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2021

2030

22,5 procent 
grønne investeringer

AkademikerPension har en ambition om at være Danmarks mest 
ansvarlige pensionskasse, og vi hæver nu vores klimamål til næsten 

det dobbelte.
 

Det betyder, at 22,5 procent af vores investeringer skal være grønne
 i 2030. Det svarer til næsten 50 milliarder kroner.

2021

Krigen mod 
minderne

Overalt i Ukraine har museumsfolk haft travlt med at 
pakke kunstværker og arkæologiske fund væk 
af frygt for bombardementer eller plyndringer. 

Kulturarven er et af krigens ofre.

→ Side 36



Intensive sommerkurser for dig, der vil styrke  
din faglige profil og skabe netværk 

For mere information og tilmelding:

VIDEN OG NYE 
MULIGHEDER

COPENHAGENSUMMERUNIVERSITY.DKW

COPENHAGEN SUMMER UNIVERSITY

Se de ledige stillinger her
www.naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger

Nyt job?
Gør en forskel



 Vi står midt i en alvorlig trivsels
krise. Ifølge Sundhedsstyrelsens 
nylige rapport om danskernes sundhed 
er der markant flere, der scorer lavt på 
den mentale helbredsskala. Særligt 
unge på 1624 år mistrives. Det er en 
dybt alvorlig udvikling.

Nogle reducerer trivselskrisen til et 
selvskabt problem, hvor problemet lø
ses, hvis de unge stopper med at være 
på sociale medier. Men det er i mine 
øjne individualiserende, nedladende 
og virkelig tarveligt over for de unge. 
De har ikke brug for at blive bebrejdet, 
oven i at de mistrives. De har brug for, 
at vi tager deres udfordringer og pro
blemer alvorligt.

Mange unge, som jeg møder, har en 
eksistentiel angst – bl.a. for klimakri
sen – og en angst for ikke at slå til per
sonligt; at de ikke »lykkes«. Vi er sim
pelthen nødt til at fjerne presset fra de 
unge! Vi kan hjælpe ved at give dem et 
socialt tilhørsforhold og et fællesskab. 
Men vi skal også se på de strukturelle 
rammer. 

I sidste uge landede en politisk afta
le, der kommer til at gøre det sværere 
at komme ind på de lange videregåen
de uddannelser, fordi der bliver færre 
pladser på de uddannelser. Det tror jeg 

kun vil øge presset på de unge. Det er 
ærgerligt, når vi i forvejen står med en 
generation af pressede unge. I DM vil 
vi – reform eller ej – arbejde for at sikre 
et støttende og trygt uddannelses
miljø, hvor der er tid til at tale med de 
studerende, og hvor de unge kan få en 
tro på egen formåen. 

Belastningen af den mentale sund
hed er ikke kun et problem blandt de 
unge, men nærmere et samfundspro
blem. Jeg hører om det, når jeg taler 
med vores medlemmer ude på arbejds
pladserne, og vores seneste arbejds
miljøundersøgelse bekræfter også bil
ledet, når vi kan konstatere, at næsten 
hvert andet DM-medlem har oplevet 
klassiske stresssymptomer inden for 
en måned. 

Ikke mindst fra vores medlemmer 
ansat i ministerier og styrelser hører 
jeg om et bekymrende arbejdsmiljø 
med et voldsomt arbejdspres, hvor 
grænsen mellem privatliv og arbejdsliv 
er meget flydende. Vi har et problem, 
når man ofte som medarbejder mod
tager sms’er fra sin chef, hvor ordlyden 
fx er: »Jeg godkender sagen i aften, så 
hvis du er på …«. 

Vi hører også: »Man kunne jo kigge 
på det en lørdag …«. Eksemplerne er 
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Hovedbestyrelsen for DM

desværre ikke opdigtede, men sms’er 
sendt fra en overordnet til et af vores 
medlemmer i staten. Både ledere og 
ansatte er under pres, og vi i DM vil 
gerne synliggøre den slags beskeder, 
som medlemmerne modtager, så vi 
kan få de skrupskøre vilkår synliggjort. 

Vi er simpelthen nødt til at turde 
tale om, hvordan vi indretter vores 
arbejdsliv og studieliv, hvis vi skal gøre 
noget ved de massive trivselsproble
mer, vi står med. Det er helt afgøren
de for både samfund og den enkelte, 
at vi skaber et bæredygtigt studie og 
arbejdsliv.  

0 3L e d er Af: Camilla Gregersen, formand for DM

Vi skal tage trivselskrisen dybt alvorligt 
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Det termobariske paradoks 

0 4 Redaktørens kommentar Af: Troels Kølln

Om aftenen efter puttetid, når jeg 
ligger udmattet på en madras i mine 
børns værelse, trækker jeg fingrene 
ned over et feed af død og ødelæggelse. 
Jeg læser om termobariske missiler, 
altopslugende ildkugler, som suger 
luften ud af ofrenes lunger, så de 
brændes op indefra, pulveriseres på et 
splitsekund, hvad end de så gemmer 
sig bag hjørner flere hundrede meter 
væk eller med deres familier i dybe 
kældre, selv den mindste sprække 
inviterer ødelæggelsen ind. Ved siden 
af mig mærker jeg mine drenge trække 
vejret. Den ældste ligger i sin brandbil
seng, den anden oven på mine ben. De 
sover bare. 

I Ukraine er der ingen rolige nætter. 
I dette nummer taler vi med histo
rikeren Gregory D. Aimaro, der fra 
et lokalt arkiv i Tjernihiv har gravet 
dokumenter frem, der dokumenterer 
tyskernes planer om et massedrab i 
1943. Nu er arkivet bombet og kilde
materialet sandsynligvis væk for altid. 
»I Tjernihiv var der dokumenter, som 
sort på hvidt beskriver tragedier, som 
der i dag er folk, der benægter. Men 
de er væk nu, og der er ikke mange til
bage, som kan holde minderne i live«, 
fortæller han i artiklen på side 36.

Herhjemme har vi vores egne proble
mer, godt nok og heldigvis på en langt 
mindre skala. Ikke desto mindre ér 
det problemer. Der findes stadigvæk 
arbejdsgivere, som tager røven på folk 
– som for eksempel CBS, der pressede 
en ph.d.studerende ud i et årelangt 
mareridt med alt for meget pålagt un
dervisning og en vejleder, der ganske 
enkelt stjal det udstyr, hun skulle bru
ge (s. 50). Og trods verdens elendighed 
i øvrigt kommer vi ikke uden om, at 
akademikere stadigvæk slås med et 
velkendt paradoks: Hvorfor går vi ned 
med stress, når de fleste af os elsker 
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vores arbejde og på overfladen har 
gode arbejdsforhold? (s. 28).

For mit eget privilegerede vedkom
mende afhjælpes mange bekymringer 
af en frisk cykeltur hjem fra arbejde og 
en gammeldags romkugle fra Eriks 
Bageri på Amagerbrogade. 

Andre finder roen i hænderne. 
Tidligere adjunkt Elsebeth Fjord  
bruger garn til at håndtere sin stress 
(s. 48), og for nogle strikker tankerne 
helt af, hvis de ikke sidder med et styk
ke håndarbejde mellem fingrene til de 
lange Teamsmøder (s. 42).

Jeg er sikker på, at strikkepinde og 
garnnøgler er mere end velkomne, når 
DM snart inviterer 260 medlemmer 
til kongres. Kongressen er din fagfor
enings øverste demokratiske instans, 
og her sætter medlemmerne ret
ningen for DM i de kommende tre år. 
Læs otte ting, du bør vide om kongres
sen, på side 56. 

PS. Vil du være med på strikkebølgen 
og samtidig vise din støt te til Ukraines 
borgere, kan du strikke en #jobsok. Se 
hvordan på akademikerbladet.dk/jobsok
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0 5I nd hold

Det strikker 
helt af 
»I starten kiggede 
de lidt, når jeg tog 
garnet frem. I dag er 
det mere sådan: Hvad 
har du så på pinden i 
dag?«. Annette Barsøe 
Kjærgaard er hardcore 
strikkeentusiast, også 
på jobbet – og hun 
er bare én af mange. 
Tema om ny trend i 
arbejdslivet.

42
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Aarhus, Odense og Aalborg
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Er museerne  
professionelle nok?
»Bekymrende«. 
Museumsdirektør 
Jane Sandberg om 
Akademikerbladets 
kortlægning af be-
styrelserne på lan-
dets museer. 

14
Vejleder 
stjal Louises 
forskningsudstyr
Louise Kochs 
ph.d.-vejleder stjal 
hendes forsknings-
udstyr, og hun blev 
pålagt at under-
vise over 1.000 timer. 
Ingen greb ind. 

5 0
Buzzwords  
i jobtitler
Vi er gået bag om de 
uforståelige akade-
miske stillingsbeteg-
nelser og spørger tre 
af vores medlemmer: 
Hvad i alverden la-
ver du?

2 2
Det store paradoks
Bettina Prühs er 
stressekspert, og alli-
gevel balancerer hun 
faretruende tæt på 
sin egen stresstær-
skel. Hvorfor kæmper 
akademikere med 
stress, når arbejds-
vilkårene aldrig har 
været bedre?

2 8
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0 6 Af: Lasse Højsgaard / lah@dm.dk • Foto: Privat Smagen af 
succes

Tag en uddannelse, der giver dig mulighed for at balancere mellem  
arbejdsliv og fritid. Kom og hør, hvordan CBS HD giver dig et solidt 
fundament til at forstå og drive enhver virksomhed eller organisation.

Læs mere på hd.cbs.dk/aabenthus

Faglige
fronter

Lea Lund 
Ph.d. og forsker i pædagogisk 
ledelse samt tidligere uddan-
nelses- og forskningsleder på 
professionshøjskole

Louise Luxhøi: 

»Pas på med at lade  
hjemmearbejdet tage over«

! Hjemmearbejde gør det sværere  

at fastholde medarbejdere

»Det daglige fællesskab, man har, når man er på ar-

bejde, går tabt. Og det, der så er i fare, er organisatio-

nens behov for stærk kultur – en ’sense of belonging’. Vi 

føler os mindre og mindre knyttet til hinanden, for vi ken-

der hinanden dårligere, og så mærker man ikke, man 

har en fælles identitet. Når den følelse mangler, er der en 

kæmpe risiko for virksomheden i forhold til fastholdelse af 

medarbejderne. Folk, der primært arbejder hjemme, er 

nemmere at rekruttere for andre virksomheder«.

! Hjemmeeffektiviteten falder over tid

»Vi kan se statistisk, at man var ekstremt effektiv i 

starten af krisen. Men så faldt effektiviteten, og det 

tror jeg handler om, at man ikke kan blive ved med at 

være i alarmberedskab. Hertil kommer, at det for mange 

har haft meget negativ effekt på trivslen at sidde hjemme 

og være isoleret. Og vi ved fra forskningen, at trivsel og 

præstation hænger sammen«. 

! Ideer og viden går tabt

»Der går en masse viden og ideer tabt, når man ikke 

har en daglig interaktion. I onlinemøder er man ofte 

meget struktureret i forhold til at løse konkrete proble-

mer, og så har man ikke det der rum, hvor man spørger 

hinanden: Hvad kan vi ellers finde på? Innovation og kre-

ativitet er svært at få til at ske online. Så hvis man lever 

af at ideudvikle, vil jeg ikke anbefale, at man sidder me-

get derhjemme. I den anden ende af skalaen ser jeg for 

eksempel it-medarbejdere, der kan klare alt ved deres 

computer og ikke kan se meningen med at komme på ar-

bejde. Det er et kæmpeproblem i forhold til forståelse af 

at have en fælles mission«.

Lea lund: 
»Hold fast i hjemmearbejdet«

! Hybrid mobilitet giver bedre rekruttering»Hvis betingelserne er, at man skal møde fysisk på arbejde hver dag, kan en virksomhed kun rekrut-tere folk, der bor tæt på eller er villige til at flytte. Og det hæmmer mulighederne for at rekruttere de bedste med-arbejdere. Hvis man lægger op til en mere hybrid form for arbejde, så får man bedre rekrutteringsmuligheder. Vi kan ikke alle sammen bo lige ved siden af et universitet for eksempel, men det øger muligheden for at kunne til-trække de bedste hoveder, uden at vedkommende behø-ver flytte hele familien«.

! Vidensarbejdere har brug for ro»Som vidensarbejder er det arbejde, man skal ud-føre, ofte noget, der kræver ro. Og tilbyder arbejds-pladsen ikke enmandskontorer, giver hjemmearbejde bedre mulighed for, at man når sine ting. Det, jeg hører til MUS, er, at folk har det rigtig godt med at kunne vælge at sidde hjemme, når de skal arbejde med noget, der kræ-ver ro og fordybelse, samtidig med at de får bedre tid til familielivet, fordi de ikke bruger lang tid på transport«.

! De nye digitale kompetencer  skal fastholdes
»Der er stor værdi i de digitale kompetencer, med-arbejderne har fået under pandemien. I dag er det nemt for alle at afholde et møde online eller gå ind og skrive sammen på digitale noter samtidig i Teams. Den viden og den lethed i kommunikationen vil være ærgerligt at miste. Al erfaring viser, at hvis man ikke bruger værktø-jer, så glemmer man dem. Så hvis vi stiller krav om, at nu kræver arbejdet igen udelukkende fysisk tilstedeværelse, så risikerer vi at miste nogle af de store landvindinger, vi har gjort på det digitale område«.

Louise Luxhøi 
Erhvervspsykologisk rådgiver 

og director consulting i  
konsulenthuset Hartmanns

Hjemmearbejde  
– er det godt for arbejdspladsen?

Efter to år med coronanedlukninger har mange danskere fået smag for hjemmearbejdet, og på 
mange arbejdspladser er medarbejdernes forventninger, at de faste hjemmearbejdsdage er 

kommet for at blive. Men hvordan skal man forholde sig som chef, og hvad er egentlig godt for 
arbejdspladsen? Det har ledelseseksperterne Louise Luxhøi og Lea Lund hvert deres syn på.



Smagen af 
succes

Tag en uddannelse, der giver dig mulighed for at balancere mellem  
arbejdsliv og fritid. Kom og hør, hvordan CBS HD giver dig et solidt 
fundament til at forstå og drive enhver virksomhed eller organisation.

Læs mere på hd.cbs.dk/aabenthus
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8 x x x Af: xxx / xxx • Foto: xxx

Led ko ramt af  
dårlig karma
Som forsker, fagperson, politi-
ker og sågar journalist oplever 
man jævnligt at få henven-
delser fra børn og unge, der 
som led i en skoleopgave skal 
indhente input fra en frem-
med person. Ikke altid lige in-
spirerende og velre searchede 
spørgsmål, men hvad gør 
man ikke i karmaens hellige 
navn?

Henrik Dahl (LA) glemte 
dog alle karmaregler, da 
nogle skoleelever bad ham 
sende en video, hvor han for-
klarede, hvad Danmark kan 
gøre for Ukraine. »Find selv 
ud af det. Det står i alle avi-
ser«, svarede Henrik Dahl i 
dialogen, som han lagde på 
Twitter med kommentaren: 
»Hvorfor er nutidens unge så 
hjælpeløse?« Her kunne man 
også se, at hans afvisning 
blev responderet af en elev 
med »Fuck dig nu led ko«. 

Her sluttede strøm-
men af dårlig karma dog 
ikke for Henrik Dahl. Mange 
Twitter-brugere delte nem-
lig ikke hans syn på, hvordan 
man håndterer hjælpeløse 
unge. »Fedt, at du har tid til 
at hænge dem ud, nu når du 
ikke har tid til at imødekomme 
deres henvendelse«, lød en 
sarkastisk kommentar.

kvote 2-ansøgere til  
videregående  

uddannelse 2021

kvote 2-ansøgere 
til videregående  

uddannelse 2022

60.718
48.801

At stave til 
Зеленський
En gang imellem bliver man 
mindet om, at viden om sprog 
og kulturer i andre lande er 
en samfundsressource, der er 
god at have. Helt aktuelt har 
det været en tragisk krig, der 
fra den ene dag til den anden 
fik vores interesse for slavi-
ske forhold til at blomstre op. 
Noget så banalt som at for-
stå alle de informationer, der 
kommer i kyrilliske bogsta-
ver fra henholdsvis Rusland 
og Ukraine, blev et folkeligt 
interessefelt. 

Så er det bare om at kende 
sin besøgelsestid, og det gør 
de slaviskkyndige forskere 
naturligvis. Et eksempel er 
Thomas Olander fra KU, der 
har udviklet et digitalt værktøj, 
hvor man kan kopiere kyril-
lisk tekst ind fra russisk, ukra-
insk, hviderussisk og bulgarsk 
og få en dansk transskription 
af teksten. Her kan man lære, 
at den ukrainske præsident, 
Володимир Олександрович 
Зеленський, med dan-
ske bogstaver bør staves 
Volodymyr Oleksandrovytj 
Zelenskyj og ikke Zelensky, 
Zelenskij eller Zelenskyy. 

0 8 Af: Lasse Højsgaard / lah@dm.dk

Universitetshænder 
til Ukraine
»Føler en enorm trang til at 
gøre noget, men hvad kan vi 
forskere/danske universite-
ter gøre, som batter og ram-
mer dem, der står bag krigen 
i #Ukraine?« AU-dekanen 
Kristian Pedersens tweet 
den 24. februar udtrykte nok, 
hvad mange følte på dagen, 
hvor russiske kampvogne rul-
lede ind i Ukraine. 

Svarene lod ikke vente 
mange dage på sig. På 
hjemmesiden science-
forukraine.eu eller under 
#ScienceForUkraine kan man 
læse det ene opslag efter det 
andet med universiteter, in-
stitutter og enkeltforskere, 
der tilbyder studiepladser, 
ph.d.-stipendier, forskerstil-
linger, forskningsophold og 
andre former for hjælp til 
ukrainere. Tre uger efter kri-
gens begyndelse rundede li-
sten 1.100 opslag, heraf godt 
20 fra Danmark, men også 
fra fjerntliggende lande 
som Costa Rica, Taiwan og 
Brasilien.

»De mange negative 
pressehistorier i de 
seneste måneder 

skygger for partiet 
og for muligheden 
for at føre borger-
lig-liberal politik i 

København.  
Det ønsker jeg ikke«.

Cecilia Lonning-Skovgaard (V)  
forklarer på Facebook sin afgang som 

beskæf tigelsesborgmester i  
København uden at nævne 2.000 
medarbejderes klage over »dybt  

problematisk ledelsesstil«

Noteret

Arrangører:
 
It-vest – samarbejdende universiteter
Center for Computational Thinking and Design
Danske Science Gymnasier 

Deltag gratis i denne konference og bliv 
klogere på potentialet i den nye digitale 
faglighed, som kommer til at påvirke alle 
fag og uddannelser.

Konferencens første del sætter fokus på, 
hvad computationelle kompetencer er, og 
hvordan de radikalt kan forny undervisning 
og uddannelse.  
 
Oplev bl.a. oplægget ”Computational litera-
cy as a driver for Disciplinary Renewal” ved 
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Det får du med en  
studiekonto hos Lån & Spar: 

 3% i rente på de første 20.000 kr. 

	 Kassekredit	på	op	til	50.000	kr.	med	kun	5%	i	rente	

 Visa/Dankort og Mastercard med samme pinkode 

	 StudieOpsparing	med	0,05%	i	rente	

	 Gebyrfri	hverdag,	når	du	hæver	eller	veksler

	 Søg	studiekontoen	i	Lån	&	Spars	mobilbank.	 
Log	ind	med	NemID	–	så	er	du	klar	til	at	søge.	

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl

Det med småt 
For at få Danmarks bedste studiekonto skal du samle hele din privatøkonomi  
hos Lån & Spar og være medlem af DM. Du får 3% i rente på de første 20.000 kr.   
– derefter 0%. Du skal betale negative renter, hvis dit samlede indlån overstiger 
100.000 kroner. Du får studiekontoen på baggrund af en almindelig kreditvurdering.
Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger  
hele din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkostninger efter  
tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (var.) 5,09%, ÅOP 5,09%.  
Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og  
uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende pr. 9. maj 2019. 
Ring 3378 1952 – eller gå på lsb.dk/dm og se mere.

Selvfølgelig skal din bank være bæredygtig
Klimamål og ansvarlighed kræver mere end snak. Derfor kan 
du altid få en status i Lån & Spars årlige bæredygtigheds
rapport. Som medlem af DM ejer du i øvrigt en bid af os.  
Det er derfor, at vi giver dig 3% i rente på Danmarks  
bedste studiekonto. Samtidig får du fagrelevant rådgivning, 
fordi vi kender dig og dine medstuderendes lønforhold  
og jobudsigter bedre end de fleste. Glemte vi at sige, at  
du kan beholde fordelene ved studiekontoen i 3 år efter  
endt uddannelse?

Se alle dine fordele på studiekonto.dk/dm
Book et møde på studiekonto@lsb.dk eller 3378 1952.

på din
studiekonto

Stiller 
studerende 
større krav?
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Bliv skarp på  
værktøjer, du kan  
bruge i både dit 
studie- og arbejds-
liv på vores online 
værktøjskurser

· InDesign
· Photoshop
· Excel
· LaTex
· R for begyndere
· Stata
· Det gode billede
· Præsentationsteknik
· Google Sheet
· Komma/tegnsætningskursus
· Python programmering

Og mange flere

Sund Snak

Få konkrete redskaber til at 
balancere dit studie- og dit 
fritidsliv. Bliv klogere på din 
krop og dit sind – og 
derigennem hvordan du kan få 
mere overskud i din hverdag. 

· Lydhealing og meditation 
· Ånd ind, ånd ud 
· Paddelboard 

Deltag på aktuelle 
arrangementer 

·  Karrierekvinder:  
Undskyld vi kan ikke finde 
glasloftet. Kan I?

·  Female Invest 
·  Back to society – Station x DM  
·  Løn og rettigheder i dit 

første job 
· Online jobsøgningsforløb
· En fremtid som konsulent?
· En fremtid som selvstændig
·  En fremtid som 

frivilligkoordinator 
·  En fremtid som projektleder 

I + II + III

Styrk dine  
kompetencer  
og få værktøjer  
til arbejds-  
og studieliv

Læs mere på studerende.dm.dk

Som studerende og medlem af DM eller 
MA får du adgang til gratis kurser og  
arrangementer, som kan hjælpe dig i 
dit studieliv, forberede dig til at lande 
et relevant studiejob, få viden om 
arbejdsmarkedet samt til at finde den rette 
balance i dit studie- og fritidsliv.

Du får også råd og vejledning om løn, 
lønforhold og gode råd til, hvilke krav du 
skal stille en ansættelseskontrakt. 

Derudover kan du spare mange penge  
på rabatordninger — fx en attraktiv 
forsikrings ordning og studiekonto, rabatter 
på kulturoplevelser samt rabatter på bøger  
og aviser.
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»Det er uforståeligt«,
siger tillidsrepræsentant
om den omfat tende lukning  
af studiepladser.

I sidste ende lempede 
aftalepartierne kravene, 
men den endelige 
politiske aftale om 

udflytning af uddannelser betyder 
alligevel, at 4.350 uddannelsespladser 
forsvinder fra landets fire største byer.

1.950 pladser lukkes helt, mens 2.400 
af pladserne skal flyttes til mindre byer. 
Eksperter har ellers advaret om, at de 
studerende ikke nødvendigvis vil følge 
med, og der er allerede ledige pladser 
på mere end halvdelen af de eksisteren
de uddannelser uden for København, 
Aarhus, Odense og Aalborg.

Dermed kan aftalens udflyttede plad
ser kannibalisere på udbud med ledige 
pladser og samlet set føre til flere ledige 
studiepladser, som tænketanken DEA’s 
underdirektør, Mads Fjord Jørgensen, 
har advaret om i Akademikerbladet.

Eller som politisk kommentator Lars 
Trier Mogensen formulerer det: »Den 
her aftale kan blive den første i den frie 
verdens historie, hvor et flertal i parla
mentet har truffet en beslutning, som 
faktisk fører til et fald i uddannelsesni
veauet«.

På DTU, der står til at uddanne 500 
færre ingeniører, peger rektor Anders 
Bjarklev på, at enorme klimaudfordrin
ger og krigen i Ukraine har skabt et akut 
forsyningssikkerhedsproblem, der skal 
løses ved en accelereret omstilling af 
energisektoren.

»Det er ubegribeligt, at det politiske 
svar er at begrænse optaget på DTU’s 
ingeniøruddannelser«, siger han.

På Aalborg Universitet (AAU) har un
dervisernes fællestillidsrepræsentant, 
Frederik Hertel, ligeledes svært ved at 
acceptere aftalens konsekvens for uni
versiteterne, der samlet må lukke  
5,7 pct. af deres pladser i de største byer.

»Det er uforståeligt, at politikerne 
vælger at spare på den næste genera
tion. Danmark lever af den innovation 
og udvikling, som dygtige og veluddan
nede unge bidrager til. Og når vi mister 
uddannelsespladser i de største byer, 
bliver det også sværere at komme ind. 
Så den sociale skævhed i uddannelse ri
sikerer at blive endnu større«, siger han.  

Aalborg lukker 18 uddannelser
Selvom de politiske krav blev lempet 
undervejs, har AAU med en ny strategi 
besluttet at gå drastisk til værks. AAU 
vil lukke 18 uddannelser, heraf 14 i 
København, svarende til 717 uddannel
sespladser. I alt forsvinder 1.672 plad
ser, mens der oprettes 993 nye. Planen 
blev hemmeligholdt for medarbejder

 4.350 studiepladser forsvinder  
 i København, Aarhus,  
 Odense og Aalborg 
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ne. I hovedsamarbejdsudvalget fik 
tillidsrepræsentanterne ifølge Frederik 
Hertel mundkurv på.

»Hverken medarbejdere eller stude
rende har haft mulighed for at kva
lificere processen, og det går ud over 
arbejdsmiljøet, når medarbejdere og 
studerende ikke inddrages i en proces 
med så vidtrækkende konsekvenser. 
Medarbejderne har fået frataget deres 
handlemuligheder. Så det må ledelsen 
tænker over fremadrettet. Lukketheden 
skal simpelthen stoppe«, siger Frederik 
Hertel, der frygter, at planen kan føre til 
afskedigelser.

»Nu handler det om at få lagt en reali
stisk plan for, hvad der skal ske, også så 
vi kan fastholde så mange af vores dyg
tige kolleger som muligt. Det her kan 
ikke reduceres til et problem, der kun 
vedrører vores kolleger i København, 
som er hårdest ramt af lukningerne. 
Hvis konsekvensen er, at vi skal være 
færre medarbejdere, så må man kigge 
på hele AAU«, siger han

Koster universiteterne dyrt
Ifølge Københavns Universitet betyder 
aftalen, at 929 studiepladser fjernes 
fra København, hvilket ifølge univer
sitetet er 573 færre end oprindeligt 
krævet af ministeriet. I alt nedlægges 
626 pladser, heraf 300 på humaniora 
og 135 på samfundsvidenskab. Ifølge 
KU betyder reduktionen i optaget en 
nedgang i indtægter på 80-120 mio. kr. 

»Det er ikke en aftale, der styrker kva
liteten af uddannelserne. Den skaber 
ikke et bedre studiemiljø på campus, 
og den imødegår heller ikke virksomhe
dernes akutte behov for arbejdskraft på 
særlige uddannelser«, siger prorektor 
Bente M. Stallknecht, der dog samti
dig er tilfreds med, at forligspartierne 
har accepteret KU’s ønske om at tage 
hensyn til de mange humanistiske 
småfag, der ikke ser ud til at blive ramt 
af lukninger.

Tillidsrepræsentant og formand for 
DM’s universitetslærere Brian Arly 
Jacobsen peger dog på, at den samlede 
udflytningsaftale især rammer de hu
manistiske fag.      

»De humanistiske uddannelser har 
mistet 39 pct. af deres optag siden 2013, 
og det er ikke noget, der ser ud til at 
stoppe. Det er på tide, at man politisk 
forholder sig til, hvad man vil med hu
maniora i fremtiden«, siger Brian Arly 
Jacobsen.

SF’s uddannelsesordfører, Astrid 
Carøe, understreger, at KU fik alle de 
ønskede særhensyn med i den endelige 
aftale.  

»Derudover har vi også fået flere 
penge ind i aftalen, og hvis det viser 
sig, at der ikke er penge nok, skal det 
behandles i aftalekredsen. Der kan ikke 
bare automatisk skæres flere pladser. 
Vi har også fået en forsikring om, at 
aftalekredsen mødes hvert halve år og 
evaluerer situationen, herunder tager 
en status på, om små unikke fag er luk
ningstruede«, siger hun. 

Her lukker  
universiteterne pladser
Copenhagen 
Business School 

337 pladser nedlæg-
ges. 4 uddannelser 
lukkes helt.

Danmarks Tekniske 
Universitet 

500 pladser lukkes.

IT-Universitetet Behøver ikke at  
lukke pladser.

Københavns 
Universitet 

625 pladser lukkes 
helt, 304 flyttes ud.

Roskilde  
Universitet 

17 pladser  
lukkes.

Syddansk 
Universitet 

Ca. 330 pladser  
lukkes helt. 316  
flyttes ud.

Aalborg  
Universitet 

18 uddannelser luk-
kes, svarende til 1.029 
pladser. I alt fjernes. 
1.672 pladser, mens 
993 oprettes.

Aarhus Universitet Aarhus Universitet 
fjerner 900 pladser. 
330 pladser lukkes, 
resten flyttes ud.

Oversigten viser de forventede planer pr. 24. marts 2022.

Har du brug for hjælp?
DM’s rådgivere sidder klar ved  
telefonen, hvis du bliver ramt af  
udflytningen og har brug for hjælp  
til at håndtere situationen. 

Ring på tlf. 38 15 66 00.
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Kortlægning:  
Lokalpolitikere og  
frivillige dominerer 
museumsbestyrelser
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Kun 32 ud af 93 statsanerkendte museer har formuleret krav om 
professionelle kompetencer for medlemmer af bestyrelsen. Hvert tredje 
museum har udelukkende politikere og museumsforeninger i bestyrelsen.

Var den længerevarende uro om dårligt 
arbejdsmiljø på Arken blot det seneste 
eksempel på, at danske museer har et 
ledelsesproblem?

Ja, indiskutabelt, mener Jane Sandberg, direktør på 
ENIGMA, Museum for post, tele og kommunikation. 
Hun påpegede for nylig i et opslag på Facebook, at pro
blemet ikke kun handler om dårlige chefer, men også 
om velmenende, »amatøragtige« bestyrelser, der mang
ler viden om bestyrelsens rolle og ansvar og evne til at 
udøve kontrol eller yde sparring til ledelsen.

»Det efterlader alle i et vakuum, hvor ingen rigtig 
sætter sig for bordenden«, konkluderede hun.

»Professionalisering« har ellers været en ledetråd i 
udviklingen af de danske museer lige siden den såkald
te Museumsudredning i 2011. Og ifølge museerne selv 
går det ganske godt. 

58 pct. af museernes bestyrelsesmedlemmer 
har professionelle kompetencer til at drive et muse
um, lyder det i opgørelsen »Danske museer i tal« fra 
2017, der er baseret på museernes egne oplysninger. 
Andelen er vokset siden 2017, men en kortlægning 
af vedtægterne for 93 statsanerkendte museer, som 
Akademikerbladet har foretaget, fortæller også en 
anden historie.

Kortlægningen viser, at højst 95 ud af 700 bestyrel
sesmedlemmer ifølge vedtægterne formelt udpeges 
på baggrund af krav om kvalifikationer. Det er ikke 
ensbetydende med, at kun én ud af syv bestyrelses
medlemmer har professionelle kompetencer, men 
ifølge Kulturministeriets anbefalinger bør bestyrelser
ne i deres vedtægter formulere, hvilke kompetencer de 
bør råde over. Kun 32 af de 93 museer har formuleret 
disse krav. 
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241 politikere i bestyrelserne
Kortlægningen viser samtidig, at lokalpolitikere udgør langt 
den største andel af bestyrelsesmedlemmerne, efterfulgt 
af repræsentanter for museumsforeningerne. De sidder på 
henholdsvis 241 og 156 pladser af de i alt 700 bestyrelsespo
ster, og på 27 museer kommer alle bestyrelsesmedlemmer 
fra disse to grupper.

Det er bekymrende, mener Jane Sandberg. 
»I Kulturministeriets anbefalinger til kulturinstitutioner 

står der ordret, at bestyrelsens medlemmer bør være uafhæn
gige af særinteresser i form af udpegende myndigheder, politi
ske partier eller andre, da deres opgave alene er at varetage in
stitutionens interesse. Så man må sige, at der er en divergens 
mellem anbefalingerne og almindelig praksis«, siger hun.

Men de mange politikere udgør sammen med bestyrel
sesmedlemmerne fra museumsforeningerne også en anden 
væsentlig udfordring for museerne, vurderer hun. Det handler 
om professionalismen.

»Der er en grund til, at Kulturministeriet siden 2011 eksplicit 
har anbefalet, at bestyrelserne har kompetencer inden for fx 
ledelse, forretning, jura og økonomi. Og disse kompetencer  er 
ikke årsagen til, at lokalpolitikere og foreninger sidder i besty
relserne. Selvfølgelig vil man gerne gøre sin tilskudsydende 
kommune tilfreds, men en så stor andel politikere og foreninger 
tyder på et governanceproblem«, siger Jane Sandberg.

Museumsledere har brug for kvalificeret bestyrelse
Museernes bestyrelser har i dag de samme udfordringer 
som erhvervsvirksomhedernes, fordi museerne som følge af 
færre støttekroner har været nødt til at lære at tænke mere 
forretningsmæssigt. Det vurderer Carsten Fode, der er advo
kat og adjungeret professor ved Aarhus Universitet, hvor 
han er uddannelsesansvarlig for bestyrelsesuddannelserne. 

Det er til gengæld sværere at være museumsleder end er
hvervsleder, mener Carsten Fode.

»En ung arkæolog eller en kunsthistoriker bliver ofte sid
dende i jobbet. De er veluddannede med stærke faglige kom
petencer, føler stærkt for deres fag og har til tider svært ved at 
acceptere den ledelsesmæssige rolle, der skal få det hele til at 
spille som et orkester og ikke bare det enkelte instrument. Så de 
ledelsesmæssige udfordringer på museerne er store«, siger han. 

Af samme grund er det afgørende, at museumslederne har 
en kvalificeret bestyrelse at spille bold med. Det vil i Carsten 
Fodes optik sige en bestyrelse med koordinerede kompetencer 
og en bred ledelseserfaring.

Men bestyrelserne på museerne er ofte præget af en række 
udpegningsorganer. Det har han selv oplevet som formand for 
kunstmuseet ARoS’ bestyrelse.  

Her udpegede Aarhus Kommune indtil 2016 to bestyrelses
medlemmer, mens revisorforening, advokatforening, Aarhus 
Universitet og Erhverv Aarhus hver udpegede et medlem. 

»Bestyrelsen var ude af stand til at sikre diversitet og koordi
nering af kompetencer, og desuden oplevede man en uhen
sigtsmæssig politisering«, siger han.

For at opretholde et godt samarbejde beholdt kommunen 
efter en vedtægtsændring udpegningsretten for to bestyrel
sesmedlemmer, som med den nuværende praksis ikke selv er 
byrådsmedlemmer. De er med til at sikre den politiske kontakt. 
Derudover indstiller et nomineringsudvalg med ekstern delta
gelse 4-6 medlemmer på baggrund af kompetencebeskrivelser.

Carsten Fode håber, at flere museer vil bevæge sig i samme 

retning, ikke mindst de 27 med udelukkende lokalpolitikere 
eller repræsentanter for museumsforeninger i bestyrelsen.

»Jeg synes, man skal forsøge at skabe en ændring. 
Bestyrelser, der udgøres af kommunalbestyrelsen eller venne
foreninger, har et meget snævert sigte. Det risikerer at blive for 
politiserende eller lokalpatriotisk«. 

Lokalmuseum: »Vi er lokale ildsjæle«
Så enkelt er det dog ikke, viser et par aktuelle eksempler på 
Langelands Museum og Museerne Helsingør. De er ikke 
selvejende institutioner, men derimod kommunalt ejede.

På Museerne Helsingør består bestyrelsen én til én af kom
munens kultur og turismeudvalg. I en kvalitetsevaluering 
fra 2020 bemærker Kulturstyrelsen ellers, at udvalget ikke 
er valgt på baggrund af »særlige professionelle kompetencer«. 
Den kritiserer desuden bestyrelsen for ikke at afholde egentli
ge bestyrelsesmøder, men blot henlægger sager om museet på 
kulturudvalgets møder.

Overvej »etablering af en selvstændig bestyrelse for muse
et, hvor kommunen er repræsenteret sammen med eksterne 
kompetencer til gavn for museets udvikling«, lød den venlige 
anbefaling fra Kulturstyrelsen.

»Vi i kulturudvalget er jo ikke uddannet på museumsområ
det, så derfor overvejer vi i øjeblikket, om vi i stedet skal have 
en bestyrelse, som er professionel«, lød det efterfølgende fra 
bestyrelsesformand og konservativt byrådsmedlem Michael 
Mathiesen i Helsingør Dagblad.

To år efter er kulturudvalget og bestyrelsen fortsat identisk, 
og museets ledelse har i stedet for fået et advisory board.

»Der er ikke et fokus på politik i bestyrelsen. Vi er lokale 
ildsjæle, og vi er et meget enigt kulturudvalg, der har stemt 
meget få gange om tingene«, siger Michael Mathiesen.   

Hvis I er så enige, hvorfor så ikke give plads til andre kompetencer?
»Jamen nu har vi et kulturudvalg, der brænder for området, 

og et professionelt advisory board«.
Langelands Museum har været igennem et lignende forløb. 

Også her anbefalede Kulturstyrelsen museet at sikre en bedre 
balance af kompetencer i bestyrelsen, der var udpeget af lokale 
foreninger og af kommunalbestyrelsen. Løsningen blev også 
her en rent politisk bestyrelse med et advisory board.

»Så kan vi se ind i fremtiden, for det får vi brug for. Vi vil 
rigtig gerne udvikle museet. Men vi har en snæver økonomi, så 
det her er også et politisk kompromis«, siger Jørgen Nielsen, 
bestyrelsesformand for museet og konservativt kommunalbe
styrelsesmedlem.

»Men jeg kan godt følge det, hvis det udefra ser ud, som om 
vi har fået en strammere og mere administrativt tung styring. 
Men den formelle bestyrelse bliver mere garant for, at økono
mien kan følge med«, siger han.   

Både på Langeland og i Helsingør peger man på, at 
Kulturministeriet har bakket op om løsningen.

Men en museumsleder, der ikke er tilknyttet de to museer, 
og som ønsker at være anonym, har svært ved at se »meningen 
med og værdien af« en politisk bestyrelse kombineret med et 
advisory board.

»De to adskilte organer kommer jo med al ønskelig tydelig
hed til at illustrere problematikken. Nemlig at beslutnings
kompetencer og de faglige bestyrelseskompetencer, der skal 
understøtte en given strategi, ikke er til stede i samme rum«.    

 



Ud over de 5 
statslige museer som 
fx Nationalmuseet er 
97 museer statsaner-
kendte og får tilskud 
fra staten. De er 
kommunale, 
selvejende, 
forenings- og 
fondsejede. 

Kulturministeriet udsendte dog i 2011 
»Anbefalinger om god ledelse i 
selvejende kulturinstitutioner«. Her 
hedder det fx: »Bestyrelsens medlem-
mer bør være uafhængige af 
særinteresser (udpegende myndighe-
der, politiske partier eller andre), da 
deres opgave alene er at varetage 
institutionens interesser«. 

Debatten om professionalisering  
af museerne har stået på lige 
siden, men kravene eller mangel 
på samme er grundlæggende 
ikke ændret. 

Mange museer har taget initiativ til 
at vedtægtssikre professionelle 
bestyrelseskompetencer, men 
endnu flere har ikke gjort noget.

Ligeledes står det, at »der i bestyrelsen 
er personer med den fornødne 
ledelsesmæssige, kultur-/kunstfaglige, 
politiske, forretningsmæssige, juridiske 
og økonomiske baggrund«. 
Anbefalingerne indgår i Kulturstyrelsens 
løbende kvalitetsvurderinger af 
museerne.

I 2012 blev museumsloven ændret, 
blandt andet forsvandt et krav om, 
at mindst ét bestyrelsesmedlem 
skulle komme fra en lokal, tilskuds-
givende myndighed. Det skulle 
skabe bedre rammer for at 
sammensætte bestyrelsen med 
kompetencer, der kunne sikre en 
professionel drift og udvikling. 

Museumsloven tildeler 
museerne ansvaret for 
at sikre den danske 
kulturarv og varetage 
en række specifikke 
opgaver som fx sikring 
af fortidsminder.

Staten yder ca. 410 mio. 
kr. og kommunerne ca. 
680 mio. kr. i driftstilskud. 
Der er hverken i 
museumsloven eller 
driftstilskudsloven i dag 
noget krav om, hvilke 
kompetencer bestyrelsen 
skal besidde, men 
hovedtilskudsyderen, 
dvs. i mange tilfælde 
kommunerne, skal 
godkende museets 
vedtægter. 

32 museer (ud af 93) 
har bestemmelser 
om, at medlemmer i 
bestyrelsen skal have 
professionelle 
kompetencer.

27 museer har 
udelukkende 
lokalpolitikere eller 
repræsentanter for 
museumsforeninger 
i bestyrelsen.

680 mio.

410 mio.

59 år

Staten:

Kommunerne

Akademikerbladet har kortlagt bestyrelser 
og vedtægter for 93 museer:

241 er kommunale byrådsmedlemmer

19 er fra faglige råd og selskaber

6 er fra 
fagforeninger Andre baggrunde

8 er ledere af
kulturinstitutioner

8 er fra fonde

150 kommer fra museumsforeninger

37 er repræsentanter
for erhvervsliv

18 er fra universiteterne

446 er mænd

255 er kvinder

Vi har også gennemgået reglerne i vedtægterne for udpegning 
af de i alt ca. 700 bestyrelsesmedlemmer:

Højst 98 medlemmer 
er blevet udpeget til 
posten ud fra krav om 
kvalifikationer

610 er automatisk 
blevet tildelt en plads

Kilde: Danske museer i tal 2013–2017

Bestyrelsesmedlemmernes
gennemsnitlige alder i 2017

58 pct. Andel af 
bestyrelsesmedlemmer 
med professionelle 
kompetencer ifølge 
museerne selv  (2017)

1 4 5

6

7

8

2 3 43 er medarbejder-repræsentanter
98 udpeges på baggrund af kompetencer
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Igen og igen er der historier i medierne om dårlig ledelse på danske museer. 
Of te er det museumsdirektøren, der står for skud, men i sidste ende er det 
bestyrelserne, der skal sikre, at museet ledes professionelt.
Vi har kortlagt bestyrelserne på landets museer. 

Ledes danske  
museer  
professionelt?
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Troels har været  
formand for bestyrelsen 
i 43 år, men »jeg er  
ikke uundværlig« 
Den 83-årige kunstentusiast Troels Bidstrup 
Hansen er muligvis Danmarks længst siddende 
bestyrelsesformand.
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»Vores leder er kunsthistoriker og 
professionel. Men jeg er også meget 
opmærksom på at få folk ind i besty
relsen med forskellige tilgange. Vi har 
fx en arkitekt og en forsker fra Aalborg 
Universitet«, siger Troels Bidstrup 
Hansen.

Fire af de syv medlemmer af bestyrel
sen udpeges af Hjørring byråd. Det har 
han tidligere – uden held – forsøgt at 
lave om på. 

»Jeg ville gerne have det politiske kob
let mere af for at få bredere kompetencer 
ind. Men det kunne jeg ikke få igennem 
med henvisning til museumsloven«, for
klarer Troels Bidstrup Hansen.

Der er dog ikke i dag noget i museums
loven, der forhindrer færre politisk udpe
gede medlemmer af bestyrelsen. I følge 
Troels Bidstrup Hansen er han da også 
tilfreds med, at næstformanden også sid
der i kommunens økonomiudvalg.

»Vi er jo dybt afhængige af, at de sy
nes, at kunstmuseet er en god ide. Så 
det er en fordel, at forbindelseslinjen fra 
direktøren og mig til det politiske sy
stem er meget kort. Og det betyder også, 
at jeg bliver bedt om at forholde mig til 
nye emner til bestyrelsen«.

Lidt af en dynamo
Når det gælder ham selv, har Troels 
Bidstrup Hansen besluttet sig for at 
stoppe efter udgangen af den nuvæ
rende periode i 2024, hvor han bliver 
86 år.

»Et eller andet sted er det jo helt skørt, 
at jeg har siddet der i så mange år. Men 
jeg anser det ikke for at være et problem, 
og det tror jeg heller ikke, mine bestyrel
seskolleger gør. Jeg tror faktisk, de ser 
det som en styrke, hvis jeg skal være lidt 
fræk. Mange sidder på sådan en post, 
fordi der skal være en formand, mere 
end fordi de er dybt interesserede i, hvad 
der foregår. Jeg er ikke uundværlig, men 
jeg har været en dynamo i mange af de 
ting, der er sket«. 

Vendsyssel 
Kunstmuseums historie 
er uløseligt forbundet 
med 83årige Troels 

Bidstrup Hansens historie. 
Anderledes kan det ikke være, når 

man i 51 år har været en del af museets 
bestyrelse – 43 af årene som formand.

Den fortsat erhvervsaktive jurist og 
tidligere jyske mester i stangspring blev 
interesseret i kunst, da han som 14-årig 
i 1952 så en udstilling med Asger Jorn 
og CarlHenning Pedersen.

Og siden han som nyuddannet flyt
tede til Hjørring og en ledig fuldmæg
tigstilling og kom med i en kunstkreds, 
har Troels Bidstrup Hansen sat sit 
præg på byen og kunstmuseet. Hjørring 
Kommune har fx 300 offentligt tilgæn
gelige skulpturer, flere pr. indbygger end 
nogen anden kommune, og det er ikke 
mindst takket være ham.

I 1970 kom han ind i museets besty
relse. Men når man har siddet så længe 
som formand, bliver følelsen af medejer
skab måske lidt for stærk?

»Jeg har en meget klar holdning til, 
at jeg ikke blander mig i eller er med til 
at bestemme, hvad der skal hænge på 
væggene. Det er direktøren, der leder 
museet. Bestyrelsens opgave er først 
og fremmest at være sparringspartner. 
Situationen er så den, at jeg ved meget 
om kunst, og derfor snakker jeg med di
rektøren om kunsten tre-fire gange om 
ugen«, siger Troels Bidstrup Hansen.

Afhængig af politisk velvilje
Troels Bidstrup Hansen lægger vægt 
på, at bestyrelsen har frivillige, uløn
nede kræfter.

»Vi har et samfund, der overhovedet 
ikke kan eksistere uden det frivillige en
gagement. Det gælder fodboldtrænere 
eller mig, som synes, at bestyrelsesar
bejdet er sjovt«. 

Men diskussionen om professiona
lisering af kulturinstitutioner er ikke 
fløjet hen over hovedet på ham.

Godt nok er han stærkt 
interesseret i kunst, men selv efter 
43 år som formand for Vendsyssel 
Kunstmuseums bestyrelse 
overlader Troels Bidstrup Hansen 
alle kunstfaglige beslutninger til 
den daglige ledelse, siger han.  
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Landstræner Kasper Hjulmand vil have den 
nyeste idrætsforskning flyt tet helt ud i benene 
på sine spillere. Derfor drømmer han om at få 
etableret et elitecenter, hvor forskere og spillere 
kan samarbejde formelt og uformelt.

Kasper Hjulmands drøm: 
Jeg vil have et  
elitecenter, hvor  
spillerne går side  
om side med  
forskerne

I Portugal kan kommende 
professionelle fodboldtrænere 
tage en universitetsuddannelse, 
hvor de studerer både teori og 

praktik. I Holland og mange andre lande har 
man samlet spillernes træningsfaciliteter og 
en række forskningsprojekter under samme 
tag i et fælles fodboldcenter.

Fodboldherrernes landstræner, Kasper 
Hjulmand, fortæller nu, at han drømmer om en 
lignende facilitet i Danmark.

»En fysisk bygning, hvor forskere, trænere 
og alle omkring spillet kan nære hinanden, og 
hvor man både formelt og uformelt kan sam
arbejde. Et sted, hvor der foregår innovation«, 
forklarer han.

»Det kunne både udvikle atleterne i toppen og 
få flest muligt til at dyrke idræt. Sport er eks
tremt værdifuldt i ethvert liv. Det er sundt og 
skaber fællesskaber«, tilføjer landstræneren.

Kasper Hjulmand har studeret idræt på 
både Københavns Universitet og University 
of Florida. Og selv om Kasper Hjulmand først 
og fremmest er drevet af passionen for fod
boldspillet, går der sjældent en dag, hvor han 
ikke også forholder sig til den nyeste viden fra 
idrætsforskningens verden.

Landstræner Kasper Hjulmand 
drømmer om  en fysisk bygning, 
hvor forskere, trænere og alle 
omkring spillet både formelt og 
uformelt kan samarbejde.
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»Jeg er ikke den tålmodige type, der nørder 
ny teori og har tung faglitteratur liggende på 
natbordet derhjemme. Men det er en helt cen
tral opgave for mig som cheftræner at finde ud 
af, hvordan jeg får den teoretiske viden flyttet 
helt ud i benene på spillerne«, siger han.

Ifølge Kasper Hjulmand bliver eliteidræt
ten ikke taget seriøst nok af mange herhjem
me. Og det er vanskeligt for ham at forstå de 
forhold, professionelle idrætsudøvere bliver 
tilbudt i Danmark.

»Det er, som om nogle stadig betragter 
sporten på højeste niveau som en hobby, de 
dyrker i deres fritid. Det er lidt af et paradoks, 
at vores 17 landshold for piger, drenge, kvinder 
og mænd ikke har et fast sted, de kan samles. 
Og et sted, hvor viden kan genereres ved, at de 
samles. Det drømmer jeg om«, siger Kasper 
Hjulmand.

Socialdemokratiet: Vi er åbne for forslaget
Socialdemokratiet vil gerne kigge på Kasper 
Hjulmands ønske om et professionelt fodbold
center, hvis Team Danmark og DBU bakker 
landstræneren op. Det siger idrætsordfører 
Malte Larsen til Akademikerbladet.

»Vi lytter altid til de forslag, der kommer fra 
idrættens organisationer. Hvis de deler Kasper 
Hjulmands ønske om at skabe et akademi, som 
samler forskningen og fodboldlandsholdene 
under samme tag, så vil socialdemokraterne 
være åbne over for at kigge på forslaget«, siger 
Malte Larsen.

Kasper Hjulmand vurderer, at etableringen 
af et fodboldcenter ikke bare vil udvikle toppen 
af sporten, men også få flere til at dyrke idræt 
på hobbyniveau.

Forskningen peger dog på noget andet, siger 
analyse- og forskningschef Rasmus Klarskov 
Storm fra Idrættens Analyseinstitut. Gode 
resultater på topniveau vil ikke per automatik 
styrke breddeidrætten.

»Det, der blandt andet batter, er, at de lokale 
klubber blomstrer. At vi får børnene derned, at 
de har det nødvendige udstyr, og at de bliver 
fastholdt i et miljø, der sætter glæden ved spor
ten over konkurrence og alt det andet«, siger 
Rasmus Klarskov Storm.

»Jeg bliver i stand til at sætte  
ord på det, jeg gør«
På landsholdet er Kasper Hjulmand leder både 
af truppen og af en stab på 15-20 specialister. 
Specialisternes fagviden er afgørende for hans 
arbejde, forklarer han.

»Den dialog, vi har, kræver, at jeg forstår, 
hvad de siger. Jeg skal vide noget – men ikke alt 
– om det, specialisterne siger om fx træningsfy
siologi, anatomi og sportspsykologi«, siger han.

Staben er også med til at give ham en for
ståelsesmæssig ramme for det arbejde, han 
udfører.

»Det betyder, at jeg bliver i stand til at sætte 
ord på, hvad det er, jeg gør. For eksempel når 
jeg tilrettelægger træningen, coacher en spiller 
eller sætter en retning for holdet«.

Den 49-årige landstræner har flere gange op
levet, at træningsprogrammer bliver ændret og 
justeret, i takt med at der kommer nye resulta
ter ud fra videnskabens verden.

»For nogle år siden troede vi, at de hold, som 
kunne løbe længst, havde større chance for at 
vinde. Det viste sig ikke at holde«, forklarer 
landsholdstræneren.

Siden har man arbejdet højintenst med man
ge sprint i træningen.

»Effekten af det arbejde er vi ikke sikre på 
endnu. Fodbold er et komplekst spil, så man 
kan ikke måle alene på de fysiske parametre for 
at finde sandheden«, siger Kasper Hjulmand.

Cryo-skabe, som ved hjælp af ekstrem kulde 
sætter hurtigere gang i spillernes restituti
on efter en kamp, er i dag standardudstyr. 
Pulsmålere og GPS har givet fodboldverdenen 
værdifuld viden, fx om sammenhængen mel
lem søvnkvalitet og antallet af skader.

»Det er efterhånden også gammel viden, at 
vores elitespillere ofte er født i 1. eller 2. kvar
tal, hvilket er en klar indikator på, at vi forveks
ler talent med fysisk modenhed, når vi selekte
rer unge spillere. Vi har dog ikke helt knækket 
koden for, hvordan børne- og ungdomsfodbol
den skal sammensættes, så vi undgår at misse 
talent«, siger Kasper Hjulmand.

Filosofien: En del af noget større
Selv fik Kasper Hjulmand sin første knæope
ration allerede som 20-årig, netop som han 
havde taget hul på første semester på KU, og 
længe inden han overhovedet havde fået den 
tanke at gå trænervejen.

Der skulle yderligere seks knæoperationer 
til, før Kasper Hjulmand indstillede sin egen 
karriere som fodboldspiller. Passionen for spil
let var intakt, og han begyndte at fokusere på 
ledelse og coaching i sporten.

»Mine år på universitetet skærpede min inte
resse for alt det, der omgiver spillet: psykologi, 
træningsfysiologi og ledelse«, fortæller han.

Undervejs læste han også nogle fag i filosofi.
»Jeg troede, jeg kunne være tilknyttet univer

sitetet længe, men kunne til sidst ikke kombi
nere det med min øvrige hverdag. Men filosofi 
er stadig et grundfag, jeg vender tilbage til med 
stor nysgerrighed«, siger Kasper Hjulmand.

Passionen for fodboldhåndværket er kun 
vokset med tiden for den ombejlede lands
holdstræner. I dag betragter han sig selv som 
fodboldhåndværker, som en formidler af viden 
og som leder:

»Jeg er ikke dygtig nok til at være forsker, og 
for mig er teori for teoriens skyld uinteressant. 
Først når det kommer ud i benene, bliver det 
vedkommende for mig«.   
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HVAD I  
ALVERDEN  
LAVER DU?

Som akademiker har du måske svært ved at forklare andre, hvad dit job går ud på. Og 
det bliver ikke bedre, hvis din jobtitel lyder noget i retningen af Business Development 
Manager eller Agil Coach. Så når dine venner spørger dig, hvad du laver, svarer du 
febrilsk: »Noget med HR«. Mest af alt for ikke at gøre forvirringen total. Det forstår de 
sådan, at du tjekker mails og ellers bruger resten af dagen på at stirre ud ad vinduet.  
Men det passer jo ikke. Vi går bag om de uforståelige titler og spørger tre medlemmer: 
Hvad i alverden laver du?
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»Mange kan godt have svært ved at 
forstå, hvad jeg laver, men det tror jeg 
gælder mange stillinger i dag. Det er nok 
nemmere, hvis du fx er lærer eller bager. Når 
jeg skal forklare, hvad jeg laver, fortæller jeg, 
at jeg arbejder med at tydeliggøre publi-
kums stemme i teatrets evalueringer, og at 
det hjælper organisationen med at få et blik 
udefra og ind.

Jeg tror ikke, mine børn kan genfor-
tælle, hvad jeg laver. De har været med på 
mit kontor på Det Kongelige Teater mange 
gange, så de ved godt, hvor jeg arbejder. 
Men hvis de skulle forklare, hvad jeg arbej-
der med, ville de sikkert bare sige: »Det har 
vist noget med publikum at gøre«. 

Min opgave er primært publikumsana-
lyse. Jeg sender spørgeskemaer ud til dem, 
der har været til vores forestillinger, jeg ta-
ler med dem i fokusgrupper og den slags. 
Jeg arbejder med at få deres oplevelse af 
forestillingen formidlet videre i organisatio-
nen. Har de fx fået deres forventninger ind-
friet, hvorfor, hvorfor ikke? Var det fx nye eller 
kendte billetkøbere, der bedst kunne lide 
forestillingen, og hvorfor? 

Jeg startede på Det Kongelige Teater med 
en fireårs projektansættelse. Dengang var 
mit arbejde mere eksperimenterende og 
eksplorativt. I dag, hvor det analytiske ar-
bejde er sat mere i system, er mit arbejde i 
højere grad en del af driften på teatret«. 

Nina Gram

Alder: 40 år 

Arbejdsplads: Det Kongelige Teater

Uddannelse: Ph.d. i æstetik og kultur

QUALITATIVE  
ANALYST
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»Når jeg møder ind om morgenen, er det 
første, jeg gør, at læse mails. Der ligger 
typisk en mail fra en oversætter, der er i 
gang med et projekt. »Jeg stødte på det her 
problem, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal 
håndtere det«, står der ofte. Hvis der er et 
problem med selve oversættelsen, så 
etablerer jeg kontakt til oversætterens 
kunde. Jeg plejer at sige, at jeg finder den 
rigtige oversætter til en kunde, og så bruger 
jeg meget tid på at rekruttere de rigtige 
oversættere til kunderne, så oversætternes 
færdigheder matcher kundens behov.

Når jeg fortæller folk min titel, så er der 
ingen, der ved, hvad jeg laver. Det er kun, 
hvis man kender til oversættelsesindustrien, 
at man forstår, at det er oversætterne, der 
er »vendors«, altså sælgere. 

Der skal meget research til for at na-
vigere i stillingsopslagene for at finde de 
job, der passer til en som mig med sprog-
lig baggrund. Da jeg søgte jobbet, vid-
ste jeg heldigvis godt, hvad en vendor var, 
fordi jeg arbejdede med at oversætte som 
studerende. 

Jeg søgte faktisk en anden stilling som 
tolkekoordinator, men blev heldigvis tilbudt 
det, jeg har nu, det er jeg meget glad for«. 

Melissa Reichardt 

Alder: 30 år 

Arbejdsplads: EasyTranslate

Uddannelse: Cand.mag. i fransk  
kultur og sprog

VENDOR  
COORDINATOR
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»Jeg synes selv, at Service Designer 
forklarer mit job ret dårligt. Det ironiske er, 
at jeg selv valgte titlen, da jeg fik jobbet. Jeg 
var lige kommet hjem fra New York, hvor 
jeg i en årrække arbejdede i en designvirk-
somhed. Her oplevede jeg en titelbingo, 
hver gang vi havde en ny kunde. Jeg løste 
de samme opgaver, men min titel afhang 
af kundens efterspørgsel. Hvad har kunden 
brug for, at jeg hedder? Derfor har jeg 
heddet både Design Strategist, Creative 
Strategist og Service Designer. Jeg mistede 
lidt respekten for titler, da jeg var i USA. 

Når jeg skal forklare, hvad jeg laver, bru-
ger jeg altid korte sætninger. Ellers bliver 
det for langhåret. Jeg fortæller, at jeg un-
dersøger og interviewer folk om, hvordan 
de bruger teknologi, og hvordan tekno-
logien bruger dem. Jeg har blandt andet 
hjulpet borger.dk med at finde ud af, hvor-
dan det bliver lettere for en borger at an-
søge om boligsikring.  

Det ubehagelige ved fluffy titler er, at in-
gen ved, hvad du laver, og at du ikke kan 
fortælle det kort og konkret. Jeg er ikke i 
tvivl om, at jeg skaber værdi, mit arbejde 
er bare pakket ind i en arbejdsproces, som 
jeg ikke kan vise frem. Jeg skaber en logik, 
som andre så kan agere på. En logik kunne 
lyde sådan her: Jeg har fundet ud af, at 22 
procent færre ringer ind til virksomhedens 
kundeservice, fordi kunderne ikke forstår 
hjemmesiden«. 

SERVICE
DESIGNER

Mathias Braae

Alder: 39 år 

Arbejdsplads: Pentia (og medlem af DM 
Privats bestyrelse)

Uddannelse: Cand.scient.san.publ.



Medlemsmøder
Strik og bæredygtig mode
5. april 2022 — København

Siris Hartkorn: Sikkerhed uden 
våben i Yemen
6. april 2022 — København / Online

Sådan skaber du engagerende  
og effektive netværksmøder
19. april 2022 — København

DM Ny viden: Når staten er 
far og mor — om børneværnets 
historie
21. april 2022 — Online

DM Netværksdanner-
uddannelsen
23.-24. april 2022 — Værløse

Kierkegaard som fænomenolog
28. april 2022 — København

Work/life balance i et 
højskolejob
28. april 2022 — Online

Informationsmøde om DM’s 
mentorordning
2. maj 2022 — Online

Networking in Denmark 
5. maj 2022 - Aarhus

Knud Romer: Pigen i Violinen
10. maj 2022 — Online

Muhammad ifølge Jakob 
Skovgaard-Petersen
10. juni 2022 — København

Workshops
Careers in Academia
5. april 2022 — København

Afklar dine lederambitioner
19. april 2022 — Online

Sådan bruger du LinkedIn og 
SoMe til at brande dig
26. april 2022 — Online

Grundkursus i sociale medier
27. april 2022 — København

Gør din fagbog til virkelighed
28. april 2022 — København

Brug online læring til at udvikle 
karrieren
3. maj 2022 — Online

Praktisk konflikthåndtering
5. maj 2022 — København
10. maj 2022 — Aarhus

Lær podcast-håndværket og de 
grundlæggende teknikker
11. maj 2022 — København
12. maj 2022 - Aarhus 

Styrk dig i rollen som 
sparringspartner for din ledelse
5. maj 2022 — Online
18. maj 2022 — Online
1. juni 2022 — Online

Samtalestyring – svære 
samtaler, konflikt og 
forhandling 
18. maj 2022 — København

Fortsæt med podcast-
håndværket — virkemidlerne 
speak, lyd og musik
23. maj 2022 — København
24. maj 2022 — Aarhus

For ledige 
Photoshop for begyndere
5. april 2022 — Online

Excel grundkursus
6. april 2022 — Online

Succes i telefonen
6. april 2022 — Online

Den faciliterende projektleder
20.-21. april 2022 — København

Personlig branding og 
motivation i jobsøgningen
20. april 2022 — Online

Styr uden om ledighedsstres
25. april 2022 — København

Find din type — før du søger job
27. april 2022 — Online

PowerPoint animationskursus
28. april 2022 — Online

De 7 Gode Vaner
3. maj 2022 — Online

Uopfordret ansøgning  
— sådan gør du
5. maj 2022 — Online

Excel pivottabeller
10. maj 2022 — København

Forretningsforståelse
11. maj 2022 — Online

For unge
Karrierekvinder: Undskyld vi 
kan ikke finde glasloftet. Kan I?
5. april 2022 — Online

Online jobsøgningsforløb
Opstart 3. maj 2022 — Online

En fremtid som konsulent
5. april 2022 — Online

En fremtid som selvstændig
6. april 2022 — Online

En fremtid som projektleder I  
— Kom godt i gang
3. maj 2022 — København

En fremtid som projektleder II  
— Få styr på planlægningen
24. maj 2022 — København

Sund Snak — Ånd ind, ånd ud
7. april 2022- Online

Sund snak: lydhealing og 
meditation
6. april 2022- Aarhus
22. april 2022 — København

Værktøjskursus: Excel I + II
2. maj 2022 — Online
30. maj 2022 — Online

Værktøjskursus: Google Sheet 
19. april 2022 — Online

Værktøjskursus: InDesign I + II
26. april 2022 — Online
10. maj 2022 — Online

For BIO
Virksomhedsbesøg:  
Vandel Solcellepark BeGreen
6. april 2022 — Vandel

Megatrends i fødevaresektoren
7. april 2022 — Online

En tidsrejse — Landskaber og 
biodiversitet i Danmark
22. april 2022 — København

Recirkulering af gas til energi
26. april 2022 — Online

Klimaforandringer — fortid, 
nutid og fremtid med Sebastian 
Mernild
4. maj 2022 — København

Rundvisning i Kornets Hus
10. maj 2022 — Hjørring

Thijs Dolders — climate trees  
— future trees for the city
17. maj 2022 — Online

Nye job i den grønne omstilling
31. maj 2022 — København

Besøg i Forstbotanisk Have
15. juni 2022 — Charlottenlund

Målrettede 
arrangementer
For ledere
Sådan får du dit første lederjob
4. maj 2022 — Online

Rekruttering og fastholdelse  
af SoMe-generationen
18. maj 2022 — Aarhus

For selvstændige og freelancere
Konference: Opbyg dit publikum 
og sælg med sociale medier
6. maj 2022 — Værløse

Hvordan udvikler, plejer 
og fastholder du dine 
kunderelationer 
11. maj 2022 — Online

For seniorer
Kan jernbanerne redde 
europæiske klima-ambitioner?
26. april 2022 — København

Teaterbesøg på Svalegangen  
”No Regrets” om Stig Tøfting
29. april 2022 — Aarhus

Om Dansk Sprognævn ”Jeg 
syntes helt ærligt at DSN skulle 
komme ud af soveposen og 
forsvare vores sprog”
19. maj 2022 — København

Imellem krig og fred — Dansk 
politik i et globalt perspektiv
25. maj 2022 — Aarhus

D
in

 a
k

a
dem

iske fagforen
in

g

Arrangementer, 
inspiraton og kurser i DM
Som medlem af DM har du  adgang til inspiration, ny viden og efteruddannelse. 
Her kan du se et udvalg af arrangementer i den kommende tid.
 
Den fulde liste finder du altid på dm.dk/kalender
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Bet tina Prühs er stressekspert, og alligevel kommer hun selv 
faretruende tæt på sin stresstærskel. Hun er optaget af det 
paradoksale i, at højtuddannede får stress, selv om arbejdsvilkårene 
aldrig har været bedre, og fleksibiliteten ikke har været større. 

DET  
STORE  
PARADOKS

HVORDAN KAN MAN 
       BLIVE STRESSET AF 
SIN ØNSKEOPGAVE?



Bettina Prühs kan ikke sove. 
Smerterne i lænden holder hende 
vågen. Og så er der tankerne, 

der myldrer rundt i hovedet. Det er den nye 
arbejdsopgave, der kværner.

Nogle dage forinden kunne hun ellers ikke få 
armene ned. Der kom svar på en fondsansøg
ning, der vil sikre hendes økonomi det næste 
halvandet år. Nu ved hun, hvad hun skal lave, 
og at hun kan bidrage til huslejen. Det er en 
drømmeopgave. Et udviklingsprojekt, som skal 
hjælpe små itopstartsvirksomheder med at 
blive klogere på de særlige arbejdsbetingelser for 
iværksættere i it-branchen. Det handler om men
tal sundhed, stress og det grænseløse arbejde.

Alligevel er der noget, der skurrer. Bettina 
Prühs har svært ved at koncentrere sig. Hun 
glemmer ting, hun er træt, og nogle gange må 
hun lede efter ord. Hendes mand siger flere 
gange, at han har fortalt hende noget, hun 
overhovedet ikke kan huske. 

Bettina Prühs er stressekspert, så hun ved 
godt, at advarselslamperne blinker. Men det 
er svært at stoppe op, for hun er i gang med et 
ønskeprojekt og er ærekær og engageret. Hun 
er gået all in og vil gerne vise sponsoren, at pen
gene bliver brugt godt. 

Det er paradoksalt. For Bettina Prühs laver 
lige præcis det, hun drømmer om, og alligevel 
mærker hun stressen.  

Hun har tænkt en del over det. Faktisk er det 
blevet lidt af en mission for hende at finde svaret 
på et af det moderne arbejdslivs helt store para
dokser: Hvorfor får hun og andre højtuddanne
de stress, når arbejdsvilkårene aldrig har været 
bedre, og fleksibiliteten ikke har været større?

Tankerne holder ikke fri
Det er tidlig morgen, og Bettina Prühs tager 
sit hundetøj på. Sorte Fjällräven-bukser, brune 
vandrestøvler og en sort jakke med masser 
af lommer til hundegrej og godbidder. Koffi, 
hendes sorte labrador, er klar til den daglige 
morgentur, som indrammer Bettina Prühs’ 
dag og erstatter transporten til arbejdet.

Hjemme igen går hun i arbejdsmode. Hun 
tager pænt tøj på og ringe i ørerne, inden hun 
sætter sig ved skrivebordet i det nye hus, som 
hun og manden har fået bygget tæt på grønne 
områder i Skovlunde. Koffi lægger sig på sin 
røde hundepude bag skrivebordet, og arbejds
dagen går i gang. 

Nogle gange misunder Bettina Prühs sine 
forældre den måde, de arbejdede på. De kunne 
lukke døren, når de gik hjem fra arbejde, og 
tænkte ikke på det, før de mødte ind næste 
morgen. Sådan er det ikke for hende. Tankerne 
stopper ikke, når hun lukker pc’en, og med en 
stor sult ef ter viden er der altid noget, hun kan 
læse eller høre, som har relation til arbejdet. 

Bettina Prühs genkender sin egen oplevelse 
i den faglige viden, hun har som stressekspert. 
Som selvstændig eller selvledende vidensmed
arbejder foregår meget af opgaveløsningen i 
hovedet, og det gør det svært at holde fri og 
afgrænse opgaven. 

Usikkerheden sniger sig ind. Hvornår er ens 
arbejde godt nok? Hvilke forventninger er der 
til opgaveløsningen? Der findes ikke nogen fa
citliste for akademiske opgaver, og chefen kan 
have svært ved at definere, hvad det er, man 
skal levere. Hertil kommer, at mange videns
medarbejdere er ærekære og ambitiøse ligesom 
Bettina Prühs og har deres egne mål at leve op 
til for at være gode nok. Alt i alt er det med til 
at gøre arbejdet grænseløst. 

En undersøgelse fra DM bekræfter, at stress 
er et udbredt problem blandt selvledende vin
densmedarbejdere. Inden for en måned har 40 
procent af medlemmerne haft stresssympto
mer som søvn-, hukommelses- og koncentrati
onsbesvær, hovedpine og hjertebanken, Knap 
hver fjerde DM’er har været sygemeldt med 
stress i løbet af deres arbejdsliv.

Arbejdet begejstrer og belaster 
Bettina Prühs sidder med sin kalender, som 
er lidt for pakket. Godt nok er fondsbevillingen 
kommet hjem, men med den følger en masse 
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krav, deadlines og mål, som hun skal opfylde, 
før projektet kan køre videre, og hun kan få 
fondsmidlerne udbetalt. Samtidig har hun 
andre opgaver i gang, som hun ikke bare kan 
skippe. Fondsprojektet har skabt en større 
arbejdsbyrde, end hun har haft længe. Det er 
noget af det, der stresser. 

Som mange andre vidensmedarbejdere 
befinder Bettina Prühs sig i et spændings
felt mellem begejstring og belastning. Hun 
arbejder med en fagligt spændende opgave, 
som også giver personlig tilfredsstillelse og 
stolthed, hvis projektet lykkes. Men rammer
ne stresser, og sådan er betingelserne ofte for 
selvstændige og selvledende akademikere.

En anden udfordring er, at vidensmedarbej
dere motiveres af de interessante opgaver, som 
ofte også er krævende. Men hvis man ikke kan 
løse den motiverende opgave tilfredsstillende 
på grund af tidspres, bliver man udfordret på 
den faglige stolthed. 

Det er et skisma, som ledelsesforskeren 
Christine Ipsen kalder for en trojansk hest.  →

»Vidensmedarbejdere kan ikke spejle sig i 
hinanden, som sygeplejersker fx kan. Det 

kan give en usund usikkerhed, hvis det, man 
bidrager med til arbejdsfællesskabet, ikke 

føles værdifuldt«.
Bettina Prühs, organisationskonsulent og stressekspert

Hundetræningen hver lørdag er 
den bedste tid på ugen for Bettina 
Prühs, som er selvstændig stress-
ekspert. Nærværet med hunden får 
hende til at koble helt af, og så er 
det et bekymringsfrit rum, hvor  
ingen taler om problemer.  
Hjernen får en pause.
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Selvledelsen virker som en gave, men den 
kommer med en ubehagelig overraskelse: 
En overdreven følelse af individuelt ansvar 
for det, man udsættes for i arbejdslivet. 
Vidensmedarbejdere giver oftest sig selv skyl
den, når opgaverne bliver belastende, forklarer 
Christine Ipsen, der på DTU forsker i bæredyg
tigt arbejde og ledelse af vidensmedarbejdere. 

En typisk reaktion er at gå i jegmodus. Jeg 
må gøre noget anderledes, tænker man måske, 
det er min egen skyld, og jeg må prøve at blive 
bedre til at planlægge, finde tid til at gå tur og 
lade op. Men hvis ledelsen ikke skaber de rig
tige rammer for selvledelse, begynder man at 
bruge sig selv som buffer og løser opgaven med 
privatliv og helbred som indsats, argumenterer 
Christine Ipsen. Begejstring bliver til belast
ning, og belastning kan føre til stress. 

Vidensarbejdere kan ikke spejle sig i hinanden
Bettina Prühs blogger om stress, og i et af sine 
indlæg beskriver hun en stressteori fra den tyske 
psykolog Norbert Semmer, der peger på, at mang
lende værdsættelse kan medvirke til stress. 

Teorien kaldes Stress as Of fense to Self, altså 
stress som en krænkelse af selvet, fordi vores 
selvopfattelse er det centrale i denne forklaring 
af, hvad der kan stresse os. Norbert Semmer 
mener, at noget af stressen er betinget af, 
hvordan vi behandler hinanden, og hvordan vi 
opfatter andres værdsættelse af os selv.

Dit personlige selvværd bliver truet, argu
menterer Norbert Semmer, hvis du ikke oplever 
dig i stand til at leve op til egne normer eller 
føler dig inkompetent til at løse de opgaver, din 
rolle indebærer. Dit personlige selvværd kan til 
gengæld øges, når du opnår succes med dine 
arbejdsopgaver og mål.

For Bettina Prühs kan Norbert Semmers te

 →

3
2

-3
3

S
tress

»Hvis ledelsen ikke skaber de rigtige 
rammer for selvledelse, begynder 
man at bruge sig selv som buffer 
og løser opgaven med privatliv og 
helbred som indsats«.
Christine Ipsen, ledelsesforsker
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ori koges ned til dette: Vi skal være gode til det, 
vi arbejder med, og selv tro på det for at bevare 
en følelse af et værdifuldt selv. Denne følelse 
kan blive truet på arbejdspladsen, hvis de opga
ver, vi bliver bedt om at løse, er urealistisk høje, 
eller hvis vi ikke har kompetencerne, tiden eller 
muligheden for at udføre dem.

For vidensmedarbejdere er det en ekstra 
udfordring, at arbejdet er svært at måle og 
sammenligne. Vidensmedarbejdere kan ikke 
spejle sig i hinanden, som sygeplejersker for ek
sempel kan. Det kan give en usund usikkerhed, 
hvis det, man bidrager med til arbejdsfælles
skabet, ikke føles værdifuldt.

Bet tina Prühs tager  
stressværktøjskassen i brug
Som stressekspert er Bettina Prühs vant til 
at fortælle enkeltpersoner og organisationer, 
at man for det første skal kende signalerne på 
stress og dernæst reagere på dem. Og man skal 
have en beredskabsplan, der kan minimere 
stressen så meget som overhovedet muligt.

Alligevel bliver hun først rigtig klar over, at 
hun skal passe på sig selv og stoppe op, da hen
des mand siger, at han er bekymret for hende. 
Han spørger, hvad de kan gøre for, at det ikke 
bliver værre.

Så tager Bettina Prühs sin værktøjskasse i 
brug. Hun har tidligere været tæt på stresskan
ten og kender sine tidsrytmer og de kognitive 
grænser for, hvad hun kan holde til. 

Når alarmklokkerne ringer, har hun over
skredet sin optimale rytme, og så skal hun i 
gang med at skabe plads til at lade op. Hun 
skærer fra og siger nej. Hun plejer at handle ind 
til en uge ad gangen og lave mad hver eneste 
aften. Nu dropper hun ugeplanen, og mad

lavningen bliver skåret ned til totre dage om 
ugen. Hun støvsuger heller ikke tre dage om 
ugen, som hun plejer, og cirka halvdelen af hen
des private aftaler bliver sløjfet.   

Om lørdagen tager hun træningstasken frem 
og tager hundetøjet på. Koffi ved, præcis hvad 
det betyder. Den sorte labrador står og tripper 
og slikker Bettina Prühs i hovedet, mens hun 
binder snørebåndene på de brune vandrestøv
ler. Bettina Prühs har haft hund, siden hun var 
18 år, og synes, det er vidunderligt. 

Bettina Prühs er instruktør i hundetræ
ning, og efter at hunden og tasken er placeret i 
bilens bagagerum, kører hun til Himmelsøen i 
Roskilde, hvor dagen starter med en tur rundt 
om søen sammen med en medinstruktør og hen
des hund. Godt en time senere begynder kursi
sterne at dukke op med deres hunde, og de næste 
to timer træner de »Rally-lydighed«, som er en 
mere alsidig måde at træne lydighed på. Det går 
ud på, at hund og ejer skal kommunikere meget 
tydeligt, for at det hele går op i en højere enhed. 

For Bettina Prühs er det den bedste tid på 
ugen. Hele formiddagen går uden overhovedet 
at tænke på arbejdet. Det er socialt, hyggeligt 
og en fantastisk stund sammen med hunden. 
Bagefter kører hun hjem med en dødtræt hund 
i bagagerummet og kan holde en god weekend. 

Nærværet med hunden får Bettina Prühs 
til at koble helt af. Der er et socialt element i 
det og masser af kærlighed. Bare det, at de har 
øjenkontakt. Den glæde, hun skaber for Koffi 
og omvendt, er ubetalelig. Og så er det et be
kymringsfrit rum. Ingen taler om problemer. 

Hjernen får en pause, og med sin faglige bag
grund ved Bettina Prühs, hvor vigtigt det er 
med et frirum, hvor man kan koble fuldstændig 
af. Det er ligegyldigt, om man træner sin hund, 
fotograferer, strikker eller løber. Bare det får 
tankerne væk fra arbejdet.

Verden vil ikke altid det samme som os
Bettina Prühs maler hegn og rydder op der
hjemme. Hun har sommerferie, og i næste 
uge skal hun og manden til Fort William i 
Skotland. En ferie, hun har set frem til længe. 

I foråret nåede hun den første milepæl i 
fonds projektet og mærkede roen sprede sig i 
maven. Nu ved hun, præcis hvad hun skal de 
næste mange måneder, og kender sin indtægt 
otte måneder frem. Det giver ny energi.

Hun har også tjek på det efterfølgende  →
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Bettina Prühs 
er stifter og ejer af virksomheden Godt Arbejdsliv, som 
arbejder med organisationsforandringer, der skaber 
bedre trivsel og lavere sygefravær. 
Hun er cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi fra 
Roskilde Universitet og har en fortid i it-branchen.  



Igen i 2022 uddeler Kræftens Bekæmpelse Knæk Cancer-midler 
til kræftforskningsprojekter. Temaerne ligger inden for rammerne 
af Kræftens Bekæmpelses tre pejlemærker frem mod 2025 ’Et 
skridt foran kræft’, ’Social ulighed i kræft’ og ’Ingen skal stå alene 
med kræft’. Der kan søges om midler inden for følgende temaer:

Forskning i interventioner, der kan fremme livskvalitet og 
handlekraft hos kræftpatienter og pårørende, op til 10 mio. kr.
Der er kun begrænset viden om, hvilke tilbud og interventioner, 
der har effekt i forhold til at øge kræftpatienters og pårørendes 
livskvalitet og handlekraft.

Forskning i tidlig indsats for at finde og diagnosticere kræft, 
når mulighed for overlevelse er størst, op til 6 mio. kr.
Der ønskes forsknings- og udviklingsprojekter inden for diagno-
stiske metoder, der kan udvikle konkrete innovative metoder til 
tidlig kræftdiagnostik inden for brug af eksempelvis biomarkører 
og teknikker.

Optimering af udredningsforløb i almen praksis, op til 4 mio. kr.
Målet er, at finde og diagnosticere kræft når mulighed for over-
levelse er størst, herunder også at øge deltagelse i screeninger i 
almen praksis.

Forskning i kvalitetsudvikling og sammenhæng i indsats mod 
kræft, op til 5 mio. kr. 
Ønsket er, at støtte forskning i kvalitetsudvikling og sammen-
hæng i indsats mod kræft før, under og efter kræftforløb, herun-
der styrkelse af nationalt og tværfagligt samarbejde om konkre-
te initiativer og aktiviteter.

Styrkelse af forskning og udvikling i palliation, op til 10 mio. kr.
Der er behov for viden om, hvordan den specialiserede indsats 
kan samarbejde med den basale indsats i almen praksis og i kom-
munerne, og hvordan den basale palliative indsats kan forbedres 
på et evidensbaseret grundlag.

Forskning, der bidrager til udvikling af nye undersøgelses-, 
behandlings- og opfølgningsmetoder, op til 20 mio. kr.
Der er behov for styrket fokus på patienters muligheder for del-
tagelse i kliniske studier, og for studier, der på innovative måder 
søger at udvikle nye og forbedrede tilbud og muligheder for 
kræftpatienter.

Forskning i hvordan flere skrøbelige patienter kan tilbydes 
kurativt behandlingsforløb, op til 5 mio. kr.
Ikke alle kræftpatienter vurderes til at kunne tilbydes kurativ in-
tenderet behandling. Dette kan skyldes at cancerspredningen er 
for udtalt til at kurativ intenderet behandling kan gennemføres, 
eller at patienternes helbredstilstand forhindrer optimal behand-
ling af en ellers kurabel cancer.

Vær opmærksom på at der kan være særlige forhold der gør sig 
gældende for en Knæk Cancer pulje. Se de fulde opslag samt vej-
ledning på vores hjemmeside www.cancer.dk/kc-midler.

Kræftens Bekæmpelse 
Bevilling

Opslag – Knæk Cancer

halvår og har sagt ja til et fast timebetalt job på 
Copenhagen Business School, hvor hun glæder sig 
til at undervise studerende nogle timer om ugen i 
psykologi. Udviklingsprojektet er kommet ind i en 
hverdagspraksis, så det kan hun sagtens nu. 

På tredjedagen i Skotland er hun og manden på 
hotelværelset efter en god dag som turister i det 
skotske højland. Telefonen ringer. Det er hendes 
bror. Deres mor er død. Helt pludseligt og helt 
uventet. 

Det har altid været Bettina Prühs’ position 
i familien at være den, der tager sig af alt det 
praktiske og håndteringen af følelser. Det bliver 
meget tydeligt nu. Det rolige efterår fortoner sig. 
Stressniveauet stiger. 

Hendes mand gør til gengæld alt for at rydde ve
jen for hende, sænke kravene og sørge for, at hun får 
mulighed for at køre i de to spor: et arbejdsspor og 
et spor for sorghåndtering.

Situationen gør Bettina Prühs sårbar som 
selvstændig, men heldigvis har hun samarbejds
partnere, hun kan bede om at tage over på nogle af 
opgaverne. 

Hun tænker over, at verden ikke altid vil det sam

me som en selv. Arbejdsmæssigt havde hun fået det 
planlagt næsten perfekt, men så var der bare lige 
privatlivet, der trak hårde veksler på alt. 

Men uanset hvad går hun altid tur med sin hund. 
En tur i naturen, uden noget i ørerne – er et godt 
værn mod stress. Det skaber ro i hovedet.

Svaret er ikke entydigt
Bettina Prühs er til netværksmøde med nogle af 
lederne fra de små it-virksomheder, der deltog i 
udviklingsprojektet. At skabe et ledernetværk var 
en del af projektet, og en del af dem mødes stadig 
otte gange om året.  

Bettina Prühs har opsamlet en masse viden om, 
hvilke barrierer der er forbundet med at skabe gode 
arbejdsvilkår og trivsel i opstartsvirksomheder i 
it-branchen, og hvad der skal til for at ændre det. 
Det er en viden, hun bringer ind i netværker og bru
ger i sin generelle rådgivning. 

Og selv om hun er blevet endnu klogere på, hvad 
der stresser højtuddannede i it-branchen, har hun 
ikke det fulde svar på, hvordan vidensmedarbejde
re undgår stress. Men hun har en værktøjskasse, 
der gør det muligt at reagere på signalerne.   

 →
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I forbindelse med 75-året 
for russernes besættelse 
af Bornholm efter 2. 
verdenskrig åbnede 

Bornholms Museum sidste forår 
udstillingen »Russerne kommer!« om 
perioden. Planen var, at en del af 
udstillingen efterfølgende skulle 
udlånes til Det Russiske Kulturhus i 
København i efteråret.

Og alt var egentlig klappet og klart, 
indtil museumsinspektør på Bornholm 
Museum Jakob Seerup modtog en mail 
fra den daglige leder på Det Russiske 
Kulturhus i august 2021, kort før ud
stillingen skulle åbne i kulturhuset.

Uden hans viden var udstillingens 
materiale blevet sendt til gennemsyn 
hos russiske »historiske eksperter« 
i kulturministeriet i Moskva. I mai
len fra Det Russiske Kulturhus stod 

der, at samarbejdet med Bornholm 
Museum nu var blevet afbrudt, da hi
storiske eksperter havde stemplet ud
stillingen som »historisk unøjagtig«.

»De vil kun have propaganda. Det 
vil betyde, at vi ikke skal fortælle om 
de voldtægter eller cykeltyverier, som 
også er en del af historien«, fortæller 
en ærgerlig Jakob Seerup, der efter 
affæren traf en hård beslutning.

»Det er med tungt hjerte, men så 
længe russerne ikke er klar til at se 
nuanceret på deres egen historie, så er 
der ikke basis for mere samarbejde«.

Det var meningen, at udstillingen 
i kulturhuset skulle have bestået af 
plancher med forskellige tekster fra 
udstillingen på Bornholm.

Kun én »rigtig« fortælling
Jon ReinhardtLarsen er ph.d.stude
rende i russisk historie ved Aarhus 
Universitet med speciale i historiebru
gen i Rusland. Han er ikke overrasket 
over russernes reaktion på Bornholms 
Museums udstilling.

»Det er meget typisk. Der er en 
tradition for censur i Rusland både 
historisk og i stigende grad gennem de 
sidste 20 år«, forklarer han, der forsker 

i sovjetisk udenrigspolitik mellem de 
to verdenskrige. 

Siden Putin blev præsident for lidt 
over 20 år siden, har man i Rusland 
ønsket at skabe en ny nationalfortæl
ling, som kunne rense deres image 
efter Sovjetunionens fald og 1990’erne 
med store økonomiske problemer. 

»Man skulle finde et nyt projekt at 
samles om. Det blev så den patriotis
me og dyrkelse af den store leder, vi 
ser i dag«.  

Jon Reinhardt-Larsen forklarer, 
at den russiske stat allerede i 2009 
oprettede en kommission mod histo
rieforfalskning. Den skulle udarbejde 
lovgivning, der kriminaliserede reha
biliteringen af nazismen på tidligere 
sovjetisk territorium og formidlingen 
af falske fortællinger om 2. verdens
krig, som var til skade for Ruslands 
omdømme.    

Så selv hvis det ikke er noget kritisk 
om Rusland eller Sovjetunionen, så 
vil det blive censureret, hvis ikke det 
understøtter den officielle fortælling 
fra staten.  

Og den altoverskyggende kontrol 
med historien fik Bornholms Museum 
altså lov til at mærke: 

»Historie er et våben i arsenalet i 
Rusland«, siger Jakob Seerup og fort
sætter: »Der er kun én historie, man 
må fortælle. Det er totalt »Orwellsk««.   

Uden museumsinspektørens viden blev materiale 
fra udstillingen »Russerne kommer!« sendt til 
gennemsyn hos kulturministeriet i Moskva.

Dansk udstilling sendt  
hemmeligt til Rusland  
og afvist for »historisk 
unøjagtighed«
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Rettelser fra Det 
Russiske Kulturhus 
Det Russiske Kulturhus i København 
ville gerne have tilføjet, at de sovjeti-
ske soldater døde af alkoholforgift-
ning, fordi den alkohol, de drak, var 
sprit, som de havde forvekslet. I en af 
plancheteksterne nævnes det, at der 
i løbet af 1945 til 1946 blev anmeldt 27 
voldtægter begået af russiske solda-
ter. Det mente kulturhuset var uund-
gåeligt, da soldaterne havde været på 
Bornholm i så lang tid. Ellers ville kul-
turhuset gerne have tilføjet, at den vold, 
der blev anmeldt og begået af solda-
terne i de 11 måneder, kun var i forbin-
delse med krig. 



Historien  
under angreb
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Det lokale arkiv i Tjernihiv i Ukraine er en sand guldgrube for historikere som 
Gregory D. Aimaro, der afdækker landets forpinte rolle som kampplads for det 20. 

århundredes totalitære ideologier. Nu er arkivet bombet.

 →
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 H
vornår kommer du tilbage?«

Den amerikanskukrainske 
historiker Gregory D. Aimaro 
var i færd med at pakke sine 
ting sammen på det værel

se, han havde lejet hos en ældre dame i byen 
Tjernihiv i det nordlige Ukraine, hvor han ved 
siden af sin forskning i den tyske værnemagts 
fremfærd i regionen havde undervist lokale 
unge i engelsk. 

»Når russerne trækker deres tanks væk fra 
grænsen«, svarede han sin kollega, der som 
tidligere soldat også interesserede sig for mi
litærhistorie. 

Her midt i februar var der ikke mange i 
byen, som troede på, at den russiske præsi
dent ville gøre alvor af sine trusler. På trods af 
rapporter fra vestlige efterretningstjenester 
fortsatte folk deres liv som vanligt. Gregory 
D. Aimaro havde heller ikke tænkt sig at 
forlade Tjernihiv, men da det amerikanske 
udenrigsministerium begyndte at evakuere 
medarbejdere fra ambassaden i Kyiv, beslut
tede han sig for at lytte til sin familie i USA 
og rejse ud af Ukraine. 

»De invaderer ikke – du er snart tilbage!« 
lød det optimistisk fra kollegaen, der dog 
overrakte Gregory D. Aimaro en afskedsgave 
før turen til lufthavnen: et kadaverskilt fra en 
sovjetisk krigsfange fra tiden under den nazi
stiske besættelse. 

Gaven var ikke tilfældigt valg. Gregory D. 
Aimaro har igennem flere år tilbragt sine 
sommerferier i den ukrainske efterretnings
tjeneste BSU’s lokale arkiv i Tjernihiv – en 
sand guldgrube for historikere, der interes
serer sig for Ukraines forpinte historie som 
kampplads for det 20. århundredes totalitæ
re ideologier. Her er oplysninger om Stalins 
fremprovokerede hungersnød – Holodomor 
– som i begyndelsen af 1930’erne kostede 
op mod fire millioner ukrainere livet. Her 
ligger sagerne om de tusindvis af mennesker, 
der blev anklaget for politiske forbrydelser 
mod Sovjetunionen og enten blev henrettet, 
fængslet eller deporteret sammen med deres 
familier. Og her har Gregory D. Aimaro gravet 
dokumenter frem, som påviser, at den tyske 
værnemagt planlagde et massedrab på alle 
mænd i alderen 16 til 60 år i byen Pryluky i 
forbindelse med tilbagetrækningen i 1943. 

»Tyskerne havde planlagt en massakre i stil 
med den i Srebrenica (under krigen i Bosnien 
i 1995, red.), hvor alle mændene skulle møde 
op på det lokale stadion. Men en kvinde, der 

arbejdede som tolk for værnemagten, adva
rede folk på gader og stræder, så det lykkedes 
ikke«, fortæller Gregory D. Aimaro. 

Det er uvist, om papirerne, der fortæller den 
historie og mange andre, stadig eksisterer. 
Forleden blev bygningen, som huser arkivet, 
bombet af den russiske invasionsstyrke. 

»Efter hvad jeg hører, er der ikke meget 
tilbage, og jeg kan ikke få kontakt til mine kol
leger i arkivet, for som ansatte der betragtes 
de som efterretningsfolk og holder sig skjult«, 
tilføjer han. 

Gregory D. Aimaro er langtfra den eneste, 
der er bekymret for landets historiske og kul
turelle arv. Overalt i Ukraine har museumsfolk 
haft travlt med at pakke kunstværker og arkæ
ologiske fund væk af frygt for bombardementer 
eller plyndringer. Således barrikaderede en 
del af de ansatte på landets nationalhistori
ske museum i Kyiv sig for at redde nogle af de 
800.000 genstande, der fortæller om Ukraines 
historie fra oldtiden og frem til i dag – herun
der våben fra tiden, hvor vikinger grundlag
de Rusriget. Ved et tilfælde ligger nogle af 
Ukraines kosteligste skatte fra netop vikingeti
den på Moesgaard Museum som en del af sær
udstillingen »RUS – vikinger i øst«, og det glæ
der museumsdirektøren Fedir Androshchuk, 
som i en offentliggjort mail skriver: 

»Der findes ingen garantier for, at den ukra
inske kulturarv ikke bliver plyndret og over
ført til russiske museer, særligt med tanke på 
at Kyiv har en særskilt plads i Putins fortolk
ning af Ruslands historie og landets rødder. 
Mange fund gjort i Ukraine i 1800-1900-tal
let findes allerede på to af de fineste russiske 
museer. Og der er også beviser for, at gen
stande fra tidligere arkæologiske udgravnin
ger på Krim er blevet sendt til Eremitagen i 
Sankt Petersborg«.

»De invaderer 
ikke – du er 

snart tilbage.« 
EN KOL L EGA S OR D T I L H ISTOR I K ER EN 

GR EGORY D. A I M A RO, DER FOR LOD U K R A I N E 
KORT FØR I N VA SION EN

D M  A K A D E M I K E R B L A D E T  0 2  •  A P R I L  2 0 2 2

 →

»



Ukranie  
– krigen mod 

minderne

3 8 x x x Af: xxx / xxx • Foto: xxx

D M  A K A D E M I K E R B L A D E T  0 2  •  A P R I L  2 0 2 2

3 8 Ukraine 

 →  H istorien spiller en helt central 
rolle i optakten til den russiske 
invasion af Ukraine. Vladimir 
Putin har igen og igen sagt, 
at Ukraine er en kunstig 

statsdannelse, som er en historisk, kulturel 
og naturlig del af Rusland. Det kan netop 
kunstværker, litteratur, arkæologiske fund 
og arkivmateriale være med til at modbevise. 
Og skulle der ellers være nogen tvivl, har de 
sidste uger med al ønskelig tydelighed vist, at 
der findes en ukrainsk nation, der er villig til 
at kæmpe og dø for sin selvstændighed. 

»Ukraine er en nation med en mere end 
tusind år lang historie, og Kyiv var allerede en 
metropol, da Moskva end ikke var en landsby. 
Men den russiske despot har fortalt sin løgn 
så mange gange, at han nu tilsyneladende 
selv tror på den«, som den israelske historiker 
og bestsellerforfatter Yuval Noah Harari for
mulerede det i en kommentar i The Guardian. 

Der er masser af fortilfælde. Historien er 
fyldt med magthavere, som er gået direk
te efter historien. Tænk blot på romerne, 
der i år 70 gjorde kort proces med jøderne i 
Palæstina, ødelagde templet i Jerusalem og 
spredte det jødiske folk for alle vinde. Eller 
hvad med Ikonoklasmen i Det Byzantiske 
Rige, hvor der i 700-tallet udbrød strid 
mellem tilhængere og modstandere af bil
leder i kirkerne med voldsomme ødelæg
gelser til følge. Vi kan også springe frem til 
Kulturrevolutionen i Kina under Mao, hvor 
tusinder af unge rødgardister hærgede lan
det, og uvurderlige kunstskatte fra riget i 
midten gik tabt. 

Med ødelæggelserne forsvinder også ofte 
historien, og det er noget af det, som er mest 
smerteligt, hvis man spørger Gregory D. 
Aimaro. 

»Når krigen engang er overstået, risikerer 
vi, at der ikke er mere af historien tilbage. Vi 
vil i hvert fald ikke kunne dokumentere, hvad 
der rent faktisk skete«, siger han.

Derfor frygter mange i Ukraine særligt for 
Frihedsmuseets skæbne. Det åbnede i det 
skelsættende år 2014 og formidler landets 
prodemokratiske kamp med genstande som 
bannere og kunstværker fra Majdan-pladsen. 

»I sidste ende er ødelæggelse af kulturel
le værdier et geopolitisk projekt, hvor man 
sørger for, at der intet er at komme tilbage til 
for den anden gruppe. Vi så det på Balkan, 
hvor parterne ofte gik til angreb på kirker og 
moskeer for at komme fjenden til livs gennem 

destruktion af knudepunkter for de andres 
kultur«, forklarer Frederik Rosén, der er ph.d. 
i sikkerhedsstudier og leder af den uafhæn
gige forskningsenhed Nordic Center for 
Cultural Heritage & Armed Conflict. 

 Selv om kultur og historie som mili
tære mål strækker sig langt tilbage 
i tiden, er det et fænomen, der er 
eskaleret de seneste årtier, blandt 
andet fordi nye typer af konflikter 

er kommet til. Da Taliban i 2001 sprængte 
de kolossale statuer af Buddha i Bamiyan i 
Afghanistan i luften, fordi de betragtede dem 
som afgudsbilleder, gik nyheden verden rundt 
til stor forargelse for de fleste. Samme væm
melse blev den militante islamistiske grup
pe Ansar Dine tildelt, da dens medlemmer i 
2012 ødelagde dele af Timbuktu, hvor lokale 
i århundreder havde bedt ved deres forfædre 
og helgeners mausoleer. 

Frederik Rosén peger på, at gernings
mændene ikke nødvendigvis blot motiveres 
af religiøs fanatisme, men også har fundet 
en ef fektiv metode til at komme i alverdens 
medier:

»IS fik hele verden i tale, da de angreb 
Palmyra. I den forbindelse arbejdede jeg 
med en sprogofficer for at gennemgå deres 
kommunikation, og vi fandt ingen nævnelse 
af ruinerne op til deres overtagelse af byen 
Palmyra«.

I første omgang gik terrorbevægelsen efter 

»I sidste ende  
er ødelæggelse  

af kulturelle  
værdier et  
geopolitisk  

projekt«
F R EDER I K ROSÉN, PH.D.  
I SI K K ER H EDSST U DI ER 
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at befri fanger i byens fængsel og udså sig mi
litære mål i byen. 

»Det var først, da det internationale sam
fund himlede op om, at de ville ødelægge 
ruinerne, at IS gik i gang med at ødelægge 
dem, så på den måde kan det også blive en 
selvopfyldende profeti«, tilføjer Frederik 
Rosén. 

Han tilføjer, at kulturarv i konflikter også 
kan have det helt lavpraktiske formål at skaf
fe penge til den væbnede kamp, som da det 
irakiske nationalmuseum blev tømt for vær
dier, der blev solgt videre til lyssky samlere på 
det sorte marked. 

Det er dog ikke i første omgang de motiver, 
man frygter i Ukraine, fordi der netop er tale 
om en kamp om historien – en kamp, som har 
vist sig mange gange før i forbindelse med 
erobringer, kolonisering eller revolutioner, 
hvor den sejrende part forsøger at skabe en 
ny tid ved at slette minderne om den gamle. 
Som professor i arkæologi ved University of 
Leicester Simon James skrev i en analyse på 
videnskab.dk efter ødelæggelserne i Palmyra 
i 2015: 

»Det er i bund og grund en grum politisk 
handling. Sideløbende med de chokerende 
videoer, der skildrer horribel vold, afhæn
ger den kampagne, som Islamisk Stat fører i 
forsøget på at skabe en monokulturel realitet, 
af den demonstrative tilintetgørelse af alle 
kulturgenstande, der viser Syriens og Iraks 
multikulturelle og hovedsageligt tolerante 
fortid – et mønster, der blev etableret i oldti
den, og som fortsatte gennem den islamiske 
tidsperiode«.

 Der er dog et lys i mørket. For 
lige så længe der har været 
mennesker, som er villige til 
at tilintetgøre kulturarv, har 
der været andre, som fandt det 

uacceptabelt. Allerede i 1300-tallet forbød 
Richard II af England sine soldater at øde
lægge kirker og andre religiøse monumenter 
under invasionen i Skotland, og under Den 
Amerikanske Borgerkrig gjorde unionshæ
ren det til en forbrydelse at gå efter kirker, 
universiteter, museer og biblioteker. I 1954 
blev ødelæggelse af kulturelle, religiøse og 
historiske værdier ulovligt internationalt som 
følge af Haagkonventionen, og i 2016 lykke
des det for første gang ved Den Internationale 

Straffedomstol at få dømt en anklaget for 
denne specifikke forbrydelse. 

Dertil kommer, at en organisation som 
NATO er blevet langt mere opmærksom på 
den rolle, kulturarv spiller i krig. Frederik 
Rosén har igennem flere år rådgivet for
svarsalliancen, som har et militært blik på 
emnet, herunder de mange udfordringer, 
der knytter sig til at gennemføre militære 
operationer i områder med mange kulturvær
dier. Et eksempel er her de danske solda
ter i Helmandprovinsen i Afghanistan. En 
bornholmsk spejdereskadron afløste britiske 

kolleger i byen Musa Qala, hvor en af opga
verne var at vinde hearts and minds til fordel 
for kampen mod Taliban. I forbindelse med 
hårde kampe i byen blev en moské ved en fejl 
bombet fra luften, og det fik alvorlige konse
kvenser for soldaternes opgave. 

»De internationale styrker havde stort 
fokus på kultur og religion, men overså helt 
betydningen af kulturbærende steder og 
bygninger.  Man havde fra centralt hold intet 
fokus på det, men i dag er NATO og flere af 
NATOs medlemslande kommet op i gear«, 
siger han. 

Til gengæld er han bekymret for Ukraine. 
Det er endnu for tidligt at vide, om russerne vil 
gå aktivt efter kulturarven i landet, men det 
tegner ikke lyst, hvis man ser på, hvordan det 
er gået på Krim siden annekteringen i 2014. 

»Der har russerne været meget aktive og 
har indlemmet 4.000 ukrainske monumen
ter på den russiske liste over kulturarv. Der 
er stærke kræfter, som ser Krim som den 
russisk-ortodokse kirkes »vugge«, der ønsker 

»Der er  
ikke mange 
tilbage, som 

kan holde 
minderne  

i live«.
H ISTOR I K ER GR EGORY D. A I M A RO
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 → at gøre Krim til center for kirken«, fortæller 
Frederik Rosén. 

En rapport fra UNESCO fra september 
sidste år bekræf ter omfanget og nævner, at 
russerne også har gennemført ulovlige ud
gravninger og overført genstande til udstil
linger i Rusland. Rapporten beskriver også, 
hvordan den græske oldtidsby Chersonesos 
nu indgår i en række russiskpatriotiske 
attraktioner under overskrif ten »Rusland 
Min Historie«. Dertil kommer eksempler 
på, hvordan tatarernes kultur undertrykkes 
med det formål at udviske mindet om deres 
tilstedeværelse på halvøen. 

»Rusland bruger den slags appropriation for 
at implementere landets omfattende lang
tidsstrategi, der går ud på at forstærke den 
historiske, kulturelle og religiøse dominans 
over Krims fortid, nutid og fremtid«, forklarer 
Frederik Rosén.

 T ilbage i USA frygter Gregory D. 
Aimaro det værste. Især 
frygter han for en af sine 
gode kolleger fra arkivet 
i Tjernihiv, Elena, som 

i forbindelse med invasionen fortrak 
med sin mand og deres barn til famili
ens datja uden for byen. Det område er 
nu under russisk kontrol, og i skrivende 
stund aner han ikke, hvad der er sket 
med hende. 

Kan man ikke i den situation sige, at arkivet 
trods alt kun består af papir? 

»Jo, det er også nogle tanker, jeg selv har 
lige nu, hvor mine venner er i så frygtelig 
en situation, men jeg er sikker på, at Elena 
også bekymrer sig om historien. I arkivet i 
Tjernihiv var der dokumenter, som sort på 
hvidt beskriver tragedier, som der i dag er 
folk, der benægter. Men de er væk nu, og der 
er ikke mange tilbage, som kan holde min
derne i live«.   

Det er tid til at stille havemøblerne frem og forspire tomatplanterne. 
Det er også tid til at give dig selv en faglig forårsgave og melde dig til 
et af vores kurser i dag.

Arh, jeg venter til efteråret, tænker du måske. Eller til næste år.  
Du har ikke rigtig tid, føler du. 

Vi hjælper dig med at finde tiden. For på vores kurser løser du kon-
krete udfordringer fra din hverdag, mens du er på skolebænken. 

På den måde bliver du bedre og mere effektiv til dit arbejde, samtidig 
med at du styrker din faglighed og danner værdifulde netværk med 
dine medkursister.

Tag et enkeltstående kursus – eller begynd på en diplomuddannelse 
– og løft dit faglige niveau inden for kommunikation, journalistik,  
sociale medier, grafisk design, podcast, video og meget andet.

Giv dig selv en  
faglig forårsgave

Her er 7 forårs- 
kurser, du kan  
styrke dig på

Rådgiverens  
gennemslagskraft 
Start 19. april

I samspil med brugerne 
Start 20. april

Fortæl historien visuelt 
Start 21. april

Videnskabsformidling 
Start 25. april

Nudging og  
neurokommunikation 
Start 18. maj

Det ultimative SoMe-kursus 
Start 19. maj

Nyhedsbreve  
– få flere loyale læsere 
Start 8. juni

Find dit næste kursus på  
dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse
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Engang var det kun din bedstemor, der havde blikket stif t ret tet mod garnnøglets 
dans om rundpinden. Men for godt 10 år siden begyndte trenden at stikke helt af, og 
i dag må krusedullerne på notesblokken of te se sig slået af perlestrik, hæklenåle og 
mønsterdiagrammer, når der er møde på jobbet. Hvorfor? Vi trevler maskemysteriet op.  →
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»I starten kiggede de lidt, når jeg  
tog garnet frem. I dag er det mere  
sådan: Hvad har du så på pinden i dag?« 
Annette Barsøe Kjærgaard er hardcore 
strikkeentusiast, også på jobbet.
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Sådan strikker du 
stilsikkert til mødet
1. Husk at kigge op fra strikketøjet 

indimellem. Så kan tovholderen 
eller forelæseren mærke, at du 
er til stede og lytter aktivt.

2. Strik noget, hvor du ikke skal 
sidde med en opskrift.  Strik kun 
ligeud, ellers kan du ikke lytte  
ordentligt efter.

3. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det 
er okay, at du strikker på mødet, 
så spørg de deltagende. 

4. Dine strikkepinde må ikke klikke 
for meget, så vælg pinde i træ, 
når du har strikketøjet med på 
job eller til forelæsning.

ndtil for ni måneder siden arbejdede 
Annette Barsøe Kjærgaard som gymna
sielærer. I dag er hun ansat på Gyldendal 
med ansvar for at implementere forlagets 
digitale læremidler i grundskoler og på 
voksenuddannelse. Og så er hun hardcore 
strikkeentusiast.

»Foruden mig er der tre mænd på Aarhus
kontoret, og de arbejder alle primært med 
salg, tal og budget. I starten kiggede de lidt, 

når jeg tog garnet frem, fx i bilen på vej til et møde. 
I dag er det mere sådan: ’Hvad har du så på pinden i 
dag?’«, fortæller Annette Barsøe Kjærgaard.

Det er langtfra kun for hyggens skyld, at den 40-åri
ge forlagskonsulent dyrker perlestrikken og de klikken
de rundpinde ret intenst.

»Jeg har prøvet at være nede med en alvorlig omgang 
stress. Det var i den forbindelse, at jeg blev opmærk
som på, hvor godt det var for min hjerne at strikke. Det 
øger min koncentration, fjerner mit fokus fra et usundt 
tankemylder – og så hjælper det mig til at huske på at 
holde pauser«, forklarer Annette Barsøe Kjærgaard.
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Det er dog ikke altid, at hun hiver pindene op af ta
sken, selv om hun har lyst.

»Under lange Teams-møder ville det være oplagt, for 
det er anstrengende at sidde og kigge ind i en skærm i 
flere timer. Men jeg vil nødig distrahere de andre mø
dedeltagere«.

I december gik hun all in og strikkede julekugler til 
kontoret. 

»Man kan mene, at det virker ret kønnet, som at bage 
en kage til sit team. Jeg tror ikke, at nogen af mine 
mandlige kolleger kunne have fundet på et tilsvaren
de kreativt og blødt indslag«, siger Annette Barsøe 
Kjærgaard. 

Alle var glade for kuglerne. 
»Jeg tror, vi alle sætter pris på, at der bliver føjet lidt 

»softness« til et kontor, der ellers beskæftiger sig mest 
med tal og budgetter. Kuglerne fik i hvert fald lov til 
at hænge et stykke ind i januar«, griner den 40-årige 
strikkeentusiast fra Gyldendal Uddannelse.

Mening bag strikketøjet 
Det er ikke grebet ud af den blå luft, at strik og andet 
håndarbejde kan dæmpe stress. Ifølge ph.d. og psy
kolog Anne Kirketerp er der videnskabeligt belæg for 
påstanden.

»Det handler om at finde en håndarbejdsaktivitet, 
som er så automatiseret – altså simpel at udføre – at 
det sammen med lytning gør det muligt at være foku
seret på det, som bliver sagt, uden at blive distraheret 
af indre tanker. Det gør nemlig, at du længere og dybe
re kan koncentrere dig det sted, hvor du lytter«, siger 
Anne Kirketerp.

Hun er også kunsthåndværker og har kombineret 
sin passion for håndens arbejde med en akademisk 
karriere. Som psykolog har hun specialiseret sig i det, 
hun kalder for craftpsykologi – psykologiske teorier 
om håndarbejdets indvirkning på menneskets psyke, 
sundhed og trivsel.

Når du lytter, bruger du kun 80 pct. af din hjernes 
opmærksomhed, så den vil automatisk søge efter en 
aktivitet, der kan stimulere de sidste 20 pct. Det er 
bare altafgørende, at det, du laver, er helt automatise
ret, siger hun: 

»Jo mere automatiseret din aktivitet er, når du lyt
ter, jo mere overskudsenergi har hjernen til at lytte fo
kuseret, selv om hele hjernen stadig bliver stimuleret«.

Langt de fleste vil lægge strikketøjet fra sig, hvis de 
aktivt skal deltage i et møde og for eksempel selv sige 
noget, uddyber hun:

Det professionelle dilemma 

Bør du strikke 
på jobbet?

rederiksberg Kommune fik sin egen lille »strik
kegate« i slutningen af 2021, da den konservati
ve kommunalpolitiker Laura Lindahl tweetede 
om en kollega fra Enhedslisten, der strikkede til 
byrådsmøderne.

Tweetet var tænkt som en joke, men satte gang 
i en hed debat på Twitter. Indvendingen er da 

også reel nok for mange. For kan man tillade sig at strikke i 
professionel sammenhæng, eller er det mangel på respekt for 
opgaven og kollegerne?

 Selvfølgelig kan du det, mener Ib Ravn, der er lektor og 
forsker i mødeledelse ved Aarhus Universitet. Det giver kun 
sjældent anledning til egentlige konflikter i professionelle 
sammenhænge, når nogle hiver garnnøgler og pinde op fra 
attachémappen.

»Det er mere harmløst at strikke, end det er at besvare 
e-mail under et møde. Jo, det siger »klik klik«, men det bør 
ikke være en forstyrrelse«, mener Ib Ravn.

Andre folk i et møde kan derimod sidde med det, som 
Aarhuslektoren kalder for »en moralsk forstyrrelse«:

»Hvis andre mødedeltagere gør det til et problem, at der bliver 
strikket under et møde, så må det være, fordi der ligger et andet 
problem og lurer under overfladen«, siger Ib Ravn. 

Hvis du som mødedeltager er i tvivl om, hvorvidt det er 
okay at hive strikketøjet frem, så spørg de nærmest siddende: 
»Har I noget imod, at jeg strikker?« Det vil de næppe have.  
For strikkegatens hovedpersoner var der da heller aldrig no
get problem. Laura Lindahls tweet blev opfattet som kærligt 
drilleri af strikkeren selv, Sabrina Louise Christiansen, der 
senere strikkede en hue til Lindahl, da hun blev opstillet som 
folketingskandidat.
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»Det er ikke pinligt, hvis folk strikker under dit 
møde. Der er ting, der tager tid at fortælle, så det er 
ikke en straf, hvis folk sidder og strikker. De lytter bare 
efter, hvad du siger«.

At tjekke e-mails eller læse strikkeopskrifter er 
dog forbudt under møder, pointerer Anne Kirketerp: 
»Hjernen kan simpelthen ikke fokusere på to krævende 
ting samtidig«.

Derfor foretager Anne Kirketerp selv en »inspekti
onsrunde«, når hun skal undervise. Hun tjekker, om de 
studerende har gang i aktiviteter, der er fuldt automa
tiserede, og hvilke der ikke er:

»Jeg vil faktisk hellere have, at folk strikker, for så 
ved jeg, at de lytter efter«.

Strikkeriets genfødsel
Strikkeriet har for længst indtaget auditorierne på 
landets universiteter. Den Tværfaglige Strikkeklub 
holder således strikkeklub hele 31 gange – og det er 
bare i forårssemesteret.

Blandt kurve med garn og strikkepinde mødes stu
derende for at strikke over en kop te og et stykke kage. 
Et mødested for dem, der ikke altid orker at bælle øl og 
drikke sig fuld i fredagsbaren.

»Jeg tror, at i min tid på universitetet har jeg været 
til fredagscafe én gang. Det var bare ikke lige mig«, 
fortæller Sarah Jehn, der studerer statskundskab og er 
tovholder for strikkeklubben.

Hun er selv ved at strikke et grønt halstørklæde med 
fint mønster i siderne. Hun strikker af og til under 
forelæsninger, men her holder hun det enkelt. Ret og 

vrang, simple mønstre, bare strikke ligeud uden at 
tænke på andet end det, underviseren siger. På den 
måde hjælper strikkeriet hende med at lytte bedre. 

»Lige nu er det i starten af semesteret, så her tager 
jeg hellere noter end strikker. Men spørg mig igen om 
et par måneder, der strikker jeg nok for at holde fokus«, 
siger Sarah Jehn, der betegner sit strikkeri som »lidt 
en on and off-hobby«. Strikkeklubben holder hun fast i, 
indtil hun er færdig på universitetet. 

»Jeg har ikke taget et formidlingskursus i strik end
nu«, griner Sarah Jehn, »men det kommer nok hen ad 
vejen«. 

Universitetets strikkeklub er et eksempel på, at 
håndarbejde har fået comeback i en grad, så hobbypro
jekterne er begyndt at snige sig ind på arbejdspladser
ne og studiestederne. At strikketrenden er eksploderet, 
har strikdesigner Lærke Bagger i særklasse mærket. 

Hendes bog »Strik« er blevet en international best
seller, der p.t. er optrykt i otte oplag, og på Instagram 
deler hun sine personlige og legende bud på moderne 
strikdesign med ikke færre end 163.000 følgere. Lærke 
Bagger vurderer, at strikkeriet for mange fungerer som 
et modsvar til en stadig mere digital verden.

»Når du sidder og nørkler med dit garn, så glemmer 
du alt om at tjekke telefonen og være tilgængelig for 
omverdenen. At sidde og bare koncentrere sig om et 
stykke håndarbejde bliver for mange til en slags medi
tativ egenomsorg«, siger Lærke Bagger.

Selv opdagede hun strikketøjets velsignelser, allere
de da hun gik i gymnasiet. 

»Jeg fandt ud af, at jeg koncentrerer mig bedre, når 
jeg sidder og nørkler. Jeg bliver også bedre i stand til at 
kontrollere min rastløshed, når jeg kan fokusere på mit 
håndarbejde«, forklarer Lærke Bagger. 

Så sent som forleden skulle hun gennemgå nogle 
kontrakter med en advokat på Zoom. Det krævede, at 
hun hev håndarbejdet frem.

»Det beroliger mig simpelthen, når der er noget, jeg 
synes er svært. Jeg har det ikke så let med hverken lan
ge møder eller lange ord«.   
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Strik med DM
Kom med til en aften i din fagforening, hvor 
vi sætter fokus på strik og  
bæredygtig mode.

Tirsdag den 5. april kl. 19-20.30.

Her kan du blandt andet møde strikdesig-
neren Lærke Bagger, når DM inviterer til 
et møde om strik og bæredygtigt design. 
Hun får selskab af Else Skjold, der er lektor 
og ph.d. i design og bæredygtighed på Det 
Kongelige Akademi, og du kan blive klogere 
på både slow fashion, tøjspild og strikkeriet, 
der vandt endnu mere indpas i danskernes 
hverdag under nedlukningen.
Arrangementet er gratis for medlemmer. 

Du kan finde mere info og tilmelde dig  
på dm.dk/kalender

 →
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Kommissær og strikkekone: 

»Knitting keeps  
you focused«

argrethe Vestager 
tiltrækker sig ikke kun 
opmærksomhed, når hun 
lægger arm med Google, 
Facebook og Amazon. I 
september sidste år gik 

billeder af EU’s ledende næstformand 
og konkurrencekommissær viralt, da 
hun blev filmet under Ursula von der 
Leyens årlige »State of the Uniontale« 
i EuropaParlamentet. På klippet sidder 
Margrethe Vestager med mundbind på 
og er lige så dybt koncentreret om sit 
strikketøj som om kommissionsforman
dens ord.

Margrethe Vestager var strikkekone, 
længe før hun blev toppolitiker. Faktisk 
er hun godt på vej til at have strikket 150 
styks elefantbamser. Tidligere strikkede 
Margrethe Vestager især børnetøj og hals
tørklæder. I dag er det de små tøjelefanter, 
som ikke fylder for meget i tasken, hun 
har kastet sig over. Kærligheden til sna
beldyret kommer ikke ud af det blå:

»Den er social. Den lever i grupper, der 
bliver ledet af hunner. Den er venlig, men 
har også en god hukommelse. Sådan en 
ven er god at have«, forklarede konkur
rencekommissæren til talkshowværten 
Skavlan i 2018.

Det er ikke usædvanligt, at hun forærer 
sine farverige kreationer til kolleger. Og 
for syv år siden donerede hun tilmed en 
elefant til brug ved en auktion for den dan
ske sømandskirke i Brooklyn, New York. 
Ifølge BilledBladet startede buddene på 
strikdyret ved 200 dollars.

I et portræt i New York Times i 2015 
beskrev avisen, hvordan konkurrencekom
missæren altid strikkede ved officielle 
møder, og til Berlingske Tidende fortalte 
hun samme år, at hun altid har et par pin
de og et garnnøgle gemt i sin taske.

»Jeg er en lille smule rastløs. Jeg skal 
næsten altid lave et eller andet«, sagde 
hun til avisen. På Twitter kommentere
de hun på sin hobby i 2018 med ordene: 
»Knitting keeps you focused«. 

Strik, der gik viralt 
1. Bernie Sanders luffer  
Det var bidende koldt den januardag i 
Washington, hvor Joe Biden skulle ind-
vies som USA’s 46. præsident. Så koldt, at 
den amerikanske politiker Bernie Sanders 
havde valgt at tage de helt store luffer på. 
Billedet, hvor han sidder til indvielsen med 
de vamsede handsker, gik viralt som et 
meme. Flere klippede billedet ind i forskel-
lige sammenhænge, andre strikkede et 
par handsker magen til. 

2. Tom Daleys OL-cardigan  
Under OL i Tokyo i 2020 panorerede ka-
meraet i en af de olympiske svømme-
haller forbi den britiske udspringer Tom 
Daley, der sad på tilskuerrækkerne. Han 
heppede dog ikke, nej, han sad sørme 
og strikkede. En mand, der strikker – dét 
var folk vilde med på de sociale me-
dier. Og det er de blevet ved med. På sin 

Instagram-profil – Made With Love by 
Tom Daley – viser han strik og hækling 
frem for 1,4 mio. følgere. 

3. Elefanthuen til voksne  
I vinteren 2021 var det ikke kun ungerne i 
børnehaven, der trak i elefanthuerne, når 
vinden blæste, og temperaturen faldt. 
Mange unge kvinder begyndte at strikke 
deres egen elefanthue – eller balaclava, 
som den også bliver kaldt. Stilen blev 
kendt som Anna og Lotte-core, fordi man i 
en stor vinterjakke og hjemmestrikket ba-
laclava nemt kommer til at ligne dukken 
Geo fra »Fjernsyn for dig«.

4. Sarah Lund-sweateren  
Og så var der dengang, alle skulle have 
den strikkede sweater fra Færøerne, 
fordi vicekriminalkommissær Sarah Lund 
havde den på i stort set alle afsnit af tv-se-

rien »Forbrydelsen«. Sweateren var de-
signet af de færøske designere Guðrun & 
Guðrun og blev solgt til den nette sum af 
2.400 kroner.   Den lille færøske strikbu-
tik Guðrun & Guðrun, der havde strikket 
den originale sweater, endte dog med at 
true en strikbutik i Silkeborg med sagsan-
læg for plagiat, fordi de solgte en swea-
ter magen til.

5. Marys dåbstæppe  
Hvis du har en baby i familien, så er det 
næsten stensikkert, at en moster eller tante 
har strikket et dåbstæppe magen til det, 
som kronprinsesse Mary svøbte om sine 
børn, da de skulle vises frem for pressen 
første gang på Rigshospitalet.
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Elsebeth gik ned med flaget. 
Nu underviser hun andre i 
stressreducerende strik
Strikkeriet hjalp tidligere adjunkt Elsebeth Fjord på benene ef ter en 
langvarig stresssygemelding. Og det gav hende ideen til et arbejdsliv, der 
kombinerer hendes glæde ved både håndarbejde og undervisning.

or Elsebeth Fjord tog arbejdslivet 
en radikal drejning, da hun for 
fem år siden måtte sygemelde sig 
med arbejdsrelateret stress fra sit 
underviserjob på læreruddannel
sen i Roskilde.

Forløbet var så hårdt og langvarigt, at den da 
39årige adjunkt blev nødt til at sadle helt om.

»Jeg nåede desværre at blive så syg af stress, 
at jeg helt måtte opgive mit daværende job. Det 
værste var, at jeg ikke længere kunne undervise, 
for det har jeg altid været vild med. Derfor be
tyder det meget for mig, at jeg nu har skabt mig 
et arbejdsliv, hvor jeg kan kombinere min glæde 
ved håndarbejde med et element af undervis
ning«, siger Elsebeth Fjord.

Rammen for hendes nye arbejdsliv er den lille 
butik Sart på Amagerbrogade. Her startede 
Elsebeth Fjord helt forfra i coronaåret 2020 ef
ter at have tage tilløb til et liv som selvstændig i 
nogle år.

I dag sælger hun garn, bæredygtigt hjemme
strik og keramik i enkle og æstetiske omgi
velser, hvor dæmpede jordfarver dominerer 
rummet. Det er også her i butikken, hun samler 
et hold af kursister nogle gange om ugen ved 
bordet midt i lokalet. For tiden har hun et hold 
for stressramte og et hold for unge, der bl.a. 
kæmper med angst. 

Strik er et stærkt våben mod alle former for 
mental ubalance, mener Elsebeth Fjord.

»Jeg oplevede på egen krop, hvordan det fx 
helt konkret fjernede mine spændingshoved
piner og dæmpede min galopperende hjerte
banken, hver gang jeg slukkede for skærmen og 
satte mig med mine garnnøgler«, siger Elsebeth 
Fjord.

Det er imidlertid ikke kun egne erfaringer, 
hun baserer sine stressreducerende strikkekur
ser på.
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»Min akademiske fortid fornægter sig ikke. 
Jeg har opsøgt al tilgængelig viden på området, 
og det er videnskabeligt dokumenteret, at hån
dens arbejde er godt for psyken«, siger butiksin
dehaveren.

Både selvforglemmelsen og den dybe koncen
tration er livgivende for mennesker, der oplever 
angst, pres eller stress, forklarer hun.

»Hvis du er tilbøjelig til at være mest oppe i dit 
hoved, så åbner det simpelthen for blodtilfør slen 
til resten af kroppen, at du sysler med et helt 
analogt stykke håndarbejde«.

Selv slog hun de første masker op allere
de som seksårig, kyndigt hjulpet på vej af en 
farmor, der var håndarbejdslærer. Da hendes 
stress tvang hende til at opgive jobbet som ad
junkt, var det igen strikketøjet, hun tyede til.

»I en periode var min hjerne helt slukket. Jeg 
kunne ikke engang lave de mest enkle regne
stykker i hovedet, og jeg havde svært ved at 
kapere noget som helst nyt. Mange af mine kur
sister har gjort sig lignende erfaringer«, fortæl
ler Elsebeth Fjord.

Fem år efter sin sygemelding skal hun stadig 
holde sin skærmtid i ave, undgå for meget larm 
og være opmærksom på ikke at have for mange 
aftaler i kalenderen. Til gengæld er det en fornø
jelse for hende at se, hvordan den lille forretning 
dag for dag falder mere på plads midt i den trav
le handelsgade på Amagerbro:

»Nedlukningen gav mig en lidt usikker start, 
og det tager tid at finde en balance, hvor jeg kan 
leve af kunder og kursister uden at skulle drive 
et stort foretagende med ansatte«.  

Hun kommer aldrig tilbage som underviser 
på fuld tid, men vil gerne undervise flere på sine 
strikkekurser.

»Jeg satser på, at jeg også har min butik om 
10 år. Strikketrenden slutter ikke i morgen«, 
spår Elsebeth Fjord.   

#JOBSOK
Strik en jobsok med DM Akademikerbladet, og 
vis din støtte til de ukrainske borgere. Vis dig frem 
med jobsokken til mødet over Zoom, eller gå cat-
walk på kontoret. Nu er der i hvert fald en grund til 
at smække fødderne op på bordet.

Følg denne strikkeopskrift, der er udviklet i  
samarbejde med virksomheden ALMAknit, der 
har sat strik på formel og lagt garn i kode. Hvis 
du vil forstå, hvordan det hænger sammen, kan 
du læse mere om det på akademikerbladet.dk.

Find strikkeopskriften på  
Akademikerbladet.dk/jobsok
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Louise fik  
ødelagt sit  
ph.d.-forløb.  

Vejlederen 
stjal udstyret
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Efter flere års venten kunne 
Louise Koch ånde lettet op, da 
hun i slutningen af januar 
modtog et længe ventet brev. Her 

lå en afgørelse fra Uddannelses og 
Forskningsstyrelsen, der bekræftede, hvad 
hun længe havde følt. Hun var helt uden skyld 
blevet presset ud i et årelangt mareridt i et 
totalt kuldsejlet forløb som ph.d.studerende 
på Copenhagen Business School (CBS). 

Allerede efter et par måneder gik Louise 
Kochs ph.d.-forløb helt galt. Det dyrt indkøbte 
udstyr, som Louise Koch skulle bruge til sit 
forskningsprojekt om ludomani, forsvandt 
pludselig. Vejlederen tog det nemlig med sig 
til sit eget private firma, da han afsluttede sin 
stilling ved CBS.

»Alt udstyret på nær den stationære eye
tracker er lige pludselig væk, og jeg tænker: 
Hvor blev det af? Så får jeg at vide af de andre 
ph.d.-studerende, at det har han taget med 
sig«, fortæller hun. 

Louise Koch bor til daglig i svenske 
Landskrona, hvor hun arbejder på at færdig
gøre sin ph.d. som privatist. Hun færdiggjorde 
nemlig aldrig sin ph.d. på CBS, hvor hun ikke 
længere er ansat. 

Med bistand fra DM klagede hun over sit 
ph.d.-forløb helt tilbage i 2019. Den 25. ja
nuar 2022 forelå afgørelsen fra styrelsen så 
endelig. Og i den opsigtsvækkende og meget 
kritiske afgørelse udtrykker styrelsen kraftig 
kritik af CBS på en række centrale punkter: 

• CBS har ikke overholdt ph.d.bekendtgørel
sen. 

• Louise var i månedsvis uden vejledning på 
sit projekt.

• Det udstyr, som var indkøbt til Louise Kochs 
forskning, var i en periode fjernet fra CBS. 
Andet udstyr var ikke tilgængeligt.

• CBS har pålagt Louise Koch undervisning 
i et omfang, der svarer til 60 procent over 
normen. Det har stået i vejen for, at hun rent 
faktisk kunne forske. 

• CBS har ladet Louise Koch deltage i kurser, 
som CBS efterfølgende ikke har villet god
kende.

• CBS har givet urigtige oplysninger til 
Uddannelses og Forskningsstyrelsen om 
omfanget af den pålagte undervisning.

CBS pressede ph.d.-studerende Louise Koch ud i et 
årelangt forløb med mangelfuld vejledning og alt for 
meget pålagt undervisning.

»Det er meget kritisabelt, at CBS ikke aner
kender universitetets ansvar i den manglende 
progression i din (Louise Kochs, red.) ph.d.-af
handling«, skriver styrelsen i sin afgørelse.

Afgørelsen fra styrelsen er opsigtsvækken
de og meget tydelig, mener DM’s forhand
lingskonsulent Sarah Rosenkrands. Hun har 
bistået Louise Koch og ført den klagesag, som 
styrelsen altså nu har givet medhold i. 

»Jeg har sjældent oplevet en så urimelig 
behandling af en ph.d.studerende. Louise 
Kochs redegørelse og vores klage til ministe
riet siger det hele. Det er en meget opsigts
vækkende sag og afgørelse«, siger Sarah 
Rosenkrands og understreger: 

»Afgørelsen er en klar præcisering af, at der 
påhviler universiteterne et ansvar for ikke at 
lade ph.d.-studerende sejle deres egen sø, som 
CBS har ladet det ske for Louise Koch«.

Arbejdede 60 procent over normen,  
men CBS gav urigtige oplysninger 
I 2014 blev Louise Koch optaget som 
ph.d.studerende på CBS til et forskningspro
jekt, hvor hun med eyetrackingudstyr skulle 
forske i årsager og baggrund for ludomani. 
Det skulle efter aftale med CBS ske i et tæt 
samarbejde med Hvidovre Hospital. Det sam
arbejde ophørte dog snart.

Louise Kochs vejleder, som på det tidspunkt 
var i USA, ønskede nemlig at udsætte projektet 
i tre måneder. Da Hvidovre Hospital oplyste, at 
det ville forsinke Louise Kochs forskning unø
digt, opsagde hendes vejleder samarbejdet helt.  →

CBS vil ikke  
interviewes om sagen
Akademikerbladet har bedt CBS om et interview om 
Louise Kochs ph.d.-forløb på CBS, men CBS har ikke 
ønsket at stille op. I stedet har forskningsdekan Søren 
Hvidkjær sendt et skriftligt svar på vegne af CBS.

»Det er en unik og kompleks sag, hvor der er lagt 
meget energi i at få forløbet til at lykkes, og vi må 
desværre konstatere, at det ikke er sket. Det er vi ær-
gerlige over. Vi tager styrelsens kritik til efterretning, 
retningslinjer for ph.d.-forløb skal selvfølgelig føl-
ges«, skriver Søren Hvidkjær blandt andet. 
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 → såkaldt genopretningsplan, som hun skal følge 
for ikke at blive udskrevet som ph.d.studeren
de. En plan, der er helt urealistisk at leve op til.

Louise Koch tager derfor fat i Sarah 
Rosenkrands og fortæller hende om sagen. 
Sammen med den lokale tillidsrepræsentant 
beder de om et møde med CBS, i håb om at de 
kan finde en god løsning, som gør det muligt 
for Louise Koch at færdiggøre sin ph.d.

»Det var min vurdering, at Louise Koch var 
uden skyld i den situation, hun var havnet i, 
og at CBS burde sikre, at hendes rammer og 
vilkår for ph.d.-forløbet var i orden«, fortæller 
Sarah Rosenkrands. 

CBS afviser dog at forholde sig til de proble
mer, som Louise Koch ellers har redegjort for 
og dokumenteret. CBS mener ikke, det er rele
vant, og holder fast i afgørelsen om at tildele 
hende en genopretningsplan.

»De slår blot fast, at der ikke er retlige 
mangler, i forhold til at jeg skulle tilbydes en 
genopretningsplan. Det er, som om CBS blot 
ønsker at tie ihjel, at udstyret forsvandt, og at 
ingen vil tage ansvar for, at det ph.d.-program 
i Consumer Neuroscience, som CBS tilbyder, 
lider af mangel på struktur og faglig fundering 
på alle fronter«, forklarer Louise Koch.

DM vurderede ellers, at CBS havde ansvaret 
for at bringe Louise Koch i en urimelig situa
tion. Derfor bragte man CBS’ afgørelse videre 
til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der 
altså nu giver Louise Koch medhold og kraf
tigt kritiserer CBS.

 Styrelsen slår fast, at rammerne for Louise 
Kochs ph.d.-forløb ikke har levet op til kravene 
i bekendtgørelsen, og at hun derfor ikke havde 
de forudsatte muligheder for at gennemføre 
ph.d.uddannelsen. 

Mangelfuld ledelse og kommunikative fejl
I dag sidder Louise Koch tilbage med en række 
uafklarede spørgsmål. 

Hvorfor anmeldte CBS ikke, at hendes ud
styr blev stjålet af hendes vejleder? Hvorfor 
gav hendes vejleder forskningsrådet det 
indtryk, at forsinkelsen skyldtes personlige 
forhindringer? Kunne han ikke blot have sagt 
sandheden? Og hvorfor skrev CBS, at man 
ville hjælpe hende med at færdiggøre sin ph.d., 
når man samtidig bad medarbejdere om at 
indsamle mails, der kunne dokumentere, at 
hun ikke var kvalificeret til det?

Louise Kochs sag viser, at der har været 
mangelfuld ledelse, og at der er begået en 
række administrative og kommunikative fejl. 
Det mener Federico Jensen, som er næst
formand for ph.d.foreningen på CBS og 
medlem af foreningen for ph.d.studerende i 
Danmark, PAND. 

»Det lyder skræmmende, men viser faktisk, 

»Min vejleder begrundede det med, at han 
efter en samtale med forskningsdekanen på 
CBS og instituttet var nået frem til den be
slutning, at CBS ikke ville kunne få nok glæde 
af mig som underviser, hvis jeg skulle tilbrin
ge størstedelen af min tid ved hospitalet«, 
fortæller Louise Koch. 

Det skulle da også vise sig, at CBS valgte at 
udnytte netop dette. Louise Koch blev nem
lig pålagt at undervise i helt nøjagtigt 1.006 
arbejdstimer i perioden januar 2014 til januar 
2017.  En ph.d.-studerende på CBS skal ellers 
kun undervise 624 arbejdstimer over tre år. 
Med andre ord har Louise Koch arbejdet 60 
procent over normen i sin tid på CBS. 

Det er da også noget, som vækker kraftig kri
tik i styrelsens afgørelse. CBS afgav desuden 
urigtige oplysninger til styrelsen om, hvor me
get merarbejde det egentlig drejede sig om.

»Det er meget kritisabelt, at CBS har oplyst 
styrelsen om, at du (Louise Koch, red.) alene 
har arbejdet 237 CBS-timer over normen, 
mens styrelsen har konstateret, at det iføl
ge sagens akter drejer sig om 382,44 CBS-
timer«, skriver styrelsen.

Vejleder stjal Louises udstyr
Da Louise Kochs vejleder pludseligt stoppede 
i sommeren 2015, tog han alt det udstyr med, 
som hun skulle bruge i sin forskning. Udstyret 
havde en værdi af op mod 500.000 kr. 

I mellemtiden havde Louise Koch fået en 
ny vejleder, og sammen kontaktede de Louise 
Kochs institutleder – men der kom ingen re
aktion. Hun ventede næsten et halvt år, men 
intet skete. Så rykkede hun for svar endnu en 
gang, og CBS’ jurister blev sat på sagen. Så 
blev der etableret kontakt til hendes tidligere 
vejleder, som bekræftede, at han havde taget 
udstyret med sig.

Institutadministratorens reaktion på det 
stjålne udstyr var blot, at udstyret skulle til
bage hurtigst muligt, hvis nu Rigsrevisionen 
skulle komme forbi, fortæller Louise Koch.

»Instituttet vidste, at jeg havde brug for 
udstyret. Det virkede derfor endnu mere 
provokerende, at man kunne udvise en sådan 
ligegyldighed over for udstyr, som var indkøbt 
for flere hundrede tusinder af offentlige forsk
ningskroner«, siger hun og påpeger: 

»Det er mit klare indtryk, at instituttet al
drig anmeldte udstyret som bortkommet eller 
stjålet. Man stillede heller ikke min tidligere 
vejleder til ansvar«.

Tier sagen ihjel, og ingen tager ansvar
Det forsvundne udstyr, de mange undervis
ningstimer og den manglende vejledning 
betyder, at Louise Koch bliver forsinket i sin 
forskning. I 2018 forelægger CBS hende så en 
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hvor nemt det kan gå galt for ph.d.er, uden 
at nogen egentlig opdager det og griber ind i 
tide«, siger Federico Jensen, som har læst sty
relsens afgørelse om Louise Kochs sag,

Han kan slet ikke forstå, hvordan Louise 
Koch kunne stå uden vejledning i månedsvis 
og nå op på over 1.000 undervisningstimer, 
uden at nogen har grebet ind. 

»Der er jo både undervisnings og ph.d.koor
dinatorer, som er vores mellemledere, og insti
tutledere, som er vores overordnede chef, der 
skulle have grebet ind her. Det er skræmmen
de, at det ikke sker«, siger Federico Jensen. 

CBS vil ikke interviewes om sagen
Akademikerbladet har bedt CBS om et inter
view, men CBS har ikke ønsket at stille op. Vi 
har også sendt en række spørgsmål om sagen, 
som universitetet har ignoreret. CBS har i 
stedet sendt en skriftlig udtalelse. 

»Det er en unik og kompleks sag, hvor der er 
lagt meget energi i at få forløbet til at lykkes, 
og vi må desværre konstatere, at det ikke er 
sket. Det er vi ærgerlige over. Vi tager styrel
sens kritik til efterretning, retningslinjer for 
ph.d.forløb skal selvfølgelig følges. Jeg kan 
sige med sikkerhed, at CBS altid sørger for, at 
alle vore ph.d.-studerende, inden for budget, 
har relevant udstyr til rådighed på det tids
punkt i deres forløb, hvor de har brug for det«, 
skriver CBS’ forskningsdekan Søren Hvidkjær 
i en mail om sagen.  

Han skriver videre, at det er vigtigt for CBS 
at lære af sådan en sag. 

»Vi kommer blandt andet til at gennemgå 
vore procedurer i ph.d.-udvalget med afsæt i 
forløbet. Vi værdsætter vore ph.d.-studeren
de og glæder os over at have mange dygtige 
studerende, der fortsætter i en forskerkarriere 
hos os eller andre velrenommerede universite
ter og virksomheder«.

I dag forsøger Louise Koch som privatist at 
få færdiggjort sin forskeruddannelse, selvom 
det ikke er let. Det kræver nemlig penge til 
forskning, udstyr og undervisning.

På trods af den helt klare afgørelse fra 
Uddannelses og Forskningsstyrelsen er Louise 
Koch fuldt ud afklaret med, at hun ikke skal til
bage til CBS, som hun ikke længere har tillid til.  

Allerede i september 2021 skrev hun til CBS 
og spurgte om, hvorvidt CBS ville hjælpe hen
de økonomisk med at få sin ph.d. et andet sted. 
Hendes ønskescenarium er, at hun kan få et 
års indskrivning ved et universitet i Danmark 
med forskning inden for XRteknologi. 

CBS har efter et halvt år endnu ikke besva
ret Louise Kochs henvendelse.   

Louise Koch
Louise Koch er uddannet cand.pæd. fra DPU 
og har desuden en MA i cognitive science fra 
Lunds Universitet. Hun var ph.d.-studerende 
på CBS’s Department Of Marketing (CBS) i for-
skergruppen Decision Neuroscience Research 
Cluster (DNRC) fra 15. januar 2014 til 14. januar 
2017, hvor hun samtidig var ansat på universite-
tet som led i forløbet.



Povl Gad er cand.mag.  
i moderne kultur og  
kulturformidling og  
arbejder på et teater

Jeg elsker mit arbejde.  
Men lønnen i kulturbran-
chen er en tragedie.

Der er noget galt med økonomien i 
kultursektoren. I marts blev der varslet 
fyringer på Nationalmuseet – ikke fordi vi 
som samfund synes, vi skal have mindre 
nationalmuseum, men fordi museets 
økonomi i årevis er blevet forringet. 

Men det er nu engang kun toppen af is-
bjerget af en helt uholdbar økonomisk situ-
ation. Hele kultursektoren burde komme til 
et gevaldigt serviceeftersyn, hvor vi enten 
må gøre op med os selv, hvor meget kultur 
vi vil have, og så finde pengene til det. Eller 
afgøre, hvor mange penge vi vil bruge, og 
så nøjes med det, vi kan få. I dag er situati-
onen den, at vi kræver langt mere, end vi er 
villige til at betale for.

En helt central problemstilling er lønni-
veauet for kulturarbejdere. Vi har i årtier 
talt om skævheden i løn mellem traditi-
onelle kvinde- og mandefag, og lige nu 
diskuterer arbejdsmarkedets parter i løn-
strukturkomitéen, hvordan man kan skabe 
mere lighed på det offentlige arbejdsmar-
ked. Det er godt. Og det er en oplagt mu-
lighed for at kigge på lønnen i en sektor, 
der er langt værre stillet end sygeplejersker 
og pædagoger tilsammen.

På nogle offentlige kulturinstitutioner er 
der såmænd gode vilkår, som flugter med 
resten af det offentlige område. Det er typisk 
steder, hvor mange er organiserede, og man 
derfor kan få en akademisk overenskomst. 
Andre steder er præget af lav løn og pre-
kære ansættelser, løntilskud og praktikanter.

Endnu værre står det imidlertid til ude på 
det formelt set private kulturområde. Altså 
i den myriade af mindre teatre, spilleste-
der, produktionsselskaber osv., der er selv-
ejende, foreninger eller lignende. Men som 
for de flestes vedkommende reelt ikke ville 
kunne eksistere uden forskellige former for 
offentlige tilskud. Som ikke er sat i verden 
for at skabe et overskud til ejerne, men en 
værdi for samfundet. Og derfor de facto 

bør betragtes som en del af det offentlige 
arbejdsmarked.

Jeg er selv cand.mag. med snart 20 års 
erhvervserfaring. Jeg oppebærer en fuld-
tidsløn på kr. 29.120 inkl. pension uden mu-
lighed for tillæg eller bonus. Det er det 
samme, alle mine kolleger, inkl. direktøren, 
tjener. Og det er ikke ualmindeligt i bran-
chen. Til sammenligning tjener en akade-
miker i Kulturministeriets departement i 
gennemsnit kr. 50.399 inkl. pension. Det er 
58 procent mere end mig.

Jeg elsker mit arbejde, selvom der ofte 
er fart på. Jeg elsker mine kompetente, de-
dikerede kolleger. Jeg elsker også teater. 
Men jeg elsker ikke min lønseddel.

Der er flere strukturelle årsager til tinge-
nes tilstand. For det første har kulturlivet hi-
storisk været anset for at være bemandet 
af gøglere, ludere og lommetyve. Fra po-
litisk og samfundsperspektiv ofte italesat 
som et fedtlag. Pjank og pjat. Med et der-
til hørende personale, der nok primært 
arbejder for deres fornøjelses skyld og må-
ske slet ikke har behov for eller har fortjent 
en rimelig hyre. Bohemer, hvis fattigdom 
netop gør dem kreative, og som ville blive 
dovne og uproduktive, hvis de var sikre på 
at kunne betale deres husleje. Ikke sjældent 
hører man de såkaldte tænketanke værdi-
sætte forskellige sektorers samfundsbidrag 
netop ud fra lønniveauerne og skatte-
grundlaget. På den måde opstår en ond 
spiral, hvor lønniveauer og opfattet værdi 
af kulturlivet driver hinanden nedad.

Jeg frygter, at lønstrukturkomitéen væl-
ger at sætte kikkerten for det blinde øje og 
overse kulturbranchen, når de i løbet af 
året skal finde til enighed. Jeg håber, jeg 
tager fejl. Og jeg håber, at DM gennem 
Akademikerne vil bruge lønstrukturkomi-
téen til at gøre op med historiske og foræl-
dede lønstrukturer på hele det offentlige 
arbejdsmarked. Også kulturbranchen.
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Debat
»Jeg elsker 

mit arbejde, 
selvom der ofte 

er fart på (…) 
Men jeg  

elsker ikke  
min lønseddel«.

Povl Gad, cand.mag.  
og ansat på et teater

HVAD 
MENER 
DU? 
Send debatindlæg til næste
nummer senest tirsdag
den 7. juni på
akademikerbladet@dm.dk.
Højst 1.500 tegn.
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Carsten Sørensen er direktør  
for DFI samt institutleder  
og professor på CBS

Niels Arne Dam er  
bestyrelsesmedlem  
i DFI samt cheføkonom  
og analysedirektør  
i Finans Danmark

Vi løser et vigtigt problem  
ved at støtte finansforskere  
økonomisk

Akademikerbladet 01/2022 indeholder en artikel om 
Danish Finance Institute (DFI) med titlen »Genialt eller helt 
forkert? Banker sender store pengegaver i lommerne på 
universitetsforskere«. Tonen er, at det er »helt forkert«. Vi er 
uenige og vil gerne forklare hvorfor. 

Universiteterne har en udfordring med at tiltrække og 
fastholde dygtige forskere i finansiering. Det skyldes, at 
lønniveauet i dette fagområde er meget højt på univer-
siteter uden for Danmark. Universiteterne henvendte sig 
derfor selv til Finans Danmark (FD), som har indvilget i at 
afhjælpe dette problem via oprettelsen af DFI. DFI udde-
ler stipendier efter rent objektive og internationalt aner-
kendte faglige kriterier. Kriterierne, beløb og modtagerne 
er offentligt tilgængelige. 

At DFI’s midler »overføres til forskernes private konti« er 
helt normal praksis, idet en stor del af private forsknings-
bevillinger benyttes til løn, som – naturligvis – overføres til 
forskerne. DFI løser et vigtigt problem for universiteterne 
og er »helt i orden«.

Læs det fulde indlæg fra DFI på akademikerbladet.dk

Svar fra redaktøren
Akademikerbladet afdækker en i dansk sammenhæng 
helt usædvanlig konstruktion, hvor banker og realkreditin-
stitutter betaler forskere store pengebeløb for at udføre en 
bestemt type forskning. Det er en ordning, der efter artik-
lens udgivelse har ført til bred debat blandt andre forskere 
og i offentligheden generelt. DFI betinger en stor del af sin 
støtte til publicering i et snævert udvalg af internationale 
finansielle tidsskrifter og fremmer dermed en bestemt 
type økonomisk forskning. Det er en vigtig problemstilling 
at afdække.
Troels Kølln, konstitueret redaktør

»Jeg siger jo heller ikke,  
at jeg er hetero, på jobbet«

Udsagnet går med små variationer igen, når vi 
undersøger LGBT+-personers arbejdslivsvilkår. Det tjener 
til at fastholde privilegiet ikke at være nødt til at springe ud 
som hetero. Det behøver du ikke, af den simple årsag at 
kollegerne som en selvfølge går ud fra, at du er hetero. 

Når tusindvis af LGBT+-personer hver dag går på job 
med ondt i maven, er det for ca. halvdelens vedkom-
mende, fordi de ikke kan være åbne af frygt for kolleger-
nes reaktion. En stor del af den anden halvdel oplever 
diskrimination og mikroaggressioner, fordi de adskiller 
sig fra normen. Nå ja, og så oplever hver femte, at de ikke 
kan gå til deres TR, AMR eller fagforening med arbejds-
miljøproblemer, de oplever grundet identitet. 

Skal DM se den anden vej og acceptere, at LGBT+-
medlemmerne får det skidt af at gå på arbejde? Nej! For 
en af DM’s fornemmeste opgaver er vel at sikre alle med-
lemmer et godt arbejdsmiljø. Derfor opfordrer vi DM til 
at komme ud af skabet og ind i kampen for bedre forhold 
for LGBT+-medlemmerne.

Netværket vil på DM’s kongres fremsætte konkrete for-
slag til, hvad DM kan gøre anderledes. Du kan melde dig 
ind i netværket på dm.dk/din-karriere/netvaerk
Rikke Voergård-Olesen, Amalie Ørum Hansen og Janni 
Nielsen er medlemmer af LGBT+-netværket i DM.
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Uddannelses- og forskningsstyrelsen skal beskikke censorer til 
censorkorpset ved pædagoguddannelsen.

Perioden løber fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2027.

Der skal bruges censorer inden for de 3 specialiseringer:
• Dagtilbudspædagogik,
• Skole- og fritidspædagogik
• Social- og Specialpædagogik 

Samt inden for de valgfrie kompetenceområder:
• Kreative udtryksformer
• Kulturmøde og interkulturalitet 
• Medier og digital kultur 
• Natur og udeliv
• Social innovation og entreprenørskab 
• Sundhedsfremme og bevægelse
• Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri

Der vil blive lagt vægt på, at censorerne har et indgående og 
aktuelt kendskab til uddannelsens faglige indhold og/eller har 
erfaringer fra pædagogisk praksis.

Der er åben for ansøgning fra den 1. april 2022. Ansøgning om 
beskikkelse sker på: www.censor-it.dk
Ansøgningsfristen er den 30. maj 2022.

Se mere om censors kompetencer, samt vejledning til 
ansøgning, inden du søger på: www.paedagogcensor.dk

Bliv medlem af censorkorpset ved 
pædagoguddannelsen



Uddannelsen er gratis for medlemmer af DM,  
der vil starte et DM-netværk. På uddannelsen 
arbejder vi med at drive stærke netværk og 
fællesskaber og hvordan du kan facilitere 
spændende og sjove møder. 

Du får træning i konkrete faciliteringsværktøjer, 
motivation og involvering af flere i netværket og 
kommer til at arbejde med dig selv i rollen som 
facilitator. Vi udvikler på din netværksidé og arbejder 
med kommunikation og alt det praktiske omkring 
opstart af et medlemsnetværk.

Find din bedste ide frem til det DM-netværk, du gerne 
vil starte. Netværket kan fx tage udgangspunkt i en 
sag, en faglig interesse eller en branche, som er 
relevant for DM og DM’s medlemmer.

Netværksdanneruddannelsen afholdes næste  
gang den 23.-24. april 2022 på KolleKolle i Værløse.  
Kommer du langvejs fra, betaler vi din transport.

Du kan læs mere på dm.dk/netværk

Vil du lære,  
hvordan du kan  
engagere andre  

og udvikle stærke  
medlemsnetværk? 

1. 
Kongressen er DM’s øverste 
politiske myndighed, som træ-
der sammen hvert tredje år. 

2. 
260 medlemmer er invite-
ret til at deltage i politiske de-
batter, der sætter retning 
for DM og det akademiske 
arbejdsmarked.

3. 
De beslutter DM’s arbejdspro-
gram frem til 2025.

4. 
Overskriften er allerede lagt 
fast: DM »vil arbejde for en 
bæredygtig udvikling i ar-
bejdslivet og i samfundet«.  

5. 
Derudover er der lagt op til, at 
DM overordnet skal fokusere 
på 6 områder: 

• Mere faglighed
• Bedre arbejdsmiljø og 

gode forhold
• Mere ligestilling og 

mangfoldighed
• Grøn omstilling
• Højere kvalitet i 

uddannelse
• Mere efteruddannelse

6. 
Medlemmerne skal vælge en 
retning, der understøtter DM’s 
4 strategiske mål: 

• Flere medlemmer synes, at 
DM er relevant.

• Flere medlemmers viden 
og engagement kommer i 
spil.

• Flere medlemmer bruger 
DM aktivt.

• En stigende andel af aka-
demikersegmentet vælger 
DM.

7. 
Kongressen er en relativt ny 
demokratisk form i DM. Den 
afholdes for kun tredje gang 
nogensinde.

8. 
På den seneste kongres  
ændrede medlemmerne navn 
fra Dansk Magisterforening til 
DM. Hvad bliver det næste?

5 6 DM

I år mødes 260 medlemmer for at sæt te retningen for 
fremtidens DM og et bæredygtigt arbejdsliv.

Her  foregår det

Læs mere på dm.dk/om-dm/kongres

19. maj  
kl. 15-18  
Digital 

kongres

11.-12. juni  
Fysisk  

kongres i DGI-byen

 8 ting, du bør  
vide om DM’s kongres



Quicknr.: 83469999

Konsulent med fokus på 
børneinddragelse til Børnerådet

Billund

Børnerådet

Quicknr.: 83477956Ansøgningsfrist: 08/04-2022

Docent søges til Forskningscenter for 
Sundhed og Velfærdsteknologi

Aarhus N

VIA University College

Ansøgningsfrist: 01/05-2022

Nyt job
Flere gange om ugen opdateres 
akademikerjob.dk med nye og relevante 
akademikerjobs. Vi har udvalgt et par af de 
nyeste her og du kan gå ind på hjemmesiden 
og indtaste quicknummeret i søgefeltet for at 
læse mere om stillingerne.

Når du alligevel er på akademikerjob.dk så tag 
et kig på de mange andre spændende jobs der 
ligger der og husk også at oprette en jobagent. 
Så får du automatisk besked næste gang der er 
et job som er særligt relevant for dig.

Brug for en ny kollega? 
Så husk at DM tilbyder en række forskellige
jobløsninger. Du kan f.eks. annoncere i 
DM Akademikerbladet og herved komme i kon-
takt med de 67.000 læsere (ifl. Gallup) eller du 
kan indrykke en annonce på akademikerjob.dk 
som hver måned besøges af 25.000 brugere.

Send os en mail på ajob@dmfnet.dk eller ring 
7022 4088 for at høre mere om dine 
muligheder.

Udvalgte jobs

Postdoc tilknyttet forskningsprojektet 
(Re)configuration of parenthood

Roskilde

Roskilde Universitet

Quicknr.: 83452803Ansøgningsfrist: 10/04-2022

Rektor

Næstved

Næstved Gymnasium og HF

Quicknr.: 83465597Ansøgningsfrist: 18/04-2022

Har gjort København til  
førende cykelby:

Cykeldame  
på nye stier
Marie Kåstrup skif ter fra Københavns 
Kommune til privat byudviklingsrådgiver.

→ Gennem 13½ år har Marie 
Kåstrup som leder af Københavns 

Kommunes cykelprogram været med til at 
gøre hovedstaden til en af verdens 
førende cykelbyer. Et ry, som i dag er med 
til at brande Danmark på linje med 
koryfæer som den lille havfrue og 
Christiania.

Nu er det slut med den daglige gang på 
kommunekontoret. I stedet er det i firmaet 
Urban Creators, der rådgiver om  byudvik-
ling, at hun skal udbrede de gode ideer om 
bæredygtig og velfungerende mobilitet.

»København er blandt verdens førende, 
når det gælder cykling, men der foregår 
også mange spændende ting i resten af 
Danmark og verden, og jeg var blevet nys-
gerrig omkring det at arbejde med en bre-
dere gruppe af byer og regioner. Urban 
Creators arbejder med byudvikling på et 
mere generelt plan, og jeg så en mulighed 
for at komme med i nogle projekter, som 
også ser på samspillet mellem forskellige 
transportformer som cykling, gang og of-
fentlig transport«, fortæller Marie Kåstrup.

Et projekt, hun allerede er blevet til-
knyttet i sit nye job, er planlægning af 

Jernbanebyen – det tidligere jernbaneter-
ræn i Københavns Sydhavn, der nu skal 
være en ny bydel.

»Her er det vigtigt at tænke de gode løs-
ninger ind fra start og ikke bare cykelstier, 
parkeringspladser og adgang til kollektiv 
trafik separat, men tænke i samspillet mel-
lem bygninger, byliv og placering af vigtige 
funktioner«, siger hun.

Marie Kåstrup er uddannet kandidat i 
moderne kultur og kulturformidling. Når 
der planlægges by og trafik, er det ofte ar-
kitekter og ingeniører, der fylder op ved 
mødebordene. Men hun har erfaret, at hu-
manister kan fungere godt som bindeled 
mellem teknikere, politikere og brugere.

»Når man skal lede projekter og proces-
ser og bringe forskellige fagligheder i spil, 
kan det være en fordel, at man ikke selv er 
dybdeekspert. Til gengæld har jeg det som 
min styrke, at jeg kommer med det huma-
nistiske perspektiv, som gør, at jeg kan sætte 
mig i slutbrugerens sted og navigere i de 
forskellige skalaer – fra det store, strategiske 
planlægningsperspektiv og ned i en bru-
gernær hverdagskontekst«.
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Ved du, hvor meget du  
har sparet op i pension?
Du tænker sikkert, at pension er fjernt, og at 
der stadig er en del år, til du skal bruge pen-
gene fra din pensionsopsparing. Men pension 
er faktisk andet end opsparing til tiden efter, 
at du har sagt farvel til arbejdsmarkedet. Du 
har nemlig også en række forsikringer, der kan 
blive udbetalt, hvis du bliver for syg til at ar-
bejde eller får en livstruende sygdom.

Få overblikket – tjek din pensionsoversigt  
Hvert år sender AkademikerPension ved 
denne tid en pensionsoversigt til vores mere 
end 150.000 medlemmer. På pensionsoversig-
ten kan du blandet andet se:

• hvor stor din opsparing er
• hvad du betaler i omkostninger
• dine indbetalinger
• dine forsikringer. 

Find din pensionsoversigt i din indbakke på 
dine private pensionssider på akademiker-
pension.dk. Log ind med NemID/MitID.  

Undgå at betale for meget 
Logger du på pensionsinfo.dk, har du et sam-
let overblik over dine udbetalinger og dæknin-
ger ved pension, sygdom og død. Og er du for 
eksempel en af de mange danskere, der har 
pensionsopsparinger i flere selskaber, kan du 
overveje at samle dem, spare omkostninger 
og dermed få flere penge til pension.

Se mere på pensionsinfo.dk.
Har du spørgsmål til din pensionsopspa-

ring, er du velkommen til at tage fat i mig.

Kenneth Petersen,  
markeds- og kundechef  
i AkademikerPension

Send dit spørgsmål til  
kep@akademikerpension.dk

Nu er det muligt at søge støtte til kompetence
udvikling for overenskomstansatte i kommuner 
og regioner. Det er et resultat af OK21, hvor 
Akademikerne indtræder i den kommunale og 
regionale kompetencefond.

Fra april 2022 kan du derfor søge støtte til individuel 
kompetenceudvikling, hvor du kan få støtte til 
kompetenceudvikling bredt set, herunder akademi-, 
diplom-, master- og kandidatuddannelser, som hele 
forløb eller moduler. Der gives op til 30.000 kroner  
pr. år til efter- og videreuddannelse, og op til  
50.000 kroner pr. år til masteruddannelser. 

Desuden kan man få støtte til andre kompetence-
udviklingsaktiviteter, som medarbejder og leder 
vurderer som relevante, og som tillige løfter 
medarbejderens employability.

Du har tre muligheder for at søge støtte

• Den Kommunale Kompetencefond 

• Den Regionale Kompetencefond 

• Den Statslige Kompetencefond 

Du kan læs mere på dm.dk/kompetencefonde

Drømmer  
du om 
kompetence 
udvikling i 
2022?
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Intensive sommerkurser for dig, der vil styrke  
din faglige profil og skabe netværk 

For mere information og tilmelding:

VIDEN OG NYE 
MULIGHEDER

COPENHAGENSUMMERUNIVERSITY.DKW

COPENHAGEN SUMMER UNIVERSITY

Se de ledige stillinger her
www.naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger

Nyt job?
Gør en forskel
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2021

2030

22,5 procent 
grønne investeringer

AkademikerPension har en ambition om at være Danmarks mest 
ansvarlige pensionskasse, og vi hæver nu vores klimamål til næsten 

det dobbelte.
 

Det betyder, at 22,5 procent af vores investeringer skal være grønne
 i 2030. Det svarer til næsten 50 milliarder kroner.

2021

Krigen mod 
minderne

Overalt i Ukraine har museumsfolk haft travlt med at 
pakke kunstværker og arkæologiske fund væk 
af frygt for bombardementer eller plyndringer. 

Kulturarven er et af krigens ofre.
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