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Efter- og Videreuddannelse

9940 9420 (kl. 12 - 15) · evu@aau.dk

www.evu.aau.dk

Fleksible deltidsuddannelser
Fjernundervisning og seminarer

Master i Organisatorisk Coaching
Omdrejningspunktet er coaching som samta-

lebaseret læreproces for læring og organisa-

tionsudvikling i praksis.

www.evu.aau.dk/master/moc

Master i it
Modulbaseret efteruddannelse af højtuddan-

nede it-medarbejdere. I foråret 2012 udbydes 

fem fagpakker: 1. Intelligence and the Web. 2. 

It-forretningsforståelse og tilbudsproces. 3. 

Business Process Management and Innovati-

on. 4. Brugbarhed. 5. Informationsarkitektur.

www.evu.aau.dk/master/it-vest/

Master i Ledelses- og 
Organisationspsykologi
Uddannelsen giver en bred indføring i de dele 

af læringsteorien og psykologien, som har 

særlig relevans for ledelse og organisations-

udvikling.

www.evu.aau.dk/master/loop

Anvendt Filosofi 
Modulet ’Filosofi ens kerneområder’ udbydes 

i foråret 2012. Kan læses selvstændigt eller 

kan indgå som et modul i et tilvalgsfag.

www.fi losofi -deltid.aau.dk

Masteruddannelsen i 
Læreprocesser
Uddannelsen giver kompetence til at udvikle, 

tilrettelægge, lede og evaluere læreproces-

ser inden for uddannelse og erhverv.

www.evu.aau.dk/master/mlp

Psykologi 
Modulet ’Personlighedspsykologi’ udbydes i 

foråret 2012. Kan læses selvstændigt eller 

kan indgå som et modul i et tilvalgsfag.

www.psykologi-deltid.aau.dk



Mens disse linjer skrives, venter vi stadig på en 
melding fra Lars Løkke Rasmussen om valgets 
udskrivelse. Ventetiden er ved at være ulide-
lig, for politikerne optræder på en helt igen-
nem useriøs måde med uigennemtænkte forslag 
til omstruktureringer og fyringer i kommu-
ner og regioner, alt imens der samtidig uddeles 
sidste øjebliks-gaver til boligkøberne, pakket 
ind i glittet papir, men uden holdbart indhold. 
For DM’s medlemmer i kommuner og regio-
ner er det en belastende situation, politiker-
ne sætter dem i, og begge fløje har bidraget til 
usikkerheden.

SF startede med at komme med, hvad der vel 
forventedes at være et po-
pulært forslag om at fyre 
4.000 ledere og akade-
mikere i kommunerne 
for på den måde at skaffe 
midler til flere såkaldt 
“varme hænder” i form af 
pædagoger, hjemmeple-
jere og folkeskolelærere. 
Men som det fremgår af 
artiklen inde i bladet, må 
partiets ledende politike-
re have en meget vag og 
upræcis forestilling om, 
hvad de akademikere, der 
er blevet ansat i kommu-
nerne efter strukturreformen, faktisk går og 
laver. De mange forskellige opgaver inden for 
social-, kultur-, sundheds- og miljøområder-
ne, som DM’s medlemmer udfører i kommu-
nerne, kan SF ikke seriøst mene er overflødige. 
De er helt afgørende for borgernes velfærd, og 
opsplitningen i kolde og varme hænder er uden 
mening. Det kan desværre kun opfattes som et 
populistisk indslag i valgkampen.

Efter kommunerne kom turen så til regio-
nerne. Regeringen og støttepartierne vil i huj 
og hast afskaffe de fem regioner. Hvordan den 
historie ender, er det for tidligt at spå om. Men 
det står fast, at den nuværende regering vil ned-
lægge regionerne allerede pr. 1. januar 2013. 

Det er ikke svært at forestille sig den utryg-
hed, det skaber for de tusindvis af mennesker, 
der arbejder i landets fem regioner. Fra rege-
ringens side er der endnu ikke fremsat kon-
krete forslag til, hvad der skal erstatte regio-
nerne. Det efterlader de regionsansatte med 
usikkerhed om deres fremtidige arbejdsplads og 
arbejdsopgaver.

DM’s medlemmer i regionerne er primært 
beskæftiget med ledelse, administration, plan-
lægning og kommunikation. Vores medlemmer 
arbejder med at implementere de regionale og 
nationale strategier for sundhedsvæsenet, så det 
i sidste ende kan give den bedste kvalitet med 
brug af færrest mulige ressourcer. 

Det er uforståeligt, at regeringen vil foretage 
så store ændringer af den offentlige sektor uden 
grundig evaluering og uden en analyse af for-
dele og ulemper ved en ny struktur. Fraværet af 
dette signalerer manglende anerkendelse af det 
arbejde, medarbejderne udfører i regionerne. 

Strukturelle ændringer uden retning ska-
ber kaos. Regerin-
gens beslutning om at 
nedlægge regionerne 
med kort varsel sav-
ner faglige argumen-
ter. At beslutningen 
ikke bliver fulgt op 
af en plan for, hvad 
der i stedet skal ske, 
skaber utryghed i 
ansættelsen. Vi kan 
ikke acceptere den 
hetz, vores medlem-
mer, navnlig de ad-
ministrativt ansatte, 
bliver udsat for fra 

politisk side. Samtidig har der været bemærkel-
sesværdigt tavst om, hvad der skal ske med den 
tværgående regionale udvikling, regionerne i 
dag står for, på områder som kollektiv trafik, er-
hvervsudvikling, uddannelse og kultur, natur og 
miljø samt ikke mindst de specialiserede sociale 
opgaver for nogle af de svageste medborgere.

I den situation er der brug for, at de ansatte 
får en midlertidig jobgaranti. Ellers løber vi den 
risiko, at den politisk skabte uro får vores med-
lemmer til at søge væk. Og det kan kun komme 
til at gå ud over borgerne. Det må ikke ske.

Hovedbestyrelsen for 

Dansk Magisterforening

Ingrid Stage, formand

Eva Jensen, DM Offentlig

Peter Grods Hansen, DM 

 Offentlig

Svend Eskildsen, DM Privat*

Camilla Gregersen, DM Privat

Frederik Dehlholm, DM Privat

Hans Beksgaard, DM Forskning 

& Videregående Uddannelse

Anders Hamming, DM 

 Forskning & Videregående 

 Uddannelse

Henrik Prebensen, DM 

 Forskning & Videregående 

 Uddannelse

Leif Søndergaard, DM 

 Forskning & Videregående 

 Uddannelse

Erik Alstrup, DM Forskning & 

Formidling

Tenna R. Kristensen, DM 

 Forskning & Formidling

Ole Kentmark, DM Honorar- og 

timelønnede, deltidsansatte og 

arbejdssøgende

Line Ditlev Larsen, DM 

 Studerende

Kasper Ditlevsen, DM 

 Studerende

Charlotte Palludan, 

 Fagforeningslisten

Hanne Götzsche, DM  pensionist

*Svend Eskildsen erstatter 

 Nanna Bruun under hendes 

 barselsorlov.

Hovedløs politisk hetz  
mod offentligt ansatte

Læs også artiklerne “SF-plan i modvind” og  
“En rundtur i Kolding Kommune” på side 10-13.

“Politikerne optræ-
der på en helt igen-
nem useriøs måde 
med uigennem-
tænkte forslag til 
omstruktureringer 
og fyringer i kom-
muner og regioner”.
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Under denne overskrift præsenterer vi i dette nummer af Magi-
sterbladet den undersøgelse, vi har lavet blandt DM’s knap 400 
medlemmer, der har valgt at være deres egne herrer som frie fug-
le på arbejdsmarkedet. Organisatorisk er de placeret i Sektionen 
for selvstændige og freelancere.

Svarprocenten er på 53 af i alt knap 400 mulige svar, så under-
søgelsen giver kun et fingerpeg om, hvorfor de har valgt at være 
selvstændige eller freelancere, og hvilke fordele og ulemper der 
er forbundet med at have foden under eget bord.

Der er udsagn, der går igen i besvarelserne. Man kunne også 
sige, at temaerne er de samme med ganske få variationer. På 
plussiden er temaet “frihed”. Variationerne er: “at bruge mig selv 
på en rigtig god måde”, “at arbejde med det, jeg er bedst til”, “at 
man kan håndplukke de opgaver, man synes, er de mest spæn-
dende”, “at kunne tage action på en idé med det samme”, “at 
kunne arbejde hjemme”, “selv at kunne styre work-life-balance”, 
osv., osv.

På minussiden er temaet “uvished”. Variationerne er: “at holde 
kundegrundlaget levende”, “at skulle markedsføre sig selv hver 
dag”, “banker, der ikke tør låne en penge”, “ikke at kende ar-
bejdsbelastningen”, “ikke at kende indtægterne”, “alle de regler, 
man skal have kendskab til”, “årsregnskab og momsregnskab”, “at 
være alene på arbejde uden kolleger”, osv., osv.

Nogle vil måske tro, at mange af dem har valgt freelancetilvæ-
relsen, fordi det har været svært at få et fast lønmodtagerarbejde. 
At de så at sige har gjort en dyd ud af nødvendigheden. Men un-
dersøgelsen fortæller entydigt, at man godt kan tro om igen, for 
kun ca. hver tiende har valgt freelancetilværelsen af nød.

I artiklen “Vejle holder på de frie fugle” på side 30-33 beskri-
ver vi et miljø, hvor de selvstændige og freelancere på en og sam-
me gang kan være alene og sammen med andre. Hvor de sidder 
midt i netværket med kolleger i ånden på den anden side af væg-
gen. “Jeg har en suverænt kort vej til en masse ny viden og en 
række nye opgaver”, som cand.mag. og selvstændig proceskonsu-
lent Mette Ullersted udtrykker det.

Magisterbladet siger tak til alle, der har deltaget i vores un-
dersøgelse. Vi håber og tror, at det virksomme og engagerede liv, 
der emmer ud af artiklernes medvirkende, kan inspirere andre, 
der overvejer en tilværelse som fri fugl.

De kan selv
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Medlemmer af landets a-kasser får 
automatisk en opsigelse, når de fylder 65 
år. Sådan har det været, siden bestemmel-
serne om, at man skal være under 65 år for 
at være i en a-kasse, blev indført for årtier 
siden. Og sådan skulle det fortsætte med 
at være. Det udtalte beskæftigelsesmini-
ster Inger Støjberg (V) til Magisterbladet 
for halvandet år siden, da Magisterbladet 
ville høre ministeren om, hvordan den lov 
hænger sammen med mange politikeres 
ønske om, at danskerne bliver længere på 
arbejdsmarkedet. Men nu har ministeren 
pludselig foretaget en kovending efter helt 
at have afvist lovændringer. 

I november måned 2009 rejste Magi-
sterbladet ellers sagen over for ministeren, 
der på trods af hovedrysten til lovens fort-
satte eksistens fra såvel De Konservative, 
oppositionen og flere eksperter helt afviste 
at ville ændre disse bestemmelser i loven.

“For folk, der mister jobbet og er fyldt 
65 år, er det et sikkerhedsnet, at man kan 
trække på sin folkepension, ligesom man-
ge har mulighed for at trække på pensi-
onsopsparing og ATP. Derfor ser jeg in-
gen grund til at ændre på den lov”, sagde 
Inger Støjberg til Magisterbladet i 2009. 

Misforståelse
Men i Beskæftigelsesministeriet mener 
man nu, at der i 2009 var tale om en mis-
forståelse, og at der derfor ikke er tale 
om en holdningsændring. Loven skal nu 
ændres. 

“Min og regeringens holdning er klar. I 
takt med at vi hæver pensionsalderen med 
tilbagetrækningsreformen, er det naturligt, 
at aldersgrænsen for medlemskab af en a-
kasse følger med op. Det er sund fornuft. 
Men jeg har samtidig sagt meget klart, at 
jeg ikke ønsker en model, hvor en arbejds-
løs 67-årig kan hæve dagpenge og folke-
pension på samme tid”, siger Inger Støj-
berg i et skriftligt svar til Magisterbladet. 

At det er naturligt, at grænsen følger 
med op for medlemskab i en a-kasse i takt 
med en hævelse af folkepensionsalderen, 
nævnte Inger Støjberg dog intet om til 
Magisterbladet i 2009. Hvad der i dag sy-
nes åbenbart for ministeren, gav hun ikke 
udtryk for i 2009.

“Jeg ser meget gerne, at man bliver læn-
gere på arbejdsmarkedet, og det er der 
ikke noget i lovgivningen, som forhin-
drer”, udtalte Inger Støjberg dengang til 
Magisterbladet.

Ministerens holdning i 2009 har blandt 
andet ført til, at Ældre Sagen har stævnet 
Beskæftigelsesministeriet, fordi organisa-
tionen mener, at den nuværende lov dis-
kriminerer seniorer på arbejdsmarkedet. 
Den udlægning var daværende arbejds-
markedsordfører i De Konservative Knud 
Kristensen enig i. 

“Det er en form for diskrimination, at 
man ikke kan fortsætte med at være med-
lem af en a-kasse, hvis man fortsat vil ar-
bejde efter de 65 år”, sagde Knud Kristen-
sen til Magisterbladet i 2009. 

Sagen mod Inger Støjbergs ministerium 
er på grund af dens principielle karakter 
berammet direkte til landsretten. Der er 
endnu ikke fundet en dato for retssagen, 
men den indledes nok først i 2012, oplyser 
Ældre Sagen. 

Inger Støjbergs nye udmeldinger om, at 
“det er helt naturligt, at aldersgrænsen for 
mulighed for medlemskab i en a-kasse sti-
ger”, som hun udtalte til Berlingske i mid-
ten af august, bliver også betragtet som 
nye toner i Ældre Sagen. 

“Vores førsteprioritet har hele tiden væ-
ret, at politikerne skulle lytte til alle de 
gode argumenter for at ændre loven. Så vi 
håber da, at vi kan undgå en retssag”, siger 
souschef i Ældre Sagen Jens Højgaard.   

Støjberg foretager kovending

Magisterbladet beskrev 
for under to år siden, 
hvordan a-kasser tvinges 
til at opsige medlemmer, 
når de fylder 65 år. Den 
lov ville beskæftigelses-
minister Inger Støjberg (V) 
ikke ændre. Men det vil 
hun nu pludselig alligevel.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) til Magisterbladet i november 2009: “For folk, 
der mister jobbet og er fyldt 65 år, er det et sikkerhedsnet, at man kan trække på sin 
folkepension, ligesom mange har mulighed for at trække på pensionsopsparing og ATP. 
Derfor ser jeg ingen grund til at ændre på loven”. Men nu har piben fået en anden lyd.

“Medlemskabet i en a-kasse 

ophører ved udgangen af den 

måned, hvori medlemmet fylder 

65 år, dog 67 år for medlemmer 

født før den 1. juli 1939”.

Efter vedtagelse af Velfærdsaf-

talen i 2006, hvis aftaler om ef-

terløns- og pensionsalderen blev 

fremrykket tidligere i år, hæves 

pensionsalderen gradvist fra 65 

år til 67 år gældende fra 2022.

MEDLEMSKAB AF EN A-KASSE

PENSION OG A-KASSER
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Nu går jagten ind på Danmarks bedste 
arbejdsplads. For dig som magister. For jer 
som akademikere. Er du glad for din virk-
somhed? Så grib fat i en kollega, og vær 
med i konkurrencen.

“Kvaliteten af en arbejdsplads kan ikke 
gøres op med nogle få, slagfaste para-
metre. Nogle lægger mere vægt på løn-
nen, mens andre prioriterer indflydelse og 

åbenhed. Derfor har vi lagt konkurrencen 
så fleksibelt til rette, at DM’s medlemmer 
gennem deres svar på vores spørgeskema-
er er med til at prioritere mellem mange 
forskellige kriterier for en god arbejds-
plads”, fortæller Poul Kattler fra DM Pri-
vats bestyrelse.

Kåringen af Danmarks bedste akademi-
kerarbejdsplads er ikke en imagemåling. 

Den handler om virksomheden set inde-
fra. Alligevel vil Poul Kattler godt vove et 
gæt på vinderens profil.

“Vi ved, at vore medlemmer sætter pris 
på virksomheder, hvor arbejdsmiljøet er 
udviklende, hvor løn- og ansættelsesfor-
hold er i orden, hvor der er social ansvar-
lighed og også gerne et engagement i det 
omgivende samfund”.   la

Er din arbejdsplads  
Danmarks bedste?

Læs mere om jagten på Danmarks bedste  
akademikerarbejdsplads i bladet DM Privat side 11.

Du hjælper ogsåBørn påAfrikas Horn
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MAGISTERBLADET  
PÅ FACEBOOK
Blandt alle, der “synes godt 
om” Magisterbladet på Face-
book, trækker vi lod om tre 
biografpakker, der hver består 
af 2 biografbilletter, 2 x pop-
korn samt enten 2 x kaffe, vin 
eller øl. Pakken kan indløses 
i mere end 40 biografer lan-
det over.

På Magisterbladets side 
kan du blandt andet læse 
nye numre, før du får dem i 
postkassen.

Tryk på “synes godt om” 
på Magisterbladets side – 
så er du med i lodtræknin-
gen, som finder sted den 20. 
september. 
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FÆRRE PENGE SMIDES 
EFTER ANDRE AKTØRER

Studerende på profes-

sionsuddannelserne ef-

terlyser sammenhæng 

mellem det, de lærer på 

deres uddannelser, og de-

res praktikforløb. Et stort 

tværfagligt forsknings-

projekt arbejder nu på at 

finde frem til, hvilke ind-

satser der kan bygge bro mellem teori og praksis 

på professionsuddannelserne. Til efteråret gør 

forskerne status på projektet og inviterer i den 

forbindelse til konference på Institut for Uddan-

nelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 

torsdag den 29. september. 

Læs mere om forskningsprojektet og konferen-

cen på: www.dpu.dk/brobygning, hvor du også 

kan tilmelde dig konferencen.

Udgifterne til de ofte udskældte andre aktører i be-

skæftigelsesindsatsen er faldet. I 2010 blev der kun 

brugt knap halvdelen af de midler, som blev brugt 

ved andre aktørers indtræden på markedet i 2003. 

Det viser et svar fra beskæftigelsesminister Inger 

Støjberg (V), skriver Altinget.dk. 

Sidste år brugte kommunerne lidt over 210 mil-

lioner kroner på andre aktører, mens der i 2003 

blev brugt næsten det dobbelte: 405 

millioner kroner. Beløbene dækker 

dog kun over andelen af udgifter til 

forløb hos anden aktør for de for-

sikrede ledige. Udgifterne var i 2005 

på sit højeste med 709 millioner 

kroner. Tallene dækker dog heller 

ikke over eksempelvis jobcentrenes 

udgifter til sagsbehandling, tilsyn, 

drift og vedligeholdelse af it, oplyser 

ministeren også i svaret. 

Statens Museum for Kunst, Nationalmuse-

et og Kunstakademiets Konservatorskole 

har etableret et helt nyt Center for Kunst-

teknologiske Studier og Bevaring eller 

CATS (Centre for Art Technological Studies 

and Conservation), der bl.a. kan være med 

til at afklare tvivlsspørgsmål om kunst-

værkers ægthed.

Teknisk kunsthistorie er konservato-

rers, naturvidenskabsfolks og kunst- og 

kulturhistorikeres forskning i og viden om 

kunstværkers tilblivelse, maleteknikker og 

materialebrug. Centret forener således på 

sjælden vis naturvidenskab og humaniora.

NYT CENTER FOR TEKNISK 
KUNSTHISTORIE

“Der er meget snak om 
de sociale konsekvenser 

af en neoliberal  
politik, men der er  

meget lidt diskussion af 
neoliberalismens  

moralske konsekvenser”.
Kenan Malik, britisk samfundsdebattør, i Information

Brobygning mellem 
teori og praksis

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen trykker på valgknappen, står 18 forskere 

på Københavns Universitet klar til at hjælpe journalister med at dække folketings-

valget bedst muligt.  

Universitetets kommunikationsafdeling har sammensat en liste over for-

skere, der kan kontaktes i forbindelse med valget. Listen rummer eksperter i 

alt fra valgkampagner og meningsmålinger til politisk kommunikation, spin og 

regeringsdannelse. 

Ekspertlisten findes på www.nyheder.ku.dk/forskeroversigt/valg.

KU KLAR TIL VALGET
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“Man kan jo sige så meget. På en måde 
kan jeg ikke forstå, at han ikke bare sag-
de 6.000 medarbejdere. Så havde man jo 
2.000 flere at spare væk”.

Aalborgs kommunaldirektør, Jens Kri-
stian Munk, har svært ved at tage SF-for-
mand Villy Søvndals udspil om at spare 
4.000 akademikere, chefer og administra-
tivt personale i kommunerne seriøst. Det 
samme har Kommunernes Landsforening 
(KL), der er gået i rette med SF’s tal-
grundlag. I forbindelse med fremlæggel-
sen af planen hævdede SF, at der var blevet 
ansat 7.500 ekstra administrative medar-
bejdere i kommunerne siden folketings-
valget i 2007. Det reelle tal var imidlertid 
ca. 1.700, når elever, fleksjobbere, ledige i 
aktivering og overførte statslige stillinger 
blev fratrukket, viste KL’s dataudtræk.

Men selv en langt mindre ambitiøs SF-
plan vil møde modstand i Aalborg.

“Siden kommunalreformen, da vi blev 
lagt sammen med Sejlerflod, Nibe og Hals 
kommuner, har vi sparet 10 pct. på admi-
nistration årligt. Det blev vedtaget, at der 
ikke skulle være flere administrative med-
arbejdere end i den gamle Aalborg Kom-
mune, og det har vi overholdt”, siger Jens 
Kristian Munk.

Ingen effekt på  
beskæftigelsesområdet
End ikke på beskæftigelsesområdet, 
hvor der ifølge en opgørelse fra Min A-
kasse kom 2.504 nye sider med lovæn-
dringer, bekendtgørelser og vejlednin-
ger i løbet af årets første tre måneder, 
vil SF’s forslag have nogen effekt, siger 
direktør i Aalborg Kommunes beskæf-
tigelsesforvaltning Preben Buchholt, 
der har gennemgået SF-udspillet for 
Magisterbladet.

“Hvis du sparer som foreslået, så spa-
rer du varme hænder og ikke kolde, for 
det er sagsbehandlere, der sidder med 
det her, ikke bureaukrater”, siger Pre-
ben Buchholt om de to elementer i ud-
spillet, der berører beskæftigelsesom-
rådet, nemlig en sygedagpengeændring 
og en fjernelse af kontanthjælpsloftet.

I Aarhus Kommune, der på grund af 
budgetbesparelser nedlægger 700 stil-
linger, hvor administrationen alene 
tegner sig for en tredjedel af de samlede 
besparelser, mener kommunaldirektør 
Niels Højbjerg, at begrebet bureaukrati 
er misvisende. 

“De bureaukrater, vi har ansat, er en 
bred vifte af folk. Det er folk, der laver 

SF-plan i modvind
SF’s afbureaukratiseringsudspil fik et uheldigt afsæt efter en gigantisk 
regnefejl. Men selv en mindre ambitiøs plan vil møde stor modstand, 
siger ekspert. Kommunaldirektører ryster på hovedet.

En rundtur i 
Kolding Kommune
Villy Søvndal (SF) vil fjerne 4.000 overflødige akademikere og chefer i kommu-
nerne, men partiet har ikke selv et bud på, hvem de er. Magisterbladet forsøger at 
komme SF’s formand i møde. Få her et overblik over, hvad de ca. 30 magistre i Villy 
Søvndals hjemkommune, Kolding, beskæftiger sig med. 
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fornyelsesprocesser, folk der laver øko-
nomi, udviklingsarbejde og it-implemen-
tering, alle mulige gode ting, som er helt 
nødvendige for omstillingen af den of-
fentlige sektor. Langt de fleste af de aka-
demikere og bureaukrater, vi har ansat, er 
helt uundværlige for at forny og drive bu-
tikken. Det er ikke dem, der har skylden 
for vores problemer”, siger han.

Afbureaukratisering virker sjældent 
Hvis en kommende regering med SF 
iværksætter et afbureaukratiseringstiltag, 
vil det langtfra være første gang, det sker. 
Schlüter-regeringen iværksatte den så-
kaldte “operation regelstorm”, hvor kom-
munerne blev pålagt at effektivisere sig 
til besparelser, mens den nuværende re-
gerings egen regelforenklingskampagne i 
dag ikke tiltrækker sig den store opmærk-
somhed. Hvilket langtfra er tilfældigt, 
mener lektor i statskundskab ved Aarhus 
Universitet Peter Bjerre Mortensen. Han 
forsker i bureaukratiets udvikling i Dan-
mark fra midten af 1980’erne til i dag og 
peger på, at afbureaukratisering kræver 
ekstremt stort politisk fokus.

“Erfaringen er, at du typisk vinder 
noget ved, at der er nogle lavthængen-

de frugter, du kan hive ned af træet, 
som ikke har den store effekt. Men hvis 
du virkelig skal ind at skære bort, lø-
ber du typisk panden mod muren efter 
et år eller to, for da finder man ud af, at 
reglerne eller medarbejderne havde en 
funktion”.

Han mener desuden, at såkaldt af-
bureaukratisering ofte er ren politik i 
forklædning.

“Typisk bliver afbureaukratisering 
solgt som noget, alle er enige om, for in-
gen partier er jo uenige om, at overflø-
digt fedt skal skæres bort. Men når man 
så kigger konkret på det, opstår uenighe-
den. Det gælder for det aktuelle forslags 
vedkommende, fx ambitionen om at lette 
udliciteringskravene”, siger Peter Bjerre 
Mortensen.

Og selvom SF i sit udspil beskylder re-
geringen for at være skyld i det voksen-
de bureaukrati, vil en ny regering ikke 
nødvendigvis føre til mindre bureaukrati, 
vurderer han.

“I løbet af de sidste 20 år er der kom-
met mange flere love og bekendtgørelser, 
men det er svært at se nogen partifarveef-
fekt”.   

“Man kan jo sige så meget. På en måde 
kan jeg ikke forstå, at han ikke bare sagde 

6.000 medarbejdere. Så havde man jo 
2.000 flere at spare væk”.

Jens Kristian Munk, kommunaldirektør, Aalborg Kommune

Lempe muligheden for at forlænge 

sygedagpengeperioden

Fjerne kontanthjælpsloftet

Fjerne krav om konkurrenceud-

sættelse og udbud

Flerårige økonomiaftaler

Faglige vurderinger frem for regler

Mere effektiv it

Lette indberetningskravene

Effektivisere møder

DET VIL SF

Umiddelbart peger pilen måske mest i 
retning af Djøf’s medlemmer. 

Når SF efter et regeringsskifte vil af-
bureaukratisere kommunerne ved at fyre 
4.000 akademikere og chefer, må det vel 
være den klassiske embedsmand, regelfor-
valteren eller skrivebordskontrollanten, 
SF har haft i tankerne. At dømme efter 
Djøf’s modoffensiv i medierne har økono-
merne og juristernes forbund også tænkt 
tanken. 

På den anden side, siden kommunalre-
formen er der faktisk blevet ansat langt 
flere DM-medlemmer end djøf’ere i kom-
munerne, og det er netop udviklingen si-
den Lars Løkke Rasmussens strukturre-

form i 2007, som SF skyder på i sit udspil. 
DM har i dag 3.400 medlemmer med en 
kommunal arbejdsgiver mod Djøf’s 3.100, 
så måske er det ikke kun djøf’erne, der må 
stå for skud, hvis SF kommer til magten 
efter et valg.

Partiet har ifølge gruppeformand Ole 
Sohn ikke selv tilstrækkeligt indgående 
kendskab til de kommunale arbejdspladser 
til at kunne pege på, hvem de overflødige 
ansatte er, men vil overlade det til kom-
munerne at udpege dem.

Magisterbladet har derfor undersøgt, 
hvad magistrene i en tilfældig dansk kom-
mune er beskæftiget med. Valget er fal-
det på Villy Søvndals hjemkommune, 

Kolding, med dens 87.000 borgere og 
ca. 30 magistermedarbejdere. Hvad la-
ver medlemmer af DM egentlig ude i 
kommunerne? 

Sundhedsformidler
Første stop på rundturen er socialforvalt-
ningen, hvor cand.mag. og sundhedsfor-
midler Tina Sauvr arbejder. Hun er et 
af tre-fire DM-medlemmer, der arbej-
der med journalistik og kommunikation i 
Kolding Kommune. I Tinas tilfælde gæl-
der det udelukkende formidling på sund-
hedsområdet. Det gælder blandt andet 
nyhedsbreve om henvisningsprocedurer 
til praktiserende læger, synliggørelse af 
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kommunale tilbud og adfærdsændrende 
kampagner som fx Diabetesskolen, et til-
tag, der skal ses i lyset af, at udgifterne til 
behandling af diabetes og følgesygdomme 
i dag udgør 15 pct. af de samlede danske 
sundhedsudgifter eller 15 mia. kroner.

“Diabetesskolen er et tilbud til borgere, 
der lige har fået konstateret diabetes. Det 
er et samarbejde mellem sygehuset, kom-
munen og den lokale diabetesforening. 
Min rolle har været at synliggøre tilbud-
det over for relevante parter, borgere og 
praktiserende læger. I sidste ende handler 
det selvfølgelig om at undgå følgesygdom-
me og på den måde ruste dem til ikke at 
skulle belaste sygehusvæsenet unødigt”, 
fortæller Tina Sauvr. 

Musikterapeut, kulturblæksprutte, 
indvandrerunderviser,  
praktikplanlægger, arkivar
Af andre cand.mag.er kan nævnes mu-
sikterapeut Trine Vedel Hestbæk, der 
bruger musikterapi som psykoterapeu-
tisk behandlingsmetode over for brugere 
ved et kommunalt bosted, UU-koordina-
tor Anne Kirstine Vast, der er erhvervs-
praktikplanlægger, kontaktformidler og 
kursus-, økonomi- og hjemmesideansvar-
lig ved Ungdommens Studievejledning i 
Kolding, underviser Nina Fischer-Niel-
sen, der arbejder med aktiveringsprojek-
ter for flygtninge og indvandrere, Lone 
Leth Larsen, chef for kommunens kultur-
afdeling, og kulturkoordinator Kristian 
Lykkebo, koordinator ved kulturkom-
plekset Nicolai. Om sit job siger Kristian 
Lykkebo: 

“Nicolai består af fem bygninger, flere 
af dem er selvstændige kulturinstitutioner. 
Jeg er ikke leder, men har ansvaret for at 
få samarbejdet mellem husene til at ske og 
koordinere de fem huses aktiviteter. Der-
udover har jeg også ansvaret for at lave ar-
rangementer, ansvar for at servicere byens 
kulturelle foreninger, ansvaret for kon-
certsalen og for kunstudstillingerne. I dag 

er det fx kulturnat i Kolding, hvor jeg har 
sammensat det samlede program for de 
fem institutioner og også lavet PR”.

En af de fem institutioner i Nicolai, 
Kolding Stadsarkiv, beskæftiger endnu to 
cand.mag.er og DM-medlemmer, stadsar-
kivar Birgitte Dedenroth-Schou og arki-
var Anders Malling Aaboer. Arkivet har 
som navnet antyder ansvaret for at ind-
samle og bevare kommunale arkivalier af 
historisk interesse, men arkivet modta-
ger også arkivmateriale fra foreninger og 
privatpersoner.

Arbejdspsykologisk konsulent,  
musikunderviser, kulturkoordinator, 
forvaltningsdirektør
En anden kommunalt ansat humanist, 
som dog ikke er cand.mag., men derimod 
cand.pæd.pæd.psych., er Henriette Bech 
Bjerresgaard, arbejdspsykologisk konsu-
lent og ansat i kommunens HR-afdeling. 

“Jeg arbejder primært med arbejds-
psykologiske problemstillinger, fx ude på 
kommunale arbejdspladser, hvor folk ikke 
kan samarbejde, eller hvor der er konflik-
ter”, forklarer hun. “En anden del af mit 
arbejde er mere forebyggende i form af 
undervisning, kompetenceudvikling og 
coaching, ligesom jeg arbejder en del med 
seniormedarbejdere over 55 år”.

De resterende tre humanister og DM-
medlemmer (idet vi fraregner ansatte 
ved Koldings selvejende museer) er cand.
phil. Frank Arvad Nicolaisen, der un-
derviser i blandt andet rytmisk sam-
menspil ved Kolding Musikskole, cand.
mag. Rikke Winther Revlsholm, kultur-
koordinator og blæksprutte i Kulturaf-
delingen, mens cand.phil. Stefan Birke-
bjerg Andersen er direktør for By- og 
Udviklingsforvaltningen.

Geolog
Stefan Birkebjerg vender vi tilbage til sidst 
i artiklen, men først et blik på, hvad kom-
munens 15 miljømagistre, cand.scient.erne, 

foretager sig. Opgaverne spænder over det 
lovbundne tilsyn med blandt andet indu-
stri, landbrug, spildevand, naturbeskyttel-
se, naturgenopretning, badevandskontrol, 
miljøvurderinger og meget andet. Nogle 
magistre tager sig mest af den ene af de to 
opgaver, andre befinder sig midt imellem. 
Vi nøjes med at spørge tre af dem.

Susanne N. Marcussen er kommunens 
eneste geolog og beskæftiger sig alene med 
lovbundne opgaver. Som grundvands-
specialist holder hun øje med de ca. 100 
grundvandsboringer ved kommunens 40 
vandværker foruden ca. 100 markvandings-
brønde, 1.000 private husholdningsborin-
ger og en række industriboringer. Og hver 
gang der skal laves en ny boring, eller når 
en bygherre ønsker at sænke grundvands-
spejlet, skal der gives tilladelse.

“Der er en vis mængde grundvand, som 
dannes, når det regner, og noget af det op-

“Jeg hjælper vores indkøbere med at stil-
le de relevante miljøkrav. Indkøberne er 
gode til tal, men ved ikke nødvendigvis, 
hvad det mest hensigtsmæssige valg er, 

når det gælder miljø eller sundhed”.
Bente Møller Jessen, biolog, By- og Udviklingsforvaltningen
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pumpes igen. Hvis du pumper for kraftigt 
i et område, risikerer du at udtørre nærlig-
gende boringer eller dræne vandløb. Lige-
ledes når du ønsker at sænke grundvands-
spejlet på grund af et byggeri, kan du 
risikere, at nærliggende indvindingsborin-
ger går tomme, eller simpelthen, at nær-
liggende bygninger sætter sig”, forklarer 
Susanne N. Marcussen, der også bruger 
en del af sin tid på langsigtede indsatspla-
ner for grundvandsbeskyttelse.

Beredskabskoordinator  
og grøn indkøber
Alle de øvrige miljømagistre er biologer, 
heriblandt Karin Annika Myren, koordi-
nator ved Afdeling for klima og bæredyg-
tighed. Hun beskæftiger sig mest med ud-
vikling og overordnede strategier.

“Jeg sidder netop nu og skriver på kom-
munens nye bæredygtighedsstrategi og er 

ved at udvikle et vurderingsværktøj for 
bæredygtighed, der skal implementeres in-
ternt i organisationen og på alle overord-
nede strategier og planer”, fortæller Karin 
Annika Myren, der dog også bruger en 
begrænset del af sin tid på den lovbundne 
miljøvurdering af lokalplaner.

Biolog Bente Møller Jessen bruger stør-
stedelen af sin tid på at administrere na-
turbeskyttelsesloven, et arbejde, der be-
sværliggøres af pligtforsømmelser i de 
tidligere amter.

“Vi har arvet en masse beskyttet natur 
efter amterne, og vi ved ikke en pind om 
det, fordi amterne stort set ikke har været 
ude at tilse det”.

Men selvom Bente Møller Jessen bruger 
meget af sin tid på at rette op på amtslig 
slendrian, er der også tid til en anden op-
gave, der i 2009 indbragte hende prisen 
som Danmarks grønneste indkøber.

“Jeg hjælper vores indkøbere med at 
stille de relevante miljøkrav. Indkøberne 
er gode til tal, men ved ikke nødvendigvis, 
hvad det mest hensigtsmæssige valg er, 
når det gælder miljø eller sundhed”.

Bente Møller Jessen og resten af miljø-
området er placeret i By- og Udviklings-
forvaltningen, der som nævnt har cand.
phil. Stefan Birkebjerg Andersen som di-
rektør. Efter en organisationsændring in-
deholder forvaltningen foruden bered-
skab, ejendomme, anlæg og drift både den 
tidligere miljøforvaltning og den tidligere 
kulturforvaltning. Det har sparet kommu-
nen en direktør og en vicedirektør samt 
en chef lige under direktørniveau. Magi-
sterbladet ville gerne have spurgt Stefan 
Birkebjerg Andersen om perspektiverne 
af SF’s plan for By- og Udviklingsforvalt-
ningen, men det er ikke lykkedes at træffe 
ham.   
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HVAD: DM’s mest besøgte 
 fyraftensmøde nogensinde. 
Emnet er mindfulness, der 
henviser til en tilstand af 
nærvær, hvor en person er 
bevidst om sig selv og sine 
tanker i nuet.

HVEM: 382 tilhørere, heraf  
306 kvinder og 76 mænd.

HVOR: Panum Instituttet, 
Lundsgaard Auditoriet.

HVORNÅR: Torsdag  
den 18. august kl. 17-20.
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Find flere fyraftensmøder  
og kursustilbud på www.dm.dk
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Igen i år er der penge at søge til bl.a. 
studierejser og deltagelse i konferencer 
for DM-medlemmer, hvis ophavsrettig-
heder i forbindelse med videreudnyttelse 
af tv- og radioprogrammer bliver forval-
tet af Copydan og herfra sendt videre til 
AC’s Udvalg til Beskyttelse af Viden-
skabeligt Arbejde (UBVA). Det sam-
lede legatbeløb er som sidste år på i alt 
500.000 kr.

De penge, Copydan modtager, sendes 
videre til de ophavsmænd, hvis værker er 

blevet brugt. Men ofte kan Copydan ikke 
finde frem til ophavsmændene, der står 
bag værkerne. I de tilfælde sender Copy-
dan pengene videre til en række organisa-
tioner, bl.a. AC, der så kan bruge pengene 
på noget, der kommer medlemmerne til 
gode.

UBVA har siden 2006 uddelt tv- og ra-
diomedarbejderlegater til akademikere, 
der arbejder inden for tv- og radiobran-
chen. DM administrerer legatuddelingen 
på AC’s vegne.

Legater kan gives til deltagelse i ef-
ter- og videreuddannelse, til deltagel-
se i internationale konferencer, til stu-
dierejser og til forsknings- og/eller 
udviklingsprojekter.

Legatportionerne er på maksimalt 
30.000 kr. pr. ansøger. Der er ansøgnings-
frist onsdag den 5. oktober kl. 10.00. Ud-
betaling af legater finder sted i DM, Nim-
busparken 16, 2000 Frederiksberg den 10. 
november 2011. Sidste år modtog 22 ansø-
gere en legatportion.   

Copyright-penge  
til tv- og radiomedarbejdere

Charlotte Louise Koldbye, 

videnskabsjournalist, ansat på 

Experimentarium, modtog et 

legat på 30.000 kr. til en studie-

rejse til USA og Canada. I New York 

skulle hun besøge Radio Lab, et 

populært videnskabsprogram, der 

sendes over hele USA. I Canada 

skulle hun besøge redaktionen 

bag programmet This American 

Life samt møde producerne af 

programmet Quirks & Quarks med 

knap 500.000 lyttere hver uge. 

Esben Tange, redaktør i DR, 

modtog et legat på 19.700 kr. til 

en studierejse til Italien, hvor 

han i anledning af komponisten 

Franz Liszts 200-års-fødselsdag 

ville studere Liszts liv og arbejde 

i og omkring Villa d’Este i byen 

Tivoli uden for Rom, hvor Liszt 

komponerede en række betyde-

lige værker.

Majse Garde Bergmann, 

dramaturg i DR, modtog et legat 

på 30.000 kr. til at deltage i kon-

ferencen Showrunner Exchange 

i Los Angeles, hvor folkene bag 

nogle af de største tv-dramaer 

ville fortælle om processen med 

at udvikle tv-dramaer.

Bo Cumming Løkkegaard, 

kreativ direktør, Nature & 

Science, modtog et legat på 

29.100 kr. til en studierejse til fir-

maet Sandia i New Mexico for at 

skabe kontakter og lave research 

til en kommende dokumentar. 

Sandia er verdens førende forsk-

ningsinstitution inden for sikker-

hed, hvad angår bl.a. spredning af 

farlige sygdomme og kemikalier.

Læs mere om legatet, og hent ansøgningsskemaer på www.dm.dk/ubvalegat

DET BRUGTE FIRE UD AF DE 22 LEGATMODTAGERE PENGENE TIL:
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Blå Mega Mussel
Æggebægre
2 stk.

[299,-]*

LIC pris 245,-

Varehuse

Herlev • Turbinevej 9 • herlev@lic.dk

Aalborg SV • Løven 19 • aalborg@lic.dk

Aarhus, Skejby • Jens Olsens Vej 9 • aarhus@lic.dk

LIC NETSHOP

www.lic-netshop.dk

email: netshop@lic.dk

*   I parentes er anført den pris leverandøren anbefaler. 

Priserne i annoncen gælder frem til 16. sept. 2011  

(Magisterbladet 35/2011)

LIC fødselsdag

Se fødselsdags-
kataloget  

på www.lic.dk

Blue Ring
Shiraz/ 
Cabernet Sauvignon  
2008
Eminent rødvin  

til grillanretninger

LIC pris 49,-

Garden Lanterne 
29 cm, [599,-]*

LIC pris 509,-
24,8 cm, [499,-]*

LIC pris 425,-
16 cm, [299,-]*

LIC pris 255,-

Brasiliansk
Oksefilét

Tilbud pr. 1/2 kg 65,-

Blå Mega Mussel
Skål
21 cm

[799,-]*

LIC pris 655,-

Blå Mega Mussel
Etagere 3-lag
[1.299,-]*

LIC pris 1.065,- 

NYHEDER FRA

Blå Mega Mussel
Skål
18 cm

[699,-]*

LIC pris 575,-



Et internationalt forskerhold er i færd med at 

undersøge den godt 3.400 år gamle gravhøj Bo-

rum Eshøj ved Aarhus i jagten på ny viden om 

bronzealderen. Forskerholdet skal bl.a. fastslå, 

om bygningsværket virkelig var op til 40 meter i 

diameter. 

“Den nye undersøgelse vil give viden om grav-

højens konstruktion og opbygning, som kan bru-

ges i fortællingen om bronzealderens menne-

sker”, siger arkæolog Marianne Rasmussen, der 

er tovholder på Kulturarvsstyrelsens store for-

midlingsprojekt “Danmarks oldtid i landskabet”, 

til www.historie-online.dk.

Borum Eshøj genåbnes

Er det sundhedsskadeligt at faste? Det spørgsmål har videnskab.dk stillet An-

ders Fabricius Nedergaard, ph.d. fra Institute of Sports Medicine. Han fortæl-

ler, at forsøg med dyr har vist, at dyr, som kronisk får for lidt mad, lever læn-

gere end dyr, der får rigeligt med mad, og at faste muligvis kan beskytte mod 

forskellige kræftsygdomme.

“Objektivt set er det et faktum, at folk, der følger ramadan-fasten, får bedre 

kolesteroltal og bedre blodsukkerkontrol, hvilket antyder, at der sker noget 

gunstigt med stofskiftet under fasten”, siger Anders Nedergaard.

ER RAMADANEN FARLIG  
FOR HELBREDET?

Experimentarium inviterer til debatmødet 

“When science meets the headlines – en-

couraging critical and accurate reporting 

of science” onsdag den 5. oktober kl. 10-17. 

Målet med konferencen er at skabe et nati-

onalt initiativ og samarbejde til at sikre, at

danske forskere tager mere aktivt del i den

offentlige debat. På konferencen tegner tre 

udenlandske forskere et billede af den bri-

tiske forskerdebat, hvor sager om Climate-

gate bl.a. har medført, at forskere er blevet 

truet på livet.

Læs mere om konferencen på www.expe-

rimentarium.dk, hvor du også kan tilmelde

dig konferencen. Deltagelse er gratis.

FORSKERE OG 
DEN OFFENTLIGE DEBAT

“Tror man virkelig, at 
kvinder, der rekrutte-

res til topstillinger via 
 økonomiske begun-

stigelser en bloc, bliver 
forbilleder eller rollemo-
deller for de unge kvin-

der på universitetet?”.
Hans Bonde, professor, Københavns Universitet, i Universitetsavisen

YTRINGSFRIHEDEN 
FOR UNIVERSITETSAVISEN 

IKKE I FARE

Universitetsavisen er kommet i stormvejr 

på grund af en enquete om de universi-

tetsansattes tillid til rektor Ralf Hem-

mingsens rolle i Penkowa-sagen. Med-

lem af avisens bladudvalg professor Jørn 

Vestergaard har udtalt, at hans tillid til 

avisens redaktør Richard Bisgaard “ende-

gyldigt er væk”. Formanden for Bladud-

valget, professor Bjørn Quistorff, siger 

dog, at “bekymringer om, at ytringsfrihe-

den kunne være i fare i denne sammen-

hæng, synes helt ude af proportioner”.
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Informationsmøde torsdag 
22. september kl. 16.30
 
MPA uddannelsen er det sikre valg og det er der over 800 MPA 
dimittender, der kan skrive under på. MPA styrker din strategiske 
ledelseskompetence. Du får ny iagttagelses- og handlekraft, 
foruden et livslangt netværk med nuværende og kommende ledere 
fra den offentlige sektor. Forskningsbaseret undervisning skaber 
fundamentet for et sammenhængende 2-årigt forløb, hvor din 
ledelse udvikles gennem et tæt samspil mellem teori og praksis.

“Har din ledelseskarriere
  brug for et løft?”

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION

tilmeld dig på
www.cbs.dk/mpa

på din mobil



De  
kan  
selv

Frihed. Muligheden for at kunne speciali-
sere sig i det, man brænder for. Chancen 
for selv at tilrettelægge sin arbejdstid. 
Freelancere og selvstændige har nemt ved 
at sætte ord på, hvorfor det er så skønt at 
være sin egen chef på arbejdsmarkedet.

Er du  
freelancer/selv-
stændig om fem år?

JaJa

Nej

VeVedd ikikkeke

Hvor mange  
kunder/arbejdsgivere har du?

EnEn f fasastt

Flere faste

NoNoglglg ee fafaststee ogogg n nogogglele s skikiftftenendede

UdUdUd lelel kukukkkeke dndndee kskskifififttete dndndee

Spørgsmålene er sendt til 

samtlige medlemmer af sek-

tionen for freelancere og selv-

stændige. Svarprocenten er på 

53, men da gruppen er på knap 

400 personer, skal undersøgel-

sen tages som et fingerpeg.

OM UNDERSØGELSEN
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De er forholdsvis erfarne, og de har 
ikke valgt tilværelsen som freelancer el-
ler selvstændig af nød, men af ren og skær 
lyst. De nyder at bestemme selv og vælge 
de opgaver, de finder interessante. De hol-
der af at fordybe sig i deres faglighed og 
arbejde med det, de er bedst til. Og det 
ser ud til, at de fleste har fat i noget helt 
rigtigt, for trods finanskrise og afmatning 

melder næsten hver tredje om stigende 
indtægter, mens knap halvdelen har en 
stabil indtjening. To ud af tre fortæller, at 
de sparer op til pension. 

Kendetegnende for gruppen af freelan-
cere og selvstændige er, at de har en del 
års erfaring med at være herrer og fruer 
i eget hus. Hver fjerde har drevet egen 
virksomhed eller freelancet i mere end ti 

Er dine indtægter:

StStigigenendede

Faldende

StStababililee

Hvad er din løn årligt før skat?

15%

4% 3%

43%

UnUndederr 303000.000000 krkr.

300.000 - 399.000 kr.

400.000 - 499.999 kr.

500.000 - 599.999 kr.

600.000 - 699.999 kr.

700.000 - 799.999 kr.

800.000 - 899.999 kr.

900.000 - 999.999 kr.

1.000.000 - 

Mange selvstændige og freelan-

cere tilbyder flere forskellige 

typer opgaveløsning. Blandt de 

mest udbredte er:

Konsulentarbejde og råd-

givning (emnerne er bl.a. 

HR, udvikling, fødevarepro-

duktion, udviklingsbistand, 

miljø, eksport, infrastruktur, 

sociale medier, innovation, 

forbrugeradfærd og biologi)

Undervisning

Foredrag og kurser

Oversættelse og tolkning

It og softwareudvikling

Tekstforfatter

Kommunikation, formidling 

og pressearbejde

Korrektur

Grafisk design og layout

Journalistik

Musikterapi

Psykoterapi

Coaching

Forfatter

Evaluering og analyse

Forlagsarbejde

Kurator

Projektledelse

Kreativ strategi og koncept-

udvikling

Organisationsudvikling

Naturvejledning

MAGISTRENES VARER

“Jeg nørder  
simpelthen  
med mit  
fagområde  
hele tiden”.
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år, mens næsten hver tredje har 6-10 år 
bag sig. Kun seks procent er nystartede. 

Det mest almindelige er, at man arbej-
der alene i firmaet. Blot seks procent har 
en enkelt ansat eller kollega, mens fem 
procent har minimum fem ansatte.

De fleste får opgaver fra både nog-
le faste og nogle skiftende kunder. Færre 
har en enkelt eller få faste kunder, mens 
hver syvende udelukkende har skiftende 
kunder. 

Man kunne tro, at freelancearbej-
det er valgt, fordi det har været svært 
at få foden inden for på arbejdsmarke-
det, og at mange vil kaste håndklædet 
i ringen, hvis fast lønmodtagerarbejde 
kommer inden for rækkevidde. Men den 
tanke kan undersøgelsen på ingen måde 
bekræfte. Tværtimod har tre ud af fire 
valgt selvstændigheden, fordi de havde 
lyst til det, mens kun hver tiende er ble-
vet freelancer eller selvstændig af nød. 
Og på samme måde svarer godt halvde-
len et klokkeklart ja til spørgsmålet om, 

Hvad er det bedste ved 
at være selvstændig/
freelancer?
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Hvad er det mest van-
skelige ved at være 
selvstændig/freelancer?
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“At arbejde med det, man er bedst til, og som man 

brænder for”.

“At det kan lade sig gøre at kombinere alle mine bed-

ste kompetencer inden for meget forskellige felter”.

“At have stor faglig frihed og få lov til at bruge sit 

speciale”.

“At kunne arbejde hjemme”.

“Udviklingsmulighederne, herunder friheden til at 

udvikle”.

“At bruge mig selv på en rigtig god måde. At kunne 

være til gavn for andre og samtidig tjene penge på 

det og høste anerkendelse for det”.

“At kunne specialisere sig inden for et snævert 

område”.

“Selv styre work-life-balance”.

“At kunne tage action på en ide med det samme”.

“At man principielt kan håndplukke lige præcis de 

opgaver, man synes er mest spændende”.

“Frihed, frihed og frihed”.

Hvad er det 
bedste  

ved at være  
selvstændig/ 

freelancer?

Gruppen består af lige mange 

mænd og kvinder. Hovedpar-

ten er humanister, mens hver 

femte har naturvidenskabelig 

og hver tiende en samfunds-

videnskabelig baggrund. 

Aldersmæssigt er de meget 

spredt, men den største 

gruppe er i 50’erne – det er 

hver tredje.

BAG OM FREELANCERE OG 
SELVSTÆNDIGE

“Frihed, frihed  
og frihed”.
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“Usikkerheden omkring indtjening, dvs. på sin vis 

det samme, som er mest fordelagtigt: friheden!”.

“Usikkerheden mht. næste års opgaver. Bekymrin-

gen over ikke at have til pensionsopsparing”.

“Årsregnskab + momsregnskab”.

“Prissætning”.

“Jeg må have et job ved siden af, indtil firmaet er 

kommet godt i gang”.

“Ikke at kende arbejdsbelastningen  

eller indtægterne”.

“Der er ikke noget, der er vanskeligt, men det 

kunne da være rart med sparring, når der skal 

tages beslutninger”. 

“At opgaverne tit kommer oven i hinanden”.

“At det administrative står i vejen for det kreative 

arbejde”.

“Alle de regler, man skal kende”.

Hvad er det  
sværeste 

ved at være 
selvstændig/

freelancer?

I undersøgelsen svarer freelan-

cere og selvstændige på, hvilke 

netværk de bruger. De mest 

populære er personlige net-

værk, som består af fx kunder, 

studiekammerater, partnere 

eller kontorfællesskaber. Blandt 

andre populære netværk er Lin-

kedIn, Facebook, DM’s netværk, 

Kforum, Twitter og Amino.dk.

NETVÆRK
om de fortsat er selvstændige om fem år, 
mens under hver tiende ikke regner med 
at være det. 

Netværk og mund til mund
Det sværeste ved livet som selvstændig er 
at skaffe kunder – det ser halvdelen som 
en stor udfordring. Men hvad gør de så 
for at markedsføre sig selv eller deres virk-
somhed? De allerfleste bruger deres net-
værk og deres hjemmeside. Rigtig mange 
markedsfører sig ved mund til mund-me-
toden, hvor tidligere eller nuværende kun-
der anbefaler dem til andre, og for nogle 
er det nok. En del skaffer kunder ved at 
deltage på konferencer og faglige arran-
gementer og tilbyde foredrag. Mange har 
fundet det værd at annoncere på Google 
med Adwords. En del henvender sig di-
rekte til relevante virksomheder pr. mail 
eller telefon, og andre bruger sociale me-
dier som Facebook og LinkedIn. En grup-
pe angiver, at de slet ikke har behov for at 
markedsføre sig.

Der er mange bud på, hvordan man 
holder sig fagligt opdateret, når man ar-
bejder alene. En skriver: “Gennem fag-
ligt udviklende opgaver. Jeg foretræk-
ker opgaver, hvor der er en vis grad af 
læring, men sådan at balancen mellem 
læring og tilfredsstillende løsning af op-
gaven bevares”. En anden skriver: “Har 
tidligere været frustreret over mang-
lende opdatering, men er nu begyndt at 
søge kurser og videreuddannelse. Des-
uden ved sparring med andre ansatte og 
konsulenter hos den kunde, jeg primært 
arbejder for”. 

For en tredje ligger opdateringen et lidt 
andet sted: “Det er langtfra den klassi-
ske universitetsfaglighed, jeg holder mig 
opdateret omkring, mere salgsteknik, 
motivationspsykologi og andet, ligesom 
virksomheden har tætte relationer til fx 
diætister, fysioterapeuter mv., som jeg har 
kontakt til i det daglige”. For en fjerde er 
det meget enkelt: “Jeg nørder simpelthen 
med mit fagområde hele tiden”.   

“Jeg foretrækker opgaver, hvor der er 
en vis grad af læring, men sådan at 
 balancen mellem læring og tilfreds-
stillende løsning af opgaven bevares”.
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BLÅ BOG

Navn: Anne-Marie Bürger

Stilling: Indehaver og leder af kon-

sulentvirksomheden Biomedia

Alder: 41

Uddannelse: Cand.scient. i bio-

logi 2001 samt en trivselslederud-

dannelse fra 2009

Job: Har haft en række kortere-

varende ansættelser på museer, 

hos et rådgivende ingeniørfirma 

og på en naturskole, før hun i 

2005 blev tilknyttet Biomedia. 

Fastansat i 2008. I 2010 overtog 

hun virksomheden

DET BEDSTE VED AT VÆRE SELVSTÆNDIG

DET VÆRSTE VED AT VÆRE SELVSTÆNDIG

Glæden, friheden og den store opbakning fra venner og familie.

Banker, der ikke tør låne ud. Det er svært at være iværksætter, 

når man ikke kan stille et hus som sikkerhed i banken.
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Hun har givet sig selv tre år i spidsen for 
Biomedia. 

Begynder opgaven derefter at ødelægge 
nattesøvnen, gå den gale vej økonomisk 
eller at gnave sig alt for meget ind på den 
37 timers arbejdsuge, hun står klippefast 
på at bibeholde, så vil hun tage firmaets 
fremtid op til revision.

Anne-Marie Bürger har gjort sig helt 
klart, hvad hun kan og vil. Både når det 
gælder hende selv, og når det gælder den 
virksomhed, hun overtog for halvandet år 
siden. Men skal man dømme projektet ud 
fra direktørens optimisme og boblende 
begejstring, som fylder hele den daglig-
stue, der i dagtimerne også fungerer som 
kontor, så vil hendes fire faste medarbej-
dere også have rigeligt at lave fremover. 

Godt nok er finansieringen en konstant 
udfordring, når man som nyslået iværk-
sætter ikke kan stille med et udbetalt par-
celhus som sikkerhed i banken. Men op-
gaveporteføljen vokser støt, og det samme 
gør omverdenens behov for de ydelser, 
Biomedia kan levere.

“Der er øget fokus på naturen. Interes-
sen for at opleve og bruge den vokser. Fle-
re og flere vil ud at vandre og cykle i det 
fri, kigge på fugle, samle urter og svampe. 
Vi har netop været med til at forberede en 
vandrefestival for Region Sjælland, og den 
type opgaver, hvor formidling af og viden 
om natur og friluftsliv går hånd i hånd, 
tror jeg, der kommer mange flere af i 
fremtiden”, forklarer Anne-Marie Bürger.

“Samtidig fik kommunerne for nogle år 
tilbage overdraget en lang række opgaver 
inden for miljø og natur, og de trækker i 
stigende grad på konsulenter som os, fordi 

de ikke selv kan nå at løse de mange opga-
ver. Derfor er jeg optimist, når det gælder 
fremtiden for Biomedia”.

Hun er biolog, 41 år gammel og har 
selv været tilknyttet virksomheden siden 
2005. Hun bor i en viceværtsbolig, der 
ligger med udsigt til Vestskovens høje-
ste punkt ved Naturcenter Herstedhøje 
uden for København. Det er også her ved 
spisebordet med udsigt til de fint anlag-
te bålpladser, at de ansatte samles, når de 
ikke er i felten eller sidder derhjemme og 
arbejder.

Hun har ikke noget stort behov for at 
bestemme over andre, og der står kun 
to regler i Biomedias personalehåndbog: 
Man skal hilse, når man kommer og går, 
og tale pænt til hinanden.

“Alle i Biomedia tager firmaets slogan 
– arbejder for naturen – alvorligt, og vi 
deler en interesse for vilde planter og dyr. 
Derfor lever vi også med, at lønnen en 
gang imellem bliver lidt forsinket. Men 
det er mit mål at få så stor en kassebehold-
ning, at lønnen kan udbetales til tiden”, 
smiler Anne-Marie Bürger.

I hendes hidtidige arbejdsliv har den 
ene korterevarende ansættelse afløst den 
anden, og hun var straks varm på tanken 
om at blive virksomhedsejer, da mulighe-
den bød sig. 

“Min far var selvstændig anlægsgartner 
og byggede sin virksomhed op fra bunden. 
Derfor ligger det mig nok ikke så fjernt 
at prøve kræfter med at være selvstændig. 
Omvendt er jeg heller ikke typen, der vil 
føle det som et sviende nederlag, hvis jeg en 
dag må dreje nøglen om, fordi det er nød-
vendigt”, fastslår Anne-Marie Bürger.    

Fra biks 
til business
Hun får lige nu mindre i løn end sine ansatte, der til gengæld også må 
 acceptere, at lønnen kan blive lidt forsinket. Anne-Marie Bürger har som 
mål at udvikle Biomedia fra biks til business, og det går den rette vej.

Biomedia er et konsulent-

firma, der rådgiver om natur, 

laver naturformidling, under-

viser og står for events i det 

grønne. Kunderne er regioner, 

kommuner og private virk-

somheder.

Biomedia har specialiseret 

sig i naturforvaltning, samt 

inden for naturbeskyttelse, 

friluftsliv, naturparker og 

grønne korridorer.

Biomedia har eksisteret siden 

1988.

Biomedia beskæftiger en 

direktør, fire fastansatte, 

en timelønnet konsulent 

(den tidligere ejer) samt tre 

freelancere.

Biomedia har kontor i inde-

haver Anne-Marie Bürgers 

viceværtsbolig, som hører til 

Naturcenter Herstedhøje.

BIOMEDIA

“Det er mit 
mål at få så 
stor en kas-
sebeholdning, 
at lønnen kan 
udbetales til 
tiden”.
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DET BEDSTE VED AT VÆRE SELVSTÆNDIG  

DET VÆRSTE VED AT VÆRE SELVSTÆNDIG

Friheden til at tage interessante projekter, uanset hvad projektet går ud på.

At skulle ud at markedsføre sig selv hver dag. 

BLÅ BOG

Navn: Jacob Sparre Andersen

Stilling: Selvstændig konsu-

lent, underviser ved Niels Bohr 

Institutet

Alder: 39

Uddannelse: Ph.d. i eksperi-

mentel fysik ved Niels Bohr 

Institutet i 2002 samt studier i 

økonomi ved CBS i 2002

Job: Fra 2009 selvstændig 

konsulent, før det analytiker 

ved Nykredit (2008-2009), Stati-

stikunderviser ved CBS (2007), 

underviser i programudvikling 

ved DMU-Syd (2006-2008), for-

sker i bioinformatik ved CRS4 

(2003-2006)

Priser: Førsteprisen ved Nokia 

Open 2010 for designet af loka-

tionsbestemt kalender

Løruplegatet for studerende 

ved Niels Bohr Institutet

“Jeg søger stadigvæk efter den rigtige 
form, men har ikke fundet den endnu”.
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Hvad vil og kan Jacob Sparre Andersen 
med sin virksomhed?

“På en måde er det jo vanvittigt bredt, 
fordi jeg i sidste ende sælger mine samlede 
kompetencer, der startede med eksperi-
mentel fysik, så har jeg lavet bioteknologi, 
jeg har været forbi som underviser på it-
uddannelsen, og så har jeg været ansat i en 
Nykredit”.

Svaret rummer både det uendeligt fasci-
nerende ved Jacob Sparre Andersens evner 
og virke, men måske også den langsigtede 
udfordring for hans virksomhed.

For selvom programmering og mate-
matik er den faglige røde tråd mellem 
forskningen i komplekse systemers fysik 
ved Niels Bohr Institutet og udviklingen 
af analytiske modeller til at forudsige be-
vægelser på finansmarkederne i en forsk-
ningsafdeling i Nykredit, er det ikke nød-
vendigvis markedsføringsmæssigt nemt at 
forklare potentielle kunder.

“Jeg vil sige, at et langsigtet fokus, det 
mangler jeg nok. Jeg søger stadigvæk ef-
ter den rigtige form, men har ikke fundet 
den endnu. Omvendt, når jeg sidder med 
et konkret projekt, kan jeg ikke se, at jeg 
mangler fokus”.

Men faktisk var tanken med virksomhe-
den i begyndelsen relativt smal: At vide-
reudvikle de modeller, han havde arbejdet 

med i Nykredit. Men med den økonomi-
ske krise er interessen for denne type pro-
dukt forduftet. I stedet for har Jacob Spar-
re Andersen været hyret til at udvikle it 
og anden matematisk modellering, blandt 
andet “spell-checkers”, for et dansk spilfir-
ma, der ville begrænse brugen af bandeord 
på en chat. Det andet store projekt i det 
forløbne år har været at udvikle software, 
der analyserer og klassificerer tekster på 
asiatiske rejseblogs. Kunden var det Skan-
dinaviske Turistråd, der ønskede at bruge 
positive og troværdige tekster fra asiatiske 
rejsende i sin markedsføring.

Fristende med en fast månedsløn
Lige nu arbejder Jesper på to projekter: 
Dels er han med til at udvikle måleudstyr 
for en britisk golfekspert, dels udvikler 
han maskinoversættelsessoftware for et 
dansk spilfirma. 

Egentlig var planen, at han skulle gå 
fuld tid på barsel med sit halve år gamle 
barn fra efteråret, men golfprojektet og 
det faktum, at han som enmandsvirksom-
hed ikke er medlem af en barselsfond, 
kom i vejen. Der skal jo brød på bordet.

En gang imellem kigger han da også på 
jobannoncer. 

“Det er da fristende at vide, at der tik-
ker en månedsløn ind hver måned, og når 

man så lige er blevet far, er det jo blevet 
endnu mere påtrængende”.

Alligevel skal man ikke regne med at 
se Jacob Sparre Andersen i en fast stilling 
foreløbig.

“Jeg har kun søgt ét job ud over min 
ph.d.-stilling i 2002. Det var en uopfor-
dret stilling ved Terma, der netop havde 
fået ordre på at levere udstyr til den inter-
nationale rumstation. Jeg vil have lov til 
at lave sjove ting, uanset om anvendelsen 
nu lige er finansmarkedet, eller om det er 
sprog eller markedsføring. Hvis jeg kan 
bruge mine kundskaber og samtidig blive 
udfordret, så vil jeg gerne have lov til at 
arbejde med projektet”.

Som freelancer på højt fagligt niveau er 
det nødvendigt at holde kompetencerne 
ved lige og udvikle sig. Derfor skriver Ja-
cob Sparre Andersen fortsat videnskabe-
lige artikler, ligesom han plejer kontak-
ten med sin gamle forskergruppe på Niels 
Bohr Institutet.

“Det er ikke alt, hvad der foregår der, 
som går i helt den samme retning, som 
den jeg efterhånden er gået, men der er 
gode intellektuelle udfordringer i det, og 
tilsyneladende er mine bidrag stadigvæk 
velkomne”.   

Mellem 
eksperimentel 
fysik og markedsføring
Jacob Sparre Andersen er freelanceforsker og udvikler. Udfor-
dringen for hans unge virksomhed er at finde et langsigtet 
fokus, men det er svært at sige nej til spændende opgaver. 

Firmaet blev startet af Jacob 

Sparre Andersen med henblik 

på at udvikle og sælge analy-

tiske modeller til beskrivelser 

af finansmarkeder.

Virksomheden er i dag mere 

fokuseret på softwareudvik-

ling og nye programmerings-

teknikker.

Virksomheden er to år gam-

mel og drives alene af Jacob 

Sparre Andersen. 

JACOB SPARRE ANDERSEN 

RESEARCH & INNOVATION
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BLÅ BOG

Navn: Karen Noeberg

Stilling: Virksomhedsscenograf og 

selvstændig

Alder: 57 år

Uddannelse: Kandidat i billed-

kunst fra Danmarks Pædagogiske 

Universitet 2004 og i dramaturgi fra 

Aarhus Universitet 1981

Job: Har arbejdet som scenograf 

for Egnsteatret Banden i Odense 

og Team Teatret i Herning. Var 

freelance scenograf, højskolelæ-

rer og konstitueret forstander 

ved Støvring Højskole og i otte år 

underviser på diplomuddannelsen 

for kunstpædagoger ved UC-SYD. 

Etablerede egen virksomhed i 2006

DET BEDSTE VED AT VÆRE SELVSTÆNDIG  

DET VÆRSTE VED AT VÆRE SELVSTÆNDIG

Arbejdsglæden, min egen udviklingsafdeling og den brede faglige udfoldelse.

Manglen på tid, at holde kundegrundlaget levende,at virksomheden flyder ind over alt i mit liv.
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Selvom hun forlod teatret for mere end 
20 år siden, har teatret aldrig helt forladt 
Karen Noeberg. 

I dag, som indehaver af sin egen lille 
virksomhed, bruger hun imidlertid de 
dramaturgiske greb lidt mere subtilt, fx 
når hun skal lave scenografien til en mes-
se, en konference eller mødelokalet i en 
virksomhed.

“Det er manuskriptet, der er kernen, 
når man skal udvikle et rum eller en be-
givenhed, der passer til en virksomhed. 
Jeg bruger utroligt meget tid på at høre 
fortællingen fra de mennesker, der kender 
stedets historie og færdes der til daglig. 
Det er sjælen i projektet og ideen bag ved, 
jeg er optaget af, og ikke så meget, om nu-
ancerne i lamper og malerier matcher hin-
anden”, forklarer hun.

Karen Noeberg etablerede sig som virk-
somhedsscenograf for seks år siden. Hun 
arbejder fra sit lille værksted i Spinderi-
hallerne, som hun selv var med til at ind-
rette for nogle år siden. Hallerne er et 
godt eksempel på, hvordan hun arbejder.

“Vejle var Danmarks Manchester i 
industritiden. Bomuldsindustrien var 
grundlaget for hele byens velfærd. I dag 
er Spinderihallerne befolket med krea-
tive og udviklingsorienterede mennesker, 
der løser nogle helt andre opgaver, men 
udgangspunktet – vores fælles velfærd og 

økonomiske eksistensgrundlag – er det 
samme, og stedets historie skal man ger-
ne fortsat kunne fornemme, uden at det 
går ud over funktionaliteten i hverdagen”, 
forklarer Karen Noeberg. Hun giver et 
eksempel:

“Jeg fandt et gammelt magasin med fo-
tos af nogle fine røde borde og stole, som 
havde stået i frokostlokalet dengang på 
fabrikken. Det viste sig, at en enkelt stol 
havde overlevet, så jeg har fået produceret 
nøjagtige kopier af møblerne til vores van-
drehal, og de bliver også sat i produktion 
med et bredere salg for øje meget snart. 
De minder os om historiens rod, og hvad 
vi er vokset ud af”, fortsætter hun.

En lind strøm af opgaver
Karen Noeberg har i hele sit arbejdsliv 
beskæftiget sig med manuskriptudvikling, 
dramaturgi og teaterscenografi, og hun 
var desuden i otte år underviser på en di-
plomuddannelse for kunstpædagoger un-
der UC-SYD. 

At skifte tilværelsen som lønmodtager 
ud med den mere usikre som iværksætter i 
2005 var en spændende proces. 

“Jeg fik chancen for at deltage i et kur-
sus, hvor jeg kunne sparre med professio-
nelle om min ide, mit virksomhedskon-
cept og mit firmas værdigrundlag. Det 
overbeviste mig om, at jeg havde fat i et 

projekt, der var værd at bygge videre på”, 
siger Karen Noeberg.

Arbejdsfællesskabet med andre selv-
stændige og freelancere i Spinderihallerne 
er uhyre værdifuldt for virksomhedssceno-
grafen. Opgaverne er kommet til hende i 
en lind strøm, alene fordi hun har sin dag-
lige gang blandt andre småiværksættere.

“Jeg havde aldrig ved egen kraft kunnet 
etablere et så vidt forgrenet netværk på 
så kort tid. De stegte duer er simpelthen 
kommet flyvende lige ind i munden på 
mig. Samtidig mener jeg ikke, at Spinde-
rihallerne er et sted, hvor man skal holde 
25-års-jubilæum. Det har sin tid og er især 
til glæde for nyetablerede, der også selv er 
indstillede på at gøre en indsats for ste-
det”, pointerer Karen Noeberg.

Hun gør sig en del tanker om, hvordan 
hendes egen forretning skal udvikle sig 
fremadrettet. Det eneste, hun er helt på 
det rene med, er, at efterløn på ingen må-
der virker tillokkende.

“Mit mål er, at jeg om fem år har en 
kompagnon, der kan tilføre virksomheden 
nogle nye kompetencer. Om fem år har 
jeg også flere tætte og faste samarbejds-
parter – og så tror jeg, at mine kunder vil 
være virksomheder, der har valgt at inve-
stere sig ud af krisen”, siger Karen Noe-
berg.   

Alene
sammen
De stegte duer er fløjet direkte ind i munden på hende, siden hun etable-
rede sin enmandsvirksomhed i et arbejdsfællesskab med ligesindede. Net-
værket er uvurderligt for virksomhedsscenograf Karen Noeberg.

Blev etableret i 2006

Holder til i Spinderihallerne 

i Vejle.

Er en personligt ejet 

enmands-virksomhed.

Skaber begivenheder, rum 

og rammer for virksomheder 

ved hjælp af dramaturgiske 

redskaber.

Kundekredsen tæller bl.a. 

Lego, Realdania, Vejle Kom-

mune, HOWE, Billund og Vejle 

Museer, Fiberline m.fl.

NOEBERG  

VIRKSOMHEDSSCENOGRAFI 
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Idéen er langtfra ny: Man tager en gam-
mel fabrik, sætter en arkitekt til at friske 
det rå, industrielle udtryk op med farver, 
design og spændende lysindfald. Så an-
noncerer man efter kreative iværksættere 
og freelancere, og dernæst læner man sig 
tilbage i sikker forvisning om, at idéerne 
nok skal få liv i de imponerende omgivel-
ser, sådan nærmest af sig selv.

Tanken om på den måde at skubbe 
bag på udviklingen af kreative vækst-
centre er afprøvet i Nakskov, i Aarhus, 
i Silkeborg, i Sønderborg og flere andre 
lidt større provinsbyer med hundredvis 
af kvadratmeter nedlagte industriloka-
ler i overskud – og dem er der mange af. 
Men gode intentioner og massive inve-
steringer til trods er forsøg på at få fæl-
lesskaberne til at blomstre slået fejl gang 
på gang.

I Vejle ser det imidlertid ud til at 
lykkes.

Midt i byen, på 13.000 kvadratmeter, 
har indtil videre 45 iværksættere sammen 
med byens kulturinstitutioner og ansatte 

i kommunens udviklingsafdeling indta-
get Spinderihallerne, der indtil for 40 år 
siden var en af byens største industriar-
bejdspladser med flere end 1.200 ansatte i 
sit brød. 

På de vidtstrakte arealer har møbel- 
og tekstildesignere, en kunstskole, et 
konferencecenter, freelancefotografer, 
et børneteater, reklamefolk, udviklings-
konsulenter og adskillige andre lejet sig 
ind. Her kan de mødes i frokostcaféen, 
udvide deres netværk, udvikle nye for-
retningsområder på tværs – alt sammen i 
nænsomt renoverede rammer, der  kilder 
de besøgendes nysgerrighed. Med Real-
dania og Vejle Kommune som økono-
misk rygstøtte og den berømmede teg-
nestue Schmidt, Hammer & Lassen bag 
renoveringen bliver der arbejdet på en 
udvidelse, så yderligere 30 små virksom-
heder kan rykke ind i tilstødende arealer 
om et år. 

Lene Lawaetz, siden 2004 daglig leder 
af Spinderihallerne, mener, der er flere 
forklaringer på, hvorfor det er lykkedes 

Vejle  
holder på de  

frie fugleEt inspirerende miljø 
for kreative freelance-
re og iværksættere er 
spiret frem, der hvor 
bomuldsindustrien i 
mere end 100 år ge-
nererede formuer til 
byen. Vejle har satset 
millioner på arkitektur 
og mandskab for at få 
de højtuddannede og 
kreative hoveder til at 
blive i byen. Det ser 
ud til at give pote.
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1897   Vejle Dampvæveri 

åbner i Spinderigade.

1900  Med flere end 1.200 

medarbejdere er 

det Vejles største 

arbejdsplads.

1914  Tekstilindustrien ud-

gør cirka 25 procent 

af byens industri.

1924  En brand totalskader 

Spinderihallerne.

1948-53  Bomuldsindu-

strien nyder godt af 

Marshall-hjælpen fra 

USA.

1969  Industrien har ånde-

nød. Hallerne sælges 

til Vejle Kommune. 

1994  Foreningen “Spin-

derihallerne” 

bliver etableret med 

henblik på at skabe 

en arbejdsplads for 

professionelle kunst-

nere. Noget af arealet 

er fortsat lejet ud til 

farveriet, som er en 

del af dampvæveriet.

2003 Farveriet lukker.

2004  Iværksætterne be-

gynder at melde sig 

på banen.

2010  Officiel indvielse af 

Spinderihallerne.

SPINDERIHALLERNE
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““VVVVooorrreeesss kkkkooonnnccceeepppttt vvviiiissseeerrr,, aaattt ddddeeettt kkkkaaannn 
lade sig gøre at skabe nye for-

rreettnniinngggssoommrrååddeerr oogggttiillttrræækkkkee nnyyyee 
kkuunnddeerr, nnåårr kkuunnsstt, kkuullttuurr oogg eerr-

hverv rykker tættere sammen”.
Lene Lawaetz, daglig leder af Spinderihallerne

for Vejle at tiltrække og fastholde iværk-
sætterne i modsætning til mange andre 
steder. 

Blodet ruller
“Kommunerne forregner sig, når de tror, 
at udviklingen af et vækstcenter sker af sig 
selv, bare man stiller lokaler til rådighed. 
Selvfølgelig hjælper det, at de fysiske ram-
mer er så fantastiske, som de er i Spinde-
rihallerne, men indholdssiden skal også 
konstant skubbes fremad, vedligeholdes 
og nurses på forskellig vis”, slår Lene La-
waetz fast.

Et af de forhold, der får blodet til at 
rulle i Spinderihallerne, er, at kommunens 
forskellige projektansatte får kontor i den 
gamle fabrik i den periode, de er ansat. 
Også de udviklingskonsulenter, der tidli-
gere sad på erhvervs- og udviklingsområ-
det i rådhusadministrationen, er rykket ud 
af kommunen og ind i hallerne. 

“Gennemstrømningen af mennesker 
genererer forretning til de mindre iværk-
sættervirksomheder i huset. Når skolefor-
valtningen fx afvikler en konference, skal 
de bruge en facilitator. Når vi som i næste 
uge afholder en messe og åbner en udstil-
ling om skrald, så har det også involve-
ret nogle af de mennesker, der har deres 
virksomhed her i huset. Vi har også med 

Foto: Henrik Kastenskov
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til en masse ny viden og en række nye op-
gaver, og de muligheder, det afføder, be-
tyder, at jeg nu forventer at blive i Vejle”, 
siger Mette Ullersted.

Også Jacob Gjørtz, cand.mag. i dansk 
og historie og strategic planner i rekla-
mebranchen, er begejstret for det kreative 
miljø i de nedlagte bomuldsspinderier. Ud 
over bl.a. at pleje sin hovedkunde, Lego 
i Billund tæt på, har han taget hul på sit 

private con amore-
projekt efter at være 
gået selvstændig for 
tre år siden. Jacob 
Gjørtz producerer 
en glad farvestribe 
af T-shirts påtrykt 
Wunderbaum-logo-
et – og salget går støt 
fremad.

“Har jeg it-pro-
blemer, er der hjælp 
at hente. Går jeg i 
stå i en udviklings-
proces, er der men-
nesker at rådføre sig 
med. Og til frokost 
i caféen møder jeg 

mange, som jeg deler faglige interes-
ser med. Har folk spørgsmål vedrørende 
markedsføring, så kan de omvendt kom-

regionale udviklingspenge startet et pro-
totype-værksted op og indkøbt nogle me-
get dyre maskiner, som lejerne kan få pro-
fessionel assistance til at bruge. Vi prøver 
at udvikle vores tilbud til udlejerne hele 
tiden”, siger Lene Lawaetz.

Kort vej til ny viden
Mette Ullersted er cand.mag. i dramatur-
gi og kulturanalyse og har oprettet en en-
mandsvirksomhed som 
proceskonsulent. I to år 
har hun haft base i Spin-
derihallerne, og hun er 
et godt eksempel på, at 
fællesskabet og de ud-
viklingsmuligheder, som 
det giver at være i huset, 
fastholder en højtuddan-
net specialist i byen.

“Jeg savnede at dele 
min hverdag med nogle 
ligesindede, der arbej-
der udviklingsoriente-
ret ligesom jeg selv, og 
jeg var på vej til at flytte 
min virksomhed til Aar-
hus, da Spinderihal-
lerne blev etableret. At få kontor her har 
været en kolossal løftestang for min lille 
virksomhed. Jeg har en suverænt kort vej 

“At få kontor her har været en kolossal 
løftestang for min lille virksomhed. Jeg 
har en suverænt kort vej til en masse 
ny viden og en række nye opgaver”.
Mette Ullersted, cand.mag.  
og selvstændig proceskonsulent

“Har jeg it-problemer, er der hjælp at 
hente. Går jeg i stå i en udviklingspro-
ces, er der mennesker at rådføre sig 
med. Og til frokost i caféen møder jeg 
mange, som jeg deler faglige interes-
ser med. Har folk spørgsmål vedrøren-
de markedsføring, så kan de omvendt 
komme til mig”.
Jacob Gjørtz, cand.mag. og strategic  
planner i reklamebranchen

Læs mere på www.spinderihallerne.dk

me til mig. Netværket dumper lige ned i 
turbanen, og det var en af årsagerne til, 
at jeg turde tage skridtet og blive iværk-
sætter”, siger Jacob Gjørtz.

Ny energi til byen
Det har kostet 110 millioner kroner at 
skabe de unikke rammer i Spinderihal-
lerne. Realdania har givet de 36, social-
ministeriet 10 millioner, og diverse fonde 
og Vejle Kommune har finansieret resten. 
Driften betales af huslejen fra virksomhe-
derne og de kulturinstitutioner, blandt an-
dre byens museum og amatørscene, som 
er rykket ind. Målet er ifølge daglig leder 
Lene Lawaetz, at stedet med tiden vil ud-
vikle sig til at blive et kreativt kraftcenter 
for hele Region Syddanmark.

“Når slagterierne lukker, og syværkste-
der flytter til Østen, så skal vi leve af vi-
den og udvikling. Det ved alle. Vores kon-
cept viser, at det kan lade sig gøre at skabe 
nye forretningsområder og tiltrække nye 
kunder, når kunst, kultur og erhverv ryk-
ker tættere sammen. Det tilfører Vejle en 
hel masse energi og giver selvfølgelig også 
byen en økonomisk gevinst, at alle disse 
kreative iværksættere ikke bare rykker til 
København og Aarhus, men oplever, at 
der er grund til at blive og arbejde her”, 
siger Lene Lawaetz.   

“Kommunerne 
forregner sig, 
når de tror, at 
udviklingen af et 
vækstcenter sker 
af sig selv, bare 
man stiller loka-
ler til rådighed”.
Lene Lawaetz,  
daglig leder af Spinderihallerne
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Kirsten Hastrup, Cecilie Rubow
og Tine Tjørnhøj-Thomsen

Kulturanalyse
Kort fortalt

F I L O S O F I

Panoptikon – magtens øje

Jeremy Bentham, Vagn Lyhne og 
Michelle Perrot (oversættelse)
Klim, 2011, 159 sider, 239 kr.
“En ny måde, hvorpå den ene 
bevidsthed kan opnå magt 
over den anden i et omfang, 
som ikke hidtil er set”. Således 
præsenterer den engelske fi-
losof Jeremy Bentham sin bog 
fra 1791, “Panoptikon”, der 
skulle blive hans livs besættel-
se. “Panoptikon” afsluttes med 
et længere interview med den 
franske filosof Michel Fou-
cault, der i sin bog “Overvåg-
ning og straf” satte panoptiko-
net på dagsordenen.

A R K I T E K T U R

Barndom og arkitektur  
– Rum til danske børn igen-
nem 300 år

Ning de Coninck-Smith i sam-
arbejde med Jens Bygholm
Klim, 2011, 269 sider, 349 kr.
Byggeri til børn har ikke stået 
højest på listen, når den dan-
ske arkitekturhistorie skulle 
skrives. Det kan undre, når 

man tager i betragtning, at 
der næppe findes en befolk-
ningsgruppe, til hvem der er 
opført så mange – og så for-
skelligartede – rum som til 
børn. I denne bog fortælles 
om de mange forskellige byg-
ningstyper og om skiftende ti-
ders forståelse af barnets skala.

L I T T E R A T U R

L I S  M Ø L L E R

Erindringens poetik
W I L L I A M  W O R D S W O R T H

S.T. C O L E R I D G E

T H O M A S  D E  Q U I N C E Y

A A R H U S  U N I V E R S I T E T S F O R L A G

Erindringens poetik

Lis Møller
Aarhus Universitetsforlag, 2011, 
650 sider, 499,95 kr.
Bogen tegner et litteratur- og 
idéhistorisk portræt af erin-
dringen hos tre af den engel-
ske romantiks største forfat-
tere; William Wordsworth, 
S.T. Coleridge og Thomas De 
Quincey.
I receptionen af de tre digtere, 
og af romantikken generelt, 
har erindringsmotivet stået i 
skyggen af begrebet om den 
skabende indbildningskraft. 
Bogen viser imidlertid, at erin-
dringsmotivet giver mulighed 
for dybtgående og anderledes 
læsninger af temaer og litteræ-

re strategier i de tre forfatter-
skaber, ligesom det udgør en 
fællesnævner for sammenlig-
ninger mellem dem.

P Æ D A G O G I K

Døgninstitutionen  
– Modsætninger og 
 strategier når børn og unge 
anbringes

Tine Egelund og Turf Böcker 
 Jakobsen (red.)
Hans Reitzels Forlag, 2011, 
262 sider, 298 kr.
Antologien udforsker de mod-
sætninger, som institutions-
anbringelser rummer, og som 
kan siges at afspejle mere ge-
nerelle vilkår for forholdet 
mellem udsatte børn og unge, 
deres familier og velfærdssta-
ten. Hovedfokus retter sig mod 
konsekvenser af disse modsæt-
ninger (institutionel praksis), 
herunder særligt, hvilke stra-
tegier nøgleaktørerne benytter 
for at håndtere en kompliceret 
social virkelighed.

R E L I G I O N

At kortlægge religion. 
 Grundlagsdiskussioner i 
religionsforskningen

Torben Hammersholt og 
Caroline Schaffalitzky (red.)
Forlaget Univers, 2011, 
228 sider, 249 kr.
Når religionsforskere giver sig 
i kast med at kortlægge reli-
giøse traditioner, forestillin-
ger og praksisformer gennem 
beskrivelser og forklaringer, 

opstår der uvægerligt en række 
spørgsmål. Hvad er religion? 
Er det andet end en akademisk 
konstruktion? Kan og skal et 
videnskabeligt studium af reli-
gion vurdere religioners sand-
hed og værdi? I hvilket omfang 
skal det være kritisk over for 
sit genstandsfelt? Denne anto-
logi diskuterer sådanne grund-
læggende videnskabsteoretiske 
spørgsmål.

H I S T O R I E

Snit. Industrialismens tøj i 
Danmark

Solveig Hoberg, Helle Leilund, 
Maria Mackinney-Valen-
tin, Marie Riegels Melchior og 
 Kirsten Toftegaard (red.) 
Museum Tusculanums Forlag, 
2011, 345 sider, 350 kr.
Industrialiseringen foran-
drede grundlæggende vores 
forhold til tøj, og udviklin-
gen af en dansk industrikul-
tur i det 20. århundrede skabte 
både nye muligheder og ud-
fordringer inden for mode og 
beklædning. Bogen er en un-
dersøgelse af, hvordan indu-
strialiseringen påvirkede alt fra 
produktion, design, markeds-
føring til forbrug og trends. 
Det er især tiden mellem 2. 
verdenskrig og i dag, der er i 
fokus, fordi det var i denne pe-
riode, den nationale beklæd-
nings- og modeindustri vok-
sede frem.

K U L T U R

Kulturanalyse. Kort fortalt

Kirsten Hastrup, Cecilie Rubow og 
Tina Tjørnhøj-Thomsen
Samfundslitteratur, 2011, 268 sider, 
248 kr.
Kultur er det kit, der holder sammen på 
hverdagsliv og samfund. Det er så selv-
følgeligt, at man overser dets betydning 
i det daglige. Kulturanalyse er et red-
skab til at afdække og begribe det un-
derforståede i hverdagslivet, som får det 
til at fungere. Samtidig viser kulturana-
lysen, at kultur er en fleksibel størrelse, 
som omformes, alt imens man handler 
inden for dens ramme. 

“I nyere tid er det ble-
vet klart, at “kulturer” 
ikke er faste størrelser; 
der er simpelthen altid 
for meget gensidig på-

virkning mellem dem, 
til at de kan ses for sig”.

Flere bøger på side 38
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KURSUS FOR  
ERFARNE AC’ERE

Nyt kursus giver erfarne AC’ere i staten mu-
lighed for at bringe deres specialistviden 
i spil. På bedre måder. Og på nye måder.  
Som AC’er i staten kan du lære at skifte 
rolle i din organisation, så du for alvor kan 
udnytte dine kvalifikationer i en tid med 
mange forandringer. I teori og praksis kom-
mer du til at arbejde med procesfacilitering 
og læring som løftestænger for forandringer 

og forbedret kommunikation i organisa-
tionen. Du får 9 kursusdage med mulighed 
for eksamen og ECTS-point. Samtidig kob-
les forløbet tæt til din organisation via en 
indledende samtale mellem dig og din leder.

Bring din viden i spil og bliv en uundværlig del af statens udvikling.

Læs mere og tilmeld dig på attractor.dk

BEGRÆNSET 
ANTAL

DELTAGERE

Kurset udbydes af Rambøll Attractor i 
samarbejde med Statens Center for  
Kompetenceudvikling.



Pierre de Fermat var uddannet jurist 
og arbejdede som dommer i Sydfrankrig. 
Matematikken dyrkede han som en hob-
by. Ikke desto mindre regnes han som en 
af de absolut førende talteoretikere i ver-
denshistorien. Med “Fermats store sæt-
ning” fra 1637 postulerede han, at den 
ovenfor viste ligning, hvor a, b og c er hele 
tal forskellige fra 0, og eksponenten n er 
et helt tal, der er større end 2, ikke har 
nogen løsninger. 

Bevist efter 358 år
Fermat publicerede stort set ikke sine 
matematiske teorier, men noterede det 
meste af sin matematik i margenen på de 
bøger, han studerede. Hans “store sæt-
ning” stod således at læse i “Arithme-
tica” – et matematisk hovedværk fra det 
gamle Grækenland. Ved siden af form-
len havde han skrevet følgende: “Jeg har 

fundet et virkeligt vidunderligt bevis 
for denne sætning, men denne margen 
kan ikke rumme det”, fortæller Johan P. 
Hansen, lektor i matematik ved Aarhus 
Universitet. 

“Om han faktisk selv førte bevis for 
sætningen, er uvist, men det er aldrig 
fundet, så det var op til andre at føre 
det. Sætningen har siden redet genera-
tioner af matematikere som en mare, og 
der skulle gå 358 år, før det i 1995 lyk-

kedes den engelsk-amerikanske talteore-
tiker Andrew Wiles (1953-) ved hjælp af 
avancerede metoder og under stor medie-
bevågenhed – og på over 200 tætskrevne 
sider – at bevise den. Resultatet blev, at 
Fermat fik ret: Formlen har ikke nogen 
løsninger”.

Produktiv sten i skoen 
Ifølge Johan P. Hansen er Fermats sidste 
sætning en udløber af den pythagoræiske 
læresætning a2 + b2 = c2, som viser sam-
menhængen mellem sidelængderne i en 
retvinklet trekant: Summen af kvadrater-
ne på de to korte sider a og b er lig med 
kvadratet på den længste side c. Denne 
sætning har uendeligt mange hele tal som 
løsninger. Men hvad nu hvis der står 3 el-
ler et højere tal i eksponenten? Det var det 
spørgsmål, Fermat stillede sig selv. Men 
hvorfor er det i det hele taget en interes-
sant problemstilling?  

“Det er et helt grundlæggende talteo-
retisk problem, som enhver matematiker 
med respekt for sig selv må interessere 
sig for. Man kan ikke sige, at det har en 
konkret praktisk betydning, om lignin-
gen kan bevises eller ej, men det har til 
gengæld været en særdeles produktiv sten 
i skoen for matematikken”, fastslår Johan 
P. Hansen.

Praktisk spin-off 
Utallige førende matematikere har i åre-
nes løb forsøgt at bevise Fermats store 
sætning ud fra mange forskellige vinkler. 
Undervejs har de skabt en mængde mate-
matik, som har fået utrolig stor betyd-
ning. Vi har bl.a. fået langt større forstå-
else for, hvad der kan og ikke kan lade sig 
gøre i tallenes verden, siger Johan P. Han-
sen og giver et par konkrete eksempler: 

“Det er fx en hovedsætning i talteori, at 
ethvert helt tal kan skrives som produk-
tet af to primtal. Det troede man tidligere 
gjaldt i alle talverdener. Over årene har 
det dog vist sig, at verden er mere kompli-
ceret end som så, og vi har fået en meget 
dybere forståelse af tallenes verden. Sam-
tidig har vi fået langt større indsigt i ellip-
tiske kurver, der indgik som en nøglefak-
tor i Wiles’ bevis”.

Netop elliptiske kurver spiller en stadig 
vigtigere rolle inden for moderne krypto-
grafi og datasikkerhed. På den måde har 
beviset af Fermats store sætning haft et 
konkret praktisk spin-off, som i dag mu-
liggør en meget høj grad af sikkerhed i 
bl.a. smartphones.   

an + bn = cn

Verden på formler er en række 

korte artikler om en fysisk, 

matematisk eller kemisk for-

mel, der har haft afgørende 

indflydelse på vores opfattel-

se af verden. Hvem udviklede 

formlen? Hvad betyder formlen 

konkret? Under hvilke omstæn-

digheder blev den til? Hvordan 

blev den modtaget i samtiden? 

Og hvad har den betydet for 

udviklingen af den verden, vi 

kender i dag?

Serien er en fortsættelse af 

de artikler, der blev bragt i Ma-

gisterbladet nr. 1-11/2010. De 

kan alle læses på www.magi-

sterbladet.dk. Der bringes en 

artikel i hvert nummer frem til 

jul.  Redaktionen

Pierre de Fermat (1601-1665), fransk jurist og matematiker
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“Godt initiativ – rart at DM gør 
noget mere end at forhandle løn”

“Jeg er fyldt med energi efter  
møderne med min mentee” 

“At være mentor træner mig i at 
lytte og ikke blive for styrende  
og resultatorienteret”

“Jeg giver tilbage – aftjener min 
værnepligt”

Glimt fra mentortræningsdag den 11. maj 2011

Som mentor kan du dele din erfaring, din viden og dine tanker 
fra arbejdslivet med en mindre erfaren person – en mentee.

Samtalerne giver input til refleksion og erkendelse for begge 
parter, og relationen udvikler dine kompetencer inden for 
samarbejde, kommunikation og ledelse.

I DM’s mentorprogram bliver du matchet med et medlem, hvis 
erfaringer og kompetencer er et meningsfuldt modspil til dine 
egne. Du kan som mentor inspirere til faglig og personlig ud-
vikling både for mentee og for dig selv. 

Bliv mentor i DM

Meld dig som mentor på www.dm.dk/mentorordning
eller ring på telefon 38 15 67 22

TRÆNGER DU TIL AT 
BLIVE UDFORDRET?

dm.dk/mentorordning
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DE FORSVUNDNE

GADS FORLAG

 Palle Ove Christiansen

HEDENS S IDSTE FORTÆLLERE 

GADS  FORL AG

H I S T O R I E

En fortælling om Ranum 
Seminarium

Hans Støttrup Jensen
Udgivet med støtte fra VIA 
 University College, Pædagog-
uddannelsen Midt-Vest, 2011, 
Kan bestilles hos uddannelseschef 
Peter Møller Pedersen, VIA Uni-
versity College på pmp@viauc.dk 
eller på 87553740 samt kan hen-
tes på www.onlinepdf.dk/Books/
Default.aspx?onlinepdf=33797
Bogen beretter om seminariets 
mange op- og nedture i mere 
end 160 år og om det liv, der 
udfoldede sig på seminariet og 
i seminariebyen Ranum frem 
til institutionens ophør i 2011.

L I T T E R A T U R

Canzoniere – Sangenes bog

Francesco Petrarca, kommentarer 
af Søren Sørensen
Multivers, 2011, 588 sider, 
338 kr.
Il Canzoniere – lidt spredte 
rim på folkets eget sprog, kald-
te Petrarca selv sine verdens-
berømte sonetter, canzoner, 
sestiner, ballader og madriga-
ler. Her bringes for første gang 

på dansk et væsentligt udvalg 
af disse digte. Det er en slags 
lyrisk protokol over digterens 
liv og trængsler, fra den lang-
fredag morgen i 1327 han ser 
to blå øjne i Sankt Claras kir-
ke i Avignon og frem til hans 
egne sidste år i Norditalien.

R E L I G I O N

Islam og muslimerne

Jens Forman
Systime, 2011, 176 sider, 
237,50 kr.
Indeholder en grundbog og te-
maer om de 4 hovedområder i 
islam: tro, søjler, livsmønster 
og sharia. I grundbogen bru-
ges der overalt religionsfaglige 
begreber, og de religiøse fore-
stillinger forstås altid på en 
(religions)historisk baggrund. 
Ganske vist kan religionshi-
storikeren (islam set udefra) 
og den lærde muslim (islam set 
indefra) være enige om indhol-
det af megen konkret forkyn-
delse i Koranen, men enighe-
den gælder naturligvis ikke 
ideernes oprindelse og status.

S A M F U N D

Orientation Systems of the 
North Pacific Rim

Michael Fortescue
Museum Tusculanums Forlag, 
2011, 140 sider, 250 kr.
“Orientation Systems of the 
North Pacific Rim” is an ex-
tension of the author’s ear-
lier volume “Eskimo Orien-
tation Systems”. This time it 

covers all the contiguous lan-
guages – and cultures – across 
the northern Pacific rim from 
Vancouver Island in Canada to 
Hokkaido in northern Japan, 
plus the adjacent Arctic coasts 
of Alaska and Chukotka.

E T I K

Ondskab og etik

Birgitte Berner og Marianne 
Olsen
Systime, 2011, 156 sider, 185 kr.
Bogen tematiserer ondskab i 
meget bred forstand, dvs. alt 
fra hån, spot og latterliggørelse 
over jalousi, misundelse, into-
lerance, had og racisme til psy-
kisk vold, fysisk lemlæstelse og 
mord. I bogens teoretiske del 
gør forfatterne rede for grund-
læggende etiske idéer såsom 
lykke- og pligtetik. Desuden 
finder man her en gennemgang 
af ondskabens kulturhistorie fra 
mytisk tid til i dag.

P Æ D A G O G I K

Evaluering i skolen

Benedikte Vilslev Petersen og 
Marianne Thrane (red.)
Forlaget Klim, 2011, 190 sider, 
249 kr.
Den stigende interesse for eva-
luering i uddannelsessystemet 
udfordrer folkeskolen og læ-
rernes evne til at gennemføre, 
begrunde og analysere forskel-
lige evalueringsredskaber og 
deres anvendelse kritisk. Bo-
gen behandler nogle didaktiske 
problemstillinger, der knytter 

sig til evaluering i skole og un-
dervisning generelt, og ana-
lyserer fra forskellige faglige 
synsvinkler, hvordan man kan 
arbejde med evaluering som et 
pædagogisk redskab.

S P R O G

Etude des modes dans 
le  système concessif en 
français du 16e au 20e siècle 
et en espagnol moderne. 
Evolution, assertion et 
 grammaticalisation

Jan Lindschouw
Museum Tusculanums Forlag, 
2011, 297 sider, 250 kr.
I denne monografi analyse-
res modussystemets udvikling 
i indrømmelsesledsætninger på 
fransk i perioden 16. til 20. år-
hundrede. Denne udvikling an-
skues i lyset af en nyere tilgang 
inden for grammatikaliserings-
teori, hvor reorganiseringer in-
den for det grammatiske system 
også opfattes som grammatika-
liseringsfænomener i modsæt-
ning til den traditionelle anta-
gelse, hvor grammatikalisering 
kun opfattes som processen, 
der giver leksikalske størrelser 
grammatisk status. 

K U L T U R H I S T O R I E

De forsvundne. 
Hedens sidste fortællere

Palle Ove Christiansen 
Gads Forlag, 2011, 240 sider, 299 kr.
Evald Tang Kristensen (1843-1929) frem-
står endnu i dag som verdens største fol-
kemindesamler, og hans enorme materiale 
af optegnede folkeviser, eventyr og sagn 
er bevaret komplet. Bogen præsenterer i 
tekst og billeder en perlerække af fortæl-
lere, visesangere mv., som vi møder i deres 
slidte hverdagstøj på sjældne fotografiske 
glaspladeoptagelser.

“Tang Kristensen hav-
de en næsten ærbødig 

respekt for det pri-
mært optegnede stof 
og var skeptisk over 

for de mange redige-
rende magisterfingre”.
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DERFOR ER JEG AKTIV I DM

Camilla Gregersen

Cand.mag. i socialviden-
skab og pædagogik

Ledelseskonsulent i 
 fagforeningen PROSA

Medlem af DM’s hoved-
bestyrelse og bestyrelsen 
for DM Privat

Jeg begyndte at interessere 

mig for DM under universitets-

lovsforhandlingerne i 2002, 

der endte med afdemokrati-

seringen af universiteterne i 

2003. Dengang var jeg kraftigt 

involveret i studenterpolitik og 

oplevede DM som en organi-

sation, der forstod alvoren i 

lovændringerne. 

I dag synes jeg, det er udfor-

drende at påvirke lovgivning 

omkring fx arbejdsmarkeds-

politik. Det er interessant at 

analysere, hvad der gavner 

medlemmerne, og at lægge en 

taktik for, hvordan vi trænger 

igennem politisk. 

Der er et enormt pres på lønnin-

ger og arbejdsvilkår i de her år. 

DM skal være et bolværk mod 

undergravning af realløn og 

rettigheder. Det kan både være 

gennem kollektive overenskom-

ster og ved at give medlemmer-

ne toptunet individuel juridisk 

rådgivning. DM skal bakke op 

om klubarbejdet og de tillids-

valgte på arbejdspladserne.

Jeg vil gerne gøre noget for 

de udsatte medlemmer. Det 

kan være lige fra dem, der er 

løstansatte, til dem, der bliver 

presset til at arbejde alt for 

mange timer uden mulighed for 

afspadsering. 

Jeg har også en uddannelses-

politisk interesse intakt. I dag 

er normeringerne så ringe på 

uddannelsesinstitutionerne, at 

kvaliteten i uddannelserne ud-

hules. Det er en kæmpe trussel 

mod fremtidens arbejdsmarked, 

at uddannelsesinstitutionerne 

ikke bliver taget alvorligt af 

politikerne.

Lige nu arbejder jeg sammen 

med flere andre fra Hovedbesty-

relsen på et større projekt, hvor 

DM i fremtiden skal støtte og 

kvalificere medlemmernes pro-

fessionelle arbejdsliv. Der skal 

bl.a. være flere velfungerende 

netværk og faglige fyraftens-

møder, hvor medlemmerne kan 

møde andre med samme faglige 

interesse. Vi går jo alle meget 

op i vores arbejde og profes-

sion, og den faglige interesse 

skal DM understøtte. 

I DM Privat arbejder jeg sam-

men med andre på at påvirke 

indgangen til arbejdsmarkedet 

for nyuddannede og ledige, så 

færre bliver tvunget til at ar-

bejde gratis eller for offentlige 

ydelser.

Det grundlæggende i en 

fagforening er, at man ved at 

gøre en indsats for andre også 

varetager egne interesser. Vi 

skal trække hinanden op, når 

det kommer til løn- og ansæt-

telsesforhold.

Der er en stor kraft i fagfor-

eningerne. Vi kan påvirke både 

arbejdsmarkedet, uddannelser-

ne og samfundet. Det er vigtigt, 

stærkt og spændende at være 

med til.

Kunne du også tænke dig at 

være aktiv i DM? Ring eller skriv 

til DM’s formand, Ingrid Stage, 

på 38 15 66 01 eller is@dm.dk

DM’s formand, Ingrid Stage, 
underskrev den 22. august 
sammen med formanden for 
Foreningen af Universitetsud-
dannede Audiologopæder 
(FUA), Jytte Isaksen, en samar-
bejdsaftale. 
FUA er et fagligt selskab for 
audiologopæder. FUA udgiver 
et tidsskrift og afholder arran-
gementer med fagligt indhold 
for audiologopæder. Via sam-
arbejdet får FUA mulighed for 
at bruge DM’s faciliteter, og DM 
får mulighed for sparring og 
kontakter inden for det audio-
logopædiske område. Sam-
arbejdsaftalen er den anden 
i DM’s bestræbelser på at få 
et samarbejde med relevante 
faglige foreninger, som dækker 
DM-medlemmernes mange 
faglige interesseområder. Den 
første var samarbejdsaftalen 
med Danmarks Mikrobiologi-
ske Selskab. 

Fo
to

: P
e

rn
ille Sieg

u
m

feld
t

M A G I S T E R B L A D E T  1 3  ·  S E P T E M B E R  2 0 1 1

3 9



Der mangler et ord på dansk. Gennem 
sproget danner vi os vores virkelighed, så 
manglen på ordet betyder en mangel i vo-
res verden. Ordet, vi mangler, skulle be-
skrive den medarbejdertype, som vil blive 
mere og mere udbredt de næste årtier, 
uanset hvad han/hun kaldes.

Ordet er i familie med “iværksætter”. 
Men det er ikke helt det samme. For når 
man siger iværksætter, leder det tankerne 
hen på den der entreprenante forretnings-
mand, der starter en virksomhed med vækst, 
ansatte og millioneksport i kikkerten.

Det samme gør sig langt hen ad vejen 
gældende med “selvstændig”. “Freelancer” 
duer heller ikke, for det er næsten ulø-
seligt knyttet til journalister og fotogra-
fer. “Løsarbejder” og “daglejer” er også 
forkerte, for her tænker man på 30’ernes 
ufaglærte masser. På engelsk har jeg fun-
det begrebet “free agent”. Men på dansk 
lyder det altså for meget af en løssluppen 
James Bond.

Manglen på ordet er illustrativt for 
manglen på opmærksomhed om denne nye 
medarbejdertype fra lovgivere, fagforenin-

ger, arbejdsgivere og os selv. Og det er synd, 
for vi risikerer alle at gå glip af en masse.

Friarbejderen
Vi mangler det ord. Vi mangler det i en 
sådan grad, at det er nødvendigt at opfin-
de. Lad mig derfor foreslå: friarbejderen. 
Måske ikke verdens smukkeste ord. Men 
det smukke ligger i indholdet, så lad os 
straks komme dertil.

Friarbejderen sælger sine evner i min-
dre bidder end de 37 timer om ugen resten 
af livet, som hele vores samfund og kul-
tur er bygget op omkring. Han sælger sin 
arbejdskraft på timebasis, dagsbasis, må-
nedsbasis eller opgavebasis. Friarbejderen 
stiller altså sine helt særlige kompetencer 
til rådighed for mange forskellige virk-
somheder på én gang, og virksomhederne 
betaler ham kun for det, de får. Til gavn 
for begge parter.

I modsætning til den traditionelle 
iværksætter har friarbejderen ikke nød-
vendigvis ambitioner om at se sin virk-
somhed vokse og ansætte folk. Han er en 
fri person, der arbejder med det, han er 

 
arbejds 
fri

Arbejdsmarkedet er under forandring. Fremtiden 
byder på færre livslange fastansættelser. Til gengæld 
vil langt flere komme til at arbejde i hybridrummet 
mellem deltidsansættelser, projektarbejde, konsu-
lentydelser og freelanceopgaver. Det stiller nye krav 
til fagforeninger, arbejdsgivere, lovgivningen og hele 
vores kulturelle opfattelse af arbejde.

Slip
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bedst til, og for de arbejdsgivere, der har 
brug for ham. I modsætning til freelance-
ren og daglejeren kan friarbejderen have 
en hvilken som helst baggrund. I mod-
sætning til den selvstændige lader han sig 
gerne ansætte i perioder.

Friarbejderen er et barn af vidensamfun-
det, som arbejderen var det af industrisam-
fundet. Vi er i dag så højt specialiserede og 
kvalificerede, at der ikke nødvendigvis står 
37-timers-job klar til os alle, men det be-
høver der heller ikke. I vores nutidige sam-
fundsparadigme er tid, arbejde og ansættel-
ser i forvejen en så flygtig ting, at det giver 
mening at sprænge det gamle samfunds 
snærende bånd. Med personlig frihed og 
livskvalitet for den enkelte.

Friarbejderne udgør Danmarks største 
ressource for vækst i en meget nær frem-
tid. Det er derfor på høje tid at få dem op-
fundet. Råmaterialet findes allerede, men 
desværre står alt for mange af dem i dag i 
ledighedskøen. 

Fra jobtager til jobmager
Økonomisk krise, et globaliseret arbejds-
marked og en ændret samfundsstruktur 
har sendt og sender stadig flere mennesker 
fra alle samfundslag og uddannelser til 
tælling. Og dem har vi af en eller anden 
grund svært ved at betragte som andet end 
en samfundsbyrde.

Ledighedssystemet (staten, jobcentrene 
og a-kasserne) afspejler og forstærker dette. 
Systemet fokuserer fifty-fifty på at pacifi-
cere henholdsvis ydmyge de arbejdsløse. 
Hvad VKO ikke har formået i jobskabelse, 
har de i den grad formået i afstraffelse. 

Men med de store kompetencer og gode 
uddannelse, de fleste danskere – også dem 
der er ledige – har med sig i bagagen, er 
det ikke bare en forældet måde at behand-
le vores arbejdsløse på. Det er en dybt 
uansvarlig måde.

Gør dem til friarbejdere. Vi har brug 
for deres ressourcer, også selvom der ikke 

lige står en virksomhed, der kan aflønne 
deres specifikke ydelser 37 timer om ugen 
resten af livet. Der er brug for, at mange 
flere af dem ændrer identitet fra jobtagere 
til jobmagere.

Det kræver naturligvis en ændring af 
vores kollektive selvopfattelse, ikke mindst 
hos de potentielle friarbejdere selv. Den 
nationale frygtkultur for at springe ud 
med eget firma skal bearbejdes. Kultur er 
noget af det sværeste at ændre, men man 
kunne for eksempel starte med at introdu-
cere idéen i skolen, på gymnasiet og uni-
versitetet. Eller skifte cv-kurserne ud med 
iværksætterkurser.

Også vores virksomheder skal tilpasse sig 
den nye medarbejdertype. De skal begynde 
at tage for sig af retterne, men de skal også 
indstille sig på at betale. I dag arbejder tu-
sindvis af freelancere under usikre og dår-
lige arbejdsvilkår uden nogen form for løn-
kompensation. En medarbejder, der selv skal 
betale for sygdom, ferie, barsel, arbejdsløs-
hed, pension, arbejdsplads, kørsel, printer-
papir og julegratiale, skal naturligvis have 
højere bruttoløn end en fastansat. 

Fagforeningernes besøgelsestid
Virksomhedernes gevinst ved at kunne 
plukke i friarbejdernes kompetencer og tid 
vil stadig være overvældende. 

Men da det næppe sker af sig selv, ligger 
der her en stor opgave for fagforeningerne. 
De burde måske fokusere på andet end de 
faste overenskomster og arbejde med at or-
ganisere de mange friarbejdere. Universite-
ternes brug af underbetalte eksterne lektorer 
(typiske friarbejdere) er bare et eksempel på, 
at der stadig er meget at kæmpe for. 

Lovgiverne kunne bidrage ved at gøre 
op med det forældede ledighedssystem. 
Start med at droppe de endeløse aktive-
ringskurser, cv-forløb og krav om talløse 
ansøgninger, der skal føre folk hen imod 
ikke-eksisterende job. Lær i stedet folk 
selv at skabe deres job.

Og lad os gøre det økonomisk muligt 
at starte op. Det kan stort set ikke lade 
sig gøre i dag, hvis du ikke har en rig on-
kel. Dagpenge- og bistandssystemet un-
derstøtter i praksis kun 37-timers-an-
sættelser. Forringelsen af de supplerende 
dagpenge i 2008 var et stort skridt i den 
forkerte retning. Men de var kun en del af 
den logik, der fordrer, at du enten er 100 
% beskæftiget eller 100 % arbejdsløs.

Det har jeg selv oplevet, da jeg startede 
eget firma. Her blev jeg mødt af et regel-
sæt, der kun kunne give mig økonomisk 
støtte, hvis jeg glemte alt om at være selv-
stændig. Skidt for mig, skidt for samfun-
det, skidt for dem, der sidenhen har købt 
mine kompetencer som friarbejder.

Har vi råd til at lade være?
Vores berømte flexicurity-model, der fun-
gerer så fint for de fastansatte, modarbej-
der i realiteten dem, der vil springe ud 
som friarbejdere. I praksis skal du derfor 
kunne stå på egne ben fra dag et, hvis du 
vil starte selv, og det kan de færreste – og 
så lader man være. Men efter et par måne-
der eller et år vil de fleste kunne stå med 
rank ryg og forsørge sig selv, og det er nok 
værd at vente på og værd at kaste lidt dag-
penge efter.

Nogle vil mislykkes. Men de vil i det 
mindste have skrabet flere erfaringer og 
kontakter sammen, end nok så mange 
cv-kurser og praktikker kan gøre det. 
Og fortjener de virkelig evig gæld og bi-
standshjælp, fordi de gjorde forsøget?

Nogle andre vil lykkes over al forvent-
ning med vækst, ansatte og millioneksport 
som resultat. Og det kan vel heller ikke 
skade vores samfund. Måske var de startet 
alligevel, selvom der ikke var kulturel og 
økonomisk opbakning at finde. Spørgsmå-
let er, om vi synes, vi har råd til at satse 
på det. Eller måske snarere råd til ikke at 
satse på det. 

Slip arbejdskraften fri.   

 kraften  
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1988   Undervisningsas-

sistent i kultur- og 

hverdagsstudier, 

Institut for Kulturso-

ciologi, Københavns 

Universitet 

1989-97   Forsker, Gerontolo-

gisk Institut

1996-98   Videnskabelig med-

arbejder, Videnscen-

ter på Ældreområdet

1998-00   Leder, Videnscenter 

på Ældreområdet

1998-04  Leder, Gerontologisk 

Institut

2004-06   Studieleder for 

masteruddannelser 

i gerontologi og re-

habilitering, Institut 

for Sundhedstjene-

steforskning, Syd-

dansk Universitet

2006-   Direktør og forsk-

ningsleder, EGV 

Fonden

1988 Mag.art. i kulturso-

ciologi, Københavns 

Universitet

1996  Ph.d. i folkloristik, 

Københavns Univer-

sitet

KARRIERE:

UDDANNELSE:
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I serien DET’ MIT JOB tegner vi et portræt af et DM-medlem, der 

har et job – eller måske lige har fået et – som han/hun gerne vil 

fortælle om. Hvad er et godt job? Og hvorfor? Hvilke planer har 

man med sin karriere? Hvilke muligheder er der for faglig og per-

sonlig udvikling? Hvad vejer tungest i valg af job og karriere?

Måske kan det inspirere andre til at gå nye veje, hvad 

angår job og karriere, og til at reflektere over uprøvede 

muligheder.

Send en mail til magisterbladet@dm.dk med en kort 

 omtale af dig selv, din uddannelse og dit job.

Hvad laver en direktør for Ensomme Gam-
les Værn?
Jeg arbejder med strategi, økonomi og 
budskaber, der skal slå igennem i offent-
ligheden. Navnet Ensomme Gamles Værn 
emmer af gamle dage. Vi havde 100-års-
jubilæum sidste år, og dengang opfattedes 
de ældre som nogle, der skulle værnes om. 
Deraf navnet. Men at finde på et nyt navn 
løser ikke problemet. I dag ser vi værnet 
som et fællesskab, der både forebygger og 
kan hjælpe ældre ud af ensomhed. EGV 
er i dag en moderne, forskningsbaseret 
humanitær fond, der beskæftiger sig med 
ensomhed og fællesskaber i alderdommen. 
Vi støtter forskning vedrørende økono-
misk og socialt dårligt stillede ældre og 
socialt udviklingsarbejde, samtidig med 
at vi styrer en mindre legatfond. Jeg har 
tidligere arbejdet meget med formidling 
både som forsker, videnscenterleder og 
studieleder, men dette job giver mig opga-
ver med at reformulere og udvikle fondens 
virke og bringe EGV’s eksistens og pro-
jekter bredt ud i offentligheden.   

Hvad motiverede dig til at takke ja til denne 
stilling?
Det interessante er at være med til at ska-
be en balance i dilemmaet, at ensomhed i 
alderdommen er et problem for en mindre 
gruppe, som har det svært, men samtidig 
gøre budskabet relevant for de mange for 
at gøre opmærksom på, at problemet eksi-
sterer, og at EGV er der til at hjælpe. 

Mange har svært ved at se på alderdom 
som noget udviklingspræget og interes-
sant. Det gør jeg, og vi støtter speciale- og 
ph.d.-studerende, som skriver om sociale 
aspekter af ældrelivet. Det er der brug for 
mere af inden for gerontologien. Tanken 
om alderdom er så tæt knyttet til forestil-

linger om sygdom og forfald, men der er 
meget mere end det. Jeg arbejdede med 
masteruddannelser i gerontologi og reha-
bilitering på Syddansk Universitet, da jeg 
blev opfordret til at søge jobbet. Jeg hav-
de stor sympati for, at fonden netop ikke 
støtter klinisk og medicinsk forskning, 
men humanistisk og samfundsvidenskabe-
lig forskning med fokus på dårligt stillede 
ældre. Det passer perfekt til min kultur-
sociologiske tilgang til hverdagslivet at 
synliggøre komplekse problemstillinger 
for grupper af mennesker, som ellers er 
usynlige. Jeg vil gerne skabe forandring 
på baggrund af forskningsbaseret viden, 
og det kan jeg i EGV.   

  
Hvad har været den største udfordring for dig 
med dette job?
Det er balancegangen mellem, at EGV 
iværksætter og støtter en række initiativer 
for en mindre gruppe ældre, som virke-
lig har det svært, og samtidig at gøre op-
mærksom på os selv og vores virke uden at 
komme til at støtte den gængse kulturelle 
konnotation i befolkningen, at alderdom 
er lig med ensomhed og forfald. For sådan 
er det langtfra for alle. Alderdom er jo 
heller ikke lig med demens. Vi skal passe 
på, at vores budskaber ikke generaliseres 
til skade for de mange ældre, som har det 
godt, samtidig med at vi støtter initiativer 
og forskning for dem, som har det svært. 

Det har været udfordringen, men også 
privilegiet ved at arbejde et sted, hvor vi-
den og forskning er en forudsætning for, 
at vi kan træffe kvalificerede valg til gavn 
for en gruppe af mennesker, som eksem-
pelvis minoritetsetniske ældre, der har 
brug for andres håndsrækning. Vi er en 
lille fond i forhold til de store fonde og or-
ganisationer med fokus på ældres forhold. 

Du er blevet ansat som direktør uden leder-
uddannelse. Hvordan løfter du den opgave?
Da jeg blev leder af Gerontologisk Institut, 
tog jeg et kursus i DM i dialogbaseret le-
delse, og jeg har netop gennemgået en ud-
dannelse i forskningsledelse ved CBS. Her 
i EGV arbejder kun jeg, en sekretariats-
chef og en halvtidsansat koordinator, som 
begge er akademisk uddannede. Det har 
jeg meget brug for, når jeg skal have spar-
ring. Indimellem har vi også en ung for-
sker ansat, men vi arbejder også med andre 
fonde, forskere og organisationer. Da EGV 
hyrede mig, fik de også mit brede netværk 
inden for gerontologien. Så for mig gæl-
der det derfor om at finde ud af, hvor mine 
kompetencer er, og hvordan de kan bruges 
i organisationen og i samspillet med andre. 
Vi har god opbakning fra bestyrelse og re-
præsentantskab til udvikling og forandring, 
uden at det overskygger fokus på medmen-
neskelighed og nærvær i vores direkte kon-
takt med ældre mennesker.   

“DDett passer perffekktt ttiill miin  
kkkuulllttuurrssoocciiioolllooggiiisskkkee ttiiilllggaanngg ttiiilll hhhvveerrdddaaggssllliiivveett aatt  

synliggøre komplekse problemstillinger for grupper 
af mennesker, som ellers er usynlige”.

M A G I S T E R B L A D E T  1 3  ·  S E P T E M B E R  2 0 1 1

4 3



Thomas Schwarz Wentzer, lek-
tor i filosofi, Aarhus Universitet, 
har modtaget 5.488.854 kr. fra 
Det Frie Forskningsråd – Kultur 
og Samfund til forskningsprojek-
tet Existential Anthropology. In-
quiring Human Responsiveness. 

Projektets udgangspunkt er, 
at mennesker faktisk fører en til-
værelse som en slags “svar” på 
spørgsmålet: Hvad er et menne-
ske? – uanset hvilken kultur det 
lever i. “Vi vil undersøge det fi-
losofisk, hvad sådan et krav om at 

kommunikere med omverden betyder, når fx antropologer skal 
forstå menneskers adfærd”, siger Thomas Schwarz Wentzer.

Britta Andersen, direktør 
ved Gammel Estrup – Herre-
gårdsmuseet, fylder 50 år den 4. 
september.

Britta Andersen har gennem 
sit 11 år lange virke på Gam-
mel Estrup stået for en rivende 
udvikling af museet, der i dag 
er et omfattende specialmuse-
um med smukke permanente 
interiører, skiftende historiske 
udstillinger, innovativ person-
lig formidling og det nationale 
forskningscenter Dansk Center 

for Herregårdsforskning tilknyttet.
Museet afholder en reception for særligt indbudte den 16. 

september kl. 14-16. Pressen er velkommen ved henvendelse til 
museet.

Har du fået nyt job? Er du blevet færdig med dine studier? Er du 

blevet udnævnt til noget? Har du taget en ph.d.-grad? Har du 

fået et legat? En pris? Er du blevet professor? Har du jubilæum? 

Fylder du rundt?

Skriv til NYT OM NAVNE, hvis du vil fortælle dine DM-kolleger 

om din uddannelse, dit job og din karriere. Send en mail til ma-

gisterbladet@dm.dk. Gerne med et foto.

N Y T  O M  N A V N E    redigeret af Mogens Tanggaard · mt@dm.dk

TILSKUD TIL  
IDRÆTSFORSKNING
Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) 

støtter forskning på idrætsområdet. Udvalget rå-

der over en årlig bevilling på 4,9 mio. kr. og har næ-

ste ansøgningsfrist: 3. oktober 2011.

Der kan søges tilskud til idrætsforskningsprojekter 

og til formidling af idrætsforskning.

Oplysninger om udvalget samt ansøgningsske-

maer og vejledning findes på Kulturministeriets 

hjemmeside: http://www.kum.dk/Kulturpolitik/

Idraet/KIF/ under Tilskud til idrætsforskning.

Ansøgninger indsendes i 11 eksemplarer (1 under-

skrevet original og 10 kopier) til Kulturministeriets 

Udvalg for Idrætsforskning, Kunststyrelsen, H.C. 

Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Ansøg-

ninger skal være modtaget inden 3. oktober kl. 16.

Yderligere oplysninger fås hos konsulent Eva Jen-

sen, tlf. 33 74 55 52, evajen@kunst.dk.

Det Frie Forskningsråd uddeler godt 250 mio. kr. til 33 ta-
lentfulde yngre forskere. Hver får mulighed for at lede sin egen 
forskningsgruppe med en bevilling på op til 8,6 mio. kr. Bevil-
lingerne gives som en del af forskerkarriereprogrammet Sapere 
Aude. Blandt de 33 forskere er der 11 medlemmer af DM:

Ebbe Sloth Andersen, 34 år, postdoc, ph.d.

Steffen Andersen, 35 år, professor mso, ph.d.

Rasmus Fensholt, 41 år, lektor, ph.d.

Klaus Lindgaard Høyer, 39 år, lektor, afdelingsleder, dr.med.

Rikke Louise Meyer, 38 år, lektor, ph.d.

Johannes Overgaard, 39 år, lektor, ph.d.

Morten Axel Pedersen, 41 år, lektor, ph.d.

Martin Kristian Raida, 34, år, lektor, ph.d.

Lasse Riemann, 39 år, lektor, ph.d.

Søren Sindbæk, 36 år, lektor, ph.d.

Lotte Thomsen, 37 år, adjunkt, ph.d.
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En lønforhandling er ikke bare en lønforhandling. DM har udarbejdet 

praktiske tjeklister og fagrelevante lønstatistikker, der ruster dig til løn-

forhandlingen, uanset om du skal arbejde i det private og selv forhandle 

løn eller i det offentlige, hvor det typisk er tillidsrepræsentanten, der 

forhandler for dig. 

Og husk: Sig aldrig dit gamle job op, før du har en kontrakt på dit nye. 

Læs mere på www.dm.dk/loen.

NYT JOB?  
DM er din rådgiver, 
når du skal forhandle 
løn i dit næste job

jobsektion
L E D I G E  S T I L L I N G E R

Foto: Rie Neuchs 4 5
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Læs mere på academicbooks.dk 

Kompetence

Hvad - hvorfor - hvordan?

Knud Illeris

195 kr

J K L L Ø A K H Ø O J H A N F O R D R E J N I N G Æ l V L

L J H O I H A S B N L L V Z J K N A L K J W O A R K J N R 

A B K J U F Y S Æ F T Y S G L Ø M N C H H W Æ S A H Y G J

C G F C G K Æ L K Ø Å O T R A R H A Ø A P A K T C D G F K

H G S O P L Y S N I N G E N S G F L K L A K L Y H G Y Q W

K J H F X D S F G H H J K L Æ Æ O Y U Q N Z L U J K S A B

L Æ K L J G S E T B Y O P Æ Å J H S S G H J D I M S N V C

S D F G J K L I L L I Y T T A A Q E T Y L J A M A D J S A

F I X C V M J Å V I N K L E R T E S W U H M D N S D O U P

G N F J D A E F S N F V I N K L E R N F V B O S A H L A L

P F K L J G H D F D D S N I L U Y T T I L O M L J V L U I

O O L Y T F E S R E A H T R T H Y H J H O B A J E I F G H

O R J V C X D S S R T Y J K Æ P Å E A J A K L N W D J J K

Æ M G S R W E W E H T H O Å B P O Å A K K K E B F E N M T

F A R E A S O Y G H O Æ P O K N B H F S O M D A R N J U Y

K T H D S T E P D C F K U K J H J Ø P Æ D K L E G D G B B

G I F D T J R E L F G P O L I T I K E R E D V R D E T E Y

D O R T H D F G H Y P Æ O A G R S B P L O A Q G A T H J K

R N J H E W F A R D S S D K Ø P L I J C C J S N J T Y U I

N S C G D S T Y G H L T N Ø K G K R G A K Æ S T S J N X S

G S F X S J G D S F D K E Y H J M P O Ø F E R U S R T H K

H A G C J R G D F G H L N Æ P O B O R G E R E Æ N M U K O

Æ M L J T K D S R G F O U L J K Å K H J E P J M U Y R E G

L F H R S F D C V B N O J K X D E D A S I L K O D Y U O R

G U F A K L Æ l S P M N T E K N O L O G I E N O E E R N B

H N D J R D H F G C V B Æ O L K Ø B K D M K O G R D K D U

S D J V K M N S P L K A L Æ Ø L I L P W Y I T N M C K K F

P E L L E  G .  H A N S E N  O G

V I N C E N T  F .  H E N D R I C K S

Kulturanalyse i 
organisationer

Cathrine Hasse

298 kr

Om organisationer som kulturelt 
praktiserede snarere end fysiske 
rum. Bogen er for alle, der ønsker at 
blive bedre til at fortolke kulturelle 
in- og eksklusioner fra sociale og 
fysiske rum. 

Oplysningens blinde 

vinkler

Vincent F. Hendricks & 
Pelle G. Hansen

298 kr

Om hvordan informationsfæno-
mener kan bruges til at oplyse, 
men ligeledes til at manipulere 
med mennesker, meninger og 
markeder. 

To the End of the Land

David Grossman

120 kr

Grossman’s rich imagining of a 
family in love and crisis makes 
for one of the great antiwar 
novels of our time. 

Med afsæt i sin mangeårige 
forskning gennemgår Knud Illeris 
omhyggeligt begrebet kompetence. 
En nødvendig bog for alle, der 
beskæftiger sig med skole og 
uddannelse.

Morgenarrangementer i boghandlen

Louis Jensen fortæller og læser op af ‘Rejsen til Gud’

Morten Søkilde læser op af ‘En Sermon’

Tro og køn: Om queerteologi og feministisk teologi 

v. sognepræst Lene Sjørup og teolog Viggo J. Jensen

Modernitet og religion v. filosof Hans-Jørgen Schanz

Julian af Norwich i toner og ord 

v. Louise Øhrstrøm & Mikael R Andreasen (Kloster)

Krop og tro v. læge Christian Graugaard

Tro og tvivl på lærredet v. lektor Peter Schepelern

9. sept. 

10. sept.   

12. sept. 

13. sept. 

14. sept.  

15. sept. 

16. sept.         

- litteratur, debat og foredrag om emnet ‘tro’ fra kl 9.00

- bøger til akademikere
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Bland den  
viden, der  
matcher jeres  
organisation

Skræddersyede virksomhedskurser giver jeres  organisation en unik  
mulighed for at få en hurtig og effektiv faglig opdatering. 

Uanset dit fagområde, så kan du altid finde inspiration i kursuskataloget

www.phmetropol.dk/virksomhedskurser




