor tågeskov med en stor biodiversi
tet. På den caribiske side af landet er der 
sejlads på vandvejene i Tortuguero, og 
på Stillehavskysten besøger vi en anden 
nationalpark: Manuel Antonio. Rejsen 
slutter i San Jose. Max 20 deltagere.
15 dage • halvpension • 24.600 kr.
15. til 29. december

Guide Mario Marin viser sit land frem. Costa 
Rica er en grøn juvel. Landet har en tropisk 
frodighed uden sidestykke, og vi oplever 
regnskov, skovklædte bjerge, impone
rende vulkaner og mange dyr: Papegøjer, 
dovendyr, brøleaber. Vi bor på hyggelige 
lodges. Med landsbybesøg, kaffeplantage 
og varme kilder. Max 20 deltagere. 
15 dage • halvpension • 19.900 kr.
Afrejse: 2. til 16. marts 2018 

Marios Costa Rica
Eventyret begynder, når vi sejler dybt 
ind i junglen og tilbringer to døgn hos 
Emberaindianerne. Vi bor i et langhus på 
pæle. En anden oplevelse er besøget hos 
Naso-indianerne. Vi besøger en kaffe-
plantage, en ranch og har tid i Panama 
City. På øerne Bocas del Toro er der 
 caribisk stemning. Max 14 deltagere.
16 dage • halvpension • 26.900 kr.
1. til 16. marts 2018

Gustavos Panama Costa Rica

Mellemamerika

OGSÅ REJSER TIL: Argentina – Colombia – Trinidad & Tobago – Peru – Chile – Ecuador – Galapagos – og mange flere

Kompetencer skal dyrkes og udvikles, 
og her kommer Aalborg Universitet ind i 
billedet. Vi tilbyder en lang række efter- og 
videreuddannelser inden for områderne 
Ledelse, Læring og Pædagogik, Sundhed, 
Byggeri, Socialt arbejde og IT. Læs mere
på www.evu.aau.dk, eller kontakt
Susanne Jørgensen på tlf. 9940 9408
eller sj@aub.aau.dk.
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Sikke mange milliarder, der pludselig er i 
spil på finansloven. Sidste efterår, da der 
blev indført et uddannelsesloft, var det helt 
umuligt at finde 350 mio. kroner i statsregn-
skabet. Så blev der fundet lidt til at bløde 
loftet lidt op, men alle pengene kunne be-
stemt ikke findes. Nu er der pludselig et rå-
derum på 32 mia. kroner.

Danmark er et rigt land. Vi har i ud-
gangspunktet god velfærd, et godt uddan-
nelsessystem og råd til at holde hånden un-
der de svageste. I dårlige tider gennemfører 
politikerne reformer i krisens tegn – og der-
for ville det også være så klædeligt, hvis de 
folkevalgte valgte at rulle nogle af bespa-
relserne tilbage igen, når der nu viser sig at 
være masser af penge til 
rådighed.

De mange penge, der 
er i spil på næste års fi-
nanslov, åbner for en in-
teressant diskussion om, 
hvad der tjener samfun-
det bedst både på kort 
og langt sigt. Det er en 
kærkommen lejlighed til 
at tale om prioriterin-
gerne i samfundet. De 
store beløb, som rege-
ringen nu bringer i spil, 
minder os om, at vi ofte 
tager status quo alt for 
givet. Vi kommer lyn-
hurtigt til at tage udgangspunkt i den nuvæ-
rende situation og glemmer de reformer, der 
ifølge skiftende regeringer blev gennemført 
af nød for kun få år siden.

Det må nu være tilladt at have nogle vi-
sioner for, hvad der kan udrettes via finans-
loven. Når der nu er penge til at investere, 
vil det oplagte selvfølgelig være at investere 
der, hvor afkastet er størst. Danmark skal 
leve af veluddannede, dygtige mennesker, 
og der er brug for, at alle unge får en ud-
dannelse af højeste kvalitet. Derfor er det 
dybt problematisk, at finanslovsforslaget 
lægger op til, at omprioriteringsbidraget på 
uddannelsesområdet fortsætter, ja, det bliver 
endda forlænget et ekstra år, så der også i 
2021 lægges op til at spare 2 procent.

Det er let at få den offentlige sektor til at 
lyde som en kolos på lerfødder, der blot ko-
ster os alle sammen en masse skattekroner. 
Men lad os minde os selv om, at den offent-
lige sektor består af kvalificerede og velud-
dannede ansatte, bl.a. DM-medlemmer, der 
hver dag udvikler samfundet og bidrager til, 
at vi alle får mest muligt for skattekronerne.

Vi skal satse på flere områder, der brin-
ger samfundet og økonomien fremad – både 
i den offentlige sektor og i den private. Vi 
skal blive ved med at se på, hvordan sam-
fundet kan understøtte iværksættere og ska-
be flere akademiske arbejdspladser i de små 
og mellemstore virksomheder, hvor vi ved, 
at akademikerne skaber værdi.

Vi skal fortsat satse på 
klima og miljø, som er 
områder, hvor Danmark 
i dag er førende, og hvor 
vi ikke må lette foden fra 
speederen. Vi skal bakke 
endnu stærkere op om 
vækstindustrier som fx 
life science, hvor der er 
udviklingsmuligheder og 
arbejdspladser, hvis vi in-
vesterer rettidigt. Vi har 
gode muligheder for at 
skabe ny viden og mange 
nye arbejdspladser – både 
til DM’s medlemmer og 
til andre faggrupper, hvis 

der investeres klogt i fremtiden. Der 
kunne finansloven være mere vi-
sionær.

Lad os nu starte en dialog om, 
hvordan vores samfund skal ind-
rettes – og hvordan vi bruger mid-
ler mest fornuftigt i de år, hvor 
det går godt med økonomi-
en. Dermed sikrer vi også 
os selv mod hårde reformer, 
den dag økonomien vender 
igen.

Drop besparelser 
– sats på fremtiden

“Lad os nu starte 
en dialog om, 
hvordan vores 
samfund skal 
indrettes – og 
hvordan vi bru-
ger midler mest 
fornuftigt i de år, 
hvor det går godt 
med økonomien”.

Camilla Gregersen, 

Formand

Hans Beksgaard, 

Næstformand, DM Viden

Anders Christian Rasmussen,  

DM Offentlig

Anita Kildebæk Nielsen,   

DM Offentlig

Anne Bisgaard Pors,  

DM Offentlig

Karin Hjortshøj Pedersen,  

DM Offentlig

Lis Kræmmer, 

DM Offentlig

Signe Møller Johansen, 

DM Offentlig

Birgith Sloth, 

DM Leder

Bjarke Friborg, 

DM Privat og selvstændige

Helle Idland, 

DM Privat og selvstændige

Jens Groth Andreasen, 

DM Privat og selvstændige

Julia Bjerre Hunt, 

DM Privat og selvstændige

Sine Jensen, 

DM Privat og selvstændige

Erik S. Christensen, 

DM Viden

Janne Glerup, 

DM Viden

Olav Wedege Bertelsen, 

DM Viden

Steffen Juncker, 

DM Viden

Thomas Vils Pedersen, 

DM Viden

Tommy Dalegaard Madsen, 

DM Viden

Lea Friedberg, 

DM Studerende

Alan Kernahan, 

DM Studerende

Miriam Brems Knudsen, 

DM Studerende
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Hvorfor manipulerer statsministeren?
Regeringen har med sit skatteudspil medgivet, at det godt kan være, at HK’erens 
skattelettelser er mindre målt i kroner og øre end direktørens, men til gengæld er 
den større målt i procent!

“Dem, der får de relativt største skattelettelser med det, vi lægger frem i mor-
gen, det er folk på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Det er fx en HK’er”, 
sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) dagen før fremlæggelsen.

Det er lodret forkert.
Man kan direkte se af Finansministeriets egne beregninger, at man er nødt til 

at udelade dele af skattereformen, som primært kommer de højtlønnede til gode, 
for at nå det resultat. Det gælder lavere registreringsafgift på dyre biler og skat-
tefri arbejdsgiverbetalt telefon. Samtidig er forudsætningen for statsministerens 
påstand, at HK’eren og direktøren har samme husleje. Flere fremtrædende øko-
nomer kalder det uden tøven “misvisende” og slår fast, at både i kroner og øre og 
i procent får HK’eren mindre end direktøren.

Hvorfor manipulerer statsministeren så åbenlyst?
Det skyldes tre forhold:
For det første kan befolkningen ikke lide øget ulighed. I forrige nummer af 

Magisterbladet viste en Gallup-måling, at 68 procent af vælgerne mener, at po-
litikerne på Christiansborg bør arbejde på at mindske den økonomiske ulighed 
i samfundet. Målinger viser tilsvarende, at ca. 60 procent af danskerne er imod 
skattelettelser.

For det andet fremhævede Venstre igen og igen under valgkampen i 2015, at 
man ville give skattelempelser i bunden til helt almindelige danskere. Og det skal 
helst fremstå, som om man efter valget gør det, man sagde før valget.

For det tredje skal man have Dansk Folkeparti med om bord for at få flertal. 
Og Dansk Folkeparti hævder, at det er et parti for den helt almindelige dansker 
og et lønmodtagerparti, selv om partiet de seneste 20 år har stemt for 13 af de 16 
mest ulighedsskabende reformer i dansk politik.

Det største problem med regeringens skattereform og finanslov er imidlertid 
ikke, at regeringen lægger røgslør ud for en politik, som befolkningen ikke øn-
sker. Det er, at man putter penge i lommen på de velhavende på bekostning af de 
unge og Danmarks fremtid.

Hvis det nu var sådan, at skattereformen skabte en masse job til de unge, så vil-
le alt jo være fryd og gammen. Men den liberale tænketank Cepos har beregnet, 
at jobeffekten er meget beskeden, selv om skattelettelserne er historisk store. Til 
gengæld er ulighedseffekten også historisk stor. Den såkaldte gini-koefficient, der 
måler forskellen mellem rige og fattige, vil stige med 0,46 procent. Siden 2001 
har kun forårspakken fra 2009 øget uligheden i samme omfang.

Så mens mor og far sparer over 100.000 kroner på en Mercedes i E-klassen, 
så finder man pengene på juniors uddannelse. Grønthøsteren på uddannelserne 
fortsætter til 2021 i regeringens finanslovsforslag.

I 2012 brugte samfundet 75.800 kr. per studerende. Og når de studerende er 
færdige med at betale for mors og fars Mercedes i 2021, så er de videregående ud-
dannelser skåret til 64.900 kr. per studerende per år, viser finanslovsforslaget. 
Kortsigtet politik, som gør os dummere og fattigere.
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SRP-øvelser 
på DTU

Læs mere om øvelser og tilmelding på  www.dtu.dk/SRP

FORSØG, MILJØ, ENERGI, FØDEVARER, LASER, BIOINFORMATIK, KRYPTOLOGI, BOBLER, DESIGN OG BYG, 

METALDETEKTOR, MIKROBIOLOGI, HØJTALERE, SOLENERGI, 3D-PRINT, ELEKTRICITET, BATTERI, KINETIK, 

CT-SCANNING, SENSORER, MAGNETISME, RADAR, MOBILNET, DATABEHANDLING, KLIMAFORANDRING, 

ELEKTROMAGNETISME, FORURENING, PROGRAMMERING, KVANTE-INTERNET, AURORA, SAMARBEJDE.

Foto: Mikal Schlosser

Går du i 3.g og skal du skrive SRP?
I november kan du lave din SRP-øvelse 
i DTU’s laboratorier og værksteder. Ved 
øvelserne arbejder du sammen med andre 
elever samtidig med, at du har fokus på din 
egen SRP. Du får ny viden, bliver undervist 
af DTU’s studerende og forskere, bruger 

professionelt udstyr og får input fra andre 
elever. Øvelserne strækker sig over en eller 
to dage i november. 

Tilmelding åbner den 11. oktober.



På trods af gode konjunkturer og en 
arbejdsløshed godt i bund er det stadig 
meget svært for en restgruppe af lang-
tidsledige at finde arbejde. Også efter 
at deres dagpenge er sluttet. 

Mere end halvdelen af alle ledige, som 
har mistet dagpengene, er således stadig 
ikke i job et år senere. Det viser tal fra 
jobindsats.dk under Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering (STAR). 

I januar 2016 udløb dagpengene for 
1.531 dagpengemodtagere. 12 måneder 
senere havde bare 45 procent af dem 
status som lønmodtagere. De resteren-
de 55 procent har altså stadig ikke fun-
det et arbejde, et år efter at deres dag-
penge tikkede ud. 

“I et sikkerhedsperspektiv er det 
problematisk, at der er en gruppe på 
cirka 50 procent, som ikke er i arbej-
de. For dem er det sociale sikkerheds-
net enten ret lille eller stort set ikke-
eksisterende. De kan måske lige få til 
dagen og vejen, men det er formentlig 
slet ikke nok til, at de oplever en sik-
kerhed i deres arbejdsliv”, siger adjunkt 
på Center for Arbejdsmarkedsforsk-
ning (CARMA) på Aalborg Univer-
sitet Stine Rasmussen, som forsker i 
bl.a. arbejdsløshedsforsikring og atypi-
ske ansættelser.  

Akademikere er lidt bedre 
til at finde job
I januar 2016 mistede 164 akademike-
re dagpengene, og 88 personer var i 
arbejde et år senere. Det svarer til 54 
procent, og akademikerne er derfor 
lidt bedre til at finde arbejde end de 
øvrige langtidsledige. 

Blandt de øvrige ledige fra a-kasser-
ne mistede således 1.367 personer dag-
pengene på samme tidspunkt, og 602 
af dem havde fundet arbejde et år efter. 
Det svarer til bare 44 procent. 

Når dagpengene ophører, ryger 
mange af de ledige på en anden ydelse 
som fx kontanthjælp. En restgruppe 
ender dog med at få hverken ydelse el-
ler løn og har derfor ingen indkomst. 
Det gælder fx hver femte akademiker i 
den gruppe, som opbrugte dagpengene 
i januar 2016.

Med seneste dagpengereform, der 
trådte i kraft den 1. juli, er der blevet 
mulighed for fleksibel genoptjening 
af dagpengeret. Det skal medføre en 
større gevinst ved småjob, vikariater 
og få flere i beskæftigelse. 

Stine Rasmussen tror dog stadigvæk 
ikke, at der er tilstrækkelig fleksibili-
tet i systemet til at imødekomme dem, 
som ikke lige har et fast 8-16-job. 

“Den nye og mere fleksible genop-
tjeningsret gør det nemmere for den 
gruppe, der er i fare for at miste dag-
pengeretten, at genoptjene eller for-
længe retten til dagpenge. Det kan 

selvfølgelig give mere sikkerhed. Men 
det kan måske samtidig opleves usik-
kert for den enkelte at bevæge sig mel-
lem småjob og dagpengesystemet”, si-
ger hun.

Forenklinger skal forøge jobchancer
Professor på Roskilde Universitet Jon 
Kvist sad med i Dagpengekommissi-
onen, som står bag forenklinger og 
moderniseringen af dagpengesyste-
met. 

“Det nye system belønner arbejde 
med dagpenge i forholdet 1:2, hvor fx 
en times arbejde giver ret til to timers 
dagpenge. Håbet er, at flere ledige 
også med kortere ansættelser får en 
bedre tilknytning til arbejdsmarkedet 
under deres ledighedsperiode og der-
med står stærkere til at finde et varigt 
job”, siger Jon Kvist. 

Han forklarer, at kommissionen 
fandt, at det gamle dagpengesystem 
straffede ledige med under ét års arbej-
de i ledighedsperioden. Mange ledige 
fik ikke noget som helst arbejde, efter 
at de blev ledige, og til deres dagpenge 
ophørte, og selve systemet resulterede 
derfor i et meget stort udfald.

“Derfor handlede det om at udvikle 
en ny model, som får færre til at falde 
ud af dagpengesystemet, og hvor ledi-
ge får større tryghed. Fremover ophø-
rer dagpengene efter en længere peri-
ode end i dag – nemlig ikke bare efter 
to år, men efter to år plus det dobbelte 
antal timer af, hvad man har arbejdet 
under ledighed. Det giver en større 
grad af tryghed i systemet”, siger Jon 
Kvist.   

ET ÅR EFTER DAGPENGESTOP: 

HALVDELEN UDEN JOB
Over halvdelen af de ledige, som har mistet dagpengene, er stadig ikke i job et 
år senere, viser seneste tal. Langtidsledige akademikere er en smule bedre til at 
finde arbejde efter dagpengestop end øvrige ledige. 

“For dem er det 
sociale sikker-
hedsnet enten ret 
lille eller stort set 
ikke-eksisterende”.
Stine Rasmussen, adjunkt på CARMA 
på Aalborg Universitet
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I november kan du lave din SRP-øvelse 
i DTU’s laboratorier og værksteder. Ved 
øvelserne arbejder du sammen med andre 
elever samtidig med, at du har fokus på din 
egen SRP. Du får ny viden, bliver undervist 
af DTU’s studerende og forskere, bruger 

professionelt udstyr og får input fra andre 
elever. Øvelserne strækker sig over en eller 
to dage i november. 

Tilmelding åbner den 11. oktober.
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Antropologi tiltrækker elitestuderende med tårnhøje gennemsnit fra gymnasiet. 

Men frafaldsprocenten på det første års studier på antropologi rager med over 20 

procent op blandt de højeste på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Køben-

havns Universitet. Nu dropper instituttet alle karakterer på første år for at vær-

ne om de studerendes mentale sundhed. De skal lære at tage chancer, og de skal 

lære at fejle. “De studerende kommer jo kun ind, hvis de har tårnhøje karakterer, 

men pludselig er det ikke det vigtigste. Det er det budskab, vi gerne vil understre-

ge ved at fjerne karakterer fra første år”, siger Institut for Antropologis nye studie-

leder Heiko Henkel til Universitetsavisen.

SLUT MED KARAKTERER PÅ ANTROPOLOGI

PROCENTDEL AF A-KASSENS MEDLEMMER, DER MODTOG 
DAGPENGE I 2016, OG SOM BLEV SANKTIONERET:

Kilde: Jobindsats.dk
AJKS

Akademikernes A-kasse 

Magistrenes A-kasse

CA

Alle dagpengemodtagere

Min A-kasse 

Kristelig A-kasse

Det Faglige Hus

El-Fagets A-kasse

1,4 %

1,5 %

1,7 %

2,8 %

3,7 %

4,4 %

6,2 %

7,7 %

8,5 %

FERIERET TIL 
 NYUDDANNEDE 
KAN SÆNKE STRESS
Næsten hver femte medarbejder under 35 

år føler sig stresset. Det gør i dag de yng-

re til de hårdest ramte. Det viste seneste ar-

bejdsmiljøundersøgelse fra Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Men 

nu vil lønmodtagerne og arbejdsgiverne sikre fe-

rieret til nyuddannede, og det vil styrke kampen mod 

stress hos nyuddannede på arbejdsmarkedet, påpeger Lars Qvistgaard, 

formand for Akademikerne. 

“Det nye forslag vil føre til en kæmpe gevinst for de nyuddannede. 

Det er vigtigt at sikre, at alle medarbejdere får en god start på arbejds-

markedet. Og at de får de bedste vilkår til at holde til et stadig længere 

arbejdsliv. Dermed styrker regelændringen også virksomhederne”, siger 

Lars Qvistgaard.

“Vi er derhenne, 
hvor man ikke 
blindt skal dele 
gaver ud, hvis det 
samtidig er med til 
at underminere vel-
færdssamfundet”. 
Per Olsen, formand for LO Hovedstaden 
og initiativtager til fagbevægelsens 
nye kamp mod ulighed, om regeringens 
skatteudspil til avisen.dk. 

65
Så mange medarbejdere står til 

at miste stillingen i DR, efter at 

 ledelsen i DR onsdag lancerede en 

ny plan for DR’s fremtid under over-

skriften “Dansk kvalitetsindhold i en 

ny tid”. 25-30 stillinger skal nedlæg-

ges som en direkte følge af den sam-

lede plan, og derudover nedlægges 

30-35 stillinger som følge af Publice-

ringsplan 2018 og en række andre 

omdisponeringer og tilpasninger i 

DR’s indholdsproduktion.

Udmeldingen kommer ikke bag 

på Lars Trudsø, der er tillidsrepræ-

sentant for de godt 100 medarbej-

dere i DR, som er medlem af Dansk 

Magisterforening.

“Vi er selvfølgelig ikke glade for, 

at en del af vores medarbejdere og 

deres løn skal holde for i forhold 

til den her plan, men det har været 

præmissen siden sagen om den be-

talte frokostpause”, siger han.

Kilde: Magisterbladet.dk

AKADEMISKE A-KASSER SANKTIONERER MINDST
Højtuddannede medlemmer af a-kasserne oplever sjældent, at dagpengene stop-

per, fordi de har brudt reglerne. Derimod får ledige medlemmer i de gule a-kasser 

oftere en såkaldt sanktion eller en såkaldt ”dummebøde”.
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Karin M. Frei kommer fra den naturvi-
denskabelige verden og er cand.scient. 
i geologi, men har altid haft en stor in-
teresse for arkæologi.

“Da jeg var færdig med min kan-
didat i geologi, bankede arkæologien 
hårdere og hårdere på min dør. Jeg 
blev nødt til at lukke den ind og satte 
mig for, at jeg ville finde en vej, hvor 
jeg kunne kombinere min naturviden-
skabelige baggrund med arkæologi”, 
fortæller Karin M. Frei, som i 2016 
blev udnævnt til forskningsprofes-
sor ved Nationalmuseet og Danmarks 
første professor i arkæometri, som 
kommer af, at hun anvender naturvi-
denskabelige metoder på arkæologisk 
materiale.

Karin M. Frei er kendt fra DR’s se-
rie “Historien om Danmark”, hvor vi 

så hende få blanke øjne, da hun for 
rullende kameraer fik resultaterne fra 
strontiumisotopanalysen af Skryd-
struppigen og kunne slå fast, at hun 
ikke er født i Danmark. 

Skæbnefællesskab
Tidligere har hun vist, at Egtvedpigen 
kom langvejsfra til Danmark. Ligesom 
Karen M. Frei selv gjorde. 

Hun er født og opvokset i Argentina 
som barnebarn af danske udvandrere. 
Familien boede i en dansk koloni, og 
hendes mormor var mangeårig præst i 
den danske kirke i hovedstaden Buen-
os Aires. Da Karin M. Frei var 10 år, 
valgte familien at forlade det utrygge 
liv i et militærdiktatur og flyttede til 
Spanien. Men Karin M. Frei faldt al-
drig helt til. Hun følte sig rodløs, og 

som 17-årig rejste hun til Danmark for 
at søge sine rødder og sin identitet. 

Hun ved det ikke helt, men måske 
er det derfor, hun er så fascineret af 
at forske i, hvor folk kommer fra, som 
hun fx har gjort det med Egtvedpigen 
og Skrydstruppigen. Ved at analysere 
tænder, hår og tekstiler fra de forhisto-
riske kvinder har hun fundet ud af, at 
ingen af de to er født i Danmark, men 
er rejst hertil senere i deres liv. Analy-
serne er gennemført med strontium-
isotopmetoden, som hun selv har ud-
viklet for tekstiler, hår og negle.

Koblingen mellem naturvidenskab 
og humaniora
Det lykkedes Karin M. Frei at få et 
ph.d.-stipendiat, som gik på tværs 
af forskningsområder, da Danmarks 

Vores forhistoriske forfædre rejste langt videre 
omkring, end vi troede. Karin M. Frei har fået 

DM’s forskningspris inden for humaniora 
og samfundsfag for at videreudvikle 

strontiumisotopanalysen. En metode, som 
kan fastslå, hvor forhistoriske mennesker og 

materialer stammer fra.

Identitets-
forskning
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Grundforskningsfonds Center for 
Tekstilforskning på Saxo-Instituttet 
ved Københavns Universitet for 11 år 
siden slog et stipendiat op, som hand-
lede om tekstilforskning. 

“Jeg tænkte, at det var min chance, 
og skrev en ansøgning, hvor jeg præ-
senterede min ide om at kombinere 
arkæologi og geologi for at finde ud 
af, hvor ulden i forhistoriske tekstiler 
stammer fra”, siger Karin M. Frei. 

“Jeg fik stipendiatet og følte mig vir-
kelig heldig, for jeg har ikke hørt om 
andre med naturvidenskabelig bag-
grund, som har lavet en ph.d. på hu-
maniora”, siger hun.

Strontiumisotop som gps
Under ph.d.-projektet udviklede Karin 
M. Frei sine banebrydende analyseme-
toder, som hun er ble-
vet kendt for både her-
hjemme og i udlandet, 
og som blandt andet kan 
bruges til at fastslå, hvor 
forhistoriske tekstilers 
råmateriale stammer fra. 

“Strontium er et spor-
grundstof, der findes i 
naturen, og som vi op-
tager igennem det, vi 
spiser og drikker. Jorden 
har forskellige stronti-
umisotopsignaturer afhængigt af geo-
logien og dermed geografien. Man kan 
sige, at strontiumisotoper fungerer 
som en slags gps. Ved at analysere for-
historiske mennesker kan man derfor 
finde ud af, hvor de har opholdt sig i 
løbet af deres liv”, siger Karin M. Frei, 
som er leder af et projekt, som skal un-
dersøger mobilitet, identitet og sam-
fundsroller blandt bronzealderkvinder 
i Danmark.

Hun har stået i spidsen for at kort-
lægge de naturligt forekommende 
strontiumisotopværdier i Danmark og 
er nu i gang med at kortlægge flere 
steder i Middelhavsområdet.

Forskning på tværs
Hendes egen signatur er det tværfag-
lige. 

“Jeg synes, det er fantastisk at kun-
ne bruge naturvidenskabelige meto-
der til at belyse vigtige problemstillin-
ger inden for humaniora”, siger Karin 

M. Frei, som har en følelse af, at hun 
kommer tættere og tættere på at bely-
se livsfortællinger for de forhistoriske 
mennesker, hun undersøger. 

“Ved at arbejde med flere faglighe-
der kan vi lægge lag på lag i forsknin-
gen. Vi kan analysere både tøjet, de 
havde på, trækisten, de blev begravet 
i, det skind, de lå på, og ikke mindst 
indi viderne selv via deres skeletmateri-
ale. Til sidst kan vi kigge på alle  lagene 
i helikopterperspektiv og finde frem 
til, hvor disse mennesker kom fra, og 
hvilket samfund de levede i”, siger hun 
og fortæller, at det for hende er en stor 
ære at få lov til at undersøge resterne 
fra forhistoriske mennesker.

“Det er en helt speciel følelse at få 
lov til at arbejde med de her fund, som 
på mange måder er unikke. Jeg er ner-

vøs og fuld af respekt 
hver gang. Jeg føler lidt, 
at jeg får lov til at have 
en snak med dem og får 
lov til at fortælle deres 
historier”.

Hun fandt frem til, at 
Egtvedpigen flere gange 
har rejst frem og til bage, 
sandsynligvis mellem 
Tyskland og Danmark. 
At hun angiveligt har 
sultet undervejs og døde 

kort tid efter, at hun kom til Danmark 
for sidste gang. 

“Ved at bruge forskellige viden-
skabelige metoder eller ved at belyse 
samme emne fra flere vinkler, kan man 
både sikre, at konklusionerne holder, 
og fortælle en mere nuanceret histo-
rie”, siger Karin M. Frei, som motive-
res af at bidrage til det store historiske 
billede. 

“Vi ved nu, at folk i bronzealderen, 
altså for over 3.000 år siden, var  meget 
mere globale og lignede os mere, end 
vi har gået og troet. Og det giver også 
mig et nyt perspektiv på, hvem vi er, 
og hvor vi kommer fra”, siger Karin 
M. Frei.   

LÆS MERE OM DM’S FORSKNINGSPRISER PÅ DM.DK/FORSKNINGSPRISER

“Jeg føler lidt, 
at jeg får lov 
til at have en 
snak med de 
forhistoriske 

kvinder”.
Karin M. Frei
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DERFOR FÅR HUN PRISEN

Karin M. Frei får DM’s forskningspris 

inden for humaniora og samfundsvi-

denskab 2017 for at belyse helt nye 

aspekter af forhistorien med sin me-

todeudvikling og sine banebrydende 

forskningsresultater.

“Karin M. Frei har som den 

første nogensinde dokumenteret, at 

bronzealdermennesker kunne rejse 

hurtigt over meget lange afstande, 

og hun har givet os nye redskaber 

til at forstå grundlæggende sider af 

forhistorien både på det personlige 

menneskelige plan og på det sam-

fundsmæssige. Forskningen bidrager 

til at sætte vores egen historie i et 

nyt lys: Globalisering og samkvem 

med fjerne egne hører også oldtiden 

til”, hedder det i priskomitéens be-

grundelse for at tildele hende prisen, 

som er på 50.000 kroner.

KARIN M. FREI

• Forskningsprofessor i arkæometri 

ved Nationalmuseet.

• Født i 1973 i Argentina og flyttede 

til Danmark i 1991. 

• Cand.scient. i geologi.  

Skrev speciale i geokemi.

• Skrev ph.d. om uldtekstilers 

oprindelse. 



“Lad der blive lys”, sagde Gud på den 
første dag, da han skabte himmelen og 
jorden. Og det er præcis der, grænsen 
går for astronomernes indsigt.

“Vi er sådan cirka omkring dag ét 
i universets skabelseshistorie”, siger 
Darach Watson, som mener, at vi de 
seneste 20-30 år har været i fuld gang 
med at skrive skabelsesberetningen fra 
videnskabens synsvinkel. 

“Det var mørkt, og så kom det  første 
lys. Lige der er vi nu, og forhåbentlig 
kan vi snart se lyset fra de aller første 
stjerner og galakser”, siger Darach 
Watson, som er uddannet astrofysiker 
og lektor ved Dark Cosmology Centre 
på Niels Bohr Institutet ved Køben-
havns Universitet. 

Det er historien, der fascinerer ham. 
At han kan se tilbage i tiden og fin-

de ud af, hvad der er sket i universets 
leve tid. Det gør ham glad.

“Jeg vil fx gerne vide, hvordan stjer-
ner, galakser og liv udviklede sig til 
det, vi ser i dag. Og på en endnu større 
skala vil jeg gerne vide, hvordan hele 
universet er blevet til”. 

Gåden om mørk energi
Universet er ved at udvide sig. Men 
ikke nok med det. Udvidelsen accele-
rerer, og astronomerne aner ikke hvor-
for. Noget får det til at accelerere, og 
dette “noget” kaldes for mørk  energi 
og er fysikkens største udfordring. En 
udfordring, som Darach Watson er 
godt i gang med at løse.

“Ved at måle, hvordan universet er 
ekspanderet, og forsøge at måle det så 
langt tilbage i historien, som vi kan 

komme, tror jeg, det er muligt at finde 
ud af, hvad mørk energi er”, siger han.

Et stående problem i astronomi er 
at finde ud af, hvor langt væk noget er. 
Ved at regne ud, hvor meget lyset fra 
fjerne galakser spreder sig, kan man 
udlede, hvor langt væk galakserne er. 
Det kaldes rødforskydning, da lyset 
bliver skubbet mod den røde ende af 
lysskalaen, når det spreder sig. Men 
for at kalibrere denne skala skal astro-
nomerne være i stand til både at måle 
afstanden til et objekt direkte og måle 
dets rødforskydning. 

Darach Watson har opdaget en ny 
måde at måle afstande på. En op-
dagelse, der er vigtig for at forstå, 
hvordan universet har udvidet sig siden 
Big Bang. Metoden gør det for første 
gang muligt at måle effekten af mørk 

En natur-
historisk 

skabelses-
beretning

Darach Watson har opfundet 
en metode til at måle afstande 
i universet og har opdaget den 
fjerneste støvholdige galakse. 

Derfor får han DM’s natur viden-
skabelige forskningspris 2017.
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energi i universets tidlige historie, og 
dermed fortæller den også, hvordan 
kosmos historisk har udvidet sig.

Lyset bevæger sig 300 km på et 
milli sekund. Det betyder, at det tager 
otte minutter for lyset fra solen at nå 
os, og at lyset fra nærmeste stjerne når 
os efter fire år. Vores nærmeste store 
nabo galakse, Andromeda, er så fjern, 
at vi ser den, som den så ud for 2,3 
millioner år siden. 

“Jo fjernere galakser vi observerer, 
jo længere tilbage i deres historie ser vi 
dem. Det er en slags tidsmaskine, siger 
Darach Watson og forklarer, at man 
kan undersøge universets tilstand på et-
hvert tidspunkt i dets historie ved blot 
at lede efter flere og fjernere objek ter.

Lyset fra de sorte huller
Darach Watson har fundet ud af, at 
man kan måle afstande i universet med 
lyset fra aktive sorte huller. 

Hullerne er fysisk ret små. Selv det 
allerstørste sorte hul er ikke større end 
vores solsystem. Men de har en meget 
tung og tæt masse, så selv lys ikke kan 
slippe væk fra dem. På grund af hul-
lernes enorme masse, som er mellem 
et par millioner og nogle få milliarder 
gange solens masse, tiltrækker de gas 
og støv med en meget stor volumen, 
der danner en skive omkring det lille 
sorte hul. Tætheden i stoffet er så høj, 
at temperaturen stiger til over 10 mil-
lioner grader celsius. 

“Når gassen falder ned mod det 
 sorte hul med enorme hastigheder, 
 bliver det klemt i det relativt lille hul-
rum over et kort tidsrum, hvilket ska-
ber megen energi, og det opvarmer 
gassen”, siger Darach Watson.

Ud fra det lys, man observerer fra 
de sorte huller, kan man beregne lys-
styrken og udlede afstanden til dem, 
og det er denne afstandsmåler, han har 
opfundet. 

“Da sorte huller er stærkere lyskil-
der end næsten alt andet, vi har obser-
veret, kan de bruges til at måle, hvor-
dan universet udvidede sig helt tilbage 
til meget tidlige tider i dets historie”, 
 siger Darach Watson.

Astronomerne venter stadig på at se 
de allerførste galakser, som er særligt 
interessante.

“Vi forventer, at deres stjerner var 
meget forskellige fra de stjerner, vi 
ser i dag. De første stjerner var i stand 
til at danne støv i overraskende store 
mængder, og støvet gør det muligt at 
danne sollignende stjerner og plane-
ter”, siger Darach Watson, som har 
fundet evidens for det tidligste støv i 
universet, hvilket i sin yderste konse-
kvens betyder, at planeter kunne dan-
nes meget tidligt i universets historie.

Næste skridt: Liv i universet
Derfor er det også vigtigt at stille 
spørgsmålet: Hvornår og hvordan har 
det været muligt for liv at opstå?

“For at have liv skal molekyler, pla-
neter og almindelige stjerner med 
lange levetider ligesom solen være til 
stede. Uden støv har vi hverken mole-
kyler, planeter eller stjerner, så uden 
støv intet liv”, siger Darach Watson, 
som nu vil forsøge at finde ud af, hvor 
langt tilbage i universets historie der 
har været mulighed for liv.

“Er vi den første generation? Var 
liv muligt for 10 milliarder år eller 12 
milliarder år siden? Jeg vil forsøge at 
finde ud af, hvornår muligheden for 
liv har været til stede, og hvad det har 
krævet”, siger han. 

Det kan han ikke svare på alene, og 
han vil derfor samarbejde med andre 
forskere som geologer, geofysikere og 
biologer. 

“Vi skal fx finde ud af, hvad der skal 
til for at skabe og opretholde liv”, siger 
han.   

“Vi kalder det 
mørk energi, fordi 
vi ikke forstår, 
hvad det er”.
Darach Watson

DERFOR FÅR HAN PRISEN

Darach Watson får DM’s forsknings-

pris inden for naturvidenskab 2017.

“I 2011 påviste Darach Watson, at 

aktive, supertunge sorte huller har 

nogle karakteristika, der gør dem 

egnet til at bestemme afstande helt 

tilbage til universets barndom. Opda-

gelsen har betydning for forståelsen 

af, hvordan universet har udvidet sig 

siden Big Bang”, skriver priskomitéen 

i sin begrundelse. 

“I 2015 havde Watson et andet 

gennembrud i form af opdagelsen af 

den fjerneste støvholdige galakse. 

Dermed blev det påvist, at der danne-

des stjerner hurtigt efter Big Bang”, 

hedder det i priskomitéens begrun-

delse for at tildele ham prisen, som er 

på 50.000 kroner.

DARACH WATSON

• Lektor, Dark Cosmology Centre, 

Niels Bohr Institutet, Københavns 

Universitet. 

• Født i 1974 i Irland og flyttede til 

Danmark i 2003. 

• PhD i fysik, University College 

Dublin, Irland: X-ray and Infrared 

Spectrometry of BL Lacs, Quasars 

and SMPs.

KOM OG HØR KARIN M. FREI OG DARACH WATSON
29. september er der medlemsfest i DM. Om eftermiddagen uddeler vi forsknings-

priserne, hvor du kan høre de to forskningsprismodtagere Karin M. Frei og Darach 

 Watson tale om deres forskning og derefter en gæste tale ved Eske Willerslev. Om afte-

nen er der fest med DJ’s, mad, bar og underholdning. Det koster 90 kroner for medlem-

mer at deltage i festen. Hvis du er ledig eller studerende, koster det 40 kroner. 

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kalender.
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Da dagbladet Politiken i foråret be-
gyndte at bringe artikler om ROMU’s 
direktør Frank Birkebæks angiveligt 
brutale ledelsesstil og et hårdt bela-
stet arbejdsmiljø på museet i Roskilde, 
skete det på et for ROMU’s bestyrelse 
både heldigt og uheldigt tidspunkt. 

Heldigt, fordi Birkebæk forinden hav-
de meldt sin afgang. Dermed slap besty-
relsen for en konfrontation med museets 
stærke leder gennem hele 40 år. 

Uheldigt, fordi afdækningen af for-
holdene på museet skete, netop som 
man skulle finde en ny direktør. Ville 

man overhovedet få kvalificerede ansø-
gere til en topchefstilling i en muse-
umsorganisation, som lignede en sup-
pedas af opsparet utilfredshed?

Bestyrelsen traf i sidste ende et 
overraskende valg. For hvor museums-
ledere per tradition også har en muse-

INTERVIEW:

Erfaren djøf’er skal rydde 
op på ROMU

Det er ikke underligt, at arbejdsmiljøet på ROMU har været belastet, mener 
Det Danske Filminstituts hidtidige leder, Henrik Bo Nielsen. Som ny direktør for 
museet i Roskilde får han ansvaret for at rydde op.

Som leder er Henrik Bo Nielsen ifølge ham selv tyde-
lig, ordentlig og god til at få folk med sig. Nu skal han 
rette op på arbejdsmiljøet på Roskilde Museum. 
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umsfaglig baggrund, så har ROMU’s 
bestyrelse med Henrik Bo Nielsen ud-
peget en leder af profession, omend en 
leder, der med en fortid på dagbladet 
Information og 10 år på Det Danske 
Filminstitut har erfaring fra “kultur-
institutioner”.

Henrik Bo Nielsen, du kender Magister
bladets to år gamle afdækning af ROMU’s 
arbejdsmiljø, du har læst Politikens skri
verier om samme, og du kender museets 
 seneste trivselsmålinger, der blinker rødt. 
Hvordan vil du rydde op? 
“Jeg synes egentlig ikke, at det er un-
derligt eller chokerende, at der i en in-
stitution som ROMU, der har udviklet 
sig så voldsomt og så hurtigt, er ele-
menter, som ikke fuldt ud har spillet. 
Nu kommer der en ny høvding, og det 
er jo en god lejlighed til at tænke sig 
om og spørge: Hvad kan vi godt bru-
ge, og hvad kan vi ikke bruge? Så jeg 
er ikke bekymret”.

Din kommende vicedirektør og  nærmeste 
medarbejder, Iben Bækkelund Jagd,  bliver 
i Politiken beskyldt for at chikanere og 
overfuse medarbejderne. Hvad synes du 
om det?
“Det er vigtigt for mig at sige, at med-
arbejdere såvel som ledere vil få sam-
me gode eller dårlige behandling af 
mig, nemlig at vi starter fra scratch. 
Jeg kommer ind med et åbent sind og 
gør mine egne observationer og erfa-
ringer. Man har vaner og måder at ar-
bejde på, og jeg tror, at i en situation 
med et ledelsesskifte er det sundt for 
alle, at nogen kommer og ryster posen. 
Jeg læser og har en udmærket hukom-
melse, men jeg starter forfra og lader 
folk sætte deres egne ben”. 

På de fleste museer har man en fag
lig  ledelse, hvor du har en mere gene
rel ledelses profil. Så du kommer ind og er 
egentlig på bar bund. Hvad vil du gøre? 
“Der er givetvis medarbejdere, der me-
ner, at en faglig ledelse sikrer den hø-
jeste faglige ekspertise i kerneforret-
ningen. Jeg er generalist og er optaget 
af at få en masse beslutninger ud, hvor 
de folk, der ved bedst, befinder sig. 
Og jeg tror bestemt ikke, at det er så-
dan, at jo højere man kravler op i py-
ramiden, jo bedre bliver vidensniveau-
et. Men overblikket bliver forhåbentlig 

bedre. Jeg er sikker på, at du kan fin-
de folk, der siger, at jeg har været vildt 
topstyrende, men jeg tror, det er di-
rektørens lod, at vi interesserer os for 
de meget store linjer – og nogle bit-
te små detaljer, vi af forskellige årsager 
anser for enormt vigtige. Men det er i 
hvert fald min ambition at praktisere 
en ledelsesform, hvor lokal viden, ind-
sigt og beslutningskraft matcher bedst 
muligt. Men det er jo en ambition, der 
på gode dage lykkes. Og så er der alle 
de dage, hvor folk siger, at ledelsen 
blander sig i alting”. 

ROMU er opstået ved, at man har sam
menlagt en række selvstændige museer og 
skabt et såkaldt enhedsmuseum, hvor alt 
er organiseret på tværs. Det, der under 
ROMU fx hedder Museum Ragnarock, 
er i grunden bare et udstillingssted uden 
nogen selvstændig ledelse eller særligt til
knyttede. Vil du ændre på det?
“Det kan jeg ikke svare på nu, men det 
er klart, at det at give små udstillings-
steder krop og tyngde ved at gøre dem 
til en del af samme organisation for-
drer, at man får organisationen til at 
fungere på tværs. Ellers er det jo lige 
meget. Men jeg vil se på de erfarin-
ger, der har hobet sig op på ROMU, 
og prøve at udlede, hvad der fungerer 
godt og kan bygges videre på, og hvad 
der måske skal justeres. Der er sikkert 
“room for improvement”, men hvis 
man vender tilbage til lokalafdelinger 
med fuldstændig autonomi, så der bare 
er en overordnet ledelse, så taber man 
det hele på gulvet”. 

Har du besøgt ROMU som gæst?
“Ja”.

Har du haft en interessant museums
oplevelse for nylig?
“Jeg har haft flere. I sommeren besøg-
te jeg fx pavepaladset i Avignon med 
mine børn, og det var på mange måder 
overvældende. Mens mine børn var be-
gejstrede for paladset, var jeg overvæl-
det over hele tre kunstudstillinger, her-
under en med afrikansk samtidskunst. 
Det faldt jeg i staver over. For spørgs-
målet, jeg stillede mig selv, var, om vi 
er blevet bange for, at det, vi har, ikke 
er godt og interessant nok. Hvorfor 
skal jeg se afrikansk kunst i et pavepa-
lads? Så i øjeblikket er jeg lidt optaget 

af, om vi egentlig tror på kernen i det, 
vi laver. Om vi får pakket det ind i så 
mange lag, at man som betragter ikke 
ved, hvad fanden vi vil én”. 

Er ikke netop det nye rockmuseum i 
 Roskilde et eksempel på en spektakulær 
ramme, som lokker folk til at komme og se 
på indholdet? 
“Når jeg kigger på Ragnarocks akti-
viteter, så synes jeg, der er et tydeligt 
slægtskab mellem indpakning og sub-
stans, som de har været dygtige til at 
skabe, hvorimod jeg ikke kan få øje på 
det samme, når jeg kigger på afrikansk 
samtidskunst i et pavepalads”. 

Hvordan vil du beskrive dig selv som 
 leder?
“På samme måde som jeg vil beskrive 
mig som menneske. Jeg tror, jeg er ty-
delig, ordentlig, og så har jeg en evne 
til at få andre mennesker med mig på 
den opgave, jeg er i gang med”.   

• August 2015: På baggrund af 

en trivselsmåling peger tre 

eksperter i Magisterbladet 

på meget store 

ledelsesmæssige problemer 

på ROMU. 

• Januar 2017: ROMU’s leder 

gennem næsten 40 år, Frank 

Birkebæk, meddeler, at han 

går på pension.

• April 2017: Magisterbladet 

beskriver, hvordan en lang 

række spørgsmål, hvor 

medarbejderne udtrykte 

mistilid til ROMU’s ledelse, 

er udeladt i den seneste 

trivselsmåling.

• Maj 2017: Politiken taler 

med 20 anonyme kilder, der 

fortæller, at Frank Birkebæk 

og hans vicedirektør, 

Iben Bækkelund Jagd, 

rutinemæssigt overfuser og 

chikanerer medarbejderne.

• August 2017: Frank Birkebæk 

går på pension. Ny direktør 

bliver Henrik Bo Nielsen.

SAGEN KORT
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“Det er vildt at arbejde med 
noget, som er så integreret i 
byens liv. Alle har en hold-
ning, og når jeg møder nye 
mennesker eller er til fami-
liefest, skal der altid snak-
kes om mit arbejde.

Interessen for København 
som cykelby er så stor, at 
vi i teknik- og miljøfor-
valtningen modtager 60-
70 udenlandske delegatio-
ner om året og må sige nej 
til mange. Når de ser, hvor 
godt det fungerer, falder 
de bagover. At vi bruger 

håndtegn, eller at man kan 
cykle i en nederdel! Hvor-
dan gør vi det dog? Det er 
sjovt, for københavnerne 
definerer ikke sig selv som 
cyklister. At cykle er noget 
helt banalt, som man ikke 
tænker over.

En hollandsk cykelprofes-
sor har sammenlignet bi-
lister med gæs og cykli-
ster med stære. Bilisterne 
har klare regler, mens 
cyklisterne kan betrag-
tes som en sværm, hvor 
den enkeltes adfærd på-

virker de andres. Det, der 
gør folk mest frustrerede, 
er, når de ikke kan reg-
ne andres hensigt ud. Så 
når jeg cykler, gør jeg me-
get ud af at have øjenkon-
takt med mine omgivel-
ser. Jeg smiler. Der skal 
meget lidt til for at afvær-
ge trafikvrede.

Jeg har læst litteraturvi-
denskab og er langtfra en 
fanatisk cyklist. I hele mit 
liv tror jeg aldrig, jeg har 
cyklet en tur på mere end 
40 km.

Det er over 100 år siden, vi 
byggede den første cykelsti 
i Danmark. Og trods alle 
de teknologiske udviklin-
ger har cyklen fortsat den 
samme grundform. Det er 
noget almenmenneskeligt, 
som bare virker. Alle dan-
skere kan huske, hvordan 
de som barn opdagede den 
frihed, det giver at cykle. 
Det er ikke tilfældet, når 
man kigger til udlandet. 
Kun 3 pct af alle engelske 
børn cykler i skole. I Kø-
benhavn er det otte gan-
ge flere”.

De vil altid tale om mit arbejde
Alle har en holdning til Marie Kåstrups arbejde. Hun er leder af 
Københavns Kommunes cykelprogram.
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GENERATION 
FORNUFTIG

De unge er fornuftige som bare pokker: knokler sig hurtigt gennem studierne, 
drikker sig ikke helt så stive undervejs og holder økonomisk mådehold. Det ser 
godt ud på overfladen, men fornuften har en pris, siger forsker.

Min generation har 
enormt høje ambitioner.

Amanda Behrendt

Generelt betyder løbende 
feedback vildt meget.
Laurids Hvidberg Nielsen
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For den generation, der blev 
født i starten af 90’erne el-
ler senere, er trodsalderen 
for længst glemt. Hvor ung-
domsoprøret i 60’erne gik 
imod normerne med hash 
og fri sex, lytter nutidens 
unge i stedet til fornuftens 
stemme. 

De unge drikker og ryger 
mindre, starter tidligere på 
en uddannelse, bliver endnu 
hurtigere færdige med den 
og tager færre SU-lån un-
dervejs, viser flere studier. 

“De unge er, over en bred 
kam, meget strategiske med 
deres liv. De planlægger 
deres handlinger og har et 
enormt fokus i deres over-
vejelser. De spørger hele 
tiden sig selv: Har jeg nu 
valgt det rigtige? Er det her 
klogt?” forklarer Noemi 
Katznelson, der er forsk-
ningsleder på Center for 
Ungdomsforskning

Problemet er, mener No-
emi Katznelson, at fornuf-
ten er knyttet til angst.

“Det er en generati-
on med blikket stift rettet 
mod fremtiden, fordi der er 
en udbredt bekymring og 
usikkerhed om, hvad der 
vil ske med dem. Man op-
lever færre muligheder og 
flere forhindringer, som 
skal overvindes. Der er en 
fornemmelse af, at man skal 
opfylde en masse forvent-
ninger og krav for at lyk-
kes. Og med det kommer 
en angst for at vælge det 
forkerte”, siger hun. 

Livet er en labyrint
Det gælder i høj grad for 
unge på de videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
mener Malou Astrup Clem-
mensen, der er historie-
studerende og formand for 
Studenterrådet ved Køben-
havns Universitet. 

“Vi studerende taler 
utroligt meget om, hvad 
man nu skal vælge. Man 
prøver at gennemskue den 
labyrint, som uddannelses-
systemet og arbejdsmar-
kedet er, og så håber man 
bare, at man ikke løber ind 
i en mur”, siger hun.

“På overfladen ser det må-
ske fornuftigt ud, men det 
er ikke særlig smart. Og folk 
er ikke selv glade for det. De 
er trætte. Det er ikke unor-
malt at sidde til en fredags-
bar og tale om, hvem der nu 
har knækket nakken, for alle 
kender en håndfuld, som er 
gået ned med stress. Vi bli-
ver måske kaldt for generati-
on fornuftig, men vi er også 
generation stress”, siger Ma-
lou Astrup Clemmensen. 

Hun mener, at årsagen 
kan spores i de politiske re-

former, der presser de unge 
til at tage bestemte valg 
– herunder fremdriftsrefor-
men, SU-reformen og kvik-
bonus for tidlig studiestart.

“Vi er en generation, der 
virkelig er blevet ramt af 
politisk lyst til at få os til 
at vælge vores vej i livet så 
hurtigt som muligt. Det 
er enormt skræmmende at 
skulle vide, hvad man vil 
med sit liv, så tidligt – især 
når man samtidig skal opnå 
det så hurtigt som muligt”, 
siger Malou Astrup Clem-
mensen.

Det lader til, at de unge føl
ger de ældre generationers 
krav, selv om de hellere vil 

noget andet. Hvorfor ser vi 
ikke mere oprør fra de unge?
“Det er de studerende, der 
går på gaden, hver gang 
politikerne vil lave nye re-
former, som presser os 
mere. Der er masser af po-
tentiale i ungdommen, og 
mange vil gerne gøre mere 
for at kæmpe imod. De har 
bare ikke overskuddet. Det 
er individer, som er enormt 
pressede”, siger hun.

“Vi bliver også gjort 
voksne meget tidligt. Det 
betyder, at man er nødt 
til at kigge efter erfarin-
gen et andet sted end hos 
sig selv, hvis man vil finde 
sin vej. Så ja, man lytter til 
samfundet omkring sig, til 
sine forældre, til de autori-
teter, man kender”.

Voksendommen indtræ-
der tidligere i dag, bekræf-

ter Noemi Katznelson, og 
de unge lytter ganske rig-
tigt mere til de ældre end 
før. Men det betyder ikke 
nødvendigvis, at de ikke 
kæmper imod.

“Det er rigtigt, at vi 
ikke kan få øje på noget 
samlet oprør fra de unge, 
men der er alligevel bryd-
ninger på vej. Vi begynder 
for eksempel at se, at nogle 
unge takker nej til det of-
ficielle uddannelsessystem, 
fordi det er for presset og 
ufleksibelt. Vi skal passe 
på med at sammenligne de 
unge med dem før i tiden. 
Modstanden har en anden 
form i dag”.   

“Det er en generation med blikket 
stift rettet mod fremtiden”.

Noemi Katznelson, forskningsleder

• Er født mellem 1990 og 2005 

og bliver også kaldt “digitale 

indfødte” eller generation Z. 

• Strømmer i disse og de 

kommende år ud på 

arbejdsmarkedet. Ifølge 

Danmarks Statistik udgør unge 

mellem 18 og 28 år lidt over ti 

procent af arbejdsstyrken. 

• Er vokset op i en tid, hvor 

internettet er en naturlig 

del af livet, og mobilen er 

allemandseje.

• Er gået igennem de 

identitetsskabende år sammen 

med og på de sociale medier.

Kilde: Bøgerne “Generation Z 

zoomer ind” af Anna Frellsen, 

Sanne Dalgaard Madsen og 

Anne-Kristine Prag, og “Digitale 

indfødte på job” af Søren Schultz 

Hansen.

• I 2006 var det 31 procent 

af de 14-15-årige 

folkeskoleelever, der aldrig 

havde drukket sig fulde, 

røget cigaretter eller 

cannabis. I dag er det 53 

procent.

• I 2006 var det 44 procent af 

de unge på videregående 

uddannelser, der tog SU-lån. 

I 2016 var det 34 procent.

• I 2012 overskred 

humanistiske kandidater i 

gennemsnit den normerede 

studietid med 14,3 måneder. 

I 2016 var det 8,7.

Kilde: Ungeprofilunder-

søgelsen m.fl.

GENERATION FORNUFTIG

DE SERIØSE UNGE

Fortsætter på næste side
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1 Laurids Hvidberg 
Nielsen, hvad har du 

med dig ud på arbejdsmarke
det fra studiet, som adskiller 
dig fra ældre generationer?
Det må være den gode gam-
le med, at jeg er mere om-
stillingsparat og har større 
teknologisk forståelse. I mit 
studiejob på Det Kongeli-
ge Bibliotek, hvor jeg arbej-
der med at digitalisere kul-
turarv, kan jeg især mærke, 
at jeg har stærke teknologi-
ske redskaber.

2 Hvem er den gode chef 
ifølge dig? Hvad 

forventer du af vedkommende? 
Det er vigtigt, at ens chef 
er anerkendende, især når 
man er nyuddannet og bli-
ver kastet ud i en masse nye 
ting, for det er langt mere 
motiverende. Det er ikke 
sjovt, hvis man hele tiden 
føler, at man rammer en 
mur. Og generelt betyder 
løbende feedback vildt me-
get, så man har en fornem-
melse af, hvordan det går, 
og har mulighed for at for-
bedre sig og lære noget – 
og levere et bedre resultat i 
sidste ende. En årlig MUS-
samtale er jo fint, men hvis 
det er det eneste, så kan 
det ende med at blive me-
get symbolsk, hvis man re-
sten af året bare får lov til 
at passe sig selv. 

24-årige Laurids Hvidberg Nielsen 
læser historie på andet år på 
Københavns Universitet. For ham 
er drømmechefen anerkendende 
og sætter nogle klare rammer for 
arbejde og fritid.

MIN CHEF 

SKAL 
GIVE LØBENDE
FEEDBACK

For Laurids Hvidberg 
Nielsen betyder det 
langt mere at få løbende 
feedback fra en chef end 
én årlig MUS-samtale, der 
ifølge ham hurtigt kan 
blive til tom symbolik. 

3 Hvad er den optimale 
balance mellem arbejde 

og fritid for dig? Vil du gerne 
have det klart adskilt, eller 
trives du med, at det flyder 
sammen?
Jeg vil helt klart helst have 
det adskilt, men spørgsmå-
let er, om det er realistisk. 
Fx hvis man skal undervi-
se, så skal man jo også ret-
te opgaver og forberede sig, 
og der skal man selv fin-
de ud af at adskille det og 
lægge arbejdet fra sig. Men 
normalt er jeg ret god til at 
sætte nogle klare rammer 
for mig selv. Men det kunne 
være rart med en arbejds-
giver, der også skaber ram-
merne for at adskille det. 
Man kunne jo sagtens fore-
stille sig en chef, der kræ-
ver, at man fx også arbejder 
om aftenen.

4 Du er en del af en 
generation, som bliver 

kaldt “migmigmiggenerati
onen”. Kan en kommende 
arbejdsgiver forvente, at du og 
dine generationsfæller er en 
flok superindividualister? 
Det oplever jeg virke-
lig ikke. På historiestudi-
et er folk meget selskabeli-
ge, selvom nogle selvfølgelig 
er mere stræberagtige end 
andre. Men sådan er det 
jo altid. Vi har i hvert fald 
et virkelig godt studiemil-
jø, hvor det ikke er sådan, at 
folk holder kortene tæt ind 
til kroppen.
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“Jeg er mere 
omstillings-
parat og 
har større 
teknologisk 
forståelse”.
Laurids Hvidberg Nielsen

Fortsætter på næste side
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1 Amanda Behrendt, hvad 
har du med dig ud på 

arbejdsmarkedet, som adskiller 
dig fra ældre generationer? 
Min generation har enormt 
høje ambitioner. Ikke fordi 
tidligere generationer ikke 
har det, men det ligger me-
get dybt i os, at vi gerne vil 
klare os godt. Og sådan har 
jeg det også. For mig hand-
ler det om, at arbejdet kom-
mer til at fylde meget i mit 
liv. Derfor skal det ikke kun 
være noget, man har for at 
betale af på en lejlighed fx, 
men gerne bidrage med no-
get mere. 

Men nogle gange stiller vi 
måske også højere krav til os 
selv, end omgivelserne gør. 
Jeg søgte på et tidspunkt en 
praktikstilling i en større 
dansk ngo, hvor de efter-
spurgte enormt mange kva-
lifikationer. Jeg endte med at 
få stillingen og følte mig hel-
dig, for jeg oplevede det som 
meget høje krav. Men bag-

efter gav de udtryk for, at de 
mest så det som en “ønskeli-
ste” og ikke et krav. Men så-
dan opfatter jeg – og resten 
af min generation – det ikke.

2 Hvem er den gode chef 
ifølge dig? Hvad 

forventer du af vedkommende?
Det må være én, som har 
øje for hele tiden at udfor-
dre mig, især som nyud-
dannet. Én, der skaber nog-
le gode rammer for, at man 
fortsat udvikler sig og læ-
rer noget. Man hører tit, at 
folk i min generation kun 
bliver i job i to til tre år ad 
gangen. Men hvis jeg var i 
en stilling, hvor der er mu-
lighed for hele tiden at bli-
ve udfordret, så vil jeg ikke 
udelukke, at jeg godt kun-
ne blive i længere tid. Det 
er også vigtigt med en chef, 
som har blik for trivslen, og 
at man har det godt. Især 
når der i dag er så mange, 
der bliver syge af at arbejde. 

Amanda Behrendt er 25 år og 
læser på andet år af kandidaten 
på international business 
communications på CBS. Hun 
sætter ord på at være en del 
af en ambitiøs generation, der 
stiller høje krav til en chef om 
konstant at kunne udvikle sig 
og lære nyt i et job.

MIN CHEF 

SKAL 
UDFORDRE MIG
HELE TIDEN

Amanda Behrendt ville 
ikke have noget imod at 
blive i et job i flere år, 
hvis hun fik mulighed for 
løbende at blive udfordret 
og udvikle sig.

3 Hvad er den optimale 
balance mellem arbejde og 

fritid for dig? Vil du gerne have 
det klart adskilt, eller trives du 
med, at det flyder sammen? 
Nogle gange har jeg det 
fint med, at arbejde og fri-
tid flyder sammen, andre 
gange ikke. Men jeg kan 
have svært ved at styre det, 
for jeg er virkelig en ar-
bejdshest. Så hvis først jeg 
er kommet i gang, kan jeg 
hurtigt arbejde ti timer om 
dagen, indtil jeg er fær-
dig. Men også her kommer 
den gode chef ind i bille-
det, for i længden kan jeg 
godt køre mig selv ned på 
det. Så jeg trives bedst med 
en chef, der skaber ram-
merne for mere luft efter 
en intensiv periode, hvor 
man kan have arbejdet rig-
tig meget. 

4 Du er en del af en 
generation, som bliver 

kaldt “migmigmiggenerati
onen”. Kan en kommende 
arbejdsgiver forvente, at du og 
dine generationsfæller er en 
flok superindividualister?
På en eller anden måde er 
vi jo ekstremt individuali-
stiske. Og det kan godt lyde 
som en dårlig undskyldning, 
men det er lige så meget en 
reaktion på øget konkurren-
ce og hurtigere jobskifte. Så 
vi opfører os som individu-
alister uden egentlig at have 
lyst til det. Og der er jo al-
tid en grund til, at en for-
dom opstår, men der er godt 
nok også rigtig mange, som 
ikke er “superindividuali-
ster”. Sådan vil det jo altid 
være med de prædikater, der 
bliver sat på generationerne 
imellem.
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“For mig 
handler det 
om, at arbejdet 
kommer til at 
fylde meget i 
mit liv”.
Amanda Behrendt

Læs om Sune Koch Rønnow, der læser arkæologi og matematik MAGISTERBLADET.DK
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kontoen kan du faktisk få penge ud af at have 
penge i banken – og hvis du skal bruge  
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Ensomme studerende er mere stresse-
de. Mens tre fjerdedele af de ensomme 
studerende på universiteterne er stres-
sede, gælder det kun halvdelen af de 
ikke ensomme studerende.

Det viser en ny rundspørge, som 
1.092 studentermedlemmer i Dansk 
Magisterforening fra både bachelor- og 
kandidatuddannelserne har svaret på.

Omtrent 14 procent af de studeren-
de føler sig altid eller ofte ensomme 
på studiet. Blandt dem oplever 74 pro-
cent, at de ofte føler sig stressede. Til 
sammenligning er det 
48 procent af samtlige 
studerende, som ofte 
føler sig stressede.

Stressforsker og 
professor ved Aarhus 
Universitet og Aarhus 
Universitetshospital 
Bobby Zachariae er 
ikke overrasket over 
forbindelsen mellem stress og ensom-
hed. Han fortæller, at forskning gen-
nem snart 40-50 år har vist, at en af 
de vigtigste stødpuder mod stress er et 
godt netværk.

“Studier viser, at ensomhed er for-
bundet med højere sygelighed og dø-
delighed. Mennesker er sociale væsner, 
så ensomhed skal tages alvorligt”, siger 
han til Magisterbladet.

Søg støtte
Bobby Zachariae forklarer, at det er 
nemmere at fortolke og overskue om-
givelsernes krav, hvis man har mulig-
hed for at få støtte.

“Social støtte gør det nemmere for 
den enkelte at håndtere og mestre 
stress i hverdagen. Muligheden for at 
kommunikere til andre, hvordan man 

har det, giver et bedre perspektiv på 
det hele, og det øger oplevelsen af kon-
trol”, siger han.

Anita Eskildsen, der er stressfor-
sker ved Arbejdsmedicinsk klinik 
i Herning, anbefaler studerende at 
søge hjælp hos familie, venner og ikke 
mindst professionelle, når man ikke 
kan løse stressen på egen hånd.

Anita Eskildsen fremhæver vigtighe-
den af forebyggelse og understreger, at 
de studerende skal forsøge at ignorere 
politikernes “skræmmekampagner”.

“Politikerne be-
skriver ofte frem-
tiden som et sted 
forbundet med stor 
risiko. Studerende 
skal helst have høje 
karakterer, relevant 
studiejob, hurtigt 
gennem studiet og et 
godt netværk, hvis de 

skal finde arbejde. Ellers bliver vi over-
halet af de asiatiske lande. Den retorik 
skaber utryghed”, siger hun.

Cv-ræs
Anita Eskildsen råder også de stude-
rende til ikke at have for stort et fokus 
på cv’et, for det kan blive på bekost-
ning af sociale fællesskaber, motion og 
fritidsinteresser, som er beskyttende 
faktorer mod stress.

Professor Bobby Zachariae peger 
på, at forskning viser, at trivsel og stu-
diepræstationer hænger sammen. Ud-
dannelsesinstitutionerne bør derfor 
have øget fokus på, hvordan man bedst 
hjælper de studerende med at skabe 
fællesskaber.

“Det er ikke bare, for at de stude-
rende skal have det godt, men også 

fordi det hjælper dem med at blive 
bedre og klare studiepresset bedre”, si-
ger Bobby Zachariae.

På Københavns Universitet er stress 
et problem på tværs af institutionen, 
fortæller vicedirektør for uddannelse 
Anni Søborg. Det viste en undervis-
ningsmiljøvurdering foretaget på uni-
versitetet i 2016.

“Undersøgelsen viste, at vi havde en 
udfordring med stress, men også med 
ensomhed, dog i mindre grad. Så nu 
er alle fakulteter pålagt at udforme en 
handleplan”, siger Anni Søborg.

Anni Søborg udtaler, at institutio-
nen gerne vil påtage sig ansvarsrollen 
for at arrangere nogle længere, mere 
inkluderende studiestartsforløb, men 
hun påpeger også, at KU har en række 
tilbud, som studerende kan benytte 
sig af. 

“Jeg vil altid råde de studerende til 
at være aktive. Der er mange tilbud i 
studenterforeningerne, hvor man fx 
kan dyrke yoga og meditation. KU har 
også en idrætsforening, og vi ved, at 
fysisk aktivitet forebygger stress, så det 
håber vi, de studerende vil gøre brug 
af”, siger Anni Søborg.

Forkvinde for DM Studerende Lea 
Friedberg beretter dog om studerende, 
der henvender sig for at søge midler til 
arrangementer, som deres universitet 
har skåret fra – fx rusture og fester.

“Vi ved, at universiteterne er pres-
sede af milliardnedskæringer, men 
uanset bevæggrunde risikerer nedprio-
riteringen af de sociale tilbud at blive 
et dårligt valg, når manglen på sociale 
relationer på studiet skaber trivselspro-
blemer”, siger Lea Friedberg.   

Ensomme studerende 
stresser mere
Studerende, der føler sig ensomme på studierne, er markant mere stressede. 
Eksperter råder universiteter til at understøtte gode fællesskaber.

“Ensomhed er 
forbundet med 
højere sygelighed 
og dødelighed”.
Bobby Zachariae, forsker

DM Studerende og en række andre or-
ganisationer holder den 9. oktober en 
trivselskonference på Christiansborg. 
Læs mere på DM.DK

M A G I S T E R B L A D E T  0 8  ·  S E P T E M B E R  2 0 1 7

2 5S T U D I E M I L J Ø  af Farhiya Khalid · fkh@dm.dk



Sollyset skaber lysende pletter på de 
store bøgetræskroner i Fælledparken. 
Under dem bliver barnevogne tril-
let rundt på parkens stier, og en grup-
pe gråhårede kvinder har fundet et ro-
ligt hjørne til et spil kroket. Mod mig 
kommer en ung mand slentrende med 
solbriller og en cigaret bag øret. 

Den unge mand hedder Nicklas 
Austad. Han er 25 år og læser en-
gelsk og religionsvidenskab på Kø-
benhavns Universitet. For tiden læser 
han også bogen “Rigtige mænd går 
også i sort”, der er en selvhjælpsbog 
til stressramte og udbrændte mænd. 
Nicklas Austad er nemlig en af de 
universitetsstuderende, der både er 
ensomme og stressede, hvilket ifølge 
en ny rundspørge fra DM er en al-
mindelig kombination.

Vi sætter os ned på en bænk ved en 
af parkens søer, der er dækket til med 
grønne alger. Nicklas beskriver søen 
som sit tænksomme sted. Her har han 
brugt mange timer.

“Jeg har gået virkelig mange ture her 
og bare stirret ned i vandet og på æn-
derne for at tømme hjernen og tænke 
over tingene, da det stod slemt til. Det 
hjælper meget at være ude i det grønne 
og bare trække vejret”, siger han. 

Ensomt studieliv
Egentlig startede det hele meget godt på 
uddannelsen, og Nicklas Austad knyt-
tede gode relationer til sine medstude-

rende på engelsk. Men da han efter sin 
bachelor skulle over på tilvalgsfaget reli-
gionsvidenskab, kom ensomheden.

“Alle stod og delte sjove ferieminder 
fra sommerferien, for de havde fulgtes 
ad fra begyndelsen. Ingen talte med 
mig, og jeg følte mig som et spøgelse. 
Til sidst dukkede jeg op dag efter dag, 
åbnede mine bøger, spiste frokost ale-
ne og gik, så snart undervisningen var 
slut”, siger han.

Nicklas Austad beskriver ensomhe-
den og stressen som to størrelser, der 
fodrede hinanden. En ond cirkel. Han 
fumler lidt med sin cigaret og fortæller 
med en rolig stemme, at hans ensom-
hed på studiet også gjorde det sværere 
for ham at bede om hjælp i forhold til 
stressen. 

“Jeg følte mig jo ensom, så jeg turde 
for eksempel ikke spørge mine medstu-
derende om studierelevante ting, så jeg 
gik alene og stressede og bekymrede 
mig. Jeg følte mig ret utilstrækkelig, og 
det førte til mange ubehagelige tan-
ker”, siger han. 

Mange jern i ilden
Men stressen var ikke blot studierela-
teret, for Nicklas Austad havde man-
ge jern i ilden uden for studiet. Han 
arbejdede som sprogmedarbejder og 
bartender, han var frivillig spejder-
leder for en gruppe drenge, gangfor-
mand på sit kollegium og chefredaktør 
på kollegiets magasin. 

Da han så denne sommer skulle afle-
vere en større skriftlig opgave på reli-
gionsstudiet, knækkede filmen.

“Jeg havde det, som om jeg havde en 
storm af lyn og torden i brystet. Jeg 
havde også en høj hvilepuls. Den fø-
lelse ønsker jeg virkelig ikke for nogen. 
Jeg havde nok gang i for meget, men 
jeg var faktisk bange for, at jeg ikke la-
vede nok, for man hører jo hele tiden, 
at det bliver svært for os humanister”, 
fortæller Nicklas Austad.

Nicklas tog derfor konsekvensen af 
stressen og “blankede” sin religionsek-
samen, og efterfølgende har han skruet 
gevaldigt ned for de mange projekter. 

“Jeg følte mig meget alene. Jeg havde 
jo ingen at gå til, og det var en af de ek-
samensopgaver, hvor man selv skal fin-
de pensum og vejleder, og der var ingen 
undervisningstimer. Jeg skammede mig 
meget over ikke at kunne aflevere, men 
jeg måtte indse, at jeg havde brug for 
hjælp”, fortæller Nicklas Austad. 

Med hjælp fra sin mor og en god 
veninde fik Nicklas Austad mod til at 
tage kontakt til sin læge og en af de 
psykologer, Studenterrådgivningen har 
tilknyttet.

“Jeg har nok været en af de der typiske 
mænd, der ikke ville se i øjnene, at jeg 
havde brug for professionel hjælp. Men 
det giver allerede noget ro nu at vide, at 
jeg er i kontakt med de rigtige, der kan 
give mig nogle værktøjer til at løse det 
her problem”, siger Nicklas Austad.   

En storm  
af lyn og torden 
i brystet
Nicklas Austad følte sig utilstrækkelig og ensom på studiet, selv 
når han var omgivet af mennesker. Han beskriver ensomheden 
og stressen som to størrelser, der fodrer hinanden. En ond cirkel.
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“Jeg har nok været 
en af de der typi-
ske mænd, der ikke 
ville se i  øjnene, at 
jeg havde brug for 
professionel hjælp”. 
Nicklas Austad, studerende ved Køben-
havns Universitet
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Du skal ikke 
være god til alt!

Ensomhed og stress er en udbredt følelse på universiteterne. “Der er en meget 
usund præstationskultur, der gør det nemt at føle sig utilstrækkelig”, siger 
psykolog fra Studenterrådgivningen.

Læs “Studerende stresser mere end lønarbejdere” på MAGISTERBLADET.DK

Lea Allouche har hverken fundet 
et fagligt eller socialt fællesskab 
på danskstudiet. Til gengæld har 
hun fået venner på sit kollegium.
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Lea Allouche læser dansk på Køben-
havns Universitet og er i gang med at 
lægge sidste hånd på sit speciale. Hun 
er en af de universitetsstuderende, der 
kender følelsen af stress og ensomhed 
på studiet. 

Lea Allouche har deltaget i en rund-
spørge fra Dansk Magisterforening, 
der viser, at næsten halvdelen af de ad-
spurgte ret ofte eller meget ofte er ner-
vøse eller stressede, og at ensomhed 
er en udbredt følelse blandt de stude-
rende. 

Tidligt i studietiden valgte Lea Al-
louche det sociale på studiet fra, fordi 
hun syntes, at der manglede et fagligt 
fællesskab. 

“Rustiden handlede nærmest ikke 
om det faglige. Det var svært at tale 
med andre om fx litteratur, og jeg hav-
de ikke følelsen af, at vi udgjorde et 
særligt fagligt fællesskab. Så efter no-
get tid besluttede jeg mig for at satse 
på det faglige og i en vis grad vælge 
det sociale fra. Det gør, at jeg nok har 
været meget alene på studiet”, siger 
hun til Magisterbladet.

Den “faglige ensomhed” har fået 
hende til at føle sig som en fremmed.

“Oftest har jeg ikke betragtet uni-
versitetet som et rart eller hjemligt 
sted, som var mit, fordi jeg snarere 
forbandt det med stress og ensomhed. 
Følelsen af ikke at have haft et fagligt 
interessefællesskab har betydet, at jeg 
ikke har følt et særligt tilhørsforhold 
til mit studium og i det hele taget en 
faglig stolthed”, siger hun.

Ensomme isolerer sig
Lea Allouche er langtfra alene. Santos 
Paz Perez er psykolog og taler til dag-
lig med mange studerende, der oplever 
både stress og ensomhed på studiet. 

Santos Paz Perez sidder i Studenter-
rådgivningen, som bruges af studeren-
de fra RUC såvel som fra Københavns 
Universitet og University College 
Sjælland. Her kan man bestille tid til 
at tale med psykologer og socialrådgi-
vere og deltage i forskellige workshops 
om bl.a. stress og eksamensangst.

Santos Paz Perez oplever i sine sam-
taler med de studerende, at ensom-
hed stresser og gør det svært at søge 
hjælp.

“Når man er ensom, kan der være 
en tendens til at isolere sig og måske 
ikke søge den hjælp, man har behov 
for. Det siger sig selv, at hvis man ikke 
taler med andre om sine udfordringer, 
så tror man, at man er den eneste, der 
har et problem, men det er man ikke”, 
siger Perez.

Lea Allouche bor på P. Carl Peter-
sens Kollegium i Charlottenlund, og 
netop denne boform er en af de ting, 
der har hjulpet hende, når hun har følt 
sig mest alene og stresset på studiet.

“I løbet af studietiden har jeg brugt 
mine venner uden for studiet meget, 
for eksempel mine medkollegianere. 
Især nu, hvor jeg skriver speciale, som 
til tider har været meget stressende, 
har jeg haft meget glæde af mine ven-
ner på kollegiet”, siger Lea Allouche.

Usund præstationskultur
Psykolog Santos Paz Perez oplever, at 
flere og flere studerende kæmper med 
en usund præstationskultur. 

“De stude-
rende tror, at 
de skal være 
gode i alle fa-
cetter af livet. 
De skal være 
gode til alting. 
De skal præ-
stere på stu-
diet, socialt og på studiejobbet. Mange 
studerende sammenligner sig med de-
res medstuderende og har en forestil-
ling om, at de andre klarer sig bedre. 
Det er meget nemt at føle sig util-
strækkelig”, fortæller Perez. 

Det nikker studenterpræst Ulla 
Pierri Enevoldsen genkendende til. 
Hun taler med studerende på Roskilde 
Universitet og mener, at meget af det 
høje stressniveau hænger sammen med 
tidens krav.

“Der er efter min mening desvær-
re opstået et foruroligende præstati-
ons- og konkurrencesamfund, hvor de 
studerende er blevet en slags råstof. 
Universitetet opfattes i den forbindelse 
ikke længere primært som et lærings- 
og forskningsrum, men som et for-
stadium til arbejdslivet, og det påvir-
ker mange af de studerende, jeg taler 
med”, siger hun. 

Studenterpræsten mener, at den-
ne generation har været tvunget til at 
tænke konkurrenceminded det meste af 
deres liv, og at det derfor er vigtigt at få 
aftabuiseret stress og behovet for hjælp. 

“Vi er gået bort fra det fællesskabs-
orienterede, så det er vigtigt at aftabui-
sere og afdramatisere stress og ensom-
hed og være solidariske med hinanden. 
Det må ikke kun ses som et individuelt 
problem”, siger Ulla Pierri Enevoldsen.

Gruppesamtaler
Santos Paz Perez oplever også, at de 
studerende har høje forventninger 
til sig selv. Det er dog ikke i sig selv 
usundt, men problemet opstår, når de 
forventninger ikke bliver indfriet, og 
den enkelte studerende vender proble-
merne indad. 

“De studerende skal indse, at der 
ikke er noget galt med dem. Der er en 
tendens til at bebrejde sig selv for alt, 
hvad der er galt, og det prøver vi at 
hjælpe dem med at komme væk fra. Vi 

skal have talt om og 
dermed normaliseret 
disse problemer”, si-
ger han.

Det forsøger beg-
ge rådgivere at gøre 
ved at tilbyde grup-
pesamtaler og work-
shops om både stress 

og ensomhed. Ulla Pierri Enevoldsen 
ønsker dog, at man kunne tilbyde de 
studerende mere kontinuitet.

“Jeg tilbyder gruppesamtaler om 
blandt andet ensomhed og andre eksi-
stentielle forhold. Men det er ikke alle, 
der kommer flere gange, så jeg synes 
i høj grad, der mangler kontinuitet i 
trygge rum, hvor man kan komme og 
gå”, siger hun. 

Lea Allouche er snart færdig på stu-
diet og har ikke nået at benytte sig af 
nogen af universitetets tilbud. I stedet 
har det virket stressdæmpende at be-
væge sig.

“Jeg dyrker yoga, løber og går slack-
line, som jeg sætter meget pris på i 
dagligdagen. Det er dog ikke kun for 
at afhjælpe stress og ensomhed, men 
også fordi jeg synes, det er vigtigt at 
have interesser og fællesskaber uden 
for studiet”, siger hun.   

“De studerende tror, 
at de skal være gode i 
alle facetter af livet”.
Santos Paz Perez, psykolog
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Se muligheder

Bliv en bedre 
studerende

Magistrene vil gerne hjælpe dig igennem studiet på bedst mulige måde. Derfor tilbyder vi vores studiemedlemmer en masse 
værktøjskurser, som både kan styrke dine kompetencer på studiet, men også på studiejobbet og i livet efter studiet. 
Vi udbyder blandt andet:

Excel for humanister Latex Eksamens angst InDesignPræsentations træning

50%

Danmarks 
mest attraktive 
studieforsikringop

til

Rabatten gælder et år efter endt studie
Som studiemedlem af Magistrene får du Danmarks 
mest attraktive studieforsikring med op til 50% rabat. 
Sms DMFORSIKRING til 1245 og få et tilbud.

Se alle kurser og tilmeld dig på magistrene.dk

Bliv aktiv i DM
Som aktiv i DM Studerende skal man være med til at 

planlægge foredrag, panel-debatter, virksomhedsbesøg 
og sociale events. Du får blandt andet erfaring med:

Samarbejde
Eventplanlægning

Projektledelse
Skriv en mail til dm@dm.dk, 

hvis du er interesseret.

DM Politik
Magistrene er aktive indenfor uddannelsespolitik 
og arbejder for flere midler til uddannelserne. 
Vi kæmper blandt andet for:

 At bevare din SU
 At der bliver investeret i 

kvaliteten af din uddannelse
 Et bedre studiemiljø med færre 

stressede studerende

rabat
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Samtidig med at regeringen ønsker hi-
storisk store skattelettelser til dansker-
ne, kan uddannelsesområdet imøde-
se fortsatte besparelser. Det fremgår 
af regeringens forslag til næste års fi-
nanslov, hvor de videregående uddan-
nelser endnu en gang bliver pålagt en 
besparelse på 2 pct., som ifølge forsla-
get forlænges til 2021. 

Konkret betyder besparelserne, at 
eksempelvis universiteterne i 2018 har 
1.200 kr. mindre per studerende. Iføl-
ge finanslovsforslagets fremskrivnin-
ger er der over en 10-årig periode fra 
2012 til 2021 tale om en besparelse på 
14,5 procent per studerende. 

DM’s formand, Camilla Gregersen, 
undrer sig over, at regeringen igen ud-
sætter uddannelsesområdet for bespa-
relser, samtidig med at finansminister 
Kristian Jensen er kommet med det 
“højeste vækstskøn siden 2006”. Hun 
mistænker regeringen for at ville gøre 
2-procents-grønthøsteren permanent.

“Omprioriteringsbidraget er i dag 
blevet en pengemaskine, der gør det 
muligt for regeringen at dele milde 
gaver ud andre steder. Det er visions-
løst, og jeg synes, vi skal have større 
ambitioner for Danmark som videns-
samfund”.

Camilla Gregersen peger på, at det 
såkaldte omprioriteringsbidrag allere-
de har haft stor betydning for den of-
fentlige sektor. 

“Omprioriteringsbidraget har haft 
omfattende konsekvenser for offentli-
ge arbejdspladser og uddannelsesinsti-
tutioner i form af fyringer og pres på 
kvaliteten. Det er uklogt at spare på de 
områder, som skal drive og udvikle vo-
res samfund og velstand på sigt”.

Rektorer: Det får konsekvenser
Også formand for rektorerne, DTU’s 
rektor Anders Bjarklev, er skuffet over 
udspillet.

“Vi kan ikke fortsætte med at spare, 
uden at det kommer til at koste. Det er 
klart, at der er noget, vi ikke kan leve-
re, når man fortsat sparer”.

Han ønsker dog ikke at pege på kon-
krete områder.

“Det afhænger af grundige analyser 
på de enkelte universiteter. På DTU 
skal vi måske nedlægge uddannelser el-
ler lade være med at oprette dem. Men 
det kræver analyser og en dialog med 
vores aftagere”. 

Magisterbladet: Regeringen lægger sam
tidig op til store skattelettelser, som skal 
finansieres af det økonomiske råderum. 
Burde regeringen snarere bruge noget af 
råderummet til at stoppe grønthøsteren?
“Jeg vil personligt gerne se, at vi som 
nation vælger at satse mere på de ting, 
der på den lange bane skaber værdi for 
os. Og der tror jeg, at det at investe-
re i forskning og uddannelse vil være 
en mere langsigtet og effektiv måde at 
skabe værdi på”.

Og mens Anders Bjarklev med til-
fredshed noterer sig, at regeringen 
lægger op til et mindre løft til forsk-
ningen, ærgrer han sig over, at univer-
siteternes forskningsmidler samtidig 
beskæres med 2 pct., der flyttes over i 
den såkaldte omstillingsreserve. 

“Vi ville være meget glade, hvis vo-
res politikere i højere grad agerede ud 

REGERINGEN FORTSÆTTER 
 BESPARELSERNE PÅ UDDANNELSE
Regeringen lægger i sit forslag til finansloven op til at fastholde den årlige 
besparelse på 2 pct. på uddannelsesområdet. Uklogt, mener universiteterne, 
mens Dansk Erhverv kalder det meningsløst.

“Det er helt hen i 
vejret og giver ingen 
mening, i forhold til 
at Danmarks vigtig-
ste råstof er viden”.
Mette Fjord Sørensen, uddannelses- og 
forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv

Selvom de samlede midler til uddannelse 

og forskning vokser, bliver der stadig fær-

re penge til den enkelte studerende. Og 

ifølge regeringens finanslovsudspil skal 

besparelserne fortsætte frem til 2021.

Uddannelsestilskud pr. årsstuderende på 

universiteterne, kroner

2012 75.800

2013 74.000

2014 72.800

2015 71.600

2016 71.100

2017 69.900

2018 68.700

2019 67.400

2020 66.100

2021 64.900

Kilde: Forslag til finanslov for finansåret 

2018, Uddannelsesministeriet

FAKTA:

fra en forståelse om, at den primære 
ressource, der skaber værdi for vores 
nation, er vores viden, vores hoveder 
og vores faglige kunnen. Der er der, vi 
skal lægge grunden til et fortsat rigt 
velfærdssamfund”. 

Uddannelses- og forskningspolitisk 
chef i Dansk Erhverv Mette Fjord Sø-
rensen er mere direkte i sin kritik af 
besparelserne.

“Når man ser samlet på besparel-
serne, så ender vi med at spare 6,3 mia. 
kr. på de videregående uddannelser i 
2021. Det er helt hen i vejret og giver 
ingen mening, i forhold til at Dan-
marks vigtigste råstof er viden. Vi har 
brug for kvalificeret arbejdskraft, og 
det kræver investeringer i uddannelse”, 
siger hun.   
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Nye muligheder i dit arbejdsliv
Har du lyst til at reflektere over vigtige valg i dit arbejdsliv sammen med en anden? Eller har du selv 
 erfaringer, som kan åbne for tanker og muligheder i en andens arbejdsliv?

Vælg et af DM’s seks mentortemaer:
• Fra dimittend til det første job
• Tør jeg springe ud som selvstændig?
• Få ro på work-life balancen
• Skab muligheder for at skifte branche
• Få retning på karrieren
• Vejen til det første job
 

Læs mere, og meld dig som mentor eller mentee

dm.dk/mentor

KNÆK KODEN TIL ARBEJDSMARKEDET

Workshops for kandidat- 
studerende og nyuddannede
Få retning på din jobsøgning og bliv skarpere til at sætte ord på dine kompetencer.

Karriereworkshoppen er for DM-dimittender, som ikke har fået gang i karrieren endnu og er åben hver dag i dagtimerne,  
hvor du kan sparre med andre dimittender og studerende.

Hver tirsdag fra klokken 9-12 holder DM’s karrierekonsulenter et oplæg om arbejdsmarkedet som afsæt for en gruppe- 
diskussion og erfaringsudveksling.

I løbet af efteråret kan du blive klogere på:
12. september:  Træt af afslag på afslag? Lær at søge job uopfordret og spring udenom arbejdsløshedskøen.
 20. september:    Jobsøgningens ABC. Har du en jobsøgningsstrategi, og følger du den? Undgå de klassiske  

faldgruber, når du søger job.
 29. september:   Bliv klogere på tests i forbindelse med ansættelsesforløb.
 24. oktober:   Mytetjek om jobsøgning. Er LinkedIn virkelig så vigtig, og skal ansøgningen kun være på en side?  

Få myterne skudt ned eller bekræftet.
6. november:  Job i it-branchen. Få overblik over mulighederne i it-branchen.

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/dimittendjob
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Uanset om du er mand eller kvinde, så 
er det at få børn en stor omvæltning. 
Og uanset om du tager få måneders 
barsel eller er væk et helt år, vil en 
familieforøgelse helt sikkert få dig til at 
overveje, hvordan du prioriterer familieliv 
og karriere. Her er derfor seks gode råd til, 
hvordan du vender tilbage efter barsel.

SÅDAN VENDER 
DU GODT TILBAGE 
FRA BARSEL

G U I D E  af Lærke Cramon · magisterbladet@dm.dk · illustration: Claus Bigum
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2
FORBERED DIN 
ARBEJDSPLADS

Uanset om du er 
mand eller kvinde 
og tager en kort el-
ler lang barsel – el-
ler måske deler foræl-
dreorloven lige – kan 
det være svært at ven-
de tilbage til arbejdet 
efter en periode med 
bleer, barnevogns-
trilleri og uden me-
gen voksenkontakt. 
Heldigvis kan du selv 
gøre en række ting for 
at lette overgangen. 
Det første gode råd 
starter, allerede inden 
du går på barsel. Når 
du har fortalt din ar-
bejdsgiver, at du skal 
være far eller mor, er 
det en god idé at tage 
en snak eller et møde 
med din chef. Her 
kan du fortælle, hvil-
ke tanker du gør dig i 
forbindelse med at gå 
på barsel, og hvad du 
har af ønsker, når du 
vender tilbage til dit 
arbejde. Ved at kom-
munikere dette gør 
du det lettere for både 
dig selv og din ar-
bejdsplads at navige-
re i den nye situation, 
hvor de skal undvæ-
re dig. Husk dog på, 
at uanset om du skal 
være forælder for før-
ste eller fjerde gang, 
så ved du ikke, hvilket 
barn du får. Der kan 
opstå ting, der gør, 
at din plan ikke hol-
der, og det forstår din 
chef. Derfor er det 
forståeligt, hvis du ef-
ter barnets fødsel får 
brug for at revidere 
din plan. 

1
INDSTIL HJERNEN PÅ AT ARBEJDE IGEN

Skal dit barn starte i vuggestue, når din barsel slutter, er indkøringsperi-
oden et godt tidspunkt at forberede din tilbagevenden til arbejdspladsen. 
Det er måske særligt de fædre, der tager barsel, som står for denne del, 
da de typisk tager sidste del af orloven. Og selvom dit barn måske kun er 
i institution et par timer om dagen, giver det dig mulighed for at vænne 
dig til at være uden dit barn. For nogle føles friheden fantastisk. For an-
dre føles den voldsom. Uanset hvad, så er ugerne med indkøring en kær-
kommen lejlighed til at indstille hjernen på at arbejde igen. Læs aviser, gå 
i banken, løb nogle ture, og køb et nyt jakkesæt, hvis du har brug for at 
markere transformationen fra joggingbukser til karriere. 
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GØR STATUS
Efter et par måneder tilbage i arbejde er det 

en god idé at hæve blikket og gøre status. 

Det er tit svært at have små børn og samtidig 

dyrke karrieren. Og i perioder er det okay, 

at du prioriterer det ene over det andet. Al-

ligevel er det en god idé, hvis du med jævne 

mellemrum spørger dig selv: Fungerer hver-

dagen? Har du den balance mellem arbejde 

og privatliv, du ønsker? Hvis du igennem en 

længere periode føler dig utilstrækkelig i den 

ene eller anden sammenhæng, bør du og din 

eventuelle partner se på, om I kan indrette 

jeres liv anderledes. Måske kan I nøjes med 

at udlicitere ting som græsslåning og indkøb, 

måske giver det mening, at den ene af jer går 

på deltid, men det kan også være, at jeres ar-

bejdspladser kan tilbyde mere fleksibilitet og 

dermed tage noget af presset af jer. 

6
HOLD MØDE MED DIN CHEFEn af udfordringerne ved at vende tilbage fra barsel er, at du måske tror, du kan det samme som før, at arbejdspladsen er den samme, og at det job, du forlod, er identisk med det job, der venter dig. Uanset hvor kort eller lang tid du har været på barsel, kan tingene have nået at ændre sig. Måske har du i mellemtiden fået en ny kollega. Måske er din afdeling blevet tildelt nye opgaver. Og hvis du er ansat i en politisk styret organisation, kan det være, at der plud-selig blæser nye politiske vinde. For at blive ajour med alt dette er det en god idé at holde et møde med din chef, allerede første dag du er tilbage på arbejde. Her kan I dele informati-oner begge veje. Du kan fortælle, hvordan din barsel har været. Samtidig kan din chef fortæl-le, hvad der er sket på arbejdspladsen, mens du har været væk, hvilke fokusområder arbejds-pladsen har lige nu, og hvilken betydning det eventuelt har for din rolle i afdelingen. 

5

FIND DIN FORM FOR BARSELDanske forældre kan i dag indrette deres bar-sel på mange forskellige måder. Og ud over spørgsmålet om, hvordan du og din partner ønsker at dele orloven mellem jer, skal du også finde ud af, hvor tilgængelig du ønsker at være, mens du er væk. Som udgangspunkt er de fle-ste helt ude af arbejdsræset. Man holder bar-sel for at passe sit barn – også selvom det til tider kan være kedeligt og betyde, at man bru-ger hele dagen parkeret i sofaen. Nogle foræl-dre føler, at det er stressende ikke at læse mails eller følge med på intranettet, og nogle – lidt oftere mænd end kvinder – kan have behov for at have en form for føling med arbejdspladsen, mens de er på barsel. Hvis du er typen, der in-sisterer på stadig at modtage månedsmailen el-ler deltage i de sociale arrangementer på ar-bejdspladsen, så husk på, at det skal være for din egen skyld. Det vil måske føles, som om du stadig er i kontakt med din arbejdsplads, men arbejdspladsen giver ikke dig ekstra point på kontoen, fordi du holder dig ajour. Så over-vej det nøje: For hvis skyld ønsker du at læse mails?

3
START MIDT I EN UGE

Selvom du måske glæder dig til at vende tilba-

ge til kontoret og kollegerne, kan det være hårdt 

at starte op efter barsel. Også selvom du er far 

og måske kun har holdt to måneders barsel. Ni-

veauet af udmattelse kan måske bedst sammen-

lignes med, dengang du begyndte i dit allerførste 

job – plus at du denne gang sikkert også er fra-

røvet din gode nattesøvn. Der er altså ikke noget 

at sige til, at du er træt. Vend tilbage fra barsel 

en onsdag eller en torsdag, for på den måde for-

korter du ugen og når hurtigere hen til weeken-

den, hvor du forhåbentligt kan få genopladet bat-

terierne.

4

Kilder: Pernille Hjortkjær, selvstændig 
 worklifecoach. Og bogen “På job efter barsel”  

af Lotte Kirkeby Hansen og Lene Wissing 

G U I D E  fortsat
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“Det der driver og motiverer mig, det er 
mine kollegaers engagement inden for de 
forskellige fagområder. 
Når vi eksempelvis holder kurser eller 
seminarer, så er det vigtigt, at der er 
forskellige faglige øjne på opgaven eller 
projektet.” 
 
Susanne Lea Qvist Andersen 
Departementet for Familie, Ligestilling
og Sociale anliggender.

Læs om jobmuligheder
i Grønlands Selvstyre på
www.naalakkersuisut.gl/job
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Midt imellem to af de hashstationer, 
som er centrum for det verserende 
bandeopgør på Ydre Nørrebro i Kø-
benhavn, bor cand.pæd.pæd.psych. 
Melanie Nielsen med sin mand og ba-
byen Valther: 

“De fleste almindelige mennesker 
ser bare, at her er der nogle folk, der 
hænger ud på gaden. Jeg kan spotte en 
salgsstation på en kilometers afstand, 
fordi jeg kender bandernes systemer 
og ved, hvor nøjagtigt dealerne forde-
ler territorierne imellem sig. I modsæt-
ning til rockerne sætter gadebanderne 
mindreårige drenge til at pushe. Det 
gør mig virkelig, virkelig vred, at de 
trækker børn ind i deres lort. Engang 
havde selv banderne et kodeks, der for-
bød den slags”.

En dame blev hevet voldsomt ud
Melaine Nielsen har professionelt 
kendskab til miljøet, fordi hun bl.a. 
var med til at ud-
vikle det sociale 
projekt “Politika-
det junior” i køl-
vandet på den sto-
re bandekonflikt på 
Vestegnen. 

Alligevel føles 
det en anelse ube-
kvemt at bede den 
34-årige cand.pæd.
pæd.psych. om at 
putte sin lille baby på fire måneder i 
barnevogn, så hun kan vise rundt i de 

gangsterplagede kvarterer omkring 
Nørrebro Station, Den Røde Plads og 
Mjølnerparken. Det er her, LTF og 
den rivaliserende bande Brothas i øje-
blikket bruger knive og skydevåben i 
kampen om hashmarkedet. 

Selv tager Melanie Nielsen det med 
knusende ro, også da hun stopper op 
for at udpege stedet, hvor “en dame blev 
hevet meget voldsomt ud af sin bil, for-
di der var nogle, der skulle bruge den 
til at komme væk i en fart”. Det skete 
på det hjørne, hvor stikvejen til hendes 
lejlighed møder Frederiksborgvej.

Men det er undtagelsen, at alminde-
lige borgere bliver blandet så direkte 
ind i bandeopgøret, understreger hun:

“Hvis forbipasserende bliver ramt af 
tilfældige kugler, som det jo desvær-
re har været tilfældet et par gange, så 
er det, fordi der er nogle mindreårige, 
som har fået adgang til våben. De er-
farne bandemedlemmer rammer ikke 

ved siden af”.

Blege danske drenge 
fra belastede hjem
At begivenhederne er 
eskaleret i hendes nabolag, 
er der dog mange tydelige 
tegn på.

“Helikopteren kredser 
over vores gader hver af-
ten. Der kører politibiler 
forbi vores lejlighed næ-

sten en gang i timen. Selv på en højlys 
mandag formiddag ser jeg betjente i ci-

vil. De går rundt sammen to og to. Jeg 
forstår godt, at man forsøger sig med 
intervention på gaden, jeg tror bare, 
effekten er meget ringe”, siger Mela-
nie Nielsen.

Hendes interesse for unge udsatte er 
langtfra ny. Det er de udsatte drenge i 
indvandrermiljøerne, hun har beskæf-
tiget sig med, først som pædagog, og 
senere da hun tog orlov fra sine stu-
dier for at arbejde for Lokalnetværket 
for Unge i samarbejde med politiet på 
Vestegnen.

Hendes speciale fra DPU på Aarhus 
Universitet handler om etniske mino-
riteters overrepræsentation i kriminal-
statistikkerne. 

“Det bliver oftest udlagt, som om 
grupperingerne på Nørrebro er et sær-
ligt indvandrerproblem. Min erfaring 
er, at banderne først og fremmest er 
et produkt af strukturelle og socio-
økonomiske forhold. Da Bandidos sty-
rede Ballerup, var det jo alle de blege 
danske drenge fra belastede hjem, der 
drømte om at blive en del af rockerfæl-
lesskabet”, forklarer hun.

Skubber dem i armene på de forkerte
Barnevognen med Valther triller for-
bi parabolerne og de frodige altaner i 
rødstensbyggeriet Mjølnerparken og 
den næsten tomme boldbane, hvor en 
enlig spiller dribler med en bold. Også 
her patruljerer politierne, som de iføl-
ge Melanie Nielsen kalder sig selv, i 
fast rutefart.

Midt i bandeopgøret 
på Nørrebro
Melanie Nielsen bor midt i bandeopgøret på Nørrebro og kender miljøet gennem 
opsøgende arbejde for politiet på Vestegnen. Hvis man vil sætte prop i fødekæden 
til bandemiljøet, så skal man fjerne det frie skolevalg, siger hun. 

“Det gør mig 
virkelig, virke-
lig vred, at de 
trækker børn 
ind i deres lort”. 
Melanie Nielsen,  
cand.pæd.pæd.psych.
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Her er fredeligt i dag, men ghettoen 
er en af de største forhindringer, hvis 
man skal sætte prop i rekrutteringen 
til banderne, siger hun.

“Omverdenen stigmatiserer drenge 
herfra, bevidst eller ubevidst. Det er 
med til at skubbe dem lige i armene på 
de forkerte. Det andet problem er, at 
de møder akkurat de samme holdnin-
ger og grupperinger, når de går i skole, 
som de gør hjemme i Mjølnerparken. 
Jeg har arbejdet med det her i så man-
ge år. En effektiv måde at løse ghetto-
iseringen på er at afskaffe det frie sko-
levalg. Vi skal tvinge de udsatte unge 
ud blandt nogle andre mennesker”, si-
ger Melanie Nielsen. 

Fodbold med rygmærker
Hendes kongstanke er, at de unge skal 
lære medborgerskab et andet sted, hvis 
de ikke har lært det hjemmefra. Det 

lykkedes ret godt i projektet “Politika-
det junior”, som hun var med til at ud-
vikle sammen med Vestegnens Politi 
igennem en periode på to år, siger hun. 

Projektet opstod i kølvandet på den 
store bandekrig på Vestegnen og in-
volverede politi, pædagoger og bo-
ligsociale medarbejdere.

“Det tværfaglige var vores styrke. 
Pædagogerne var stærke ved det første 
møde, til gengæld var det betjentene, 
de unge drenge ville vinde over, da vi 
på et tidspunkt fik arrangeret fodbold-
kamp en fast dag om ugen. Da kom 
selv de mest hardcore for at spille med, 
også dem med rygmærker”, siger Me-
lanie Nielsen. 

Metoden i projekt “Politikadet ju-
nior” er ved at blive rullet ud flere ste-
der i landet.

“Det er et forløb, som giver de unge 
tid til at reflektere over, hvordan de vil 

handle i bestemte situationer – hvis en 
ven stjæler en cykel, eller nogen over-
falder en gammel dame i toget. De får 
også lov til at prøve uniformer, køre i 
salatfad med udrykning, lære første-
hjælp og teste en politiradio”.

Sidst i “Politikadet junior”-forløbet 
bliver forældrene inviteret til diplomo-
verrækkelse, og de nye kadetter holder 
en tale.

“Det er meget rørende at opleve, 
hvor meget deres holdninger rykker 
på kort tid, når de deltager i forløbet. 
Kunsten er naturligvis at holde fast i 
dem bagefter og støtte forældre, der 
mange gange er ved at opgive”, fortæl-
ler Melanie Nielsen.

Valther rører på sig i barnevognen. 
Om få måneder skal han i vuggestue, 
og hans mor skal ud at finde arbejde 
efter sin barsel. 

“Jeg havde fundet en institution i 
Nordvest, der så fed ud, men så læste 
jeg, at kun 10 pct. af børnene var et-
nisk danske. Det betyder, at vi vælger 
den fra. Den oplevelse bekræftede mig 
i, at den sammenhængskraft, som in-
stitutioner og folkeskoler har været ga-
ranter for historisk set, måske allerede 
er en illusion. Hvis sådan en som mig 
ikke vil have min dreng i den instituti-
on, hvem vil så?”   

Melanie Nielsen er ekspert i bandekriminalitet: “Hvis forbi-
passerende bliver ramt af tilfældige kugler, så er det, fordi 
der er nogle mindreårige, som har fået adgang til våben. 
De erfarne bandemedlemmer rammer ikke ved siden af”. 
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S A M F U N D

Evaluering af offentlig 
politik og administration

Thomas Bredgaard (red.) 
Hans Reitzels Forlag, 2016, 
380 sider, 400 kr.
Evaluering har spillet en sta-
dig større rolle i den offent-
lige sektor de seneste årtier, 
og politiske tiltag og refor-
mer evalueres som standard 
for at vurdere deres vær-
di. Denne grundbog i eva-
luering giver et samlet over-
blik over området og spiller 
en dobbelt rolle: For det før-
ste beskrives, hvordan eva-
luering af offentlig politik 
og administrativ praksis har 
ændret sig de seneste år, her-
under hvordan de politiske 
vinde påvirker måden at eva-
luere på, og omvendt hvor-
dan evalueringsbølgen påvir-
ker måden at føre politik på. 

For det andet præsenteres de 
mest centrale måder at eva-
luere på.

I T  O G  T E K N O L O G I

Staff-less public libraries, enabled by the newest technological developments, represent a 
significant and innovative aspect of the development of public libraries. Most important, 
the concept makes it possible radically to enlarge the availability of the users’ access to 
the physical library up to 80-100 hours per week- a significant step towards 24/7 library 
access.

The ultimate aim of this book is to discuss the challenges, the pros and cons, of this 
new library model based upon international experiences, and best practice cases. 
Also sociological concepts like social capital and trust will be included to explain the 
remarkable absence of vandalism in the open, staff-less libraries. The staff-less model 
was developed in two different corners of the world: the Far East and in the Nordic 
countries around 2002-2004. The concept is now being spread to many other countries. 
The book systematically draws upon the latest research, user surveys, library experiences 
and inputs from software deliverers.

Staff-Less Public Libraries represents the first book and comprehensive treatment of this, 
new, promising library type.  Its scope is international, it includes practical aspects about 
how to optimize and develop staff-less libraries, and it places the new library type in a 
broader library history contexts. As another significant feature should be mentioned that 
practical experiences and cases play a significant role in the text with contributions from 
a number of different sources.

Carl Gustav Johannsen, associate professor in the University of Copenhagen, has written 
30 books and several international articles, papers and reports on different public, 
academic and special library issues.

Staff-Less Libraries: 
Innovative 
Staff Design
Carl Gustav Johannsen

Chandos Information Professional Series

Staff-Less Libraries    Carl Gustav Johannsen

9 780081 019238

ISBN 978-0-08-101923-8

Staff-less Libraries: in-
novative staffing design

Carl Gustav Johannsen  
Elsevier, 2017, 190 sider, 80 $
“Staff-less Libraries: inno-
vative staffing design” con-
siders the challenges of this 
approach, its pros and cons, 
identifies international ex-

periences, and discusses best 
practices. It presents a step-
by-step approach to imple-
menting a staffless library 
and/or services, and seeks 
to inspire professionals to 
 share experiences and opti-
mize their library. Staff-less 
public libraries, enabled by 
technological developments, 
represent a significant and 
innovative aspect of the de-
velopment of public librari-
es. The concept radically en-
larges the availability of user 
access to public libraries.

S P R O G

Om at skrive på 
universitetet

Bente Kristiansen  
Syddansk Universitetsforlag, 
2017, 170 sider, 198 kr.
For en stor gruppe stude-
rende er det et mysterium, 

hvordan man skriver gode 
faglige tekster på universite-
tet. For en stor gruppe un-
dervisere er det tilsvarende 
et mysterium, hvordan det 
kan være så svært at gøre 
det. Bogen handler om de 
vanskeligheder, studerende 
typisk har med akademisk 
skriftlighed, og om skrift-
lige læringsaktiviteter, der 
kan hjælpe dem med at op-
klare mysteriet. Bogens ho-
vedpointe er, at akademiske 
fags skriftlige udtryk hæn-
ger nøje sammen med de 
specifikke fags tænkning og 
deres argumentations- og 
arbejdsform, og at den fag-
lige undervisning derfor i 
langt højere grad bør inklu-
dere skriftlige læringsakti-
viteter.

TR-seminar 2. og 3. november
Vær med til at debattere og forme DM’s politik på centrale emner som uddannelseskvalitet  
samt forskning og udvikling på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

2.-3. november inviterer vi tillidsrepræsentanter på professionshøjskoler og  
erhvervsakademier til TR-seminar
 
Temaerne vil være
•  Usikre ansættelser: Oplæg om jura i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser  

m.v. samt drøftelse af bestyrelsens forslag til vejledning om usikre ansættelser.

•  Præsentation og drøftelse af landsklubbens forsknings- og udviklingspolitik med  
eksempler på forskellige lokale tilgange til arbejdet med FOU.

•  Uddannelseskvalitet.

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kalender
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Det er ikke bare i Danmark, at det psy-
kiske arbejdsmiljø er under voldsom 
forværring. I Sverige er der sket en 
eksplosion i antallet af sygemeldinger 
pga. af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og 
værst ser det ud for de højtuddannede. 
Det viser en ny rapport fra Saco, som 
er den svenske paraplyorganisation for 
23 akademiske fagforbund og 680.000 
højtuddannede. 

“Vi ser nu en kraftig stigning i psy-
kiske problemer blandt akademikere. 
Det er meget alvorligt. Vi kan ikke ac-
ceptere, at mennesker går i stykker på 
jobbet”, siger Göran Arrius, som er 
talsmand for Saco.

Sacos rapport viser, at i perioden 
2009 til 2013 er antallet af sygemeldin-
ger blandt højtuddannede kvinder ste-
get med 70 procent og blandt højtud-
dannede mænd med knap 40 procent. 
Blandt personer med gymnasial og er-
hvervsfaglig uddannelse og ufaglærte 
er stigningen mindre end halvt så stor. 

Ifølge rapporten steg antallet af sy-
gemeldte i 2013 til 
omkring 120.000 
personer, hvoraf en 
femtedel var aka-
demikere. Af disse 
var knap hver an-
den sygemeldt med 
en psykisk diag-
nose.

Tre ud af fire sygemeldinger på 
grund af psykiske problemer skyldes 
reaktioner på svær stress, depressive 
episoder eller efterfølgende sympto-
mer på en depression som fx koncen-

trationsbesvær og hukommelsesfor-
styrrelser. 

Udviklingen bakkes op af statistik 
fra den svenske Försäkringskassan. Si-
den 2014 er det psykiatriske diagnoser, 
som udgør den hyppigste årsag til sy-
gemeldinger. 

“Stressens negative konsekvenser 
må stoppes. Det er tid til at begrave 
myten om de højtuddannedes privile-
gerede situation på arbejdsmarkedet. 
Især højtuddannede kvinder med me-
gen klient- og patientkontakt er hårdt 
ramt, men også højtuddannede mænd 
er ramt”, siger Göran Arrius. 

Akademikere udeladt i ekspertudvalg
I Danmark er der ligesom i Sverige en 
væsentlig stigning i problemer med det 
psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser-
ne. Siden 2012 er der 17 procent flere 
beskæftigede, der overbelastes psykisk. 

Det viste den seneste arbejdsmiljø-
undersøgelse fra Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

De nye tal fik i for-
året beskæftigelses-
minister Troels Lund 
Poulsen (V) til at 
kalde arbejdsmiljø-
indsatsen for “fejlslå-
et”. Han har nedsat 
et ekspertudvalg, som 
netop har startet ar-

bejdet på at kulegrave området for at 
komme med løsninger på at vende ud-
viklingen. 

Ekspertudvalget er sammensat af 
eksperter og et udvalg af arbejdsmar-

kedets parter, som ifølge ministeren vil 
få “afgørende indflydelse på, hvordan 
vi passer bedre på de mennesker, der 
hver dag går på arbejde og får samfun-
det til at hænge sammen”.

Et særudtræk af NFA’s arbejdsmiljø-
undersøgelse viser, at der er en række 
problematiske områder med negativ 
effekt på akademikeres psykiske ar-
bejdsmiljø. 

Følelsen af stress, overarbejde, ar-
bejdsugens længde og uklare arbejds-
opgaver er alt sammen noget, der bela-
ster arbejdsmiljøet.

Det skriver Akademikerne, paraply-
organisation for danske akademikere, 
i et notat om særudtrækket. Når det 
gælder “overarbejde”, “tid til arbejds-
opgaver”, “svære tidsfrister” og at “stå 
til rådighed uden for normal arbejds-
tid”, ligger akademikere over gennem-
snittet for alle faggrupper, og niveau-
et betegnes som “problematisk” eller 
“kritisk”.

Alligevel er akademikerne sat uden 
for døren i regeringens ekspertud-
valg. Det både forundrer og ærgrer 
Akademikernes formand, Lars Qvist-
gaard. 

“Det er drønærgerligt, at vi ikke sid-
der med i regeringens ekspertudvalg. 
Det er en kedelig og også underlig 
beslutning, at man på den måde væl-
ger ikke at lade repræsentanter fra det 
samlede arbejdsmarked sidde med om-
kring bordet”, siger Lars Qvistgaard. 

Regeringens ekspertudvalg skal afle-
vere sine anbefalinger til regeringen i 
foråret 2018.   

Svenske akademikeres
sygefravær stiger mest 
Det psykiske arbejdsmiljø i Sverige er voldsomt forværret de seneste år og mest 
blandt de højtuddannede, viser ny rapport. I Danmark har regeringen udeladt 
akademikerne i et nyt ekspertudvalg om psykisk arbejdsmiljø.

“Vi kan ikke ac-
ceptere, at men-
nesker går i styk-
ker på jobbet”.
 Göran Arrius, talsmand for Saco
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“Jeg har svært ved at se, at regerin-
gens ekspertudvalg alene kan finde 
alle løsningerne. Dette er en vigtig 
og meget alvorlig sag, og jeg håber 
da, at selv om vi ikke sidder med, kan 
vi komme med vores indsigter, så vi 
sikrer gode arbejdspladser for alle 
uanset faggruppe”.

Akademikernes formand, Lars 
Qvistgaard, er både overrasket og ær-
gerlig over, at beskæftigelsesminister 
Troels Lund Poulsen (V) har udeladt 
de højtuddannede i det ekspertudvalg, 
som skal gentænke arbejdsmiljøindsat-
sen for regeringen. 

Her sidder ud over en række faglige 
eksperter og forskere repræsentanter 
fra LO, KL, FTF og DA. Men altså 
ikke fra Akademikerne. 

I 2015 undersøgte Akademikerne i 
samarbejde med AC-forbundene det 
psykiske arbejdsmiljø blandt 28.000 
akademikere. Undersøgelsen viste, at 
næsten hver syvende akademiker op-
lever et dårligt psykisk arbejdsmiljø på 
deres arbejdsplads. 10 procent af alle 
akademikere er stressede i hverdagen, 
og de peger på arbejdet som grunden 
til deres stress.

Derfor valgte Akademikerne alle-
rede forud for oprettelsen af regerin-
gens ekspertudvalg at nedsætte sit eget 
Ekspertpanel for Psykisk Arbejdsmiljø, 
som skal komme med forslag til, hvor-
dan man fremmer et godt psykisk ar-
bejdsmiljø.

Lars Qvistgaard forklarer, at Aka-
demikerne har været i dialog med mi-
nisteriet om også at blive inddraget i 

regeringens ekspertudvalg, men Aka-
demikerne blev alligevel forbigået. 

“Men vi står selvfølgelig til rådig-
hed, i den udstrækning regeringens 
ekspertgruppe måtte ønske det under-
vejs”, siger Lars Qvistgaard.

Beskæftigelsesminister Troels Lund 
Poulsen (V) understreger i et skriftligt 
svar til Magisterbladet, at det er vigtigt, 
at alle relevante aktører og synspunkter 
inddrages i ekspertudvalgets arbejde: 

“Det gælder også de organisationer, 
der ikke er repræsenteret i selve eks-
pertudvalget, og jeg hilser derfor alle 
gode idéer og bidrag fra AC og andre 
meget velkomne”.

Mærkeligt politisk signal
Arbejdsmiljøet på de danske arbejds-
pladser er stik mod regeringens mål-
sætning frem mod 2020 kraftigt for-
værret. Siden 2012 er der 17 procent 
flere beskæftigede, der overbelastes 
psykisk, og knap hver femte har i dag 
et dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

Når regeringen vil gentænke den 
psykiske arbejdsmiljøindsats, er det 
underligt ikke at invitere akademiker-

ne med. Det mener Hans Jørgen Lim-
borg, som er arbejdsmiljørådgiver og 
arbejdslivsforsker hos TeamArbejds-
liv, der rådgiver arbejdspladser om ar-
bejdsmiljø. 

“Man sender jo et mærkeligt signal 
ved at sætte en part på arbejdsmarke-
det uden for døren. Så bliver fokus på 
det i stedet for på det faglige indhold”, 
siger Hans Jørgen Limborg. 

Han er ikke i tvivl om, at danske ar-
bejdstagere føler sig langt mere presset 
i hverdagen. Det gælder ikke mindst 
akademikerne.

“Mange akademikere er beskæftiget 
inden for det offentlige, hvor der har 
været mange omvæltninger og samti-
dig en lang, sej reduktion af ressourcer 
med to procent hvert år”, siger Hans 
Jørgen Limborg. 

En anden forklaring på, at mange 
akademikere har fået et dårligt psykisk 
arbejdsmiljø, kan være, at højtuddan-
nede i stigende omfang ansættes i mid-
lertidige og løse projektansættelser. 
Det forklarer Janne Gleerup, som er 
adjunkt og arbejdsmarkedsforsker på 
Roskilde Universitet. 

“Det psykiske arbejdsmiljø for den 
enkelte kommer under stort pres, når 
man er ansat i en slags permanent prø-
vetid. Det gør det svært at få et bæ-
redygtigt arbejdsliv og skabe balance 
i privatlivet. Man tør jo dårligt tage 
barns sygedag, hvis man overhovedet 
har ret til det, og man har måske heller 
ingen pensionsopsparing eller ret til 
barsel og efteruddannelse”, siger Janne 
Gleerup. 

KULDSEJLET ARBEJDSMILJØ 
SKAL GENREJSES 
Akademikere er hårdt ramt af dårligt psykisk arbejdsmiljø, men er som 
eneste faggruppe udeladt af regeringens ekspertudvalg, der skal gentænke 
arbejdsmiljøindsatsen. Mærkelig beslutning, siger arbejdsmiljøekspert. 

“Jeg har svært ved 
at se, at  regeringens 
ekspertudvalg 
 alene kan finde alle 
 løsningerne”.
Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne

M A G I S T E R B L A D E T  0 8  ·  S E P T E M B E R  2 0 1 7

4 2 A R B E J D S M I L J Ø  af Martin Ejlertsen · me@dm.dk



at agere i det komplekse system”, siger 
Hans Jørgen Limborg.

Han mener også, at mange arbejds-
pladser er for dårligt rustet til at hånd-
tere problemer med psykisk arbejds-
miljø. 

“Hvor der er et dårligt psykisk ar-
bejdsmiljø, er der ofte også en svag le-
delse, men man kan ikke løse proble-
met uden god ledelse og samarbejde. 
Partsindsatsen er derfor helt afgøren-
de, hvis dette skal løses”.

Hvad der skal gøres ved de stigende 
problemer med psykisk arbejdsmiljø, 
er i sidste ende en politisk beslutning, 
understreger Janne Gleerup. Hendes 
undersøgelser viser, at forbedring af 
rettigheder under projektansættelser 
kan være et stort skridt på vejen.

“Hvad kan egentlig begrunde, at 
man er dårligere stillet på de områder, 
bare fordi man er midlertidigt ansat og 
måske heller ikke ansat på en overens-
komst, selv om man har den samme 
lange uddannelse som de fastansatte 

• Fra 2012 til 2016 steg andelen 

af beskæftigede med dårligt 

psykisk arbejdsmiljø med 17 

procent. 

• 17 procent af de 

beskæftigede har dårligt 

psykisk arbejdsmiljø.

• I 2020 skal antallet af psykisk 

overbelastede medarbejdere 

være reduceret med 20 

procent. 

Kilde: Beskæftigelsesministe-

riet, Status for arbejdsmiljø-

indsatsen frem mod 2020

PSYKISK ARBEJDSMILJØ
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for din organisation 
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Tjek ucsyd.dk/ledelse

Kontakt Centerleder Anni Rosengren Korsbæk
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Fremtidens arbejdsmarked til diskussion på DM’s første kongres

Ny forsikring kun for medlemmer – saml alle dine forsikringer og spar penge 
Nu kan du spare penge på dine forsikringer ved at samle dem hos os. Du 
kan få forsikret alt fra indbo til dit kæledyr, og det hele bliver skræddersyet 
til dine behov. Du betaler altså ikke for noget, du ikke har brug for. Vi sam-
arbejder med GF Forsikring, der lever er forsikringerne. Vil du høre, hvordan din forsikring kan se ud, så ring til os på 38 15 66 00 
eller beregn din pris på dm.dk/forsikring

Nu passer vi
ikke længere
kun på din 
karriere 

Hun er sammen med kolleger fra 
Roskilde Universitet ved at lægge sid-
ste hånd på et større kvalitativt forsk-
ningsprojekt om højtuddannedes op-
fattelse af at være løstansat og om 
prekarisering af det akademiske ar-
bejde. 

Uoverskueligt felt af instanser
Men også både private og offentlige 
arbejdspladser har meget svært ved at 
handle i det store felt af forskellige in-
stanser, som skal afhjælpe problemer 
med psykisk arbejdsmiljø. 

Der er Arbejdstilsynet, branchefæl-
lesskaber, rådgivere, sundhedssystemer 
med læger og psykologer, kommuners 
beskæftigelsesafdelinger og centre med 
fleksjobordninger osv.

“Alle disse isolerede søjler arbejder 
desværre meget dårligt sammen. At 
mobilisere alle de instanser på en ar-
bejdsplads kræver jo nærmest en fuld-
tidsansat, og det er der ikke ressourcer 
til. Der mangler et formidlende led, 
som kan hjælpe arbejdspladserne med 

Magisterbladet har flere gange sat fokus på midlertidige og løse projektansæt-
telser. Forsker Janne Gleerup peger på, at usikre ansættelsesforhold er en vigtig 
kilde til stress blandt akademikere. Forbedring af rettigheder under projektan-
sættelser kan være et vigtigt redskab til at mindske stress, siger hun.

kolleger? Man burde måske nok un-
dersøge, om der kan laves nogle bedre 
grundsikringer i lovgivningen i sam-
arbejde med arbejdsmarkedets parter”, 
siger Janne Gleerup.   
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Nogle forfattere bliver båret på hæn-
der og fødder. Andre må slæbe deres 
bøger land og rige rundt. Men selv om 
man skal klare det meste selv, betyder 
det ikke, at man ikke kan sælge bøger.

“Det er sådan med bøger, at de har 
en kort levetid. 1-2 år, så gider forla-
gene dem ikke mere. Men for mig går 
det alligevel godt, fordi jeg ofte tager 
ud og holder foredrag. Det er faktisk 
der, jeg sælger mine bøger, og så til 
bibliotekerne”, fortæller Lise Søelund.

Hun er Magisterbladets første ned-
slag i den store gruppe af magistre, 
der skriver og får udgivet bøger. Lise 
Søelund er ansat som “husfilosof” ved 
Silkeborg Bibliotekerne, hvor hun ar-
rangerer studiekredse og holder fore-
drag med filosofisk indhold. Og i friti-
den skriver hun bøger. 22 er det blevet 
til siden 2002, hvor Lise Søelund fik 
sit speciale, “Kulturens vilkår i en glo-
baliseringstid”, udgivet på Akademisk 
Forlag.

“Jeg synes, specialet var så interes-
sant, at det kunne andre godt få glæde 
af. Så jeg sendte kuverter til ti forlag, 
og så var Akademisk Forlag interes-
seret. Senere fandt jeg ud af, at jeg 
havde været lidt heldig. Så nemt skulle 

det ikke være efterfølgende”, fortæl-
ler hun.

Sælger bøgerne selv
Med sine 22 bøger har Lise Søelund 
været godt rundt i forlagsland skabet. 
Hun har været udgivet på Gylden-
dal – Danmarks største forlag – og 
hun har været udgivet på helt små for-
lag. Og det sidste har hun faktisk været 
mest glad for.

“Jeg synes, de mindst kendte forlag 
er de bedste, for de kæler mest for bø-
gerne. Kontrakterne på de forskellige 
forlag er stort set enslydende. Men der 
kan være meget forskel på, hvor meget 
de markedsfører. På EgoLibris for ek-
sempel har de været rigtig flinke. Hos 
dem kommer jeg på bogmesse, hvor 
jeg bliver interviewet på scenen om 
min bog”, fortæller Lise Søelund med 
henvisning til det forlag, hvor hendes 
seneste bog er udkommet.

De fleste af Lise Søelunds bøger har 
hun fået udgivet uden omkostninger. 
Men hun har også prøvet modellen, 
hvor man selv har penge med til tryk-
keomkostningerne. For eksempel ved 
at man selv køber en del af oplaget og 
står for salget. 

JAGTEN PÅ 
 BOGKASSEN 2

Man skulle være forfatter. 

Det frie arbejdsliv, den intel-

lektuelle anerkendelse, den 

subtile berømthed – “ah, jeg 

kender da godt dit navn” – og 

de litterære mindesmærker 

over ens vid og viden, man vil 

kunne se tilbage på.

Og hvem er mere oplagte 

forfattere end magistrene 

– åndens arbejdere? 

Men det skal naturligvis 

ikke bare være for sjovs og 

syns skyld. Der skal penge på 

bordet. Langt de færreste af 

de 17.000 bøger, der udkom-

mer hvert år, resulterer i 

en nævneværdig indtægt. 

Derfor har Magisterbladet 

forsøgt at opspore vejen til 

det rigtige fuldtidsforfatter-

skab – det, hvor man scorer 

kassen eller i hvert fald 

tjener penge.

I seriens 2. artikel møder 

vi Lise Søelund, som med 

22 filosofiske bøger på cv’et 

kender alle bogbranchens 

gør det selv-løsninger.

Gør det selv-
forfatteren
En stak bøger på bordet efter et foredrag. Det er den 
bedste salgskanal for Lise Søelund, højproduktiv 
forfatter af teologiske og filosofiske bøger.

4 4
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“Nogle få steder har jeg kunnet af-
tage bøger til en pris, jeg synes var ri-
melig. Bøger som jeg kunne have med 
ud at sælge, når jeg holdt foredrag. Når 
forlagene sælger bøgerne, får man kun 
10-15 procent af udsalgsprisen, når 
momsen er trukket fra, så det bliver 
ikke særlig meget”.

Køb en udgivelse
Lise Søelund fortæller, at hun net-
op er ved at få en bog udgivet på For-
laget Mellemgaard, der er kendt for 
at tilbyde løsninger, hvor forfatteren 
selv finansierer en væsentlig del af om-
kostningerne. Bogen, som hedder “Pæ-
dagogikkens univers 
– Introduktion til fi-
losof Jean-Jacques 
Rousseaus dannelses-
begreb”, har hun selv 
medfinansieret med 
3.000 kr., som hun til 
gengæld får 35 gratis-
eksemplarer for. Dem 
forventer hun at kunne sælge selv med 
en fortjeneste på 20-25 kr. pr. bog. 

“Jeg har hørt, at nogle betaler op til 
18.000 kr. hos Forlaget Mellemgaard, 
men så meget vil jeg ikke give. Nogle 

er meget forhippede på at få deres bog 
udgivet for enhver pris. Men man skal 
også huske, at hvis ingen vil udgive 
den, er der måske en god grund til 
det”, siger Lise Søelund, der også an-
befaler, at man holder sig fra den helt 
skrabede “books on demand”-løsning, 
hvor man får printet og indbundet sit 
uredigerede manuskript.

“Man kan se en markant kvalitets-
forskel, når bøger ikke er redigerede. 
Det er simpelthen synd”.

Lidenskab, ikke penge
Og så er der det med salget og indtje-
ningen. Lise Søelund fortæller, at fle-

re af hendes bøgers førsteoplag 
er udsolgt. Førsteoplaget ligger 
typisk på mellem 600 og 1.000 
eksemplarer.

Sælger man 500 eksempla-
rer af en bog, vil en aftale om 
10 procent af en udsalgspris på 
250 kr. inklusive moms give 
8.000 kr. til forfatteren. Prisen 

bliver dog oftest sænket efter nogen 
tid, så 5.000 er formentlig et bedre 
bud.

“Det er slet ikke noget, man kan 
leve af”, fastslår Lise Søelund.

Til gengæld skriver hun bøgerne 
hurtigt. De bliver ofte til i løbet af et 
skriveophold på Løgumkloster eller en 
tur i hendes sommerhus på Møn.

“Jeg læser enormt meget og streger 
under. Den dag jeg skal til at skrive, 
ligger det hele som understregninger 
og tanker. Så drøner jeg bare på og 
skriver et kapitel om dagen”.

Hendes flittige produktion begynder 
da også at kunne mærkes, når der i ja-
nuar måned udbetales bibliotekspenge. 
I år var der 5.704 kr. til Lise Søelund. 
Lige til en lille ferie, som hun bemær-
ker. 

Men det er ikke pengene, det hand-
ler om.

“Det her er min store lidenskab. 
Som Kierkegaard sagde: Jeg har fun-
det min ide, som jeg kan leve og dø 
for”.   

Dette var andet afsnit i Magisterbladets 
føljeton om, hvordan man tjene penge på 
at skrive bøger. I næste afsnit møder vi 
Julia Lahme, som supplerer jobbet i egen 
PRvirksomhed med at skrive personlige 
livsstilsbøger.

“Det er slet 
ikke noget, 
man kan 
leve af”. 
Lise Søelund, forfatter

Med sine 22 bøger har Lise Søelund været godt rundt i 
forlagslandskabet. “Jeg synes, de mindst kendte forlag 
er de bedste, for de kæler mest for bøgerne”, siger hun.
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Flygtninge bliver ikke længere omtalt 
som mennesker, men som naturfæno-
mener med forbindelse til vand. Så-
dan lyder konklusionen i et speciale, 
som har vundet Kommunikationsfo-
rums konkurrence om Danmarks bed-
ste kommunikationsspeciale.

“De fremstilles som bølger og 
strømme, der kommer væltende og 
oversvømmer os. Som noget, vi skal 
sætte prop i, som statsminister Lars 
Løkke Rasmussen udtrykte det i for-
bindelse med indførelsen af den mid-
lertidige grænsekontrol”, siger Katrine 
Ytzen Hermansen og Lone Lindstrøm 
Stephansen og forklarer, at det er med 
til at skabe afstand til flygtningene.

Vandmetaforer 
På tværs af medier har de to speciale-
skribenter kunnet læse, at flygtninge 
skyller ind over Europa og Danmark. 

“Der tales om dem som naturfæno-
mener på linje med stormen Bodil. Vi 
taler om at bygge dæmninger, og om 
at Europa ikke kan suge flere”, siger de 
to, som mener, at det har stor betyd-
ning for den måde, vi opfatter flygt-
ningene på. 

“Sproget har stor indflydelse på vo-
res forståelse af situationen, og når 
fortællingerne handler om vandmas-
ser i stedet for mennesker, får vi ingen 
relationer til flygtningene og behøver 
ikke at bekymre os om dem. Man kan 
jo ikke skabe relationer til vandmasser, 
og det er ikke synd for naturfænome-
ner”, siger de.

Lone Lindstrøm Stephansen, cand.mag. i kommunikation, Adjunkt 

ved University College Nordjylland (UCN), hvor hun underviser i 

kommunikation. Tidligere studentermedarbejder og praktikant i 

Red Barnet.

Kathrine Ytzen Hermansen, cand.mag. i kommunikation, Projekt-

assistent i Tryg.

VINDERNE AF KOMMUNIKATIONSFORUMS SPECIALEPRIS

Man kan ikke skabe relationer til vandmasser, og det 
er ikke synd for naturfænomener, siger Lone Lindstrøm 
Stephansen (th.) og Katrine Ytzen Hermansen.

Sprog  skaber virkelighed
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Nyttetænkning i stedet for 
medmenneskelighed 
Lone Lindstrøm Stephansen sad en af-
ten og så en udsendelse på Lorry, hvor 
danske mødre stod med børn på ar-
men og var voldsomt indignerede over, 
at flygtninge fra Syrien skulle bo i en 
nedlagt børnehave i deres lokalområde. 

“Det var en ubehagelig aha- 
oplevelse, at almindelige mennesker 
ikke kunne rumme, at flygtninge skul-
le bo i en nedlagt børnehave. Det blev 
en af årsagerne til, at vi valgte at skrive 
om flygtningedebatten”, fortæller hun.

Katrine Ytzen Hermansen og Lone 
Lindstrøm Stephansens analyse af de 
danske trykte medier viser, at man i 
årene omkring flygtningekrisen i det 
tidligere Jugoslavien omtalte flygtnin-
ge på en anden måde.

“Man talte ikke om dem som et pro-
blem. Diskursen var nærmest mod-
sat. Man satte ansigter på og talte om 
skæbner”, siger de. 

“Dengang handlede det om med-
menneskelighed, mens vi i dag er slået 
ind på en form for nyttetænkning. Vi 
taler om, at det ikke kan betale sig at 
hjælpe dem, der kommer sejlende i 
gummibåde. For hvis vi hjælper, bliver 
menneskesmuglerne ved med at sende 
folk af sted”.

Til gengæld minder den aktuel-
le situation om den måde, vi omtalte 
flygtninge fra Østpreussen på, som var 
nødt til at flygte i de sidste måneder 
op til afslutningen af 2. verdenskrig i 
1945. Danmark blev tvunget til at tage 

imod dem og kvitterede med nærmest 
at bure dem inde og nægte dem læge-
hjælp.

“Retorikken fra 1945 er genkende-
lig i dag. Dengang skabte man også 
fjendebilleder og talte om snyltere og 
strømmen af laset elendighed”, siger 
de.

Ngo’er er udfordrede 
Specialet hedder “NGO i en bryd-
ningstid” og handler også om, hvordan 
den aktuelle flygtningedebat påvirker 
hjælpeorganisationer som Red Barnet 
og Dansk Flygtningehjælp.

“Hele deres grundlag bygger på 
medmenneskelighed. Det kolliderer 
med nyttetænkningen, så de er udfor-
drede”, siger Katrine Ytzen Herman-
sen og Lone Lindstrøm Stephansen, 
som i specialet når frem til, at organi-
sationerne er nødt til at indrette sig på 
den nye måde at tale og debattere på.

“De er afhængige af, at danskerne 
donerer penge, og de kan ikke få folk i 
tale, hvis de ikke nærmer sig det sprog, 
der bliver talt. Man kan fx se et skift i 
årsrapporten, hvor de er gået fra at tale 
om børns rettigheder til at tale om at 
hjælpe de dårligst stillede børn i Dan-
mark og resten af verden”. 

Tag ansvar for dit sprog
For at afgrænse specialet handler det 
udelukkende om sproget i flygtninge-
debatten og ikke om, hvorfor og hvor-
dan vi taler anderledes om dem i dag 
end i 1992. 

“Det ville også være vanskeligt at 
måle, for vi bruger sproget alle sam-
men. Politikerne kan være påvirket af 
medierne og omvendt”, siger Katrine 
Ytzen Hermansen og Lone Lindstrøm 
Stephansen, som synes, det kunne 
være interessant at finde ud af, hvornår 
sproget blev låst fast, så det nærmest 
ikke er tilladt at tale positivt om flygt-
ningene og fx sige, at de kunne blive 
en ressource i vores samfund.

“Der er i hvert fald ikke nogen tvivl 
om, at grænsen er rykket. Man bliver 
anset som mærkelig, hvis man bruger 
en anden retorik end den gængse”, si-
ger de og mener, at hvis vi vil ændre 
retorikken, må vi begynde med os selv. 

“Vi må være mere reflekterende om-
kring vores sprogbrug, både privat og 
professionelt, og forsøge at påvirke 
sproget den anden vej. Tjek fx fakta i 
stedet for bare at gå med. Tjek dagens 
flygtningetal. Kig dig selv efter i søm-
mene og forhold dig til, hvad der bliver 
sagt, og hvad du selv siger”, opfordrer 
Katrine Ytzen Hermansen og Lone 
Lindstrøm Stephansen.   

Sprog  skaber virkelighed
Når vi taler om flygtninge som naturfænomener, 
smitter det af på vores opfattelse af dem. Det viser 
et speciale fra Aalborg universitet, som har vundet 
Kommunikationsforums specialepris i 2017. 

“Vi kaldte flygt-
ningene fra det tid-

ligere Jugoslavien 
for krigsflygtninge. 
Nu taler vi om vel-

færdsflygtninge”.
Katrine Ytzen Hermansen og Lone Lind-

strøm Stephansen, vindere af Kommunika-
tionsforums specialepris
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I Skive koster det 61.000 kroner per år 
at uddanne lærere, mens det kun ko-
ster 41.000 kroner i Aarhus.

Den store prisforskel er ikke usæd-
vanlig. Det er meget dyrere at drive 
små uddannelsesinstitutioner uden for 
de store byer, end det er at uddanne 
lærere, pædagoger og sygeplejersker på 
de store campusser i bl.a. København, 
Aarhus, Aalborg og Odense. 

Omkostningerne per studerende kan 
svinge med helt op til 70 pct. i årlige 
omkostninger fra de dyre provinsud-
dannelser til de billigere uddannelser 
med stordriftsfordele i de store byer.

Det viser tal fra Danske Professions-
højskoler, som Magisterbladet har fået 
adgang til. Men udspillet til en kom-
mende bevillings-
reform tager ikke 
højde for de store 
prisforskelle, siger 
professionshøjsko-
lerne. 

I udspillet lægger 
regeringen op til, 
at de små udbuds-
steder skal have en 
engangsbevilling 
på hver en million årligt og op til fem 
millioner per institution. Forslaget 
møder kritik fra professionshøjskoler-
nes rektortalsmand, Stefan Hermann.

Han kalder det for “useriøst”, når 
sektoren oveni skal finde besparelser 
for 1,2 milliarder frem mod 2020.

“De store prisudsving anskueliggør, 
hvor dramatisk misforholdet er, når 
vi på den ene side er underlagt krav 

om høj uddannelseskvalitet i hele lan-
det og på den anden side er pålagt en 
10-procents effektivisering over fem 
år. Udspillet til bevillingsreformen 
vidner om, at politikerne ikke for alvor 
vil prioritere sektoren og stemple ind 
på en seriøs kvalitetsdagsorden”, siger 
Stefan Hermann.

Gnaver af taxametertilskuddene
Beregningerne fra professionshøjsko-
lerne opstiller tre eksempler på, hvor 
stor prisforskellen er, hvis en studeren-
de går på henholdsvis campus eller et 
af de små udbudssteder. 

Eksemplerne er baseret på rene ud-
dannelsestakster og viser, at de årlige 
omkostninger per lærerstuderende i 

Skive er næsten 35 
pct. højere end i 
Aarhus, og at det er 
godt 50 pct. dyrere 
at uddanne en syge-
plejerske i Næst-
ved end på campus i 
Roskilde. Det stør-
ste udsving ses på 
pædagoguddannel-
sen på UC Absalon. 

Her er det 70 pct. dyrere per hoved på 
pædagoguddannelsen i Nykøbing Fal-
ster, end det er i Roskilde.

En ekstra million til hvert af de små 
udbudssteder i regeringens foreslåede 
bevillingsreform betyder ikke, at pro-
fessionshøjskolerne kan holde op med 
at gnave af taxametertilskuddene til 
studerende på de store uddannelsesste-
der for at finansiere de små. Det for-

klarer direktør på VIA UC Erik Hy-
gum. VIA har i mange år sendt penge 
fra øst til vest for at drive to mindre 
læreruddannelser i Nørre Snede og 
Skive.

“Hvis vi kun havde økonomi i ho-
vedet, havde vi uden tøven samlet alt i 
Østjylland. Det er imidlertid et sam-
fundsproblem, hvis et barn i Vestjyl-
land ikke kan få lige så gode pædago-
ger som et barn i trekantområdet. Men 
i øjeblikket er det op til kommunerne 
og professionshøjskolerne at løse det 
problem, og det synes jeg er politisk 
uambitiøst”, siger Erik Hygum.

Rektorformand Stefan Hermann op-
lyser, at professionshøjskolerne siden 
2010 har udbudt 13 nye uddannelser 
uden for de store byer.

Ønsker større gennemsigtighed
Også internt på arbejdspladserne kan 
det give spændinger, når omkostnin-
gerne til at drive uddannelse på én 
adresse skal tages fra en anden.

“Når ressourcerne skal hentes hos de 
store, går der noget fra alle. Jeg håber, 
at man vil tænke over, at et kommende 
bevillingssystem bliver mere gennem-
sigtigt”, siger Hans Beksgaard, der er 
formand for DM ś professionshøjskole-
undervisere.

Hverken minister Søren Pind eller 
en række uddannelses- og forsknings-
ordførere har ønsket at kommentere 
Magisterbladets artikel, så længe for-
handlingerne om en ny bevillingsre-
form står på.   

PROVINSUDDANNELSER 
KOSTER KASSEN
Det kan være op til 70 pct. dyrere at drive små uddannelser, viser 
professionshøjskolernes egne tal. Regeringen vil i en kommende bevillingsreform 
give de små udbudssteder en million kroner ekstra årligt. Men det er ikke nok, når 
sektoren samtidig skal effektivisere for 1,2 milliarder, siger rektortalsmand. 

“Hvis vi kun 
havde økonomi i 
hovedet, havde vi 
uden tøven samlet 
alt i Østjylland”.
 Erik Hygum, direktør på VIA UC

Læs mere i sektorbladet DM Professionshøjskoler på DM.DK
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UNDERVISERE ER FOR DUMME

“Nej, de studerende er ikke 
 dumme eller dovne”.
Atter i år skal vi læse om, at “studerende er for dumme”, nu 
sidst i Magisterbladet fra august i år. 

Denne årligt tilbagevendende jammer fra hhv. gymnasie- 
og universitetslektorer skyder hele tiden skylden på elever 
og studerende fra de foregående uddannelser: Folkeskolens 
krav er ikke høje nok, gymnasieeleverne kan ingenting, og 
man forbavses over, at de overhovedet kommer ind på de 
forskellige universitetsuddannelser.

Endelig taler visse lektorer om, at kravene må skærpes. 
Med andre ord skal vi ende med elitestuderende, for eli-
ten, akkurat som vi så, da Konservative Studenter for en 
årrække siden gik gennem Københavns gader med en lig-
kiste, hvorpå der lå en studenterhue, som et tegn på, at den 
“gode, gamle studentereksamen” var død, fordi der nu var 
åbnet adgang for, at også mindre elitære unge kunne blive 
studenter.

Som en blandt dem, der har undervist i folkeskolen i 
mange år, har haft elever til afgangsprøver, og som selv er 
blevet undervist af forskellige lektorer på universitetet, må 
jeg tilstå, at jeg er blevet en smule træt i ansigtet af at høre 
fra disse vældigt dygtige undervisere på gymnasierne og de 
højere læreanstalter om de studerendes manglende kompe-
tencer i faglig henseende.

Måske er det i virkeligheden underviserne, der ikke er 
dygtige nok til deres fag. Måske er det dem, der er for dum-
me. Måske tror de, når de traditionsmæssigt sidder og for-
midler deres fag ex cathedra, at deres ypperlige kundskaber, 
som de selv har brugt årevis på at gå i dybden med, umid-
delbart bliver forstået af de nye studerende. Og når dette 
ikke er tilfældet, konkluderer de, at de studerende er dum-
me, at gymnasierne ikke er krævende nok, eller at folkesko-
len ikke giver de unge tilstrækkelige kundskaber til virkelig 
at kunne studere. 

Her skifter fokus også til “eksamenssnyd”, som med ét 
slag kunne afskaffes, hvis man stillede sig spørgsmålet, om 
den nuværende form er god. Måske en smule skelen til Fin-
land kunne være et alternativ.

 Den megen fokus på pensum, som skal nås, i modsæt-
ning til fokus på de studerendes læring er en alvorlig hæm-
sko. Her burde nytænkning også komme til sin ret.

I stedet for at betragte et frugttræ på de frugter, det fak-
tisk bærer, så kunne man måske i højere grad se på, hvilke 
frugter det faktisk kunne komme til at bære. 

Nej, de studerende er ikke dumme eller dovne, men som 
studerende foregår der en formidling på universitetet, som 
ofte er en slags “wakeupcall” til en ny og spændende verden. 
Ofte glemmes det imidlertid, at også denne nye viden skal 
gennemarbejdes, skal gennemgås med en vis refleksion, som 
ikke er kommet ind med modermælken hos de studerende, 
der ikke kommer fra hjem, hvor en højere uddannelse er 
både et krav og en forventning.

At kalde de studerende dumme er en letkøbt måde at for-
søge at vende tilbage til “de gode, gamle dage” på, hvor blot 
det at være lektor affødte almindelig respekt og beundring, og 
hvor kravene til undervisningsmæssige kompetencer var ikke-
eksisterende, og selvkritik og nytænkning var fraværende. 

Arne H. Wilstrup, fhv. overlærer, cand.pæd.pæd., cand.mag. 
(engelsk og finsk)

VÆLG DE DEMOKRATISK INDSTILLEDE 
BESTYRELSESMEDLEMMER TIL MP 
 PENSION

“Det er vigtigt, at vi som med-
lemmer kan have tillid til dem, 
der skal repræsentere os”.
I forbindelse med det kommende valg til bestyrelsen i MP 
Pension i slutningen af november og starten af december 
2017 vil vi anbefale, at medlemmer stemmer på personer 
med et demokratisk sindelag. Det er vigtigt, at vi som med-
lemmer kan have tillid til dem, der skal repræsentere os. 

Både ved den seneste generalforsamling og den for tre år 
siden har vi været vidne til diverse fiksfakserier med proce-
durerne, der giver indtryk af at have til hensigt at forhindre 
medlemsforslag i at komme til afstemning.

Af Katarina Held og Anne Leonora Blaakilde

SVAR: 

NUL DEMOKRATISKE FIKSFAKSERIER

Der er nul fiksfakserier i MP Pension, og hele bestyrelsen 
har respekt for alle 120.000 medlemmer og vores fælles ved-
tægter. Vores uafhængige dirigent, der er advokat og eks-

Fortsætter på næste side
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pert i generalforsamlingsjura, sikrer netop, at de demokrati-
ske spilleregler bliver overholdt på vores generalforsamling. 
Derfor kan jeg også opfordre til, at vores medlemmer stem-
mer på kandidater med demokratisk sindelag, da det er en 
hjørnesten i vores medlemsejede pensionskasse.

Egon Kristensen, bestyrelsesformand i MP Pension og 
lektor på Ikast-Brande Gymnasium

ALLE INVESTERINGER ER POLITISKE IN-
VESTERINGER – OGSÅ FOR MP PENSION

“Lad os føre diskussionen 
på præmissen om det bedste 
 arguments tvingende magt”.
Alle investeringer er udtryk for politiske valg. Denne poin-
te forholder MP Pensions bestyrelsesformand, Egon Kri-
stensen, sig i augustnummeret ikke eksplicit til, andet end 
at investeringer ikke skal ske ud fra politiske motiver. Egon 
Kristensen siger dog selv, at bestyrelsen afspejler holdnin-
ger, hvilket vel netop er pensionskassepolitik og netop vores 
pointe i vores indlæg i juninummeret af Magisterbladet. Vi 
er med på, at det er en sedimenteret politik, vi og Ansvar-
lig Fremtid tager op til debat og kritiserer. Altså en kritik 
af det, der tilsyneladende ser ud som objektive og apoliti-
ske kriterier. Hvilket betyder, at MP Pension fortsat inve-
sterer efter højest muligt afkast, også i selskaber, der udvin-
der kul, olie og andre fossile brændsler. Dette sker så under 
dække af at udøve aktivt ejerskab. Det er denne praksis, vi 
tager op til diskussion. Lad os føre diskussionen på præmis-
sen om det bedste arguments tvingende magt.

“Klimaet er vores store risiko”, siger bestyrelsesforman-
den i forordet til MP Pensions klimarapport. Det er vores 
påstand, at der er mange miljø-, social- og investerings-
faglige grunde til at tage denne risiko alvorligt. Her er det 
vores fælles og endog egen pensions bedste, der er på spil, 
og det gælder om at vælge side mellem dem, der er en del 
af løsningen, og dem, der er en del af problemet. Og der er 
mange på listen over MP Pensions investeringer, der er en 
del af problemet.

Der er store forskelle på, hvilke selskaber der er de stør-
ste klimasyndere. Egon Kristensen har valgt at fokusere på 
Dong, der er i gang med en grønnere omstilling, og som 
ydermere for nylig har frasolgt sin olie- og gasforretning. 
Men hvad med Total, der efter køb af Maersk Oil vil in-
tensivere boringerne efter mere olie i Nordsøen og benyt-
ter den meget miljøskadelige frackingmetode? Og hvad med 
Exxon, der i årtier har hemmeligholdt viden om de skade-
lige virkninger af afbrænding af fossile brændsler, spredt 
misinformation og aktivt støtter kræfter, der arbejder imod 
klimapolitiske initiativer? Hvordan ser bestyrelsesforman-
den på de selskaber?

At nævne, at 73 procent af medlemmerne udtrykker, at de 
har tillid til, at MP Pension fører den rette kurs, er ikke et 
godt argument. Både fordi vi ikke får at vide, hvad der præ-
cist er spurgt eller ikke spurgt om, og fordi et flertal i givet 
fald heller ikke nødvendigvis repræsenterer det bedste argu-
ment. Nu hører vi så også i 2017, at bestyrelsen heller ikke 
kan følge en GF-beslutning, selvom den gerne ville, da lov-
givningen forhindrer dette.

Lad i stedet de gode argumenter være det, som driver os 
fremad i fællesskab. Vi er glade for en langt mere lydhør 
bestyrelse i stedet for den argumentresistenthed, der præge-
de den forrige bestyrelse. Selvom MP Pension skriver rap-
porter om ansvarlige investeringer, klimarapporter, fører 
aktivt ejerskab og kritisk dialog, så mangler der i høj grad 
konkrete handlinger i forhold til at frasælge investeringer i 
den fossile branche.

Husk det til efterårets valg til bestyrelsen i MP Pension 
og deltag, eller husk stadig at give fuldmagt til Ansvarlig 
Fremtid forud for GF i 2018.

Claus Wilhelmsen og Troels Baagland, Ansvarlig Fremtid

MAN SKAL SELV TAGE ANSVAR

“Mange kunne af en fagforening 
for akademikere have forventet 
en mere saglig indgang”.
Så får vi igen i Magisterbladet en artikel, der er tilpasset 
formandens politiske agenda og ikke den fagpolitiske agen-
da: “Sådan gjorde politikerne Danmark skævere”.

Mange kunne af en fagforening for akademikere have 
forventet en mere saglig indgang til, hvorfor der er ulig-
heder i Danmark. På første side spørges: “Hvordan kan 
det ske i en velfærdsstat, hvis formål er at sikre lige mu-
ligheder for alle?” og senere siger Nina Smith: “Ulighed i 
samfundet handler ikke bare om indkomster, men snarere 
om hvilke handlemuligheder borgerne har”. Her kunne 
en dygtig journalist have arbejdet videre ad sporet “mu-
ligheder”.

Hvem undlader at bruge mulighederne for at dygtiggø-
re sig, for at få en uddannelse og hvorfor? Dette burde være 
spørgsmål, som DM ønsker svar på. Er det, fordi forældre, 
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skoler og/eller andre svigter? Er det for nemt at få offentlige 
ydelser? Hvis vi ikke vender udviklingen, bliver vi overhalet 
af lande, hvor børn synes, at det er sjovt at dygtiggøre sig. 

Vil man have større lighed, må flere bruge deres evner 
maksimalt. Vi, der spinkede og sparede, betalte studiegæld i 
de år, hvor vi også havde små børn, kan ikke blive ved med 
at betale mere og mere til dem, der ikke brugte deres mu-
ligheder, men valgte at tjene hurtige penge og forbruge.

DM burde anskueliggøre, at de fleste selv har det største 
ansvar for at bruge deres muligheder. Vores medlemskon-
tingent er til en fagforening, ikke til en fraktion af et poli-
tisk parti.

Suzanne Ekelund, biokemiker

SVAR: 

VI SKYDER TIL BEGGE SIDER

Artiklen er ikke tilpasset formandens politiske agenda. Ma-
gisterbladet har redaktionel frihed. Det betyder, at artikel-

ideer eller færdige artikler ikke forelægges formanden til 
godkendelse. Det redaktionelle ansvar for den artikel, som 
du kritiserer, er således mit som ansvarshavende redaktør.

Og ansvaret for artiklen påtager jeg mig med glæde og 
stolthed. Artiklen handler om, hvorvidt Folketinget øger el-
ler mindsker den økonomiske lighed, og hvilke partier der 
stemmer for og imod. Det er en journalistisk relevant arti-
kel, som endda havde en vis gennemslagskraft. Jeg påta-
ger mig også med stor glæde ansvaret for en anden artikel i 
samme nummer af Magisterbladet, som blev citeret i mange 
medier: “Flere studerende er uegnede til universiteterne”.

Her blev Magisterbladet kritiseret for at gå den borger-
lige regerings ærinde, fordi regeringen netop har mindsket 
optaget til universiteterne. Journalistik bliver brugt og mis-
brugt. Sådan er det. Vi forsøger at skrive historier, som er 
relevante for medlemmerne, og hvor dokumentationen er i 
orden.

Mvh. Jakob Elkjær, redaktør

Nyt karriereunivers
ER DU I GANG MED AT SØGE JOB? ELLER SKAL DU SNART TIL LØNSAMTALE MED CHEFEN? 
ELLER ER DU MÅSKE I TVIVL OM, HVORDAN DU KAN BRUGE LINKEDIN TIL AT FORBEDRE 
DINE CHANCER FOR AT LANDE DRØMMEJOBBET?

Så hop ind i vores nye karriereunivers, hvor vi guider dig gennem arbejdslivets mange faser og viser,  
hvad andre med samme baggrund som dig bruger deres uddannelse til.

Læs mere på magisterbladet.dk/scient

magisterbladet.dk
M A G I S T E R B L A D E T  H A R  R E D A K T I O N E L  F R I H E D

M A G I S T E R B L A D E T  0 8  ·  S E P T E M B E R  2 0 1 7

5 3D E B A T



 

Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk

Nicaragua
Costa Rica
Panama
Eventyr i 3 vidt forskellige lande i Mellem
amerika. Sejltur på Nicaraguasøen og 
god tid i den stemningsfulde kolonitidsby 
Granada. Solnedgang og middag ved 
 Stillehavets kyst. Nationalparker, hænge 
broer i trætoppene, landsbybesøg og 
 kakaoplantage i frodige Costa Rica. 
 Caribisk stemning på øerne Bocas del 
Toro. Sejlads i kano til Emberaindianerne  
i Panama og til sidst frokost på Panama 
kanalen. Max 20 deltagere.
18 dage • halvpension • fra 28.800 kr.
12. til 29. januar • 26. januar til 12. februar 

Eksotisk rejse i Costa Rica. Monteverde 
ligger højt i det nordlige Costa Rica og er 
derfor tågeskov med en stor biodiversi
tet. På den caribiske side af landet er der 
sejlads på vandvejene i Tortuguero, og 
på Stillehavskysten besøger vi en anden 
nationalpark: Manuel Antonio. Rejsen 
slutter i San Jose. Max 20 deltagere.
15 dage • halvpension • 24.600 kr.
15. til 29. december

Guide Mario Marin viser sit land frem. Costa 
Rica er en grøn juvel. Landet har en tropisk 
frodighed uden sidestykke, og vi oplever 
regnskov, skovklædte bjerge, impone
rende vulkaner og mange dyr: Papegøjer, 
dovendyr, brøleaber. Vi bor på hyggelige 
lodges. Med landsbybesøg, kaffeplantage 
og varme kilder. Max 20 deltagere. 
15 dage • halvpension • 19.900 kr.
Afrejse: 2. til 16. marts 2018 

Marios Costa Rica
Eventyret begynder, når vi sejler dybt 
ind i junglen og tilbringer to døgn hos 
Emberaindianerne. Vi bor i et langhus på 
pæle. En anden oplevelse er besøget hos 
Naso-indianerne. Vi besøger en kaffe-
plantage, en ranch og har tid i Panama 
City. På øerne Bocas del Toro er der 
 caribisk stemning. Max 14 deltagere.
16 dage • halvpension • 26.900 kr.
1. til 16. marts 2018

Gustavos Panama Costa Rica

Mellemamerika

OGSÅ REJSER TIL: Argentina – Colombia – Trinidad & Tobago – Peru – Chile – Ecuador – Galapagos – og mange flere

Kompetencer skal dyrkes og udvikles, 
og her kommer Aalborg Universitet ind i 
billedet. Vi tilbyder en lang række efter- og 
videreuddannelser inden for områderne 
Ledelse, Læring og Pædagogik, Sundhed, 
Byggeri, Socialt arbejde og IT. Læs mere
på www.evu.aau.dk, eller kontakt
Susanne Jørgensen på tlf. 9940 9408
eller sj@aub.aau.dk.
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Bestyrelsesvalg 2017 

Vil du repræsentere
 120.000 medlemmer?

Stil op!

mppension.dk

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer   
til MP Pensions bestyrelse.

Alle medlemmer kan stille op. Som kandidat skal du 
 indstilles af mindst 25 medlemmer af MP Pension.   
Du skal melde dit kandidatur senest 1. november 2017   
kl. 12.

Se hvordan du stiller op på mppension.dk/valg2017


