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Nazar er historiker, og Andrii er  
it-specialist, men lige nu er de  
begge i krig mod Rusland.
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Året lakker mod enden. Et 
heftigt internationalt år med 

Ruslands invasion af Ukraine. Samtidig 
har der været kraftig inflation. Mon ikke 
vi snart trænger til lidt julefred? 

Nationalt har der også været stor 
spænding på grund af folketingsvalget 
og ny regeringsdannelse. I DM har vi 
klare ønsker til en ny regering:

Prioritér en ambitiøs arbejdsmiljøaf-
tale i 2023, hvor man for alvor tager det 
psykiske arbejdsmiljø lige så alvorligt 
som det fysiske. Der er alt for mange, der 
går ned med stress, og det må og skal 
stoppe. Lykkes vi med at skabe et bedre 
arbejdsmiljø, vil det også give mange års-
værk til arbejdsmarkedet. 

Giv de unge positiv opmærksomhed. 
Det er små årgange, der kommer nu, 
og i stedet for at skære på dem og deres 
uddannelser bør det politiske fokus være 
på at sikre dem gode uddannelser og 
et godt ungdomsliv. Vi ved fra talrige 
undersøgelser, at mange unge mistrives 
– det skal vi ændre!

Jeg oplever et uddannelsessystem, der 
i den grad trænger til kærlighed og min-
dre reformhast. Forslaget om fireårige 
kandidatuddannelser fører ikke landet 
fremad, men tilbage. I DM har vi fået 
etableret et godt samarbejde med blandt 
andre Dansk Erhverv og vores hovedor-
ganisation om at advare mod nedskæ-

ringer på uddannelserne, for arbejdsgi-
verne efterspørger i stigende grad vores 
medlemmers arbejdskraft på det private 
arbejdsmarked. Vi arbejder for, at det 
budskab trænger ind på Christiansborg. 

Der er god grund til, at politikerne for-
holder sig til arbejdsmarkedet. DM har 
gennem det sidste år siddet i erhvervs-
ministerens ekspertgruppe omkring 
demokratisk erhverv, og nu ligger der 
solide forslag til politikerne, så vi forhå-
bentlig ikke bare skal bryste os af den 
gamle andelsbevægelse, men også kan 
få skabt flere nye demokratiske virksom-
heder. Mange af DM’s unge medlem-
mer har lyst til at arbejde under andre 
former end traditionelt lønarbejde, og 
det skal vi understøtte som en moderne 
fagforening. 

Under valgkampen var flere partier 
ude at sige, at der kan findes hele milliar-
der ved at spare på bureaukrati i kom-
munerne. Der blev lidt mere stille, når vi 
spurgte, hvor pengene skal findes kon-
kret. Vi har med succes i efteråret vist, 
hvad vores medlemmer arbejder med. 
Det viser sig heldigvis, at de færreste 
politikere vil undvære vores medlemmer, 
når de hører om det konkrete arbejde. 

Hele verden drejer sig ikke om 
Christiansborg. Som fagforening har 
vi medlemmernes arbejdsliv i centrum, 
og vi har stærkt fokus på, hvordan vi får 

skabt et fleksibelt arbejdsliv – uden at 
det bliver grænseløst. Vi opfordrer til at 
lave lokale aftaler, der kan sikre et godt 
arbejdsmiljø med gode vilkår for at få 
arbejds- og familieliv til at gå op i en høje-
re enhed.

Og så sker der noget spændende: Vi 
fusionerer 1. januar med to andre fagfor-
eninger, nemlig JA (jordbrugsakademi-
kerne) og DSL (skov- og landskabsinge-
niører). Sammen laver vi en BIO-søjle for 
alle dem, der arbejder med/for/i naturen. 

Krise kalder på ekspertise! Og verden 
står over for en klimakrise, en biodiversi-
tetskrise og en fødevarekrise. 

Vi er stolte af at organisere mange 
vidende medlemmer, så vi kan løse sam-
fundets udfordringer. Som medlem af 
DM gør du en forskel.  

Krise kalder på ekspertise 

0 3Af: Camilla Gregersen, formand for DMLeder
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Jeg glæder mig altid til jul, 
og jeg glæder mig også til, 

fuglen er spist, mandlen fundet, og 
gaverne pakket ud. Så bliver der frigivet 
noget plads i hjernen. Plads, som en del 
af december har været optaget af 
stressende tanker med at udtænke og 
købe gaver, finde det rigtige juletræ og 
organisere julen. 

Den frigivne hjernekapacitet kan for 
eksempel bruges til at reflektere over det 
seneste år. Hvordan er det gået? Har jeg 
været glad? Har jeg kedet mig? Har jeg 
været en god kollega? Har jeg opgaver, 
som passer til mig? Hvad vil jeg have 
mere af i det nye år, og hvad siger jeg 
gerne farvel til? 

Året har fra en samfundsmæssig vin-
kel mildt sagt ikke været gennemsnitligt. 

I slutningen af januar erklærede stats-
ministeren på et pressemøde, at Covid-
19 ikke længere var en samfundskritisk 
sygdom. Restriktionerne blev fjernet, og 
vi kunne komme på arbejde igen. 

Den lange hjemsendelse havde dog 
den gode bivirkning, at mange af os fik 
mulighed for større fleksibilitet. DM’s 
seneste privatlønsundersøgelse viser 
således, at 62 procent af de privatansatte 
i dag har mulighed for at arbejde hjemme 
(læs mere side 14). 

Undersøgelsen viser også, at rekord-
mange DM’ere – 27 procent – skifte-
de arbejde i 2022 og dermed blev del af 
en ny trend, som opstod under corona, 
hvor mange sagde op for at skifte job 
eller finde på noget helt andet. Trenden 
var især fremherskende over there og 
fik betegnelsen The Great Resignation. 
Men også herhjemme bekendtgjorde 
flere og flere på fx Twitter og LinkedIn, 
at de havde sagt op uden at have et nyt 
job på hånden. På side 50 kan du imid-
lertid læse, at vi – ifølge data – kollektivt 
overvældes af en lyst til at skifte job med 
jævne mellemrum, så der mere er tale om 
The Usual Resignation. 

Uanset data og statistik kan det give 
god mening at forlade et godt og trygt job, 
hvis der er noget, der gnaver. Det gjorde 

Jacob og Xenia, som du kan møde på side 
24. De har til gengæld fået et arbejdsliv, 
som flugter bedre med deres værdier og 
livstilfredshed. Mindre drastisk kan du 
beslutte dig for at holde op med at se dit 
arbejdsliv som en karriere, der kun går 
opad, og hvor det mest handler om et 
spændende job og den gode løn. Du kan 
måske blive gladere, hvis du fokuserer på 
din livstilfredshed i stedet. Det mener i 
hvert fald en erhvervspsykolog i samme 
artikel. 

Forståeligt nok var vi lettere eufori-
ske, da vi havde fået kontrol over coro-
naen, og alle restriktioner blev fjernet. 
Men glæden blev brat afbrudt den 24. 
februar, hvor Rusland angreb Ukraine. 
Det afspejler sig i lønundersøgelsen, 
der viser en historisk lønfremgang 
på 6 procent, som bliver ædt op af en 
reallønsnedgang på 4 procent, blandt 
andet på grund af inflation og høje 
energipriser. 

Det kan man godt græmme sig over. 
Men det er for intet at regne i forhold 
til, hvordan det er at være akademiker i 
Ukraine og, tvunget af omstændigheder-
ne, forlade sit job og drage i krig. Det gæl-
der fx Andrii og Nazar, som du kan møde 
på side 44. Det kunne være dig og mig. 

Nytårsrefleksioner
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historien
Historiker Adam Holm troede, 
han skulle være forsker, men 
tilfældigheder førte ham ind 
i mediebranchen som debat-
tør og studievært. Nu er han 
vendt tilbage til sin metier i 
P1-programmet ‘Kampen om 
historien’ og elsker det.

10

På ekspedition 
med Siriusfolk 

For at bevare kul-
turarv tager Inge 
Bisgaard på stra-
badserende ekspedi-
tioner i yderkanten af 
Grønland, hvor der er 
større sandsynlighed 
for at møde en isbjørn 
end et menneske. 

Fastbrændt? 
Jacob Westergaard 
Madsen forlod et 
godt job som mu-
seumsinspektør på 
Arbejdermuseet til 
fordel for en usikker 
stilling i foreningen 
Andelsgaarde, som 
flugter bedre med 
hans værdier. 
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fri abort, og i nor-
disk sammenhæng 
skiller de nord-
atlantiske øer sig 
klart ud. På univer-
sitetet i Tórshavn 
forsker Heini í 
Skorini i hvorfor.
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Selvom privatan-
satte akademikeres 
indtægter er drø-
net i vejret i 2022, 
sender forbruger-
priserne realløn-
nen i minus, viser ny 
DM-undersøgelse.
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Hjem til  
historien
Historiker Adam Holm troede, 
han skulle være forsker, men 
tilfældigheder førte ham ind 
i mediebranchen som debat-
tør og studievært. Nu er han 
vendt tilbage til sin metier i 
P1-programmet ‘Kampen om 
historien’ og elsker det.

10

På ekspedition 
med Siriusfolk 

For at bevare kul-
turarv tager Inge 
Bisgaard på stra-
badserende ekspedi-
tioner i yderkanten af 
Grønland, hvor der er 
større sandsynlighed 
for at møde en isbjørn 
end et menneske. 

Fastbrændt? 
Jacob Westergaard 
Madsen forlod et 
godt job som mu-
seumsinspektør på 
Arbejdermuseet til 
fordel for en usikker 
stilling i foreningen 
Andelsgaarde, som 
flugter bedre med 
hans værdier. 

2 4
Derfor skiller 
Færøerne sig ud 

Færøerne har ikke 
fri abort, og i nor-
disk sammenhæng 
skiller de nord-
atlantiske øer sig 
klart ud. På univer-
sitetet i Tórshavn 
forsker Heini í 
Skorini i hvorfor.

3 6
Forbrugerpriser 
æder lønstigning 

Selvom privatan-
satte akademikeres 
indtægter er drø-
net i vejret i 2022, 
sender forbruger-
priserne realløn-
nen i minus, viser ny 
DM-undersøgelse.

14 20

Faste formater
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Nytårskur:
Ligestilling anno 2023 

Du kan deltage en af følgende dage fra kl. 17-19:

Oense 12. januar 2023  Brandts
København 18. januar 2022  DM
Aalborg 25. januar 2023  Hvide Hus
Aarhus 26. januar 2023 Scandic City 

Hvor står vi nu og hvor er vi på vej hen?

DM’s Nytårskur i januar 2023 byder på en fremadskuende 
nytårstale ved DM’s formand Camilla Gregersen. 

Derefter vil oplægsholdere sætte rammen for ligestilling anno 
2023 og blandt andet give os svarene på ligestilling historisk 
set, status på hvor vi er nu, skue ud i fremtiden samt give 
nogle bud på hvilke tiltag der skal til. Derefter vil der være en 
debat mellem oplægsholderne og deltagerne.

Slutteligt runder vi af et med et underholdende indslag og  
DM byder på et glas vin og lidt let mad.  

Du kan se et uddybende program for hver enkelt nytårskur  
på dm.dk/kalender, hvor du også tilmelder dig. 

DM_1-1_side_Annonce_Magisterbladet_Nytårskur-2023_210x297.indd   1 21/11/2022   16.06

fronter

Joachim Finkielman, 
direktør i DI forsvar  
og sikkerhed, 
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Steen Vallentin: 

Våben kan ende de forkerte steder

 

! Vi kan ikke kontrollere,    

 hvor våbnene ender

Der er mange, der har kritiseret fx Tyskland for at 

være for nølende i forhold til at hjælpe ukrainerne imod 

Putin. Men selv om Danmark og EU så godt som muligt 

forsøger at holde styr på, hvem de sælger til, er det i den 

geopolitiske hvepserede umuligt at holde styr på, hvor 

våbnene ender. Der findes allerede eksempler på, at vå

ben fra Sverige er havnet hos autoritære regimer gennem 

mellemmænd. 

 

! Oprustning er ikke bæredygtigt

Det koster masser af ressourcer at opbygge en våben

industri og fx øge Danmarks militære investeringer til 

to procent af BNP. Det er på ingen måde godt for bære

dygtigheden. Men selv avåben bliver af nogle betragtet 

som en fredsbevarende investering nu, hvor krigen er kom

met til Europa, så man må sige, at alle vores vaneforestil

linger er kastet op i luften. 

 

! Investorer har begrænset indflydelse

Når de her diskussioner igen er topaktuelle, er det på 

baggrund af en konflikt, der er ret sorthvid. Der vil 

være situationer i fremtiden, hvor det ikke er helt så enkelt 

at vælge side. I Danmark forsøger pensionsselskaber og 

andre store investorer at skubbe på en demokratisk udvik

ling som medejere. Men danske institutionelle investorers 

indflydelse er typisk ret begrænset, når det gælder store 

multinationale selskaber.

Joachim Finkielman: Oprustning er stabiliserende 

! Det har ændret alt, at der  er krig i Europa
Før den 24. februar i år var det helt uvirkeligt, at russerne ville angribe en suveræn nabo. At de alligevel har gjort det, har forandret alt. Når familier, der ligner os selv, bliver tvunget til at flygte, så sætter det mange af de  forbehold ud af spil, som investorerne hidtil har haft.  

! Det er et samfundsansvar at  investere i oprustningVi har en bunden opgave. Det danske forsvar skal opruste for et beløb, der svarer til, hvad det koster at drive landets folkeskoler årligt. Selv kan Forsvaret kun uddanne soldater. Hvad angår materiel skal man på indkøb i private virksomheder. Vi har hidtil ageret ud fra den logik, at samhandel og globalisering i sig selv var fredsskabende. Nu står vi i en situation, hvor 40 lande i FN afstår fra at stemme imod Rusland. I den verden skal oprustningen tjene til at skabe basal sikkerhed og en mere stabil situation 

! Det er ikke kugler og missiler alt sammenSelv om der til stadighed er store diskussioner i fx pensionsselskaberne, sker der også en klar opblødning i manges holdning. Fx står det klart, at investeringer i våbenindustrien ikke alene handler om krudt og kugler. Der bliver også brug for nye bygninger og en omstilling til grønne driftsløsninger på vores kaserner. DI har godt 100 virksomheder i brancheforeningen for forsvar og sikkerhed og 100, der indirekte leverer produkter til Forsvaret, fx it og anden teknologi. Jo flere penge der bliver lagt her, jo bedre bliver den danske industris muligheder for at understøtte Forsvaret, hvor det er relevant. 

Efterspørgslen efter stingermissiler, panserværnsvåben og maskingeværer er kun gået 
én vej i Ukraine, siden Rusland satte sine angreb ind: op. I mange år har våbenindustrien 

befundet sig på investorernes sorte liste. Det bør være slut nu, mener sektoren. Men det er 
ikke uden dilemmaer at give los for en øget våbenproduktion.

Bør det være stuerent  
at investere i våben igen?

0 7Af: Pernille Siegumfeldt / psi@akademikerbladet.dk • Foto: Privat

Faglige

 Steen Vallentin,  
lektor på CBS, 

forsker i virksomheders  
sociale ansvar
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44,1%
Noteret

DM har vokseværk
DM fusionerer med fagfor-
eningerne JA og DSL den 1. 
januar 2023 og kommer der-
med fra årsskiftet til at have 
over 67.000 medlemmer. Med 
fusionen øger DM sin med-
lemsskare med næsten 6.000 
medlemmer. 

De to fagforeninger, som 
nu bliver en del af DM, har 
begge et naturvidenskabeligt 
fagsigte. 

JA organiserer faggrup-
per i natur, miljø og fødeva-
rer og har tidligere heddet 
Jordbrugsakademikerne. 

DSL organiserer professi-
onsbachelorer inden for flere 
typer af grønne job, herun-
der urbane, skov- og land-
skabsingeniører, natur- og 
kulturformidlere og professi-
onsbachelorer i jordbrugs- el-
ler parkvirksomhed.

De to faggrupper, JA og 
DSL, som fusionerer med DM, 
bliver fremover en del af DM’s 
faglige fællesskab BIO.

»Med BIO kan medlem-
merne mødes og bygge bro 
på tværs af fagligheder. 
Skabelsen af en fælles bi-
osøjle og fusionen af vores 
fagforeninger giver så me-
get mening i en verden, hvor 
vi har brug for hinanden«, si-
ger DM’s formand, Camilla 
Gregersen, i en video på DM’s 
hjemmeside. 

»Udledningen af 
drivhusgasser vokser 

stadig. Globale 
temperaturer stiger 

stadig. Og vores planet 
nærmer sig hastigt 

vendepunktet, der vil 
gøre klimakaos 

irreversibelt. Vi er på vej 
mod klimahelvede, 

stadig med foden på 
speederen«.

ANTÓNIO GUTERRES, FN’S  
GENERALSEKRETÆR, TIL COP27

Andelen af kvindelige 
folketingsmedlemmer

49,7%
Andelen af folketings-

medlemmer med en lang 
universitetsuddannelse

En ordentlig, 
gammel kleppert 
Grønlandshajen kan blive op til 
syv meter lang og veje op til et 
ton, og et dansk studie fra 2016 
viste, at grønlandshajen kan 
blive mellem 272 og 512 år. 

Og det er altså ikke tilfæl-
digt, at en ordentlig kleppert 
som grønlandshajen kan blive 
så gammel.

Større dyr lever nemlig 
længst. 

Det er ikke den eneste fak-
tor, der spiller ind på en dy-
rearts maksimale alder. 
Forskningen siger, at koldblo-
dede dyr, såsom øgler, kroko-
diller og hajer, lever længere 
end varmblodede dyr. 

Den viden på området har 
ført til en populær hypotese 
om, at jo lavere stofskifte en 
art har, des længere er artens 
levealder. Et lavt stofskifte er 
netop karakteristisk for både 
store og koldblodede dyr.

»Der er en direkte sammen-
hæng mellem stofskifte, og 
hvor længe man lever. Et højt 
stofskifte slider mere på cel-
lerne, blandt andet fordi der 
dannes flere af de reaktive og 
skadelige iltradikaler, når stof-
skiftet er højt«, siger Tobias 
Wang, zoofysiolog og profes-
sor på Aarhus Universitet, til  
videnskab.dk.

Første præsident-
møde mellem  
Xi Jinping og  
Joe Biden
For første gang i Joe Bidens re-
geringsperiode mødtes han 
og den kinesiske præsident. 
Det skete den 14. november 
til et G20-topmøde på Bali i 
Indonesien. 

I forbindelse med topmødet 
havde de to ledere et omkring 
tre timer langt møde. Mødet 
kom, ikke så overraskende, 
også til at handle om stridig-
hederne om østaten Taiwan.

Her beskrev Xi Jinping 
Taiwan som den inderste 
kerne i Kinas kerneinteresser 
ifølge det statslige kinesiske 
nyhedsbureau Xinhua.

»Det er det politiske funda-
ment, som forholdet mellem 
Kina og USA er bygget på, og 
den første røde linje, som ikke 
må overtrædes«, sagde Xi 
Jinping til mødet ifølge Ritzau.

Taiwan har været et be-
tændt emne mellem de to 
stormagter i mange år. Den 
kinesiske regering har gen-
tagne gange truet med en in-
vasion af Taiwan, hvis østaten 
modsætter sig en »fredelig 
forening«.

Som modsvar har amerika-
nerne tidligere tilkendegivet, 
at de er parate til at forsvare 
Taiwan, hvis en kinesisk inva-
sion bliver en realitet. 

De to siddende præsiden-
ter har før mødtes gentagne 
gange, da Biden sad som vi-
cepræsident under Barack 
Obamas regering.
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Når du går på kursus – eller tager en hel diplom-
uddannelse – sikrer du, at du er fagligt opdateret 
inden for dit arbejdsområde. 

Det er en investering i din karriere.

Grundlaget for et blomstrende, interessant og vel-
lønnet arbejdsliv er nemlig, at du løbende får nye 
færdigheder. Det er faktisk afgørende for, at du 
kan følge med udviklingen på arbejdsmarkedet.

Her vil vi gerne hjælpe dig på vej.

Kursusudbuddet for foråret 
er ude nu

Tag forskud på foråret allerede i dag, og meld  
dig til et af vores 63 forårskurser inden for  
kategorierne journalistik, kommunikation, foto, 
video, podcast m.m.

Efteruddannelse er med til at styrke din faglighed, 
din karriere og din arbejdsglæde.

Gør 2023 til året, hvor du  
sikrer dig selv et blomstrende  
og velbetalt arbejdsliv

Find info, og tilmeld dig på dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse
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Når du går på kursus – eller tager en hel diplom-
uddannelse – sikrer du, at du er fagligt opdateret 
inden for dit arbejdsområde. 

Det er en investering i din karriere.

Grundlaget for et blomstrende, interessant og vel-
lønnet arbejdsliv er nemlig, at du løbende får nye 
færdigheder. Det er faktisk afgørende for, at du 
kan følge med udviklingen på arbejdsmarkedet.

Her vil vi gerne hjælpe dig på vej.

Kursusudbuddet for foråret 
er ude nu

Tag forskud på foråret allerede i dag, og meld  
dig til et af vores 63 forårskurser inden for  
kategorierne journalistik, kommunikation, foto, 
video, podcast m.m.

Efteruddannelse er med til at styrke din faglighed, 
din karriere og din arbejdsglæde.

Gør 2023 til året, hvor du  
sikrer dig selv et blomstrende  
og velbetalt arbejdsliv

Find info, og tilmeld dig på dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse
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Historiker Adam Holm troede, han skulle være forsker. Men tilfældigheder 
førte ham ind i mediebranchen som debattør og studievært. Nu er han vendt 
tilbage til sin metier i P1-programmet ‘Kampen om historien’ og elsker det. 
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De fleste kender ham fra skærmen på DR2’s 
‘Deadline’, hvor han i 10 år tonede frem med 

gestikulerende arme og et intenst blik.
Siden har han udskiftet skærmen med radioen og er 

nu aktuel igen. Denne gang som vært i P1-programmet 
‘Kampen om historien’.

»At arbejde med historien på den måde, jeg gør nu, 
er som at komme hjem. Jeg skal ikke længere sidde og 
kigge på skattepolitik og kommunalreformer, som er 
emner, jeg ikke på samme måde er fagligt inde i«, siger 
Adam Holm.

De fleste af de emner, Adam Holm tager op i ‘Kampen 
om historien’, har rod i det 20. århundrede. Og netop det 
er en periode, han har en særlig indsigt i. For godt nok 
har han arbejdet som journalist i mange år, men først og 
fremmest er han historiker. Og med en ph.d. i moderne 
historie er der meget, der ligger lige til højrebenet.

»I programmet vælger jeg nogle emner, som jeg rent 
faktisk ved noget om. På den måde gør jeg det nemt for 
mig selv, kan man sige«, siger Adam Holm og slår gri-
nende ud med armene.

Drømte om en karriere som forsker
Den 53-årige studievært og samfundsrevser har tilbragt 
det meste af sin karriere i mediebranchen, men med pro-
grammet ‘Kampen om historien’ er Adam Holm kom-
met tilbage til sin oprindelige metier:

»Jeg elsker at lave det her program. At få lov til at 

arbejde med fortiden og være med til at formidle, hvor-
for det for eksempel ikke er ligegyldigt at beskæftige sig 
med besættelsestiden eller med den ukrainske nationa-
lisme, er stærkt stimulerende«, siger Adam Holm.

Som nyuddannet historiker drømte han om at forske 
og søgte derfor et forskningsstipendium på Institut for 
Historie på Københavns Universitet.

»Jeg var virkelig elektrificeret af ånden på universite-
tet. Det var ikke svært for mig at få næret forskerambiti-
onen, for jeg gik jo hver dag blandt lektorer og adjunkter 
på instituttet og tænkte, at jeg bare skulle spole uret 12 
år frem, så ville jeg være en af dem«, fortæller han.

Måtte knibe mig i armen
På det tidspunkt var Adam Holm optaget af at studere 
de højre intellektuelle i Danmark i 1930’erne. Og til hans 
held var der også andre, der kunne se potentialet i, at 
han dykkede ned i lige præcis det emne. 

»Jeg kan huske, at jeg kneb mig i armen. Jeg sad på 
mit eget kontor på universitetet og fik løn for at forske. 
Det var virkeliggørelsen af alt det, jeg havde drømt om. 
Jeg var simpelthen kistelykkelig«, siger Adam Holm.

Alligevel blev det en helt anden karrierevej, han endte 
med at begive sig ud på. Og ifølge ham selv var det lidt af 
en tilfældighed.

»I 1997 blev jeg kontaktet af en bekendt på 
Weekendavisen, der spurgte, om jeg havde lyst til at 
skrive en månedig klumme«, fortæller Adam Holm.
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førte ham ind i mediebranchen som debattør og studievært. Nu er han vendt 
tilbage til sin metier i P1-programmet ‘Kampen om historien’ og elsker det. 
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På det tidspunkt var Dansk Folkeparti, Front National 
og neokonservatismen i USA ved at vinde frem, og det 
var derfor oplagt at trække nogle paralleller til den høj-
reradikale bevægelse i 1930’erne, som han sad og for-
skede i.

En mail fra Tøger
Adam Holm takkede ja og kastede sig ud i klummeskri-
veriet, sideløbende med at han skrev på sin ph.d. 

Og herfra gik det stærkt. 
Politiken bragte et stort interview med ham på 

forsiden af lørdagsavisens debatsektion. Og kort tid 
efter modtog Adam Holm en mail fra nu afdøde Tøger 
Seidenfaden, der dengang var chefredaktør på Politiken:

»Han opfordrede mig til at søge stillingen som 
Politikens nye debatredaktør. Det var helt uden for min 
lystavle og absolut ikke noget, jeg havde forestillet mig. 
Men jeg søgte og fik jobbet«, fortæller Adam Holm, som 
klappede bøgerne sammen og fik lov til at få orlov fra 
sin ph.d. for at tage plads i redaktørstolen på Politikens 
debatredaktion. 

Han var ung og uerfaren, men blev hurtigt beta-
get af miljøet på avisen, som var en stor kontrast til 
universitetet.

»Jeg holdt meget af universitetsverdenen, men da jeg 
kom ind på avisen og oplevede at være en del af den der 
pulserende samfundsdagsorden, kunne jeg godt se, hvor-
for det kan virke lidt isoleret, at man sidder og forsker i 
emner som agrarrevolutionen i middelalderen eller de før-
ste tre måneder af besættelsen«, siger Adam Holm.
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•  Historiker, forfatter og journalist.

•  Skrev ph.d.-afhandling i  
moderne historie  
på Københavns Universitet i 2003. 

•  Debatredaktør på Politiken  
fra 2000 til 2006.

•  Studievært på ‘Deadline’ på DR2  
fra 2006 til 2016.

•  Er i dag vært på P1-programmerne 
‘Kampen om historien’ og ‘4.  
division’. Er desuden  anmelder ved 
Weekendavisen og  kommentator i 
Berlingske.

•  Forfatter til bøgerne ‘Endestation 
Europa’ (2017), ‘En by i krig’ (2017) og 
‘Diktatoren i Damaskus – et portræt af  
Bashar al-Assad’ (2020).

•  Bor i indre København med sin  
hustru og to sønner.

Adam  
Holm
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Men Tøger Seidenfaden var af en anden mening.
»Han mindede mig om, at der findes en hel masse-

grav af folk, der aldrig har fået gjort deres specialer og 
ph.d.-afhandlinger færdige, og der syntes han ikke, jeg 
skulle ende. Derfor ville han give mig 40 dage til at gøre 
afhandlingen færdig«, fortæller Adam Holm, som tog 
imod tilbuddet, selvom han havde svært ved at se, hvor-
dan det kunne lade sig gøre.

Men det lykkedes. Han fik afleveret sin ph.d., som han 
selv betegner som middelmådig. Han forsvarede den 
og bestod, og det er han taknemmelig for i dag. Også 
selvom det ikke blev til den forskerkarriere, han i sin tid 
drømte om.

»Bortset fra at der er masser af gråvejr og kedelige 
onsdage, er jeg fagligt set der, hvor jeg virkelig gerne 
vil være. Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted«, 
siger Adam Holm.

Det skal være meningsfuldt
Adam Holm fortsatte som debatredaktør på Politiken og 
var herefter studievært på ‘Deadline’, indtil han beslut-
tede sig for at sige op efter 10 år på skærmen.

»Jeg var meget optaget af krigen i Syrien, mens jeg var 
på ‘Deadline’. Jeg rejste derned for egen regning flere 
gange, og hver gang kom jeg tilbage med den tanke, at 
livet i studiet forekom at være lige lovlig fjernt fra virke-
lighedens begivenheder«, siger han.

Desuden havde han gjort sig upopulær ved at vise den 
famøse Muhammedtegning fra Jyllands-Posten i et af 
‘Deadline’-programmerne.

»Det var et brud på en stående instruks fra ledelsen, 
så min anseelse var i lav kurs. Forståeligt nok«, siger 
Adam Holm.

Har fundet den rette hylde
Efter afskeden med »Deadline« er Adam Holm fortsat 
med at præge den offentlige debat både som klumme-
skribent i Berlingske og Weekendavisen og som vært på 
kulturprogrammet ‘4. division’ på DR’s P1. 

Programmet ‘Kampen om historien’ har Adam Holm 
selv fået ideen til, og står det til ham, fortsætter han med 
at formidle historie i radioen de næste mange år.

»Min eneste bekymring er, om DR vil fortsætte med 
at bakke op om det, jeg laver. Allerede nu er kultur og 
historie stærkt nedprioriteret i nyhedsdækningen. Det 
er et symptom på tilstanden i DR, der gør, at jeg godt kan 
frygte, at jeg sidder der på lånt tid«, siger Adam Holm.

Han har prøvet at være kanalchef for DR2 og har også 
fået tilbudt et par velbetalte job i kommunikationsbran-
chen. Men indtil videre har han takket nej.

»Jeg syntes ikke, det var meningsfuldt at være chef. 
Faktisk sagde jeg op allerede efter to dage. Det var slet 
ikke mig«, siger Adam Holm

Med ‘Kampen om historien’ er han havnet der, hvor 
han befinder sig allerbedst: 

»Med fare for at pudse glorien begynder jeg med alde-
ren at kunne se, at når man klager over livet og arbejdet, 
er det, fordi man er kommet for langt væk fra det, man 
synes er meningsfuldt«, siger Adam Holm.  

Adam  
Holm

Et helt andet miljø
Som akademiker var det i starten svært at navigere i den 
journalistiske verden.

»Jeg har jo ikke gået på Journalisthøjskolen, så det 
krævede noget tilvænning, når man som jeg er opdraget 
med at starte med en hypotese og slutte med en konklu-
sion og så pludselig skulle vende disse begreber på hove-
det«, siger Adam Holm.

En anden stor kulturforskel var tempoet.
»På en avis er der nogle deadlines, der gør, at man sjæl-

dent har mulighed for at sidde og botanisere over nogle 
lange spørgsmål. Det ene øjeblik er det dagpengerefor-
men. Det næste øjeblik er det krigen i Syrien. Der er en 
alsidighed og et tempo til forskel«, siger Adam Holm.

»Lidt afhængig af øjnene der ser, kan du blive betragtet 
enten som meget overfladisk eller som en, der er god til at 
sætte sig ind i mange forskellige ting«, siger han.

Samtidig måtte Adam Holm også hurtigt sande, at 
nyhedsjournalistik ikke var hans stærke side:

»Jeg kan huske, at jeg havde vagt og sad og sprættede 
konvolutter med læserbreve op, da det første fly fløj ind 
i World Trade Center den 11. september. Jeg blev gjort 
opmærksom på det af redaktionssekretæren, men der var 
ingen lamper hos mig, der blinkede. Heller ikke da han 
kom ind til mig kort tid efter og sagde, at nu var der endnu 
et fly, der var fløjet ind i tårnet. Det var der, jeg fandt ud 
af, at jeg i hvert fald ikke havde næse for nyheder. Det var 
lidt af et crash course«, siger Adam Holm.

Ikke desto mindre boltrede Adam Holm sig som en fisk 
i vandet på Politiken. Han var glad for tempoet og kolle-
gerne på redaktionen, og han oplevede, at den historiske 
ballast, han havde med sig fra universitetet, var en stor 
styrke.

»Jeg havde de historiske referencer på plads i forhold til 
den politiske udvikling, der fandt sted på det tidspunkt, 
hvor jeg var debatredaktør. Det var virkelig et plus«, siger 
han.

Skrev ph.d. på 40 dage
Da Adam Holms orlov fra Københavns Universitet lakkede 
mod enden, havde han for længst droppet at gøre sin ph.d. 
færdig. Han ville hellere fortsætte som debatredaktør.

»Fagligt set er jeg der, hvor 
jeg virkelig gerne vil være.  

Jeg kan ikke forestille mig  
et bedre sted«.

A DA M HOL M
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siger Adam Holm.

Det skal være meningsfuldt
Adam Holm fortsatte som debatredaktør på Politiken og 
var herefter studievært på ‘Deadline’, indtil han beslut-
tede sig for at sige op efter 10 år på skærmen.

»Jeg var meget optaget af krigen i Syrien, mens jeg var 
på ‘Deadline’. Jeg rejste derned for egen regning flere 
gange, og hver gang kom jeg tilbage med den tanke, at 
livet i studiet forekom at være lige lovlig fjernt fra virke-
lighedens begivenheder«, siger han.

Desuden havde han gjort sig upopulær ved at vise den 
famøse Muhammedtegning fra Jyllands-Posten i et af 
‘Deadline’-programmerne.

»Det var et brud på en stående instruks fra ledelsen, 
så min anseelse var i lav kurs. Forståeligt nok«, siger 
Adam Holm.

Har fundet den rette hylde
Efter afskeden med »Deadline« er Adam Holm fortsat 
med at præge den offentlige debat både som klumme-
skribent i Berlingske og Weekendavisen og som vært på 
kulturprogrammet ‘4. division’ på DR’s P1. 

Programmet ‘Kampen om historien’ har Adam Holm 
selv fået ideen til, og står det til ham, fortsætter han med 
at formidle historie i radioen de næste mange år.

»Min eneste bekymring er, om DR vil fortsætte med 
at bakke op om det, jeg laver. Allerede nu er kultur og 
historie stærkt nedprioriteret i nyhedsdækningen. Det 
er et symptom på tilstanden i DR, der gør, at jeg godt kan 
frygte, at jeg sidder der på lånt tid«, siger Adam Holm.

Han har prøvet at være kanalchef for DR2 og har også 
fået tilbudt et par velbetalte job i kommunikationsbran-
chen. Men indtil videre har han takket nej.

»Jeg syntes ikke, det var meningsfuldt at være chef. 
Faktisk sagde jeg op allerede efter to dage. Det var slet 
ikke mig«, siger Adam Holm

Med ‘Kampen om historien’ er han havnet der, hvor 
han befinder sig allerbedst: 

»Med fare for at pudse glorien begynder jeg med alde-
ren at kunne se, at når man klager over livet og arbejdet, 
er det, fordi man er kommet for langt væk fra det, man 
synes er meningsfuldt«, siger Adam Holm.  

Adam  
Holm

Et helt andet miljø
Som akademiker var det i starten svært at navigere i den 
journalistiske verden.

»Jeg har jo ikke gået på Journalisthøjskolen, så det 
krævede noget tilvænning, når man som jeg er opdraget 
med at starte med en hypotese og slutte med en konklu-
sion og så pludselig skulle vende disse begreber på hove-
det«, siger Adam Holm.

En anden stor kulturforskel var tempoet.
»På en avis er der nogle deadlines, der gør, at man sjæl-

dent har mulighed for at sidde og botanisere over nogle 
lange spørgsmål. Det ene øjeblik er det dagpengerefor-
men. Det næste øjeblik er det krigen i Syrien. Der er en 
alsidighed og et tempo til forskel«, siger Adam Holm.

»Lidt afhængig af øjnene der ser, kan du blive betragtet 
enten som meget overfladisk eller som en, der er god til at 
sætte sig ind i mange forskellige ting«, siger han.

Samtidig måtte Adam Holm også hurtigt sande, at 
nyhedsjournalistik ikke var hans stærke side:

»Jeg kan huske, at jeg havde vagt og sad og sprættede 
konvolutter med læserbreve op, da det første fly fløj ind 
i World Trade Center den 11. september. Jeg blev gjort 
opmærksom på det af redaktionssekretæren, men der var 
ingen lamper hos mig, der blinkede. Heller ikke da han 
kom ind til mig kort tid efter og sagde, at nu var der endnu 
et fly, der var fløjet ind i tårnet. Det var der, jeg fandt ud 
af, at jeg i hvert fald ikke havde næse for nyheder. Det var 
lidt af et crash course«, siger Adam Holm.

Ikke desto mindre boltrede Adam Holm sig som en fisk 
i vandet på Politiken. Han var glad for tempoet og kolle-
gerne på redaktionen, og han oplevede, at den historiske 
ballast, han havde med sig fra universitetet, var en stor 
styrke.

»Jeg havde de historiske referencer på plads i forhold til 
den politiske udvikling, der fandt sted på det tidspunkt, 
hvor jeg var debatredaktør. Det var virkelig et plus«, siger 
han.

Skrev ph.d. på 40 dage
Da Adam Holms orlov fra Københavns Universitet lakkede 
mod enden, havde han for længst droppet at gøre sin ph.d. 
færdig. Han ville hellere fortsætte som debatredaktør.

»Fagligt set er jeg der, hvor 
jeg virkelig gerne vil være.  

Jeg kan ikke forestille mig  
et bedre sted«.

A DA M HOL M



D M  A K A D E M I K E R B L A D E T  0 6  •  D E C E M B E R  2 0 2 2

A
f: T

h
om

as B
øttch

er / tb
@

d
m

.d
k • F

oto: T
orb

en
 Å

n
d

a
l/R

itzau
 S

ca
n

pix
L

øn
u

n
d

ersøgelse Største  
reallønsfald  

i 20 år
Selvom privatansatte akademikeres indtægter er drønet 

i vejret i 2022, sender forbrugerpriserne reallønnen i 
minus, viser ny DM-undersøgelse. 

14
-15 Trods stort lønhop: 

D M  A K A D E M I K E R B L A D E T  0 6  •  D E C E M B E R  2 0 2 2

har skiftet job, og 35 procent oplyser, at 
de i løbet af det sidste år er blevet kontak-
tet af rekrutteringsbureauer eller virk-
somheder med tilbud om jobsamtaler 
eller opfordringer til at søge stillinger. 

Overraskende udvikling
Jeppe Juul Borre, cheføkonom i 
Arbejdernes Landsbank, peger ligeledes 
på det betydelige pres på arbejdsmarke-
det som tegn på, at der er yderligere løn-
stigninger i vente.

»Faktisk har den generelle lønudvik-
ling været overraskende lav. 3,5 procent 
i Dansk Arbejdsgiverforenings seneste 
opgørelse fra november 2021 til novem-
ber 2022 er ikke prangende og lidt under-
ligt, i betragtning af at 200.000 flere er 

Største  
reallønsfald  

i 20 år
Cirka 12.000 privatansatte 
akademikere har det seneste 

år fået den største lønstigning i 20 år, 
men samtidig har de fået udhulet deres 
købekraft. Den skyhøje inflation på 
omkring 10 procent æder det hele op og 
mere til.

Det viser en ny lønundersøgelse fra 
oktober måned blandt DM-medlemmer.

DM’ere ansat i private virksomheder 
har således gennemsnitligt fået 6 pro-
cent mere i løn de seneste 12 måneder, 
men takket være stigende forbrugerpri-
ser er reallønnen i samme periode faldet 
med 4 procent. Det er også første gang i 
20 år, at de privatansatte oplever et fald i 
reallønnen. 

Spørgsmålet er så, om akademikerne 
bør tage til takke med, at de uanset pris-
udviklingen faktisk har fået et pænt og 
kontant lønløft. 

Spørger man Camilla Gregersen, for-
mand for DM, er der imidlertid god grund 
til at forhandle om lønforhøjelser også i 
det kommende år. 

»Det er positivt, at medlemmerne 
anerkendes med flotte lønstigninger for 
deres indsats ude på arbejdspladserne, 
men det er jo samtidig heftigt, at det bli-
ver spist op af inflation«, siger Camilla 
Gregersen.

»Inflationen er derfor en påmindelse 
om, at medlemmerne skal gribe en rela-
tivt god forhandlingssituation, hvor der 
er markant efterspørgsel efter DM’ere. 
De økonomiske udsigter er måske nok 
usikre, men der er fortsat enormt pres 
på arbejdsmarkedet. Den fordel bør de 
udnytte«, fastslår hun.

Lønundersøgelsen afslører da også, at 
der er rift om DM’erne. Hele 27 procent 
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til fremtiden
Medlemmerne er ikke optimistiske for  
det kommende år. Kun knap hver femte  
forventer at forhandle sig til en lønstigning.
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Det er tidligere set, at lønnen reagerer 
med forsinkelse på et presset 
arbejdsmarked, påpeger Nationalbanken. 
Trods mere afdæmpet vækst 
fremadrettet er der derfor grobund for, at 
lønstigningerne vil tage yderligere til den 
kommende tid, vurderer banken.
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Vismændenes  
forventninger til 
lønningerne  
I sin seneste rapport fra oktober forventer Det 
Økonomiske Råd begrænset vækst i de kom-
mende år med en svag negativ BNP-vækst i 
2023. Inflationen fortsætter i vismændenes pro-
gnose, men falder dog til 5,1 procent i 2023 (og 1,4 
procent i 2024). Samtidig indhenter lønningerne 
reallønstabet med en årlig vækst på henholdsvis 
5,2 procent og 4,5 procent i 2023 og 2024. 

kommet i arbejde det sidste halvandet år«, siger 
han og tilføjer, at ledigheden er på det laveste 
siden 2008.

At et meget højt antal lønmodtagere samtidig 
har skiftet job, vil typisk resultere i en højere løn-
dannelse, påpeger han.

»Så løndannelsen har noget at indhente«, tilfø-
jer Jeppe Juul Borre.

Også cheføkonom i Akademikerne Martin 
Laurberg forventer lønstigninger til næste år, 
herunder til akademikere.

»Dels er det oplagt, at akademikerne vil reagere 
på inflationen ved at have øget fokus på lønnen. 
Dels er beskæftigelsen vokset markant, og der 
har været store rekrutteringsmæssige udfordrin-
ger, uden at lønnen er steget særlig markant. Så vi 
forventer, at der vil være et vist pres i den retning 
den kommende tid«, siger han.

Erfaringsmæssigt afspejler akademikernes 
lønstigninger i det store og hele den generelle pri-
vate lønvækst, påpeger Martin Laurberg.

»Vismændenes seneste prognose er, at time-
lønnen vil stige med 5,2 procent næste år. Det 
er højere, end hvad vi har set de senere år, men 
givet beskæftigelses- og rekrutteringssituatio-
nen i år er det ikke usædvanlig højt«, lyder hans 
vurdering. 

Det ændrer ikke ved, at mange lønmodtagere i 
2022 må acceptere en reallønsnedgang, fastslår 
Martin Laurberg.

»Lige nu har vi en inflation på cirka 10 procent, 
og man kan forestille sig, at den falder lidt. Men 
der er nok ikke mange, der får et lønløft på mere 
end 8 procent, som er vismændenes inflations-
prognose for hele året«, siger han.

Ifølge den nye lønundersøgelse er der faktisk 
DM’ere, der har fået lønstigninger i den størrel-
sesorden, da kandidater, uddannet mellem 2014 
og 2020, i gennemsnit har haft en lønstigning på 
9,9 procent. 

 
Grund til at være lidt mindre bekymret
DM’s privatansatte synes dog ikke synderligt 
optimistiske hvad angår udsigten til fremtidige 
lønstigninger. Kun knap hver femte forventer, at 

de »i høj grad« eller »meget høj grad« kan forhand-
le sig til en lønstigning i det kommende år. 

Her spiller det måske ind, at der er klare tegn 
på, at dansk økonomi står over for en afmatning.

Det er blandt andet de pengepolitiske stram-
ninger, der har sendt renten op, at forbrugertilli-
den er den laveste siden 1974, ligesom eksporten 
i september viste det største fald siden marts 
2020, påpeger Jeppe Juul Borre.

Men han hæfter sig samtidig ved, at dansk øko-
nomi overordnet set står stærkt. 

»Eftersom vi kommer fra et meget stærkt 
udgangspunkt, er der grund til at være en lille 
smule minde bekymret. Trods krigen i Ukraine 
og nedlukninger i januar steg eksporten med 6 
procent de første 9 måneder af 2022. Hvilket, 
selv når du tager højde for inflationen, er flot«, 
siger Jeppe Juul Borre.

Når 35 procent af de privatansatte DM’ere 
blev forsøgt headhuntet i 2022, er det ifølge 
Camilla Gregersen et klart tegn på, at deres 
kompetencer er stærkt efterspurgte. Og det er 
netop ens værdi for virksomheden, man skal slå 
på i en lønforhandling, understreger hun. Ikke 
prisudviklingen. 

Ifølge lønundersøgelsen er det kun 24 pro-
cent af DM’erne, der forbereder sig på en 
lønforhandling ved at tale med DM eller en 
tillidsrepræsentant.

»Inflationen udhuler lønnen, men i en lønfor-
handling skal man fokusere på sine kompeten-
cer og den værdi, man skaber for virksomheden. 
Da de fleste privatansatte forhandler selv, er det 
vores anbefaling, at man rådgiver sig med DM 
forinden. De, der forbereder sig og ikke står alene, 
kommer faktisk ud med et bedre resultat«, siger 
Camilla Gregersen. 

1 6 Lønundersøgelse
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Tilbage i 2017 var IIH Nordic 
angiveligt den første 

virksomhed i Danmark, der indførte 
firedages arbejdsuge. Det skabte 
forundring – og sikkert også skepsis – da 
virksomheden senere berettede, at 
tiltaget ikke havde påvirket bundlinjen: 
Medarbejderne var glade og arbejdsplad-
sen mere effektiv.

I 2020 blev hele Danmark så fra den 
ene dag til den anden sat til at tilrette-
lægge arbejdstiden fleksibelt, og noget 
tyder på, at rigtig mange virksomhe-
der har beholdt noget af fleksibiliteten. 
I hvert fald oplyser 62 procent af DM’s 
medlemmer i private virksomheder, at de 
har mulighed for hjemmearbejdsdage. 

Et tilsvarende antal, 61 procent, for-
tæller i DM’s lønundersøgelse, at de 
ønsker en firedages arbejdsuge. Om de 
fire arbejdsdage samtidig skal føre til en 
nedsættelse af den 37-timers arbejdsuge, 
fremgår ikke af undersøgelsen.

At så mange DM’ere godt kan se sig 
selv arbejde fire frem for fem dage om 
ugen, overrasker ikke Pernille Garde 
Abildgaard, indehaver af virksomheden 
Take Back Time.

Hun har kendskab til 60 danske virk-
somheder, der har omstillet sig til en fire-
dagesuge, og har selv hjulpet 25 af dem. 
Kunderne tæller blandt andre Amnesty, 
Arkitema og PanzerGlass.

»Det lyder jo også utroligt lækkert kun 
at arbejde fire dage«, siger hun om de 61 
procent DM’ere, som angiver i undersø-
gelsen, at de ønsker dette.

»Rigtige« firedagesuger
»Men samtidig må man skelne mellem 
at arbejde 37 timer på fire dage eller at 
indføre en ‘rigtige’ firedagesuge på 30 
timer«, tilføjer hun.

Ifølge Pernille Garde Abildgaard har 
muligheden for at fordele 37 timer på fire 
dage længe være en realitet, ikke for alle, 
men for mange. Det er et spørgsmål om 
arbejdstilrettelæggelse.

»Det er ikke, fordi der ikke er forde-
le ved 37 timer fordelt på fire dage. I 
Børnehuset Trekløveren i Gentofte 
møder børnene fx den samme pædagog 
hele dagen, og forældremøder kan holdes 
uden for forældrenes arbejdstid. For at få 
adgang til en firedagesuge skal man des-
uden være på fuld tid, og det har resulte-
ret i, at flere er på 37 timer«, siger hun.

Konkret er arbejdstiden i Børnehuset 
tre dage fra kl. 7 til 17 og én dag fra kl. 7 
til 14. En arbejdsdag på 10 timer er lang, 
men pædagogerne oplever den ikke som 
for lang.

»Det er okay for dem, for den ekstra 
fridag betyder enormt meget«, siger 
Pernille Garde Abildgaard.

Men som nævnt mener hun ikke, at 37 
timer fordelt på fire dage er en ægte fire-
dages arbejdsuge.

Det er det derimod, når man samtidig 
skruer arbejdstiden ned til 32, 33 eller 34 
timer, men hvor medarbejderne laver det 
samme eller endda er mere produktive end 
i en 37-timers uge. Samtidig med at til-
fredsheden og arbejdsglæden forbedres.

»Det er det, jeg har set i stort set alle 
de virksomheder, jeg har konverteret. Og 
det samme, man har erfaret i det forsøg i 
Storbritannien, hvor 70 virksomheder og  

3.300 medarbejdere afprøver firedages-
ugen. Foreløbige tal viser, at 55 procent 
af virksomhederne har samme produkti-
vitet som før, og 45 procent oplever høje-
re produktivitet«, siger Pernille Garde 
Abildgaard.

Men hvordan går regnestykket op? 
Hvordan kan man arbejde mindre og lave 
mere?

»Det er klart, at man ikke skal arbejde 
ligesom før, men se kritisk på arbejdsop-
gaverne, fx mødekultur og e-mailkultur. 
For vi holder møder og tjekker e-mails 
dagen lang. Og forstyrrer hinanden med 
ting, der ikke er vigtige. Glemmer at 
holde pauser og glemmer at have perio-
der, hvor vi arbejder fokuseret«, lyder det 
fra Pernille Garde Abildgaard.

Produktiviteten er fordoblet
Siden 1987 har arbejdstiden i Danmark 
været 37 timer. Men produktiviteten er 
mere end fordoblet.
Forklaringen er ikke mindst nye tek-
nologier, men ifølge Pernille Garde 
Abildgaard har vi bare ikke været gode til 
at kigge systematisk på, hvordan vores 
kognitive kapacitet spiller optimalt sam-
men med teknologierne.

»Når folk ikke holder fri, begynder deres 
hjerne at arbejde langsommere og langsom-
mere. Og vi er endt med et samfund, der har 
enormt meget stress. Det er noget af det, 
firedagesugen gør op med«, siger hun.

Af DM’s undersøgelse fremgår det, 
at knap 10 procent af de fuldtidsansatte 
allerede i dag har mulighed for en fire-
dages arbejdsuge, mens det samme gør 
sig gældende for 45 procent af dem på 
deltid. 

Vi drømmer om tre fridage om ugen
61 procent af akademikerne i private virksomheder ønsker en firedages 
arbejdsuge. 62 procent har allerede mulighed for hjemmearbejdsdage. 

Det har DM’ere  
af fleksibilitet  
Firedages arbejdsuge: 22 %
Hjemmearbejdsdage: 62 %
Mulighed for aftalt orlov: 38 %
Mulighed for at gå ned i tid: 27 %
Tilkøb af ekstra ferie: 50 %
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Pernille Garde Abildgaard 
har hjulpet 25 virksomheder 
med at omstille sig til en fire-
dages arbejdsuge. Det har 
i de fleste tilfælde medført 
højere produktivitet og større 
arbejdsglæde, siger hun.  

Lønundersøgelse Af: Thomas Bøttcher / tb@dm.dk • Foto: Peter Sørensen
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Vismændenes  
forventninger til 
lønningerne  
I sin seneste rapport fra oktober forventer Det 
Økonomiske Råd begrænset vækst i de kom-
mende år med en svag negativ BNP-vækst i 
2023. Inflationen fortsætter i vismændenes pro-
gnose, men falder dog til 5,1 procent i 2023 (og 1,4 
procent i 2024). Samtidig indhenter lønningerne 
reallønstabet med en årlig vækst på henholdsvis 
5,2 procent og 4,5 procent i 2023 og 2024. 

kommet i arbejde det sidste halvandet år«, siger 
han og tilføjer, at ledigheden er på det laveste 
siden 2008.

At et meget højt antal lønmodtagere samtidig 
har skiftet job, vil typisk resultere i en højere løn-
dannelse, påpeger han.

»Så løndannelsen har noget at indhente«, tilfø-
jer Jeppe Juul Borre.

Også cheføkonom i Akademikerne Martin 
Laurberg forventer lønstigninger til næste år, 
herunder til akademikere.

»Dels er det oplagt, at akademikerne vil reagere 
på inflationen ved at have øget fokus på lønnen. 
Dels er beskæftigelsen vokset markant, og der 
har været store rekrutteringsmæssige udfordrin-
ger, uden at lønnen er steget særlig markant. Så vi 
forventer, at der vil være et vist pres i den retning 
den kommende tid«, siger han.

Erfaringsmæssigt afspejler akademikernes 
lønstigninger i det store og hele den generelle pri-
vate lønvækst, påpeger Martin Laurberg.

»Vismændenes seneste prognose er, at time-
lønnen vil stige med 5,2 procent næste år. Det 
er højere, end hvad vi har set de senere år, men 
givet beskæftigelses- og rekrutteringssituatio-
nen i år er det ikke usædvanlig højt«, lyder hans 
vurdering. 

Det ændrer ikke ved, at mange lønmodtagere i 
2022 må acceptere en reallønsnedgang, fastslår 
Martin Laurberg.

»Lige nu har vi en inflation på cirka 10 procent, 
og man kan forestille sig, at den falder lidt. Men 
der er nok ikke mange, der får et lønløft på mere 
end 8 procent, som er vismændenes inflations-
prognose for hele året«, siger han.

Ifølge den nye lønundersøgelse er der faktisk 
DM’ere, der har fået lønstigninger i den størrel-
sesorden, da kandidater, uddannet mellem 2014 
og 2020, i gennemsnit har haft en lønstigning på 
9,9 procent. 

 
Grund til at være lidt mindre bekymret
DM’s privatansatte synes dog ikke synderligt 
optimistiske hvad angår udsigten til fremtidige 
lønstigninger. Kun knap hver femte forventer, at 

de »i høj grad« eller »meget høj grad« kan forhand-
le sig til en lønstigning i det kommende år. 

Her spiller det måske ind, at der er klare tegn 
på, at dansk økonomi står over for en afmatning.

Det er blandt andet de pengepolitiske stram-
ninger, der har sendt renten op, at forbrugertilli-
den er den laveste siden 1974, ligesom eksporten 
i september viste det største fald siden marts 
2020, påpeger Jeppe Juul Borre.

Men han hæfter sig samtidig ved, at dansk øko-
nomi overordnet set står stærkt. 

»Eftersom vi kommer fra et meget stærkt 
udgangspunkt, er der grund til at være en lille 
smule minde bekymret. Trods krigen i Ukraine 
og nedlukninger i januar steg eksporten med 6 
procent de første 9 måneder af 2022. Hvilket, 
selv når du tager højde for inflationen, er flot«, 
siger Jeppe Juul Borre.

Når 35 procent af de privatansatte DM’ere 
blev forsøgt headhuntet i 2022, er det ifølge 
Camilla Gregersen et klart tegn på, at deres 
kompetencer er stærkt efterspurgte. Og det er 
netop ens værdi for virksomheden, man skal slå 
på i en lønforhandling, understreger hun. Ikke 
prisudviklingen. 

Ifølge lønundersøgelsen er det kun 24 pro-
cent af DM’erne, der forbereder sig på en 
lønforhandling ved at tale med DM eller en 
tillidsrepræsentant.

»Inflationen udhuler lønnen, men i en lønfor-
handling skal man fokusere på sine kompeten-
cer og den værdi, man skaber for virksomheden. 
Da de fleste privatansatte forhandler selv, er det 
vores anbefaling, at man rådgiver sig med DM 
forinden. De, der forbereder sig og ikke står alene, 
kommer faktisk ud med et bedre resultat«, siger 
Camilla Gregersen. 
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Tilbage i 2017 var IIH Nordic 
angiveligt den første 

virksomhed i Danmark, der indførte 
firedages arbejdsuge. Det skabte 
forundring – og sikkert også skepsis – da 
virksomheden senere berettede, at 
tiltaget ikke havde påvirket bundlinjen: 
Medarbejderne var glade og arbejdsplad-
sen mere effektiv.

I 2020 blev hele Danmark så fra den 
ene dag til den anden sat til at tilrette-
lægge arbejdstiden fleksibelt, og noget 
tyder på, at rigtig mange virksomhe-
der har beholdt noget af fleksibiliteten. 
I hvert fald oplyser 62 procent af DM’s 
medlemmer i private virksomheder, at de 
har mulighed for hjemmearbejdsdage. 

Et tilsvarende antal, 61 procent, for-
tæller i DM’s lønundersøgelse, at de 
ønsker en firedages arbejdsuge. Om de 
fire arbejdsdage samtidig skal føre til en 
nedsættelse af den 37-timers arbejdsuge, 
fremgår ikke af undersøgelsen.

At så mange DM’ere godt kan se sig 
selv arbejde fire frem for fem dage om 
ugen, overrasker ikke Pernille Garde 
Abildgaard, indehaver af virksomheden 
Take Back Time.

Hun har kendskab til 60 danske virk-
somheder, der har omstillet sig til en fire-
dagesuge, og har selv hjulpet 25 af dem. 
Kunderne tæller blandt andre Amnesty, 
Arkitema og PanzerGlass.

»Det lyder jo også utroligt lækkert kun 
at arbejde fire dage«, siger hun om de 61 
procent DM’ere, som angiver i undersø-
gelsen, at de ønsker dette.

»Rigtige« firedagesuger
»Men samtidig må man skelne mellem 
at arbejde 37 timer på fire dage eller at 
indføre en ‘rigtige’ firedagesuge på 30 
timer«, tilføjer hun.

Ifølge Pernille Garde Abildgaard har 
muligheden for at fordele 37 timer på fire 
dage længe være en realitet, ikke for alle, 
men for mange. Det er et spørgsmål om 
arbejdstilrettelæggelse.

»Det er ikke, fordi der ikke er forde-
le ved 37 timer fordelt på fire dage. I 
Børnehuset Trekløveren i Gentofte 
møder børnene fx den samme pædagog 
hele dagen, og forældremøder kan holdes 
uden for forældrenes arbejdstid. For at få 
adgang til en firedagesuge skal man des-
uden være på fuld tid, og det har resulte-
ret i, at flere er på 37 timer«, siger hun.

Konkret er arbejdstiden i Børnehuset 
tre dage fra kl. 7 til 17 og én dag fra kl. 7 
til 14. En arbejdsdag på 10 timer er lang, 
men pædagogerne oplever den ikke som 
for lang.

»Det er okay for dem, for den ekstra 
fridag betyder enormt meget«, siger 
Pernille Garde Abildgaard.

Men som nævnt mener hun ikke, at 37 
timer fordelt på fire dage er en ægte fire-
dages arbejdsuge.

Det er det derimod, når man samtidig 
skruer arbejdstiden ned til 32, 33 eller 34 
timer, men hvor medarbejderne laver det 
samme eller endda er mere produktive end 
i en 37-timers uge. Samtidig med at til-
fredsheden og arbejdsglæden forbedres.

»Det er det, jeg har set i stort set alle 
de virksomheder, jeg har konverteret. Og 
det samme, man har erfaret i det forsøg i 
Storbritannien, hvor 70 virksomheder og  

3.300 medarbejdere afprøver firedages-
ugen. Foreløbige tal viser, at 55 procent 
af virksomhederne har samme produkti-
vitet som før, og 45 procent oplever høje-
re produktivitet«, siger Pernille Garde 
Abildgaard.

Men hvordan går regnestykket op? 
Hvordan kan man arbejde mindre og lave 
mere?

»Det er klart, at man ikke skal arbejde 
ligesom før, men se kritisk på arbejdsop-
gaverne, fx mødekultur og e-mailkultur. 
For vi holder møder og tjekker e-mails 
dagen lang. Og forstyrrer hinanden med 
ting, der ikke er vigtige. Glemmer at 
holde pauser og glemmer at have perio-
der, hvor vi arbejder fokuseret«, lyder det 
fra Pernille Garde Abildgaard.

Produktiviteten er fordoblet
Siden 1987 har arbejdstiden i Danmark 
været 37 timer. Men produktiviteten er 
mere end fordoblet.
Forklaringen er ikke mindst nye tek-
nologier, men ifølge Pernille Garde 
Abildgaard har vi bare ikke været gode til 
at kigge systematisk på, hvordan vores 
kognitive kapacitet spiller optimalt sam-
men med teknologierne.

»Når folk ikke holder fri, begynder deres 
hjerne at arbejde langsommere og langsom-
mere. Og vi er endt med et samfund, der har 
enormt meget stress. Det er noget af det, 
firedagesugen gør op med«, siger hun.

Af DM’s undersøgelse fremgår det, 
at knap 10 procent af de fuldtidsansatte 
allerede i dag har mulighed for en fire-
dages arbejdsuge, mens det samme gør 
sig gældende for 45 procent af dem på 
deltid. 

Vi drømmer om tre fridage om ugen
61 procent af akademikerne i private virksomheder ønsker en firedages 
arbejdsuge. 62 procent har allerede mulighed for hjemmearbejdsdage. 

Det har DM’ere  
af fleksibilitet  
Firedages arbejdsuge: 22 %
Hjemmearbejdsdage: 62 %
Mulighed for aftalt orlov: 38 %
Mulighed for at gå ned i tid: 27 %
Tilkøb af ekstra ferie: 50 %
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Pernille Garde Abildgaard 
har hjulpet 25 virksomheder 
med at omstille sig til en fire-
dages arbejdsuge. Det har 
i de fleste tilfælde medført 
højere produktivitet og større 
arbejdsglæde, siger hun.  

Lønundersøgelse Af: Thomas Bøttcher / tb@dm.dk • Foto: Peter Sørensen
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Natten har været lidt hård.
En række luftalarmer over Kyiv 

betød, at Caroline Lichtenberg igen måtte tilbrin-
ge natten i kælderen under den danske ambassa-
dørs residens.

Det er langtfra første gang, at den 34-årige 
diplomat har fået sin søvn forstyrret af luftalar-
mer. Dagen inden kunne man også høre larmen 
fra droner, der lyder som gamle motorcykler. Da 
Akademikerbladet talte i telefon med den danske 
ambassades førstesekretær i slutningen af okto-
ber, var krigen igen rykket helt tæt på Ukraines 
hovedstad:

»I den sidste uge er krigen igen kommet meget 
tæt på her i Ukraines hovedstad. Et vejkryds tæt 
på min lejlighed blev ramt af et missilnedslag 
forleden, og flere civile blev dræbt. I går var der 

Diplomati midt i krigen: 
Til lyden af skud, 
droner og luftalarmer
Nætter i beskyttelsesrum, missilnedslag i 
nabolaget og larmen fra droner, der lyder som 
gamle motorcykler. Krigen er igen rykket 
helt ind i centrum af Kyiv i Ukraine, men 
førstesekretær på den danske ambassade 
Caroline Lichtenberg kunne ikke forestille sig 
at være noget andet sted lige nu.
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droneangreb mod Kyiv. Det er selvfølgelig ikke 
spor behageligt«, siger Caroline Lichtenberg, der 
har en kandidatgrad i russisk fra Københavns 
Universitet.

I kælderen under ambassadørresidensen, hvor 
hun fik nogle få timers søvn, har ejendommens 
kaffebar indrettet et beskyttelsesrum med varme 
tæpper, wifi og lyskæder.

Skilte på gaden og ved byens metrostationer 
viser vej til de nærmeste sheltere, hvis borgerne i 
Kyiv skulle have akut brug for at komme i ly.

Setuppet illustrerer fint, hvad det er for en situ-
ation, ukrainerne befinder sig i, mener Caroline 
Lichtenberg:

»Det er ærefrygtindgydende at opleve det sam-
menhold og det mod, ukrainerne udviser. Alle 
hjælpes ad, og ifølge nye undersøgelser har den 
psykiske resiliens aldrig været større hos befolk-
ningen«, siger hun.

Selv om mange også er belastede af søvnman-
gel og bekymringer, befinder landet sig stadig i en 
kampfase.

»Der er ingen tegn på, at moralen er svækket, 
selv om krigen nu har varet i otte måneder«, siger 
førstesekretæren.

Tandbørsten er altid pakket
Jobbet som nummer tre i ambassadehierarkiet 
kom anderledes traditionelt fra start, da Caroline 
Lichtenberg begyndte sin udstationering den 1. 
august 2022:

»Der var to ministerbesøg i rap, og med dem føl-
ger en lang række praktiske, sikkerhedsmæssige 
og logistiske opgaver«.

Den seneste nat er det kun blevet til få 
timers søvn, men et bad og en gåtur i solen gør 
underværker.

»Der er nok lidt færre trafikpropper i Kyiv end 
sædvanligt. Mange har valgt at arbejde hjemme 
siden de første missilnedslag for en uge siden. I 
går morges kunne vi konstant høre dronerne, der 
havde retning mod centrum. I dag er her forholds-
vis roligt«, fortæller hun.

Hverdagens diplomatiske arbejde i en krigszo-
ne kræver en hel del planlægning.

»I går var vi nødt til at rykke et møde med en 
dansk nødhjælpsorganisation ned i beskyttel-
sesrummet under ambassaden, da alarmerne 
gik midt i det hele, og i disse dage går jeg sjældent 
nogen steder hen uden en taske, der er pakket 
med vand, mad og en tandbørste«, forklarer hun.

Merværdien af at bevare en diplomatisk tilste-
deværelse i Kyiv er på trods af de mange farer dog 
betragtelig, mener Caroline Lichtenberg.

»Både på sociale og etablerede medier er der 
et helt sindssygt informationsoverload. Det er 
vigtigt at supplere de oplysninger gennem møder 
med ukrainske iagttagere, beslutningstagere og 
diplomater fra andre lande, så vi kan sortere, vur-
dere og analysere oplysninger og give et så retvi-
sende billede som muligt«, siger hun.

Otte års bistand giver resultater
Før hun flyttede til Kyiv, arbejdede Caroline 
Lichtenberg i det danske udenrigsministeries 
sikkerhedspolitiske kontor og kontoret for euro-
pæisk naboskab, herunder med udviklingsbi-
stand til Ukraine.

Siden Ukraine slog ind på en proeuropæisk kurs 
i 2014 i forbindelse med Maidan-revolutionen, 
har Danmark støttet en reformindsats, der blandt 
andet skal sikre domstolenes uafhængighed, ind-
skrænke oligarkernes magt og øge indsatsen mod 
korruption og for menneskerettigheder.

»Det er klart, at reformarbejdet er trådt noget 
i baggrunden i nyhedsdækningen, men samti-
dig demonstrerer krigen også, at det gennem de 
sidste otte år er lykkedes at opbygge en resiliens 
både civilt og militært. Det ukrainske samfund 
står styrket på rigtig mange niveauer«, vurderer 
Caroline Lichtenberg.

Kyiv er hendes første udenrigsministerielle 
udstationering. Hun er ude i seks uger og hjem-
me i to. Ingen ansatte på ambassaden har deres 
familier med til Ukraine, så hendes mand og 
stedsøn er blevet i København.

»Der er selvfølgelig både bekymringer nogle 
gange og savn, som er svære, men jeg har nøje 
gjort tegnebrættet op. Specielt med min bag-
grund kan jeg ikke forestille mig et sted, hvor det 
giver mere mening at arbejde lige nu«, siger hun.

Hun er sig uhyre bevidst, at begivenhederne i 
Ukraine påvirker Europa, ja, hele verden:

»Der skrives historie, og vi ved ikke, hvor det 
ender. Men vi skal være her og støtte Ukraine 
– herunder landets reformdagsorden og 
EU-ambitioner – også den dag, der ikke er russi-
ske missilangreb længere. Det har været et ønske 
fra ukrainerne, i hvert fald siden 2014, og det er 
ikke blevet mindre under krigen«. 

Caroline Lichtenberg har en kandidatgrad i russisk: »Der 
er selvfølgelig både bekymringer nogle gange og savn, 
som er svære, men jeg har nøje gjort tegnebrættet op. 
Specielt med min baggrund kan jeg ikke forestille mig et 
sted, hvor det giver mere mening at arbejde lige nu«.
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betød, at Caroline Lichtenberg igen måtte tilbrin-
ge natten i kælderen under den danske ambassa-
dørs residens.

Det er langtfra første gang, at den 34-årige 
diplomat har fået sin søvn forstyrret af luftalar-
mer. Dagen inden kunne man også høre larmen 
fra droner, der lyder som gamle motorcykler. Da 
Akademikerbladet talte i telefon med den danske 
ambassades førstesekretær i slutningen af okto-
ber, var krigen igen rykket helt tæt på Ukraines 
hovedstad:

»I den sidste uge er krigen igen kommet meget 
tæt på her i Ukraines hovedstad. Et vejkryds tæt 
på min lejlighed blev ramt af et missilnedslag 
forleden, og flere civile blev dræbt. I går var der 
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droner og luftalarmer
Nætter i beskyttelsesrum, missilnedslag i 
nabolaget og larmen fra droner, der lyder som 
gamle motorcykler. Krigen er igen rykket 
helt ind i centrum af Kyiv i Ukraine, men 
førstesekretær på den danske ambassade 
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droneangreb mod Kyiv. Det er selvfølgelig ikke 
spor behageligt«, siger Caroline Lichtenberg, der 
har en kandidatgrad i russisk fra Københavns 
Universitet.

I kælderen under ambassadørresidensen, hvor 
hun fik nogle få timers søvn, har ejendommens 
kaffebar indrettet et beskyttelsesrum med varme 
tæpper, wifi og lyskæder.

Skilte på gaden og ved byens metrostationer 
viser vej til de nærmeste sheltere, hvis borgerne i 
Kyiv skulle have akut brug for at komme i ly.

Setuppet illustrerer fint, hvad det er for en situ-
ation, ukrainerne befinder sig i, mener Caroline 
Lichtenberg:

»Det er ærefrygtindgydende at opleve det sam-
menhold og det mod, ukrainerne udviser. Alle 
hjælpes ad, og ifølge nye undersøgelser har den 
psykiske resiliens aldrig været større hos befolk-
ningen«, siger hun.

Selv om mange også er belastede af søvnman-
gel og bekymringer, befinder landet sig stadig i en 
kampfase.

»Der er ingen tegn på, at moralen er svækket, 
selv om krigen nu har varet i otte måneder«, siger 
førstesekretæren.

Tandbørsten er altid pakket
Jobbet som nummer tre i ambassadehierarkiet 
kom anderledes traditionelt fra start, da Caroline 
Lichtenberg begyndte sin udstationering den 1. 
august 2022:

»Der var to ministerbesøg i rap, og med dem føl-
ger en lang række praktiske, sikkerhedsmæssige 
og logistiske opgaver«.

Den seneste nat er det kun blevet til få 
timers søvn, men et bad og en gåtur i solen gør 
underværker.

»Der er nok lidt færre trafikpropper i Kyiv end 
sædvanligt. Mange har valgt at arbejde hjemme 
siden de første missilnedslag for en uge siden. I 
går morges kunne vi konstant høre dronerne, der 
havde retning mod centrum. I dag er her forholds-
vis roligt«, fortæller hun.

Hverdagens diplomatiske arbejde i en krigszo-
ne kræver en hel del planlægning.

»I går var vi nødt til at rykke et møde med en 
dansk nødhjælpsorganisation ned i beskyttel-
sesrummet under ambassaden, da alarmerne 
gik midt i det hele, og i disse dage går jeg sjældent 
nogen steder hen uden en taske, der er pakket 
med vand, mad og en tandbørste«, forklarer hun.

Merværdien af at bevare en diplomatisk tilste-
deværelse i Kyiv er på trods af de mange farer dog 
betragtelig, mener Caroline Lichtenberg.

»Både på sociale og etablerede medier er der 
et helt sindssygt informationsoverload. Det er 
vigtigt at supplere de oplysninger gennem møder 
med ukrainske iagttagere, beslutningstagere og 
diplomater fra andre lande, så vi kan sortere, vur-
dere og analysere oplysninger og give et så retvi-
sende billede som muligt«, siger hun.

Otte års bistand giver resultater
Før hun flyttede til Kyiv, arbejdede Caroline 
Lichtenberg i det danske udenrigsministeries 
sikkerhedspolitiske kontor og kontoret for euro-
pæisk naboskab, herunder med udviklingsbi-
stand til Ukraine.

Siden Ukraine slog ind på en proeuropæisk kurs 
i 2014 i forbindelse med Maidan-revolutionen, 
har Danmark støttet en reformindsats, der blandt 
andet skal sikre domstolenes uafhængighed, ind-
skrænke oligarkernes magt og øge indsatsen mod 
korruption og for menneskerettigheder.

»Det er klart, at reformarbejdet er trådt noget 
i baggrunden i nyhedsdækningen, men samti-
dig demonstrerer krigen også, at det gennem de 
sidste otte år er lykkedes at opbygge en resiliens 
både civilt og militært. Det ukrainske samfund 
står styrket på rigtig mange niveauer«, vurderer 
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gjort tegnebrættet op. Specielt med min bag-
grund kan jeg ikke forestille mig et sted, hvor det 
giver mere mening at arbejde lige nu«, siger hun.
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ske missilangreb længere. Det har været et ønske 
fra ukrainerne, i hvert fald siden 2014, og det er 
ikke blevet mindre under krigen«. 
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som er svære, men jeg har nøje gjort tegnebrættet op. 
Specielt med min baggrund kan jeg ikke forestille mig et 
sted, hvor det giver mere mening at arbejde lige nu«.
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Siden 2011 har Inge Bisgaard kæmpet for at 
bevare Grønlands kulturhistoriske byg-

ningsarv. Hun er arkitekt, og hvis man skal karakterise-
re hendes omfattende arbejdsopgaver, kan det bedst 
beskrives i atletiktermer: Hun skal nærmest løbe 
maratondistancen i 100 meter-tempo for at kunne 
udføre opgaven.

Som museumsinspektør på Nunatta Katersugaasivia 
Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og 
Arkiv) har hun siden 2011 haft ansvaret for den kulturhi-
storiske bygningsarv i et område, der er 50 gange større 
end Danmark. Og ikke nok med det: En stor del af de 
gamle, historiske bygninger ligger ikke engang inden for 
alfarvej, men endnu længere ude. Helt derude, hvor du 
landsættes enten i gummibåd eller med helikopter. Det 
kræver fysisk styrke og udholdenhed at færdes på disse 
uvejsomme kanter.

Oveni skal lægges, at opgaven haster. Meget endda. 
For ifølge den aktive museumsinspektør forfalder 
mange fredede bygninger allerede med en faretruende 
hastighed:

»For hvis en bygning ikke bruges, mister den sin sjæl 
og bliver ligegyldig. Den er med til at skabe identitet fra 
vugge til grav – og kendetegner den kultur, vi er rundet 
af«, forklarer Inge Bisgaard og henviser til det krigspla-
gede og delvist ødelagte land Ukraine:

»Ukraine har mistet mange værdifulde byer, og jeg 
har erfaret, at når man mister så meget af sin historie, 
giver det dybe ar på folkesjælen«.

Nationalmuseet har ansvaret for i overkanten af 100 
fredede bygninger, og derudover har landets fem kom-
muner ansvaret for knap 350 bevaringsværdige byg-
ninger, som har en betydning for lokalområdet, og hvis 
bevaring museumsinspektøren også rådgiver kommu-
nerne om. 

I Nordøstgrønland med Siriuspatruljen
I en del år har hun været på strabadserende ekspeditions-
ture i det ufarbare Nordøstgrønland, hvor verdens stør-
ste nationalpark er placeret. Her arbejder hun sammen 
med tidligere Siriusfolk fra organisationen Nanok. En 
organisation, der har til formål at udbrede kendskabet 
til den store arktiske vildmark og at bidrage til sikring af 
områdets kulturminder og bygninger. Hun var for første 
gang i 2012 med til at registrere de mange ekspeditions-
hytter og stationer, der er i dette kæmpe øde område. 

Siden hen har hun været med på yderligere tre ture 
enten sammen med Nanok eller Arktisk Kommando. 
Alt efter hvordan vejret arter sig, benytter de sig af enten 
helikopter, forsvarets skibe eller en af deres hurtiggåen-
de rib-gummibåde, så de kan komme ind til de fredede 
bygninger eller stationer. 

Nutidens renovering af gamle bygninger minder om 
plastikoperationer. De mister deres sjæl, mener arkitekt 
Inge Bisgaard, som er museumsinspektør på Grønlands 
Nationalmuseum og Arkiv. 

Vores identitet 
ligger (også)  
i vores bygninger

Inge Bisgaard med en 
model af en fangst-
hytte fra Grønlands øst-
kyst, som også er opført 
foran nationalmuseet i 
Nuuk. Hun har fået Prins 
Henriks Europa Nostra 
Danmark Pris for blandt 
andet at gøre et stort 
arbejde for at bevare 
fangsthytterne.
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Hun stortrives med disse ekspeditioner – og 
ikke mindst med at være ude i disse barske yder-
kanter af Grønland, hvor der er langt større sand-
synlighed for at møde en isbjørn end et menneske.

»Når jeg er ude i naturen, oplever jeg en kæmpe 
ro, og jeg får virkelig stresset af, hvis jeg i en lang 
periode har haft mange komplicerede arbejdsop-
gaver bag skrivebordet«, forklarer museumsin-
spektøren, der også boltrer sig i den omkringlig-
gende natur ved Nuuk i fritiden, hvor hun bor tæt 
på havet sammen med sin mand og datter. 

Her er det kajakken, der, med hendes egne ord, 
får hende »nulstillet igen«. Og om vinteren elsker 
hun at tage sine telemarksski under fødderne 
for at komme ud at jage ryper eller harer med sin 
salonriffel. 

Begejstringen for de historiske bygninger går 
mange år tilbage. Alle hendes ansættelser har 
været inden for dette område. Selv i ferien hiver 
hun blok og papir frem for at registrere bygninger. 
I 1996 tog hun på kajaktur sammen med to ven-
inder fra Sisimiut til Kap Farvel, en strækning på 
cirka 1.800 kilometer. Undervejs besøgte hun alle 
kirker og kapeller for at få registreret bygninger-
nes tilstand. 

Hård renovering slører bygningens oprindelse
Første gang hun åbnede døren ind til en af de hyt-
ter, hun besøgte i Nordøstgrønland, glemmer hun 
aldrig:

»Det var en kæmpe oplevelse at se et så fanta-
stisk og storslået landskab med dets bygninger 
og spor fra fortiden, og det føltes, som om man 
lukkede en dør op og kunne kigge flere hundrede 
år tilbage i tid«.

Hendes opgave var at gennemgå de reparatio-
ner, som Nanok tidligere har udført. Som restau-
reringsarkitekt konstaterede hun, at der blev fjer-
net for meget af de eksisterende byggematerialer, 

da man istandsatte de gamle bygninger. Nanok 
og Siriuspatruljens ønske var at sikre de histori-
ske bygninger mod yderligere forfald. Her kunne 
hun støtte dem med sin viden. 

»Generelt er det et stort problem overalt i 
Grønland, at de fleste historiske bygninger er 
lavet så meget om, at man ikke længere kan aflæ-
se husets alder. Der er blevet skiftet så meget ud 
ved unødvendige bygningsarbejder, at der kun 
er 10 procent tilbage af de originale materialer. 
På den måde er det nærmest umuligt at aflæse 
tidens slid og brug og farvevalg på væggene, da de 
originale materialer næsten helt er forsvundet«, 
forklarer en ærgerlig museumsinspektør, der 
blev arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole 
i København i 1992. Hun efterlyser en politisk 
debat om, hvad vi gerne vil værne om. I den debat 
har hun en opfordring til politikerne:

»Det er en fejlagtig opfattelse at tro, at det slet 
ikke kan betale sig at vedligeholde gamle byg-
ninger. Ja, selvfølgelig er det dyrt at istandsætte 
en historisk bygning, som ikke er blevet vedlige-
holdt i mange år. Men hvis bygningen var blevet 
vedligeholdt med de rigtige materialer fra begyn-
delsen, ville det have kostet en tiendedel i forhold 
til, når man sætter nye bygninger i stand«.

Ifølge Inge Bisgaard er problemet, at nyere 
materialer holder i kortere tid – og ikke mindst: 
De bliver ikke smukkere med alderen. Hun sam-
menligner materialerne »med tidens mange 
kosmetiske ansigtsoperationer, som får de stak-
kels mennesker til at miste deres identitet og 
sjæl, og de bliver heller ikke smukkere med tiden, 
tværtimod«. 
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De gamle teknikker er glemt
En anden udfordring, som den arkitektuddan-
nede museumsinspektør bruger meget tid på, er 
den manglende håndværksmæssige faglighed i 
Grønland. Ifølge hende forsvandt den mere eller 
mindre i perioden fra 50’erne og tyve år frem, 
da man etablerede et utal af betonetagebygge-
rier, som blev bygget af tilkaldt arbejdskraft fra 
Danmark. 

»Her frarådede GTO (Grønlands Tekniske 
Organisation, red.) grønlændere at blive håndvær-
kere, da de skulle blive i fangst- og fiskerierhver-
vet. Og resultatet ses i dag ved, at selvom man 
voksede op i de gamle historiske bygninger, så 
glemte man de gamle klassiske håndværkstraditi-
oner«, kommer det trist fra museumsinspektøren.

Af selv samme årsag arrangerer hun bygnings-
bevaringskurser i de forskellige byer for rådgi-
vere (arkitekter/ingeniører), håndværkere og for 
planafdelinger i kommuner, hvor hun underviser 
i, hvordan man bedst kan restaurere en gammel 

bygning; hvilke teknikker og materialer der skal 
anvendes.

Kommunernes efterspørgsel efter kurser og 
bistand er dog større, end nationalmuseets res-
sourcer rækker til med det resultat, at mange af 
de bevaringsværdige bygninger langs kysten for-
falder lige så stille. Hun bliver nødt til at priorite-
re sin sparsomme tid.

Den samme hårde prioriteringsøvelse sker ude 
i kommunerne, hvor de beløb, som er afsat til at 
vedligeholde gamle bevaringsværdige bygninger, 
er så beskedne, at det med hendes egne ord »kun 
rækker til lidt malerbehandling på den ene side af 
en bygning«.

For at stoppe forfaldet af landets bevarings-
værdige bygninger drømmer hun om at få etable-
ret et center for bygningsbevaring, der skal være 
stedet, hvor man dels indsamler al viden om de 
bevaringsværdige bygninger, dels bliver omdrej-
ningspunktet for alle renoveringsprojekter. Hvis 
man reelt ønsker at stoppe forfaldet, har hun et 
konkret ønske til politikerne:

»Det kræver flere midler og flere medarbejdere. 
Jeg kan ikke gøre det alene«.

Historiske bygninger skal bruges – ej kun ses
Hendes utrættelige kamp for at bevare landets 
kulturhistoriske bygningsarv er ikke gået ube-
mærket hen. I hvert fald ikke uden for landets 
grænser. I august i år modtog hun Prins Henriks 
Europa Nostra Danmark Pris, en arkitektonisk 
kulturarvspris, overrakt af Prins Joachim. I 
begrundelsen blev blandt andet nævnt hendes 
store kulturarvsindsats i Nordøstgrønland. 

Prinsen sluttede kækt sin tale af ved at sige: 
»Du må godt blære dig over prisen«.

Det vil ligne Inge Bisgaard dårligt at blære sig. 
Det er ikke hendes stil, men hun håber, at der med 
prisen vil komme større opmærksomhed på at 
bevare landets bygningsmæssige kulturarv. For 
som hun påpeger:

»De historiske bygninger skal ikke betragtes 
som museer, som står ubenyttede hen. De skal 
bruges aktivt i det daglige liv, enten som arbejds-
pladser, butikker eller cafeer m.m., men hvor man 
værdsætter det historiske i bygningen. For det er 
med til at understrege husets alder og sjæl«.  

Modtager af Prins Henriks 
Europa Nostra Danmark Pris  
I august 2022 modtog Inge Bisgaard Prins Henriks 
Europa Nostra Danmark Pris. En arkitektonisk kul-
turarvspris, som hun fik overrakt af Prins Joachim. I 
begrundelsen blev blandt andet nævnt hendes store kul-
turarvsindsats i Nordøstgrønland. 

Her kan du læse mere om prisoverrækkelsen
Europa-nostra.dk/priser/awards/Prins Henriks Europa 
Nostra Pris/Museumsinspektøren Inge Bisgaard

»Hvis en bygning ikke 
bruges aktivt i det daglige 
liv, mister den sin sjæl og 

bliver ligegyldig«.
I NGE BISGA A R D, M USEU MSI NSPEK TØR ,  

GRØN L A N DS NAT IONA L M USEU M OG A R K I V
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Her kan du læse mere om prisoverrækkelsen
Europa-nostra.dk/priser/awards/Prins Henriks Europa 
Nostra Pris/Museumsinspektøren Inge Bisgaard

»Hvis en bygning ikke 
bruges aktivt i det daglige 
liv, mister den sin sjæl og 

bliver ligegyldig«.
I NGE BISGA A R D, M USEU MSI NSPEK TØR ,  

GRØN L A N DS NAT IONA L M USEU M OG A R K I V
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Føles dit job som en snæren-
de lænke, selvom du måske 

har det, man vil kalde ‘et godt job’ med de 
privilegier, der følger med?

Så er du måske fastbrændt. Et begreb, 
der i stigende grad bruges af karrierefor-
skere til at beskrive den tilstand, man 
kan komme i, når man sidder med opga-
ver eller i et miljø, der passer dårligt til 
en. Så dårligt, at ens tro på, hvad man 
selv kan, er forsvundet.

»Fastbrændthed handler om ikke 
at være på plads i sit arbejdsliv. Der er 
noget, der skurrer, og man kan ikke se 
vejen ud. Man sidder fast«, siger Rie 
Thomsen, der er landets første professor 
i karrierevejledning og ansat ved DPU på 
Aarhus Universitet.

Hun har sammen med Iben Treebak, 
Københavns Universitet, undersøgt 
tilstanden ved at analysere kvalitative 
interview med fem life science-akade-
mikere midt i karrieren, og de peger på, 
at fastbrændthed er tæt forbundet med 
følelsen af meningsløshed.

Og netop meningen i arbejdet under-
søgte erhvervspsykolog Mads Lindholm 
for nogle år tilbage sammen med 
Videncenter for God Arbejdslyst og fandt 
frem til, at blandt andet dårlig organisa-
torisk mening fylder en del.

»Og på det personlige plan handler 
det ofte om følelsen af at være tilstræk-
kelig. Bliver den udfordret, kommer 
meningstabet. Måske aner man ikke, 
hvornår man er i mål med arbejdet, og 
føler sig ikke anerkendt og set af chefen«, 
siger Mads Lindholm.

En karriere er en krusedulle
En årsag til fastbrændthed kan måske 
findes i en for snæver og ensporet opfat-

telse af karrieren som en stige, vi klatrer 
op ad. 

»En karriere er snarere en snoet vej, en 
sti med afstikkere eller en krusedulle«, 
siger Rie Thomsen, som mener, vi træn-
ger til at demokratisere begrebet karriere 
som noget, der er vedkommende for alle 
uanset arbejdsliv.

Mads Lindholm kalder ordet karrie-
re, der kommer af det latinske ‘carraria’, 
væddeløbsbane, for »forfærdeligt«.

»Det hænger så meget sammen med 

vores forståelse af succes målt i ydre ting: 
Hvad tjener jeg? Hvilken bil kører jeg i? 
Hvor meget magt har jeg?« 

Frivilligt arbejde sendte  
Jacob i en ny retning
Erhvervspsykologen opfordrer til, at man 
i stedet går efter egne værdier, og det 
gjorde Jacob Westergaard Madsen, der 
forlod et job som museumsinspektør på 
Arbejdermuseet til fordel for en usikker 
stilling i foreningen Andelsgaarde.

Dermed forlod han et job med fast god 
løn og privilegier i museumsverdenen: Et 
godt og trygt sted og bestemt ikke kedeligt.

Fokuser på din 
livstilfredshed 
i stedet for din 
karriere
Er du fastbrændt? Karriereforskere har udviklet begrebet fastbrændthed, 
som kan hjælpe os med at gå nye veje i karrieren. Ifølge en erhvervspsykolog 
skal vi fokusere mere på livstilfredshed end karriere, som har det med at 
måle succes på det ydre såsom indtægt, magt og ydre succes. 
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Mange oplever i løbet 
af et arbejdsliv at være 
faret vild eller ikke at 
kunne finde mening 
med opgaverne. Det 
kalder forskerne for 
fastbrændthed, som er 
en kompleks oplevelse 
af faglig uforløsthed og 
stagnation i jobbet.

»En karriere er i 
højere grad noget, 
der folder sig ud, 

end noget, du 
handler dig til«.

R I E T HOMSEN, PROF ESSOR I 
K A R R I ER EU DV I K L I NG
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Men Jacob Westergaard Madsen 
var blevet meget optaget af klima- 
og biodiversitetskrisen og arbejdede 
i sin fritid frivilligt i Andelsgaarde. 
En forening, hvis formål er at opkø-
be jord for at omlægge til bæredyg-
tigt, økologisk landbrug med mere 
plads til naturen.

Det gav ham så megen glæde, at 
han måtte »gå med mavefornem-
melsen«, da jobbet opstod.

»Noget meldte sig hos mig, da jeg 
kom ud på de frivillige arbejdsda-
ge. Jeg lavede noget, der flugtede 
med mine værdier, og jeg gjorde det 
i fællesskab med andre. Det gav mig 
energi og glæde og en stærk følelse 
af, at jeg lavede noget vigtigt«, for-
tæller han. 

»Det var en følelse, der overtrumfe-
de enhver bekymring om økonomi«, 
siger Jacob Westergaard Madsen.

Xenia vidste ikke, om  
isflagen ville smelte
Xenia Wolf har det ret skidt med 
noget, der bare minder om mødelo-
kaler. Efter sin ph.d. i tidlig foster-
udvikling og stamceller fik hun 
et velbetalt job hos Novo Nordisk. 
Efter nogle strukturelle ændringer 
blev det imidlertid stadig sværere 
for hende at gennemskue, hvornår 
hun havde gjort sit arbejde godt.

»Du får at vide, at hvis du gør 
sådan, er det godt. Så når du i mål, 
men målet er skiftet undervejs, og 
så er det alligevel ikke godt nok. Det 
var ikke gennemskueligt, hvad der 
skulle til«, siger hun.

»Som frivillig i Andelsgaarde 
lavede jeg noget, der flugtede 

med mine værdier, og jeg gjorde 
det i fællesskab med andre. Det 

gav en stærk følelse af at lave 
noget vigtigt og overtrumfede 

enhver bekymring om økonomi«, 
siger Jacob Westergaard 

Madsen, der forlod et godt job 
med fast løn og privilegier på 

Arbejdermuseet til fordel for et 
job i Andelsgaarde.
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»Den store forskel er, at 
jeg har det rigtig godt, 
og det var målet først og 
fremmest«, siger Xenia 
Wolf om sit skif te fra 
forsker til selvstændig 
kropsterapeut.

Det monotone arbejdsliv og 
manglende anerkendelse og mening 
skabte mistrivsel.

»Jeg havde ondt alle vegne, var 
trist og ked af det«, husker Xenia 
Wolf, som i dag er selvstændig 
med virksomheden Kropsvenlig, 
hvor hun hjælper folk med at slippe 
stress, angst og uro. Men vejen der-
til har dog langtfra været direkte 
og har budt på bump, sving og nye 
indsigter.

»Jeg anede jo ikke, hvad der kom 
i stedet. Jeg stod på en lillebit-
te isflage og vidste ikke, hvor den 
skulle sejle hen, eller om den bare 
smeltede«.

Hun har også tøvet undervejs og 
kæmpet med en følelse af at træde 
ned ad rangstigen karrieremæssigt.

»Jeg følte ikke, kropsterapi var så 
fint. Jeg var vant til, at folk sagde: 
»Wauw, du må virkelig være klog og 
god, når du har en ph.d.«. Modsat 
zoomede de fleste sådan lidt ud, når 
jeg sagde, jeg var kropsterapeut, 
fordi de ikke ved, hvad det er«.

»I dag er jeg ligeglad med, om 
folk ved, jeg også er ph.d. Jeg 
bruger det nogle gange markeds-
føringsmæssigt, fordi det giver 
troværdighed. Men det er ikke mig 
selv, jeg skal overbevise længere«, 
siger Xenia Wolf.

Artiklen er en sammenskrivning af 
en serie artikler om karriereskift på 
Akademikerbladet.dk, hvor du kan 
læse artikler om Jacob Westergaard 
Madsen, Xenia Wolf og andre i fuld 
længde. 

Fastbrændt?  
Det kan du gøre  
•  Tal om det. For eksempel med en karrierevejleder. 
•  Skab positiv energi. Lad dig inspirere til at tænke og  

gå i nye baner. 
•  Tænk på, at karriere ikke er en stige, men en  

uforudsigelig rejse, der kan slå sving, indtil du har  
det godt i dit arbejdsliv. 

 Læs mere om karriere og book en karrieresamtale  
med DM på dm.dk/din-karriere
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Humanistiske forskere  
orker ikke offentlig debat
Flere års beskyldninger om »fupforskning« har sat sine spor i de humanistiske  
forskningsmiljøer, viser rundspørge på Københavns Universitet. Mere end hver  
tredje forsker i rundspørgen vil ikke diskutere kontroversielle emner offentligt.

Forsvaret for ytringsfriheden har 
været en rød tråd i blandt andre 

folketingsmedlem Henrik Dahls (LA) flerårige 
kamp mod såkaldt ‘pseudovidenskab’ og ‘forsker-
aktivisme’ på universiteterne.

Ifølge Henrik Dahl foregiver en række forskere 
på særligt humaniora og samfundsvidenskab at 
være videnskabelige i deres arbejde, hvor de reelt 
er drevet af venstreorienterede politiske og ide-
ologiske dagsordner og et forsøg på at kortslutte 
den frie debat.

Men hvis Henrik Dahl og andre kæmper for det 
åbne, liberale demokrati, har kritikken af huma-
niora og samfundsvidenskab haft en paradoksal 
effekt.

For i stedet for at fremme den frie udveksling af 
ideer har kritikken fået mange forskere til at træk-
ke sig fra den offentlige debat. Det viser en rund-
spørge fra Akademikerbladet, som 155 ud af cirka 
700 inviterede forskere ved Det Humanistiske 
Fakultet ved Københavns Universitet (KU) har 
deltaget i. 

50 procent svarer, at kritikken har medført, at de 
i mindre grad har lyst til at deltage i den offentlige 
debat, og 37 procent svarer, at de vil afholde sig fra 
at ytre sig offentligt om kontroversielle emner. 

Angreb fører til selvcensur
I kommentarfeltet i rundspørgen peger mange 
på, at særligt angreb på navngivne forskere fra 
folketingsmedlemmer har påvirket dem.

»Vi kan stadig forske og undervise i det, vi vil. 
Men det er de store personlige omkostninger, 
som en politisk hetz rettet mod personer, der er 
farlig. Hvis jeg blev udvalgt og navngivet som 
»pseudoforsker« i pressen af en politiker eller 
anden magtfuld person i samfundet, som det er 
sket for nogle af mine kolleger, ville jeg ikke have 
lyst til at arbejde på universitetet«, svarer en for-
sker i rundspørgen. 

»Når politikere udpeger dygtige kolleger og 
misrepræsenterer deres forskning, så giver det 
offentligheden i bredere forstand carte blanche 
til at angribe forskere og deres troværdighed. Jeg 
har oplevet, at antallet af uopfordrede, hadefulde 
henvendelser er steget. Jeg passer mit arbejde, 
men mit arbejde indebærer ikke at blive udsat for 
chikane, når jeg deltager i den offentlige debat«, 
lyder det fra en anden forsker. 

Heine Andersen, professor emeritus ved 
Københavns Universitet, har i årevis beskæftiget 

sig med forskningsfrihed og netop advaret om, at 
angreb på navngivne forskere fra politisk side vil 
føre til selvcensur blandt forskere. 

»Det er et alvorligt problem for offentligheden, 
når den går glip af viden og perspektiver, der er 
vigtige for den offentlige debat. Og de områder, 
der har været under beskydning, fx integrations-
forskning, hjælper jo netop til at afklare, hvad der 
foregår i samfundet, og angår vigtige politiske 
emner. Går man glip af den viden, er det et demo-
kratisk problem«, siger han.  

På spørgsmålet om, hvad han mener om, at 
halvdelen af dem, der har svaret på rundspørgen, 
har en manglende lyst til at deltage, svarer Heine 
Andersen, at den manglende lyst til at deltage i 
offentlige debatter også er et selvstændigt pro-
blem for universitetet. 

»Når halvdelen ikke har lyst til at delta-
ge i den offentlige debat, så er det et højt tal. 
Universiteterne skal opmuntre forskerne til at 
deltage i den offentlige debat og støtte forskerne i 
at gøre det. Når man bliver ringet op af en journa-
list, så er man faktisk forpligtet til at svare. Så det 
er bekymrende, når halvdelen siger, at det har de 
ikke lyst til«.  

Ledelsen skal i brechen for forskerne
Brian Arly Jacobsen er tillidsrepræsentant ved 
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 
på KU. Ifølge ham er det en ledelsesopgave at gå i 
brechen for forskere, der rammes af kritikken.

»Det er lederne også blevet bedre til. Både når 
det gælder om at bakke op i selve debatten og 
med tiltag over for afledte effekter såsom trusler, 

»Jeg må desværre erkende, 
at lysten til at deltage i den 

offentlige debat er blevet 
svækket betydeligt af det 

mere og mere polariserede 
debatklima«.
FOR SK ER I RU N DSPØRGEN
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Humanistiske forskere  
orker ikke offentlig debat

ubehagelige mails osv. Vi har også fået mere fokus 
på kurser i medietræning. Det ændrer bare ikke ved, 
at vi står med et stort problem, når så mange ikke 
ønsker at optræde offentligt. Det bliver ledelsen nødt 
til at forholde sig til«, siger han. 

Forelagt resultaterne fra rundspørgen skriver 
dekan ved Det Humanistiske Faktuelt ved KU 
Kirsten Busch Nielsen i en kommentar, at »vi skal 
som universitet tage det meget seriøst, når en høj 
andel af forskerne siger, at de afholder sig fra at ytre 
sig i debatter om kontroversielle emner«.

»Vi har i det seneste år styrket vores fokus på, 
hvordan forskerne kan få professionel hjælp i for-
midlingssituationer. Formidling indgår i den enkel-
te forskers arbejde som en ret og en pligt, og når 
forskere påtager sig at indgå i debat, skal de ikke 
stå alene med det«, skriver hun og henviser blandt 
andet til, at fakultetet tilbyder rådgivning og medie-
træning i konkrete sager.

Fakultetet sætter også ind, når forskere eller forsk-
ningen udsættes for grove, nedvurderende ytringer. 

»I de tilfælde rådgiver og samarbejder vi med for-
skeren om, hvordan man kan sige fra og vise afsender 
og omverden, hvor grænserne i debatten går«, skriver 
hun.

Henrik Dahl er ikke vendt tilbage
Henrik Dahl har ikke reageret på en forespørgsel om 
et interview om rundspørgen. Men ifølge borgerlig 
debattør Rune Selsing, der også har kaldt navngivne 
forskere pseudoforskere, bør man skelne mellem kri-
tik fra politisk hold og kritik fra anden side.

»Uanset hvor sand kritikken er – og den er sand 
– er det selvfølgelig ikke ideelt, at den kommer fra 
politikere. Det fører forventeligt til bekymring. Det 
betyder naturligvis ikke, at politikerne skal afhol-
de sig fra at kritisere universiteterne, når de svig-
ter deres opgave«, skriver han i en kommentar til 
Akademikerbladet. 

Sådan svarer forskerne
i en rundspørge fra Akademikerbladet sendt til ca. 700 
forskere ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns 
Universitet, hvoraf 155 har svaret. 

 

 
Kritikken af forskningen ved humaniora  
har givet mig mindre lyst til at deltage i  
den offentlige debat.
 

50,3%*

28,5%**

 
Har betydet, at jeg vil afholde mig fra at ytre  
mig offentligt om kontroversielle emner.

37,4%*

35,3%**

 
 
 
*Enig eller helt enig
**Uenig eller helt uenig
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Humanistiske forskere  
orker ikke offentlig debat
Flere års beskyldninger om »fupforskning« har sat sine spor i de humanistiske  
forskningsmiljøer, viser rundspørge på Københavns Universitet. Mere end hver  
tredje forsker i rundspørgen vil ikke diskutere kontroversielle emner offentligt.

Forsvaret for ytringsfriheden har 
været en rød tråd i blandt andre 

folketingsmedlem Henrik Dahls (LA) flerårige 
kamp mod såkaldt ‘pseudovidenskab’ og ‘forsker-
aktivisme’ på universiteterne.

Ifølge Henrik Dahl foregiver en række forskere 
på særligt humaniora og samfundsvidenskab at 
være videnskabelige i deres arbejde, hvor de reelt 
er drevet af venstreorienterede politiske og ide-
ologiske dagsordner og et forsøg på at kortslutte 
den frie debat.

Men hvis Henrik Dahl og andre kæmper for det 
åbne, liberale demokrati, har kritikken af huma-
niora og samfundsvidenskab haft en paradoksal 
effekt.

For i stedet for at fremme den frie udveksling af 
ideer har kritikken fået mange forskere til at træk-
ke sig fra den offentlige debat. Det viser en rund-
spørge fra Akademikerbladet, som 155 ud af cirka 
700 inviterede forskere ved Det Humanistiske 
Fakultet ved Københavns Universitet (KU) har 
deltaget i. 

50 procent svarer, at kritikken har medført, at de 
i mindre grad har lyst til at deltage i den offentlige 
debat, og 37 procent svarer, at de vil afholde sig fra 
at ytre sig offentligt om kontroversielle emner. 

Angreb fører til selvcensur
I kommentarfeltet i rundspørgen peger mange 
på, at særligt angreb på navngivne forskere fra 
folketingsmedlemmer har påvirket dem.

»Vi kan stadig forske og undervise i det, vi vil. 
Men det er de store personlige omkostninger, 
som en politisk hetz rettet mod personer, der er 
farlig. Hvis jeg blev udvalgt og navngivet som 
»pseudoforsker« i pressen af en politiker eller 
anden magtfuld person i samfundet, som det er 
sket for nogle af mine kolleger, ville jeg ikke have 
lyst til at arbejde på universitetet«, svarer en for-
sker i rundspørgen. 

»Når politikere udpeger dygtige kolleger og 
misrepræsenterer deres forskning, så giver det 
offentligheden i bredere forstand carte blanche 
til at angribe forskere og deres troværdighed. Jeg 
har oplevet, at antallet af uopfordrede, hadefulde 
henvendelser er steget. Jeg passer mit arbejde, 
men mit arbejde indebærer ikke at blive udsat for 
chikane, når jeg deltager i den offentlige debat«, 
lyder det fra en anden forsker. 

Heine Andersen, professor emeritus ved 
Københavns Universitet, har i årevis beskæftiget 

sig med forskningsfrihed og netop advaret om, at 
angreb på navngivne forskere fra politisk side vil 
føre til selvcensur blandt forskere. 

»Det er et alvorligt problem for offentligheden, 
når den går glip af viden og perspektiver, der er 
vigtige for den offentlige debat. Og de områder, 
der har været under beskydning, fx integrations-
forskning, hjælper jo netop til at afklare, hvad der 
foregår i samfundet, og angår vigtige politiske 
emner. Går man glip af den viden, er det et demo-
kratisk problem«, siger han.  

På spørgsmålet om, hvad han mener om, at 
halvdelen af dem, der har svaret på rundspørgen, 
har en manglende lyst til at deltage, svarer Heine 
Andersen, at den manglende lyst til at deltage i 
offentlige debatter også er et selvstændigt pro-
blem for universitetet. 

»Når halvdelen ikke har lyst til at delta-
ge i den offentlige debat, så er det et højt tal. 
Universiteterne skal opmuntre forskerne til at 
deltage i den offentlige debat og støtte forskerne i 
at gøre det. Når man bliver ringet op af en journa-
list, så er man faktisk forpligtet til at svare. Så det 
er bekymrende, når halvdelen siger, at det har de 
ikke lyst til«.  

Ledelsen skal i brechen for forskerne
Brian Arly Jacobsen er tillidsrepræsentant ved 
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 
på KU. Ifølge ham er det en ledelsesopgave at gå i 
brechen for forskere, der rammes af kritikken.

»Det er lederne også blevet bedre til. Både når 
det gælder om at bakke op i selve debatten og 
med tiltag over for afledte effekter såsom trusler, 

»Jeg må desværre erkende, 
at lysten til at deltage i den 

offentlige debat er blevet 
svækket betydeligt af det 

mere og mere polariserede 
debatklima«.
FOR SK ER I RU N DSPØRGEN
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orker ikke offentlig debat

ubehagelige mails osv. Vi har også fået mere fokus 
på kurser i medietræning. Det ændrer bare ikke ved, 
at vi står med et stort problem, når så mange ikke 
ønsker at optræde offentligt. Det bliver ledelsen nødt 
til at forholde sig til«, siger han. 

Forelagt resultaterne fra rundspørgen skriver 
dekan ved Det Humanistiske Faktuelt ved KU 
Kirsten Busch Nielsen i en kommentar, at »vi skal 
som universitet tage det meget seriøst, når en høj 
andel af forskerne siger, at de afholder sig fra at ytre 
sig i debatter om kontroversielle emner«.

»Vi har i det seneste år styrket vores fokus på, 
hvordan forskerne kan få professionel hjælp i for-
midlingssituationer. Formidling indgår i den enkel-
te forskers arbejde som en ret og en pligt, og når 
forskere påtager sig at indgå i debat, skal de ikke 
stå alene med det«, skriver hun og henviser blandt 
andet til, at fakultetet tilbyder rådgivning og medie-
træning i konkrete sager.

Fakultetet sætter også ind, når forskere eller forsk-
ningen udsættes for grove, nedvurderende ytringer. 

»I de tilfælde rådgiver og samarbejder vi med for-
skeren om, hvordan man kan sige fra og vise afsender 
og omverden, hvor grænserne i debatten går«, skriver 
hun.

Henrik Dahl er ikke vendt tilbage
Henrik Dahl har ikke reageret på en forespørgsel om 
et interview om rundspørgen. Men ifølge borgerlig 
debattør Rune Selsing, der også har kaldt navngivne 
forskere pseudoforskere, bør man skelne mellem kri-
tik fra politisk hold og kritik fra anden side.

»Uanset hvor sand kritikken er – og den er sand 
– er det selvfølgelig ikke ideelt, at den kommer fra 
politikere. Det fører forventeligt til bekymring. Det 
betyder naturligvis ikke, at politikerne skal afhol-
de sig fra at kritisere universiteterne, når de svig-
ter deres opgave«, skriver han i en kommentar til 
Akademikerbladet. 

Sådan svarer forskerne
i en rundspørge fra Akademikerbladet sendt til ca. 700 
forskere ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns 
Universitet, hvoraf 155 har svaret. 
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Ledelsen på Det Humanistiske Fakultet på KU 
har iværksat flere tiltag for at støtte op om  
fakultetets forskningsformidling. Men forsker-
nes lyst til at optræde offentligt er svækket.
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Kritikken af »pseudovidenskab« har været rettet mod  
enkeltpersoner og humaniora og samfundsvidenskab  
generelt. Akademikerbladet har spurgt to forskere på 
Københavns Universitet om, hvordan de oplever kritikken. 

Hvad mener du om kritikken?
»Jeg har ikke været direkte i skudlinjen, 
men jeg føler mig alligevel ramt, fordi 
jeg blandt andet beskæftiger mig med 
glemte stemmer i historien. Men også 
på grund af det årelange angreb på hu-
manioras forskning og uddannelser. 
Tilsammen har det haft en kølende effekt 
på at formidle min forskning i offentlig-
heden. Man forbereder sig på angreb og 
overvejer hele tiden, om man overhove-
det har energi til at stille op«.
  
Har du sagt nej til at deltage i et 
interview?
»Nej, ikke direkte, men jeg har afholdt 
mig fra at blande mig i debatter, hvor jeg 
havde et fagligt belæg for at gøre det. 
Det hænger også sammen med en an-
den udfordring: Forskningsresultater er i 
stigende grad blevet offentlige, hvilket er 
positivt, men der er også en tendens til, at 
der offentligt er meget fokus på et ideal 
om »gode« eller »dårlige« forskningsret-
ninger eller -metoder«. 

Hvorfor er det et problem?
»Fordi sådan et ideal kan underminere 
det grundlæggende princip om forsk-
ningsfrihed. Altså at der skal være plads 
til forskellige og nye problemstillinger 
og metoder, også når vi forskere ikke er 
enige. Samt når nogle mener, at vi er for 
kritiske eller ligefrem kontroversielle. Men 
vi opdeler ikke forskningsretninger eller 
-metoder i gode eller dårlige på samme 
måde som nogle politikere og medier«.

Men hvordan skal vi så vide, hvilken 
forskning vi kan stole på?
»God videnskabelig praksis handler i ste-
det om at være troværdig og pålide-
lig. Og gennemsigtighed er et nøgleord. 
Gennemsigtighed om de spørgsmål, vi 
stiller, og hvordan vi undersøger dem. 
Netop for at andre forskere kan evaluere 
resultaterne og måske være uenige. Men 
ikke for at de kan angribe vores frihed til 
at vælge, hvad vi forsker i«. 

Men det er vel så bare et vilkår?
»Ja, men det er vanskeligt at formidle of-
fentligt. Ikke mindst for en humaniorafor-
sker. Tal på baggrund af data kan virke 

mere overbevisende end fx en tekstana-
lyse. Derfor er det også nemmere at an-
gribe humaniora end naturvidenskab. 
Også selvom der ligger antagelser og 
valg til grund i naturvidenskaben, lige-
som når kemikeren vælger at undersøge 
ét molekyle frem for et andet. Men i of-
fentligheden forbinder man mere resul-
tater med tal og grafer som objektive 
sandheder«.

Men her er det så, at nogle vil sige, at 
nogle humanioraforskeres valg medfø-
rer det rene vås?
»I mange etablerede videnskaber er val-
gene omkring problemstillinger og me-
toder ofte begrundet i en faglig tradition. 
Jeg tror, at nogle af de nyere forsknings-
retninger, som ofte møder kritik, er sær-
ligt sårbare, netop fordi valgene her er 
truffet på baggrund af synspunkter, som 
måske er kontroversielle for nogle. Men 
jeg oplever også, at den gennemsigtig-
hed omkring de valg, som netop er et 
princip for god videnskabelig praksis, bli-
ver brugt til politiske angreb og kritik af 
forskningsretningen«.
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Ledelsen på Det Humanistiske Fakultet på KU 
har iværksat flere tiltag for at støtte op om  
fakultetets forskningsformidling. Men forsker-
nes lyst til at optræde offentligt er svækket.
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Kritikken af »pseudovidenskab« har været rettet mod  
enkeltpersoner og humaniora og samfundsvidenskab  
generelt. Akademikerbladet har spurgt to forskere på 
Københavns Universitet om, hvordan de oplever kritikken. 

Hvad mener du om kritikken?
»Jeg har ikke været direkte i skudlinjen, 
men jeg føler mig alligevel ramt, fordi 
jeg blandt andet beskæftiger mig med 
glemte stemmer i historien. Men også 
på grund af det årelange angreb på hu-
manioras forskning og uddannelser. 
Tilsammen har det haft en kølende effekt 
på at formidle min forskning i offentlig-
heden. Man forbereder sig på angreb og 
overvejer hele tiden, om man overhove-
det har energi til at stille op«.
  
Har du sagt nej til at deltage i et 
interview?
»Nej, ikke direkte, men jeg har afholdt 
mig fra at blande mig i debatter, hvor jeg 
havde et fagligt belæg for at gøre det. 
Det hænger også sammen med en an-
den udfordring: Forskningsresultater er i 
stigende grad blevet offentlige, hvilket er 
positivt, men der er også en tendens til, at 
der offentligt er meget fokus på et ideal 
om »gode« eller »dårlige« forskningsret-
ninger eller -metoder«. 

Hvorfor er det et problem?
»Fordi sådan et ideal kan underminere 
det grundlæggende princip om forsk-
ningsfrihed. Altså at der skal være plads 
til forskellige og nye problemstillinger 
og metoder, også når vi forskere ikke er 
enige. Samt når nogle mener, at vi er for 
kritiske eller ligefrem kontroversielle. Men 
vi opdeler ikke forskningsretninger eller 
-metoder i gode eller dårlige på samme 
måde som nogle politikere og medier«.

Men hvordan skal vi så vide, hvilken 
forskning vi kan stole på?
»God videnskabelig praksis handler i ste-
det om at være troværdig og pålide-
lig. Og gennemsigtighed er et nøgleord. 
Gennemsigtighed om de spørgsmål, vi 
stiller, og hvordan vi undersøger dem. 
Netop for at andre forskere kan evaluere 
resultaterne og måske være uenige. Men 
ikke for at de kan angribe vores frihed til 
at vælge, hvad vi forsker i«. 

Men det er vel så bare et vilkår?
»Ja, men det er vanskeligt at formidle of-
fentligt. Ikke mindst for en humaniorafor-
sker. Tal på baggrund af data kan virke 

mere overbevisende end fx en tekstana-
lyse. Derfor er det også nemmere at an-
gribe humaniora end naturvidenskab. 
Også selvom der ligger antagelser og 
valg til grund i naturvidenskaben, lige-
som når kemikeren vælger at undersøge 
ét molekyle frem for et andet. Men i of-
fentligheden forbinder man mere resul-
tater med tal og grafer som objektive 
sandheder«.

Men her er det så, at nogle vil sige, at 
nogle humanioraforskeres valg medfø-
rer det rene vås?
»I mange etablerede videnskaber er val-
gene omkring problemstillinger og me-
toder ofte begrundet i en faglig tradition. 
Jeg tror, at nogle af de nyere forsknings-
retninger, som ofte møder kritik, er sær-
ligt sårbare, netop fordi valgene her er 
truffet på baggrund af synspunkter, som 
måske er kontroversielle for nogle. Men 
jeg oplever også, at den gennemsigtig-
hed omkring de valg, som netop er et 
princip for god videnskabelig praksis, bli-
ver brugt til politiske angreb og kritik af 
forskningsretningen«.
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Lektor Henriette Roued er lektor i digital 
kulturarv. For hende er gennemsigtighed 
et nøgleord i god videnskabelig praksis.

 
•  Lektor i digital  

humaniora siden 2017

•  Forsker og underviser i  
digital kulturarv med  
en baggrund i arkæologi

HENRIETTE  
ROUED
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Hvad mener du om kritikken af  
aktivistisk forskning?
»Den er langtfra ny. For 10-15 år siden 
blev klimaforskningen kaldt »politisk« 
eller ‘aktivistisk’ og altså ikke ‘objektiv’ 
nok. Der var diskussion om evidensen 
for menneskeskabt global opvarmning, 
og højrefløjen stillede spørgsmål til for-
skeres bias og pålidelighed. Nu er fokus 
flyttet til forskning i køn eller strukturel 
racisme. Mere end reel bekymring for 
videnskabelig lødighed er der igen tale 
om et ideologisk projekt«. 

Kan kritikerne have ret i, at nogle for-
skere opfører sig mere som politikere? 
»Det er uklart, hvad kritikken går på. 
Hvis man bare mener, at nogle forskere 
også er aktivister, så er det rigtigt. Men 
hvis det handler om, at der ikke må være 
normative dimensioner i forskning, så 
rammer det rigtig megen – ja, måske 
al – forskning. Og hvis forskere ‘opfø-
rer sig som politikere’, er de jo netop ikke 
aktivister i nogen meningsfuld forstand. 
Politikere arbejder gennem institutio-
nerne, aktivister udfordrer dem«.

Et eksempel: Henrik Dahl me-
ner, at islamforskeren Jakob 
Skovgaard-Petersen er aktivistisk og 
politiserende?  
»Det er påfaldende, at kritikken ofte går 
mod forskning, der bryder med et re-
aktionært verdensbillede. Og det er 
svært at se, hvorfor det gør fx Jakob 

Skovgaard-Petersen aktivistisk og ‘no-
torisk enøjet’. Han har skrevet en bog-
anmeldelse, som Dahl ikke kan lide, 
fordi Dahl godt kunne lide den bog, 
Skovgaard-Petersen kritiserer, som 
passer bedre ind i Dahls verdensbillede. 
Det afslører ret tydeligt, at det hand-
ler mere om et politisk projekt på høj-
refløjen end om bekymring for den frie 
forskning«.

Kan du pege på noget positivt, der er 
kommet ud af diskussionerne?
»For mit eget vedkommende har det 
været virkelig interessant at dykke ned 
i. Mit projekt handler om videnskabsak-
tivisme og har derfor taget en drejning 
sideløbende med debatten. Så det er et 
eksempel på, at det, der foregår i sam-
fundet, påvirker det, der foregår på 
universitetet. Med andre ord er der en 
vekselvirkning mellem det politiske liv og 
forskningen«. 

Har debatten medført en større 
forståelse for forskningen på 
universiteterne?
»Jeg synes, kritikerne har et ret forsimp-
let blik på videnskab. I hundrede år har 
der været en videnskabsteoretisk dis-
kussion, der beskæftiger sig med de her 
spørgsmål. Men den tradition interesse-
rer ikke politikerne, der taler til et andet 
publikum. Dahl er fx tit ude med en dybt 
forsimplet forståelse af naturvidenska-
belige normer, som så trækkes ned over 
humaniora og samfundsvidenskaberne. 
Det giver ikke meget mening, men ap-
pellerer til et bestemt publikum i den 
politiske debat«.
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Frederik Appel Olsens ph.d.-projekt 
tog en drejning takket være debat-
ten om pseudoforskning.

 
• ph.d.-studerende siden 2020

•  Skriver på en afhandling om  
videnskabsaktivisme i klimakri-
sen med baggrund i retorik

FREDERIK 
APPEL OLSEN

Er universitetet ved at blive 
ødelagt af krænkelsesparathed 

og krav om særrettigheder? Det hævder en 
række kritikere, der også beskylder 
navngivne forskere for at forfølge ideologi-
ske dagsordener forklædt som videnskab. 
Fx har folketingspolitikeren Henrik Dahl 
(LA) sagt, at dansk forskning i alt, hvad der 

har med migration og indvandring at gøre, i 
udgangspunktet er fuld af fup. Forskere, 
dekaner og rektorer har offentligt afvist 
beskyldningerne, men hvad mener 
forskerne, når man spørger dem anonymt? 
Er der noget om snakken? 155 humaniora-
forskere har givet deres mening tilkende i 
en rundspørge fra Akademikerbladet:

Forskere er uenige om  
identitets politik på universitetet
En rundspørge, som 155 forskere på humaniora på KU har deltaget i,  
viser, at cirka hver femte forsker mener, at den politiske kritik af ‘identitetspoli-
tikken’ på universitetet er berettiget. 

S LET  I K K E

55,8%

I  N O G E N  G R A D

16,3%

Kommentarer fra rundspørgen:

»Jeg er bange for, både at vi ikke gør nok 
for at dæmme op for det pres, vi før eller si-
den kommer til at opleve for fuld styrke fra 
aktivistiske woke-strømninger, og for politi-
kere, der synes, de har ret til at udstikke ret-
ningslinjerne for, hvad der er god forskning, 
og som intet problem har med at udhænge 
navngivne forskere fra talerstolen«.

»Åh, det er svært at svare på. På den ene 
side mener jeg, at debatten bør tages in-
ternt på universitetet, på den anden side op-
lever jeg ikke, at det rigtig lader sig gøre«.

I  H Ø J  G R A D

4,8%
Kommentarer fra rundspørgen:

»Jeg mener langtfra altid, at kritikken af identitetspo-
litikken har ret, men jeg mener, at det er dybt proble-
matisk, at kritikken ikke kan fremsættes uden at blive 
mødt med massiv og usaglig afvisning. Det viser en in-
stitution, der har mistet evnen til at rumme en diversitet 
af synspunkter. Diversitetspolitikken er totalt ødelæg-
gende for forskning og undervisning på humaniora«.

»Jeg oplever, at jeg har meget dygtige kolleger, som ar-
bejder med spændende spørgsmål om køn, seksualitet, 
race osv. Men forskningsmiljøerne er meget homo-
gene. Det er blandt kolleger en selvfølge, at man er 
venstreorienteret, og en særlig normativitet præger rig-
tig manges forskning og undervisning. Ikke alles. Men 
forskningen ville være godt tjent med større pluralitet og 
flere tilgange til humaniora«.

Kommentarer fra rundspørgen:

»Som jeg ser det, er kritikken funderet 
i højrefløjen og afspejler, at de pågæl-
dende politikere selv føler, at de er under 
angreb af humanistisk forskning. Havde 
humanistisk forskning mindet mere om en 
højreorienteret identitetspolitik, så havde 
der ikke være noget kritik fra den fløj«.

 
»At anerkende, at der er racisme og 
kønsbaseret og seksuel diskrimination 
i dette land, virker som en bitter pille at 
sluge. Så i stedet for at anerkende pro-
blemerne og gøre noget ved dem er det 
nemmere at angribe budbringerne i ste-
det for«.

»Det er et fatamorgana! Visse politikere 
har fuldstændig overtaget den ameri-
kanske højrefløjs søgte argumenter om, 
at en større eksplicitering af samfundets 
forudsætninger og deres konsekvenser 
for minoriteter og minoriserede borgere 
medfører indskrænkning i ytringsfri-
heden. Men det er vigtigt, at vi afdæk-
ker og problematiserer magtforholdene 
i samfundet. Hvis vi har idealer om, at 
alle mennesker skal behandles lige og 
har visse grundlæggende menneskeret-
tigheder, må vi påpege, når sprog, lov-
givning og kulturelle normer systematisk 
udelukker nogle borgere«.

I  M I N D R E  G R A D

23,1%

Kommentarer fra rundspørgen:

»Det er primært på kunsthisto-
rie, litteratur, dansk og kønsstu-
dier og måske på antropologi, at 
den politiske korrekthed har slået 
igennem. På resten af humaniora 
fylder det stort set intet«.

»Jeg er selv ret kritisk over for en 
række af de filosofiske antagel-
ser, som en del af den identitets-
politiske forskning synes at hvile 
på, og det må være legitimt at 
fremføre en sådan kritik i offent-
ligheden, men beskyldninger 
om »pseudoforskning« er dybt 
underlødige«.

»Der er isolerede eksempler på 
meget politiserende kolleger, 
der mener, at deres synspunk-
ter pr. definition er videnskabe-
lige sandheder. Et par af dem 
befinder sig på, hvad man ikke 
kan kalde andet end en aktivi-
stisk venstrefløj. Men man kan 

også fremdrage eksempler 
på en åbenlys højreorienteret 
politisering«.

»Der er måder at drive forskning 
på, der med en vis ret kan siges 
at være drevet af bestemte nor-
mative dagsordener (fx at lig-
hed er en fundamental værdi), 
og at de for så vidt er politiske, 
fordi de indbygget arbejder med 
bestemte mål som ønskværdige 
– også i forhold til identitets-
spørgsmål. Jeg er ikke altid enig 
i disse dagsordener, men jeg har 
endnu ikke mødt forskere, der er 
metodologisk uredelige eller ikke 
er villige til at udsætte deres ar-
bejde for kritik og forbedring. 
Så forstår jeg, hvad det er, når 
visse politikere peger på bestemt 
forskning som identitetspolitisk? 
Ja. Er jeg enig med dem i deres 
kritik? Absolut ikke«.

Mener du, at den 
politiske kritik af  
»identitetspolitik« 
   på universitetet   
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Hvad mener du om kritikken af  
aktivistisk forskning?
»Den er langtfra ny. For 10-15 år siden 
blev klimaforskningen kaldt »politisk« 
eller ‘aktivistisk’ og altså ikke ‘objektiv’ 
nok. Der var diskussion om evidensen 
for menneskeskabt global opvarmning, 
og højrefløjen stillede spørgsmål til for-
skeres bias og pålidelighed. Nu er fokus 
flyttet til forskning i køn eller strukturel 
racisme. Mere end reel bekymring for 
videnskabelig lødighed er der igen tale 
om et ideologisk projekt«. 

Kan kritikerne have ret i, at nogle for-
skere opfører sig mere som politikere? 
»Det er uklart, hvad kritikken går på. 
Hvis man bare mener, at nogle forskere 
også er aktivister, så er det rigtigt. Men 
hvis det handler om, at der ikke må være 
normative dimensioner i forskning, så 
rammer det rigtig megen – ja, måske 
al – forskning. Og hvis forskere ‘opfø-
rer sig som politikere’, er de jo netop ikke 
aktivister i nogen meningsfuld forstand. 
Politikere arbejder gennem institutio-
nerne, aktivister udfordrer dem«.

Et eksempel: Henrik Dahl me-
ner, at islamforskeren Jakob 
Skovgaard-Petersen er aktivistisk og 
politiserende?  
»Det er påfaldende, at kritikken ofte går 
mod forskning, der bryder med et re-
aktionært verdensbillede. Og det er 
svært at se, hvorfor det gør fx Jakob 

Skovgaard-Petersen aktivistisk og ‘no-
torisk enøjet’. Han har skrevet en bog-
anmeldelse, som Dahl ikke kan lide, 
fordi Dahl godt kunne lide den bog, 
Skovgaard-Petersen kritiserer, som 
passer bedre ind i Dahls verdensbillede. 
Det afslører ret tydeligt, at det hand-
ler mere om et politisk projekt på høj-
refløjen end om bekymring for den frie 
forskning«.

Kan du pege på noget positivt, der er 
kommet ud af diskussionerne?
»For mit eget vedkommende har det 
været virkelig interessant at dykke ned 
i. Mit projekt handler om videnskabsak-
tivisme og har derfor taget en drejning 
sideløbende med debatten. Så det er et 
eksempel på, at det, der foregår i sam-
fundet, påvirker det, der foregår på 
universitetet. Med andre ord er der en 
vekselvirkning mellem det politiske liv og 
forskningen«. 

Har debatten medført en større 
forståelse for forskningen på 
universiteterne?
»Jeg synes, kritikerne har et ret forsimp-
let blik på videnskab. I hundrede år har 
der været en videnskabsteoretisk dis-
kussion, der beskæftiger sig med de her 
spørgsmål. Men den tradition interesse-
rer ikke politikerne, der taler til et andet 
publikum. Dahl er fx tit ude med en dybt 
forsimplet forståelse af naturvidenska-
belige normer, som så trækkes ned over 
humaniora og samfundsvidenskaberne. 
Det giver ikke meget mening, men ap-
pellerer til et bestemt publikum i den 
politiske debat«.
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Er universitetet ved at blive 
ødelagt af krænkelsesparathed 

og krav om særrettigheder? Det hævder en 
række kritikere, der også beskylder 
navngivne forskere for at forfølge ideologi-
ske dagsordener forklædt som videnskab. 
Fx har folketingspolitikeren Henrik Dahl 
(LA) sagt, at dansk forskning i alt, hvad der 

har med migration og indvandring at gøre, i 
udgangspunktet er fuld af fup. Forskere, 
dekaner og rektorer har offentligt afvist 
beskyldningerne, men hvad mener 
forskerne, når man spørger dem anonymt? 
Er der noget om snakken? 155 humaniora-
forskere har givet deres mening tilkende i 
en rundspørge fra Akademikerbladet:

Forskere er uenige om  
identitets politik på universitetet
En rundspørge, som 155 forskere på humaniora på KU har deltaget i,  
viser, at cirka hver femte forsker mener, at den politiske kritik af ‘identitetspoli-
tikken’ på universitetet er berettiget. 
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16,3%

Kommentarer fra rundspørgen:

»Jeg er bange for, både at vi ikke gør nok 
for at dæmme op for det pres, vi før eller si-
den kommer til at opleve for fuld styrke fra 
aktivistiske woke-strømninger, og for politi-
kere, der synes, de har ret til at udstikke ret-
ningslinjerne for, hvad der er god forskning, 
og som intet problem har med at udhænge 
navngivne forskere fra talerstolen«.

»Åh, det er svært at svare på. På den ene 
side mener jeg, at debatten bør tages in-
ternt på universitetet, på den anden side op-
lever jeg ikke, at det rigtig lader sig gøre«.

I  H Ø J  G R A D

4,8%
Kommentarer fra rundspørgen:

»Jeg mener langtfra altid, at kritikken af identitetspo-
litikken har ret, men jeg mener, at det er dybt proble-
matisk, at kritikken ikke kan fremsættes uden at blive 
mødt med massiv og usaglig afvisning. Det viser en in-
stitution, der har mistet evnen til at rumme en diversitet 
af synspunkter. Diversitetspolitikken er totalt ødelæg-
gende for forskning og undervisning på humaniora«.

»Jeg oplever, at jeg har meget dygtige kolleger, som ar-
bejder med spændende spørgsmål om køn, seksualitet, 
race osv. Men forskningsmiljøerne er meget homo-
gene. Det er blandt kolleger en selvfølge, at man er 
venstreorienteret, og en særlig normativitet præger rig-
tig manges forskning og undervisning. Ikke alles. Men 
forskningen ville være godt tjent med større pluralitet og 
flere tilgange til humaniora«.

Kommentarer fra rundspørgen:

»Som jeg ser det, er kritikken funderet 
i højrefløjen og afspejler, at de pågæl-
dende politikere selv føler, at de er under 
angreb af humanistisk forskning. Havde 
humanistisk forskning mindet mere om en 
højreorienteret identitetspolitik, så havde 
der ikke være noget kritik fra den fløj«.

 
»At anerkende, at der er racisme og 
kønsbaseret og seksuel diskrimination 
i dette land, virker som en bitter pille at 
sluge. Så i stedet for at anerkende pro-
blemerne og gøre noget ved dem er det 
nemmere at angribe budbringerne i ste-
det for«.

»Det er et fatamorgana! Visse politikere 
har fuldstændig overtaget den ameri-
kanske højrefløjs søgte argumenter om, 
at en større eksplicitering af samfundets 
forudsætninger og deres konsekvenser 
for minoriteter og minoriserede borgere 
medfører indskrænkning i ytringsfri-
heden. Men det er vigtigt, at vi afdæk-
ker og problematiserer magtforholdene 
i samfundet. Hvis vi har idealer om, at 
alle mennesker skal behandles lige og 
har visse grundlæggende menneskeret-
tigheder, må vi påpege, når sprog, lov-
givning og kulturelle normer systematisk 
udelukker nogle borgere«.

I  M I N D R E  G R A D

23,1%

Kommentarer fra rundspørgen:

»Det er primært på kunsthisto-
rie, litteratur, dansk og kønsstu-
dier og måske på antropologi, at 
den politiske korrekthed har slået 
igennem. På resten af humaniora 
fylder det stort set intet«.

»Jeg er selv ret kritisk over for en 
række af de filosofiske antagel-
ser, som en del af den identitets-
politiske forskning synes at hvile 
på, og det må være legitimt at 
fremføre en sådan kritik i offent-
ligheden, men beskyldninger 
om »pseudoforskning« er dybt 
underlødige«.

»Der er isolerede eksempler på 
meget politiserende kolleger, 
der mener, at deres synspunk-
ter pr. definition er videnskabe-
lige sandheder. Et par af dem 
befinder sig på, hvad man ikke 
kan kalde andet end en aktivi-
stisk venstrefløj. Men man kan 

også fremdrage eksempler 
på en åbenlys højreorienteret 
politisering«.

»Der er måder at drive forskning 
på, der med en vis ret kan siges 
at være drevet af bestemte nor-
mative dagsordener (fx at lig-
hed er en fundamental værdi), 
og at de for så vidt er politiske, 
fordi de indbygget arbejder med 
bestemte mål som ønskværdige 
– også i forhold til identitets-
spørgsmål. Jeg er ikke altid enig 
i disse dagsordener, men jeg har 
endnu ikke mødt forskere, der er 
metodologisk uredelige eller ikke 
er villige til at udsætte deres ar-
bejde for kritik og forbedring. 
Så forstår jeg, hvad det er, når 
visse politikere peger på bestemt 
forskning som identitetspolitisk? 
Ja. Er jeg enig med dem i deres 
kritik? Absolut ikke«.
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Hundelort 
fra 
stenalderen

Peter Moe Astrup er 
marinarkæolog ved 

Moesgaard Museum. 
På Hjarnø lå to bopladser, der 

for 6.200 år siden – i slutningen af 
Ertebøllekulturen – havde et udsmid
ningslag på lavt vand ud for boplad
serne. Under vand er der et iltfattigt 
miljø, hvor organiske materialer ikke 
rådner og derfor kan aflejres. Her har 
dykkerne fundet enestående ting, 
som ikke bevares på land, blandt 
andet hjortetaksøkser med bevarede 
træskafter, fiskeredskaber, bemalede 
årer, snoreværk, tilspidsede træ pæle 

– og hundelort. Peter Moe Astrup 
fortæller:

»Vi har indtil nu fundet fire hunde
lorte, og det er første gang, der er fun
det så gamle ekskrementer fra hunde. 
De var fyldt med fiskeknogler, og man 
kan med massespektrometri fastslå, 
dels at de er fra hunde, dels at hunden 
har spist fisk af laksefamilien.

De ting, man oftest har fundet fra 
Ertebøllekulturen, har været det, som 
bevares bedst på land, såsom bearbej
det flint og knogler. 

Under vand, er der også bevaret 
blandt andet store mængder træ. Det 
har været dækket af sand og ålegræs 
i over 6.000 år, og siden ålegræsset 
forsvandt i begyndelsen af 30’erne, 
sandsynligvis på grund af en svam
pesygdom, har strømmen langsomt 
fritlagt udsmidningslaget. 

Vi har fundet redskabstyper, som 
vi ikke har set før, og som vi endnu 
ikke ved, hvordan stenalderfolket 
anvendte. Det er med til at give et 
helt nyt og mere detaljeret billede af 
Ertebøllekulturen. De kunne få det 
maksimale ud af de ressourcer, der 
fandtes omkring bopladsen, og så var 
de dygtige til træhåndværk. De havde 
fiskehegn og ruser, som de investere
de meget tid i at opføre. Derfor er det 
nærliggende at formode, at menne
skene gjorde krav på området, og at 
der var tale om helårsbosættelser. De 
var ikke et primitivt nomadefolk«.  

Peter Moe Astrup er marinarkæolog ved 
Moesgaard Museum og har dykket ved 
to bopladser, som lå på Hjarnø for 6.200 
år siden. Han har for første gang fundet 
hundelort fra stenalderen.  
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Hundelort 
fra 
stenalderen

Peter Moe Astrup er 
marinarkæolog ved 

Moesgaard Museum. 
På Hjarnø lå to bopladser, der 

for 6.200 år siden – i slutningen af 
Ertebøllekulturen – havde et udsmid
ningslag på lavt vand ud for boplad
serne. Under vand er der et iltfattigt 
miljø, hvor organiske materialer ikke 
rådner og derfor kan aflejres. Her har 
dykkerne fundet enestående ting, 
som ikke bevares på land, blandt 
andet hjortetaksøkser med bevarede 
træskafter, fiskeredskaber, bemalede 
årer, snoreværk, tilspidsede træ pæle 

– og hundelort. Peter Moe Astrup 
fortæller:

»Vi har indtil nu fundet fire hunde
lorte, og det er første gang, der er fun
det så gamle ekskrementer fra hunde. 
De var fyldt med fiskeknogler, og man 
kan med massespektrometri fastslå, 
dels at de er fra hunde, dels at hunden 
har spist fisk af laksefamilien.

De ting, man oftest har fundet fra 
Ertebøllekulturen, har været det, som 
bevares bedst på land, såsom bearbej
det flint og knogler. 

Under vand, er der også bevaret 
blandt andet store mængder træ. Det 
har været dækket af sand og ålegræs 
i over 6.000 år, og siden ålegræsset 
forsvandt i begyndelsen af 30’erne, 
sandsynligvis på grund af en svam
pesygdom, har strømmen langsomt 
fritlagt udsmidningslaget. 

Vi har fundet redskabstyper, som 
vi ikke har set før, og som vi endnu 
ikke ved, hvordan stenalderfolket 
anvendte. Det er med til at give et 
helt nyt og mere detaljeret billede af 
Ertebøllekulturen. De kunne få det 
maksimale ud af de ressourcer, der 
fandtes omkring bopladsen, og så var 
de dygtige til træhåndværk. De havde 
fiskehegn og ruser, som de investere
de meget tid i at opføre. Derfor er det 
nærliggende at formode, at menne
skene gjorde krav på området, og at 
der var tale om helårsbosættelser. De 
var ikke et primitivt nomadefolk«.  

Peter Moe Astrup er marinarkæolog ved 
Moesgaard Museum og har dykket ved 
to bopladser, som lå på Hjarnø for 6.200 
år siden. Han har for første gang fundet 
hundelort fra stenalderen.  
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I sommer omstødte 
USA’s højesteret ‘Roe 

mod Wade’-afgørelsen fra 1973, 
der sikrede retten til abort i hele 
USA. Det gav genlyd – også i 
Danmark – og pludselig kom der 
fokus på, at der er et sted i 
rigsfællesskabet, hvor der ikke er 
fri abort – nemlig på Færøerne.

Da Danmark fik fri abort frem 
til 12. graviditetsuge i 1973, 
beholdt Færøerne den oprindeli-
ge danske abortlov fra 1956, og 
den lov gælder den dag i dag på de 
18 øer i Nordatlanten.

En solid portion konservatis-
me og religiøsitet i det færøske 
samfund nævnes ofte som årsag 
til, at Færøerne holder fast i en 
meget striks abortlov.

»Det er også rigtigt«, for-
tæller Heini í Skorini, forsker 
ved Færøernes Universitet – 
Fróðskaparsetur Føroya. Men 
han har også flere forklaringer på 
situationen.

Heini í Skorini har studeret 
på både Færøernes Universitet 
og Københavns Universitet og 
sluttet af med en ph.d. ved King’s 
College i London. Nu har han sin 
daglige gang på det historiske og 
samfundsvidenskabelige fakul-
tet i den store, firkantede, grå 
bygning i det centrale Tórshavn 
som lektor, forsker og underviser.

Færinger er mere religiøse
»Færøerne skiller sig virkelig ud 
sammenlignet med det øvrige 
Norden«, siger han. 

Sammen med to kolleger har 
Heini í Skorini undersøgt og 
analyseret religionens rolle på 
Færøerne.

»Vi har stillet en række spørgs-
mål til et udvalg af færinger og 
sammenlignet med analyser 
fra Danmark, Norge, Sverige, 
Finland og Island. Vi har stillet 
spørgsmål som fx ‘hvor vigtig 
er religion i dit liv?’, ‘tror du på 
Gud?’ og ‘tror du på helvede?’«

»Fx siger over 60 procent af 
færingerne, at religion har en 
stor eller rimelig stor betydning 
for dem. På Island siger cirka 40 
procent det samme, og i de andre 
nordiske lande er det endnu færre. 
40 procent af de adspurgte færin-
ger siger, at de tror på helvede, 
og det er der ikke særligt mange i 
de andre nordiske lande, der gør. 
Færingerne skiller sig hele tiden 
klart ud i den slags spørgsmål«, 
fortæller Heini í Skorini.

Færøerne rundede i somme-
ren 2022 indbygger nummer 
54.000. Folkekirken er den klart 
største kirke, men indremissi-
on og brødremenigheden spil-
ler også en rolle i det kirkelige 
landskab.

Mission på færøsk  
– ikke på dansk
Men hvorfor spiller konservativ 
religion og konservative bevægel-
ser så stor en rolle på Færøerne? 
Det er der flere grunde til, men 
Heini í Skorini er sammen med 
kolleger dykket ned i færøsk 
historie og peger på en særlig 
vigtig periode, nemlig slutningen 
af 1800-tallet og begyndelsen af 
1900-tallet.

»Det er der, den danske folke-
kirke mister sit monopol«, slår 
han fast og fortsætter:

»På det tidspunkt kommer 
missionærer fra pinsebevægel-
sen i Norge og Sverige, indre-

Kampen for sproget og 
døden på havet skabte  
grobund for religion og  
konservatisme på 
Færøerne 
Færøerne har ikke fri abort som i Danmark, og i 
nordisk sammenhæng skiller de nordatlantiske 
øer sig klart ud. På universitetet i Tórshavn 
forsker Heini í Skorini i, hvorfor Færøerne er, som 
Færøerne er.

Heini í Skorini er forsker 
ved Færøernes Universitet 
i Tórshavn. Der er bud efter 
hans viden i debatter, og 
han holder foredrag på fx 
gymnasier og i foreninger af 
forskellig slags.  
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I sommer omstødte 
USA’s højesteret ‘Roe 

mod Wade’-afgørelsen fra 1973, 
der sikrede retten til abort i hele 
USA. Det gav genlyd – også i 
Danmark – og pludselig kom der 
fokus på, at der er et sted i 
rigsfællesskabet, hvor der ikke er 
fri abort – nemlig på Færøerne.

Da Danmark fik fri abort frem 
til 12. graviditetsuge i 1973, 
beholdt Færøerne den oprindeli-
ge danske abortlov fra 1956, og 
den lov gælder den dag i dag på de 
18 øer i Nordatlanten.

En solid portion konservatis-
me og religiøsitet i det færøske 
samfund nævnes ofte som årsag 
til, at Færøerne holder fast i en 
meget striks abortlov.

»Det er også rigtigt«, for-
tæller Heini í Skorini, forsker 
ved Færøernes Universitet – 
Fróðskaparsetur Føroya. Men 
han har også flere forklaringer på 
situationen.

Heini í Skorini har studeret 
på både Færøernes Universitet 
og Københavns Universitet og 
sluttet af med en ph.d. ved King’s 
College i London. Nu har han sin 
daglige gang på det historiske og 
samfundsvidenskabelige fakul-
tet i den store, firkantede, grå 
bygning i det centrale Tórshavn 
som lektor, forsker og underviser.

Færinger er mere religiøse
»Færøerne skiller sig virkelig ud 
sammenlignet med det øvrige 
Norden«, siger han. 

Sammen med to kolleger har 
Heini í Skorini undersøgt og 
analyseret religionens rolle på 
Færøerne.

»Vi har stillet en række spørgs-
mål til et udvalg af færinger og 
sammenlignet med analyser 
fra Danmark, Norge, Sverige, 
Finland og Island. Vi har stillet 
spørgsmål som fx ‘hvor vigtig 
er religion i dit liv?’, ‘tror du på 
Gud?’ og ‘tror du på helvede?’«

»Fx siger over 60 procent af 
færingerne, at religion har en 
stor eller rimelig stor betydning 
for dem. På Island siger cirka 40 
procent det samme, og i de andre 
nordiske lande er det endnu færre. 
40 procent af de adspurgte færin-
ger siger, at de tror på helvede, 
og det er der ikke særligt mange i 
de andre nordiske lande, der gør. 
Færingerne skiller sig hele tiden 
klart ud i den slags spørgsmål«, 
fortæller Heini í Skorini.

Færøerne rundede i somme-
ren 2022 indbygger nummer 
54.000. Folkekirken er den klart 
største kirke, men indremissi-
on og brødremenigheden spil-
ler også en rolle i det kirkelige 
landskab.

Mission på færøsk  
– ikke på dansk
Men hvorfor spiller konservativ 
religion og konservative bevægel-
ser så stor en rolle på Færøerne? 
Det er der flere grunde til, men 
Heini í Skorini er sammen med 
kolleger dykket ned i færøsk 
historie og peger på en særlig 
vigtig periode, nemlig slutningen 
af 1800-tallet og begyndelsen af 
1900-tallet.

»Det er der, den danske folke-
kirke mister sit monopol«, slår 
han fast og fortsætter:

»På det tidspunkt kommer 
missionærer fra pinsebevægel-
sen i Norge og Sverige, indre-

Kampen for sproget og 
døden på havet skabte  
grobund for religion og  
konservatisme på 
Færøerne 
Færøerne har ikke fri abort som i Danmark, og i 
nordisk sammenhæng skiller de nordatlantiske 
øer sig klart ud. På universitetet i Tórshavn 
forsker Heini í Skorini i, hvorfor Færøerne er, som 
Færøerne er.

Heini í Skorini er forsker 
ved Færøernes Universitet 
i Tórshavn. Der er bud efter 
hans viden i debatter, og 
han holder foredrag på fx 
gymnasier og i foreninger af 
forskellig slags.  
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»Det var en kæmpe omvælt-
ning. Især da fiskerbådene blev 
større og større og begyndte at 
sejle langt ud på havet. Det med-
førte forlis, død og ulykke. Hvis 
en båd med 15 mand gik ned, så 
blev en hel bygd påvirket. Næsten 
en hel generation af drenge og 
mænd i en bygd kunne gå bort på 
den måde«, siger Heini í Skorini, 
som mener, det er nærliggende at 
tænke, at sådan en tragisk virke-
lighed har styrket efterspørgslen 
efter en mere personlig – måske 
også mere radikal – kristendom. 

»Færøske missionærer var 
meget aktive, de rejste rundt til 
bygderne, mødte enker, holdt fæl-
les andagter og den slags. Og ski-
bene blev de nye missionsmarker 
for de nye bevægelser«, siger han.

Store skikkelser i front
Heini í Skorini kunne blive ved 
med at sætte fingeren på proces-
ser i det færøske samfund, der 
har formet øerne. 

»Det er også vigtigt at vide, 
at nogle personer har spillet 
afgørende roller og sat spor i det 
religiøse landskab på Færøerne. 
Det er fx kendte erhvervsledere 
og politikere, der var vigtige for 
fx brødremenigheden. Og der er 
også nutidige skikkelser i politik 
og erhvervsliv, som er aktive i 
de forskellige frikirker uden for 
folkekirken«.

Han peger på, at fx storrede-
ren J.F. Kjølbro lod sig gendøbe 

til brødremenigheden for cirka 
100 år siden. Han finansierede 
menighedshuse på øerne og fik 
stor indflydelse på brødremenig-
hedens stærke stilling i fiskeriby-
en Klaksvik, som er Færøernes 
næststørste by.

Om Færøernes regering på et 
tidspunkt vil slække på den strik-
se abortlov, tør Heini í Skorini 
ikke spå om. Der er debat om 
abortloven, men, siger han, der 
er også kræfter, der vil gøre den 
endnu strengere. Så det kan fak-
tisk gå begge veje.  

mission i Danmark og brødreme-
nigheden i Storbritannien. De 
kommer til Island på samme tid, 
men modsat Island får missio-
nærerne fodfæste på Færøerne«. 

»Den danske folkekirke på 
Færøerne blev betragtet som en 
kolonial institution. Salmerne 
blev sunget på dansk, og bønner-
ne var på dansk. De nye vækkel-
sesbevægelser var langt mere 
progressive i kampen for det fær-
øske sprog og kom med prædike-
ner, salmer og bønner på færøsk, 
selv om det officielle sprog var 
dansk. Og ret vigtigt, så over-
satte de biblen til færøsk, langt 
tidligere end folkekirken gjorde«, 
siger Heini í Skorini.

Død og ulykker på havet  
skabte radikal kristendom
Dernæst, siger Heini í Skorini, 
skal man kigge på Færøernes 
forvandling fra bondesamfund 
til fiskerisamfund, som skete 
fra slutningen af 1800-tallet og 
begyndelsen af 1900-tallet.

Færøernes 
Universitet 
Færøernes Universitet – 
Fróðskaparsetur Føroya – er 
Færøernes eneste universitet. 
Universitetet har fem fakulteter: 
færøsk sprog og litteratur, sund-
hedsvidenskab, undervisning, hi-
storie og samfundsvidenskab, 
videnskab og teknologi.
For tiden tilbydes 14 bachelor-
uddannelser og 8 kandidatud-
dannelser. 20 ph.d.-studerende 
er lige nu indskrevet ved 
universitetet.

Studerende:  
Studieåret 22/23: cirka 1.050.

Ansatte:  
I alt 158 fordelt på 117 akademiske 
undervisere og 41 administrative 
medarbejdere.
Kilde: www.setur.fo

Abort på Færøerne
Ifølge abortloven fra 1956 er der fire 
lovlige grunde til abort:
1)  Fare for kvindens liv eller helbred.
2) Voldtægt eller incest.
3) Fosteret lider af alvorlig eller 

uhelbredelig sygdom.
4) Kvinden skønnes uegnet til at tage 

vare på et barn.
I 2021 blev der udført 32 aborter på 
Færøerne, og de seneste 8 år har 
der i gennemsnit været 25 abor-
ter årligt.
Kilde: Færøernes Statistik, www.hagstova.fo

»Vækkelsesbevægelserne 
var langt mere progressive 

i kampen for det færøske 
sprog, end folkekirken var«.

H EI N I Í SKOR I N I

Voxpop
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Et spørgsmål  
om tid 
Gunnhild Persson, 28 år, har  
netop færdiggjort en M.S.Sc. 

Jeg var med til at stifte Frítt Val – som 
går ind for fri abort – i 2018. Vi var 
nogle, der mente, der manglede et 
fællesskab for den sag. Jo mere vi ta-
ler om fri abort, jo mindre tabu. I mine 
fem år på universitetet synes jeg også, 
der er sket noget. For selv om em-
net kan være svært, synes jeg, der er 
flere i dag, der tør sige, at de er for 
fri abort, så tabuet bliver mindre og 
mindre.

Danmark skal ikke blande sig i 
abortlovgivningen på Færøerne, det 
vil være helt forkert og virke nærmest 
kolonialistisk. Vi skal tage en grun-
dig debat her på Færøerne, og de-
batten er også for alvor startet i løbet 
af sommeren og efteråret, hvor flere 
politikere har meldt sig ind i debat-
ten. Abort har i mange år ikke været 
diskuteret i Lagtinget, det har været 
et non-issue, hvor både de, der øn-
sker en liberal abortlov, og de, der vil 
bevare en restriktiv lov – eller gøre 
den endnu mere restriktiv – har tø-
vet med at tage debatten op. En af 
grundene er måske, at begge sider er 
bange for, hvordan en ny lovgivning 
vil komme til at se ud, om den vil blive 
endnu strammere eller mere liberal.

Det ser ud til, at flere politikere nu 
er enige om, at abortloven, som er fra 
1956, i hvert fald må ændres. Jeg tror 
bare, det er et spørgsmål om, hvor-
når vi får en ny lov, og hvordan den 
kommer til at se ud.

VI HAR SPURGT TRE STUDERENDE VED 
FÆRØERNES UNIVERSITET OM DERES SYN 

PÅ FÆRØERNES ABORTLOVGIVNING OG 
DEBATTEN OM DEN.

Voxpop
Danmark skal 
blande sig 
udenom
Birita Matras Petersen, 26 år, 
historiestuderende

Her på universitetet tror jeg, at der er 
både tilhængere og modstandere af 
fri abort. Vi er jo ikke ens, men har for-
skellige politiske holdninger og kom-
mer fra både by og bygd. Jeg taler om 
abort med studerende på universite-
tet, men emnet fylder noget mere på 
de sociale medier.

Nogle opfatter det som forkert, at 
danske politikere blander sig i abort-
debatten på Færøerne. Det kan fak-
tisk få den modsatte virkning, for når 
lige præcis danskere fortæller os, 
hvad vi skal, så kan det give bagslag.

For mig er abort et spørgsmål om 
ligestilling og magt. Hvem har retten 
til at bestemme over en kvindes krop? 
Svaret er, at det har kvinden. Kvinder 
kan selv reflektere over deres situa-
tion – socialt, økonomisk og psykolo-
gisk – og tage en beslutning om, hvad 
der er bedst for dem. Jeg savner em-
pati og evnen til at sætte sig i en an-
dens situation.

Debatten har været hård. Kvinder, 
der er tilhængere af abort, er ble-
vet beskyldt for at være mordere og 
egoister, men på det seneste er reto-
rikken blevet blødere, og abortmod-
standerne taler nu om retten til liv i 
stedet for. 

Færøerne er et familiebaseret 
samfund, uanset om du er religiøs el-
ler ej – det viser en del forskning. 
Modstand mod abort hænger ikke 
nødvendigvis sammen med religion, 
men kan ofte gøre det. På Færøerne 
er det ikke så usædvanligt at få et 
barn som ret ung kvinde. Familien vil 
sige: »Vi skal nok hjælpe dig med bar-
net«. Det at få børn opfattes som no-
get positivt, det er et herskende ideal 
på Færøerne. Vores værdier er nok 
mere traditionelle på det område.

Abort er et  
sensitivt emne
Sigrið Leivsdóttir, 24 år, er i gang med 
en M.S.Sc. i politik og administration
 
Jeg mener grundlæggende, at den 
nuværende abortlov er for restriktiv 
og ønsker fri abort, fordi kvinder bør 
have ret til at bestemme over egen 
krop. 

I år gik jeg med i Frítt Val, som er 
en organisation, der kæmper for fri 
abort på Færøerne. Vi afholder for-
skellige arrangementer og debatter. 
Vi samler fx også kvinders histo-
rier om at have fået en abort. På den 
måde viser vi, at det handler om rig-
tige mennesker og ikke tal og stati-
stik. At der er flere kvinder, der ikke 
fortryder deres valg. Abort er stadig 
tabu på Færøerne, og det er ikke no-
get, man taler om med alle og enhver. 
Meget få kvinder står åbent frem og 
siger, at de har fået en abort. 

Den nuværende lovgivning er me-
get problematisk. En kvinde, der øn-
sker abort, skal navigere rundt i de 
fire grunde til en lovlig abort. Beder 
hun sin læge om abort, kan hun 
komme i en situation, hvor hun må 
overdrive fx psykiske problemer i 
håb om at få lov til at få en abort. 
Overdrivelser, der så kommer til at 
stå i hendes journal. Ressourcestærke 
kvinder kan rejse til Danmark og be-
tale sig fra det på en privatklinik.

Jeg tog min BA på et universi-
tet i London, og der talte jeg med 
mine medstuderende om abortlov-
givning, specielt efter Roe vs. Wade-
afgørelsen i USA’s højesteret. Der 
oplevede jeg, at flere var meget over-
raskede over, at vi ikke har abortret-
tigheder på Færøerne, og der var 
også flere danskere, der ikke vid-
ste det. 



3
8

-3
9

K
u

ltu
rforskel

D M  A K A D E M I K E R B L A D E T  0 6  •  D E C E M B E R  2 0 2 2

»Det var en kæmpe omvælt-
ning. Især da fiskerbådene blev 
større og større og begyndte at 
sejle langt ud på havet. Det med-
førte forlis, død og ulykke. Hvis 
en båd med 15 mand gik ned, så 
blev en hel bygd påvirket. Næsten 
en hel generation af drenge og 
mænd i en bygd kunne gå bort på 
den måde«, siger Heini í Skorini, 
som mener, det er nærliggende at 
tænke, at sådan en tragisk virke-
lighed har styrket efterspørgslen 
efter en mere personlig – måske 
også mere radikal – kristendom. 

»Færøske missionærer var 
meget aktive, de rejste rundt til 
bygderne, mødte enker, holdt fæl-
les andagter og den slags. Og ski-
bene blev de nye missionsmarker 
for de nye bevægelser«, siger han.

Store skikkelser i front
Heini í Skorini kunne blive ved 
med at sætte fingeren på proces-
ser i det færøske samfund, der 
har formet øerne. 

»Det er også vigtigt at vide, 
at nogle personer har spillet 
afgørende roller og sat spor i det 
religiøse landskab på Færøerne. 
Det er fx kendte erhvervsledere 
og politikere, der var vigtige for 
fx brødremenigheden. Og der er 
også nutidige skikkelser i politik 
og erhvervsliv, som er aktive i 
de forskellige frikirker uden for 
folkekirken«.

Han peger på, at fx storrede-
ren J.F. Kjølbro lod sig gendøbe 

til brødremenigheden for cirka 
100 år siden. Han finansierede 
menighedshuse på øerne og fik 
stor indflydelse på brødremenig-
hedens stærke stilling i fiskeriby-
en Klaksvik, som er Færøernes 
næststørste by.

Om Færøernes regering på et 
tidspunkt vil slække på den strik-
se abortlov, tør Heini í Skorini 
ikke spå om. Der er debat om 
abortloven, men, siger han, der 
er også kræfter, der vil gøre den 
endnu strengere. Så det kan fak-
tisk gå begge veje.  

mission i Danmark og brødreme-
nigheden i Storbritannien. De 
kommer til Island på samme tid, 
men modsat Island får missio-
nærerne fodfæste på Færøerne«. 

»Den danske folkekirke på 
Færøerne blev betragtet som en 
kolonial institution. Salmerne 
blev sunget på dansk, og bønner-
ne var på dansk. De nye vækkel-
sesbevægelser var langt mere 
progressive i kampen for det fær-
øske sprog og kom med prædike-
ner, salmer og bønner på færøsk, 
selv om det officielle sprog var 
dansk. Og ret vigtigt, så over-
satte de biblen til færøsk, langt 
tidligere end folkekirken gjorde«, 
siger Heini í Skorini.

Død og ulykker på havet  
skabte radikal kristendom
Dernæst, siger Heini í Skorini, 
skal man kigge på Færøernes 
forvandling fra bondesamfund 
til fiskerisamfund, som skete 
fra slutningen af 1800-tallet og 
begyndelsen af 1900-tallet.

Færøernes 
Universitet 
Færøernes Universitet – 
Fróðskaparsetur Føroya – er 
Færøernes eneste universitet. 
Universitetet har fem fakulteter: 
færøsk sprog og litteratur, sund-
hedsvidenskab, undervisning, hi-
storie og samfundsvidenskab, 
videnskab og teknologi.
For tiden tilbydes 14 bachelor-
uddannelser og 8 kandidatud-
dannelser. 20 ph.d.-studerende 
er lige nu indskrevet ved 
universitetet.

Studerende:  
Studieåret 22/23: cirka 1.050.

Ansatte:  
I alt 158 fordelt på 117 akademiske 
undervisere og 41 administrative 
medarbejdere.
Kilde: www.setur.fo

Abort på Færøerne
Ifølge abortloven fra 1956 er der fire 
lovlige grunde til abort:
1)  Fare for kvindens liv eller helbred.
2) Voldtægt eller incest.
3) Fosteret lider af alvorlig eller 

uhelbredelig sygdom.
4) Kvinden skønnes uegnet til at tage 

vare på et barn.
I 2021 blev der udført 32 aborter på 
Færøerne, og de seneste 8 år har 
der i gennemsnit været 25 abor-
ter årligt.
Kilde: Færøernes Statistik, www.hagstova.fo

»Vækkelsesbevægelserne 
var langt mere progressive 

i kampen for det færøske 
sprog, end folkekirken var«.

H EI N I Í SKOR I N I

Voxpop
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Et spørgsmål  
om tid 
Gunnhild Persson, 28 år, har  
netop færdiggjort en M.S.Sc. 

Jeg var med til at stifte Frítt Val – som 
går ind for fri abort – i 2018. Vi var 
nogle, der mente, der manglede et 
fællesskab for den sag. Jo mere vi ta-
ler om fri abort, jo mindre tabu. I mine 
fem år på universitetet synes jeg også, 
der er sket noget. For selv om em-
net kan være svært, synes jeg, der er 
flere i dag, der tør sige, at de er for 
fri abort, så tabuet bliver mindre og 
mindre.

Danmark skal ikke blande sig i 
abortlovgivningen på Færøerne, det 
vil være helt forkert og virke nærmest 
kolonialistisk. Vi skal tage en grun-
dig debat her på Færøerne, og de-
batten er også for alvor startet i løbet 
af sommeren og efteråret, hvor flere 
politikere har meldt sig ind i debat-
ten. Abort har i mange år ikke været 
diskuteret i Lagtinget, det har været 
et non-issue, hvor både de, der øn-
sker en liberal abortlov, og de, der vil 
bevare en restriktiv lov – eller gøre 
den endnu mere restriktiv – har tø-
vet med at tage debatten op. En af 
grundene er måske, at begge sider er 
bange for, hvordan en ny lovgivning 
vil komme til at se ud, om den vil blive 
endnu strammere eller mere liberal.

Det ser ud til, at flere politikere nu 
er enige om, at abortloven, som er fra 
1956, i hvert fald må ændres. Jeg tror 
bare, det er et spørgsmål om, hvor-
når vi får en ny lov, og hvordan den 
kommer til at se ud.

VI HAR SPURGT TRE STUDERENDE VED 
FÆRØERNES UNIVERSITET OM DERES SYN 

PÅ FÆRØERNES ABORTLOVGIVNING OG 
DEBATTEN OM DEN.

Voxpop
Danmark skal 
blande sig 
udenom
Birita Matras Petersen, 26 år, 
historiestuderende

Her på universitetet tror jeg, at der er 
både tilhængere og modstandere af 
fri abort. Vi er jo ikke ens, men har for-
skellige politiske holdninger og kom-
mer fra både by og bygd. Jeg taler om 
abort med studerende på universite-
tet, men emnet fylder noget mere på 
de sociale medier.

Nogle opfatter det som forkert, at 
danske politikere blander sig i abort-
debatten på Færøerne. Det kan fak-
tisk få den modsatte virkning, for når 
lige præcis danskere fortæller os, 
hvad vi skal, så kan det give bagslag.

For mig er abort et spørgsmål om 
ligestilling og magt. Hvem har retten 
til at bestemme over en kvindes krop? 
Svaret er, at det har kvinden. Kvinder 
kan selv reflektere over deres situa-
tion – socialt, økonomisk og psykolo-
gisk – og tage en beslutning om, hvad 
der er bedst for dem. Jeg savner em-
pati og evnen til at sætte sig i en an-
dens situation.

Debatten har været hård. Kvinder, 
der er tilhængere af abort, er ble-
vet beskyldt for at være mordere og 
egoister, men på det seneste er reto-
rikken blevet blødere, og abortmod-
standerne taler nu om retten til liv i 
stedet for. 

Færøerne er et familiebaseret 
samfund, uanset om du er religiøs el-
ler ej – det viser en del forskning. 
Modstand mod abort hænger ikke 
nødvendigvis sammen med religion, 
men kan ofte gøre det. På Færøerne 
er det ikke så usædvanligt at få et 
barn som ret ung kvinde. Familien vil 
sige: »Vi skal nok hjælpe dig med bar-
net«. Det at få børn opfattes som no-
get positivt, det er et herskende ideal 
på Færøerne. Vores værdier er nok 
mere traditionelle på det område.

Abort er et  
sensitivt emne
Sigrið Leivsdóttir, 24 år, er i gang med 
en M.S.Sc. i politik og administration
 
Jeg mener grundlæggende, at den 
nuværende abortlov er for restriktiv 
og ønsker fri abort, fordi kvinder bør 
have ret til at bestemme over egen 
krop. 

I år gik jeg med i Frítt Val, som er 
en organisation, der kæmper for fri 
abort på Færøerne. Vi afholder for-
skellige arrangementer og debatter. 
Vi samler fx også kvinders histo-
rier om at have fået en abort. På den 
måde viser vi, at det handler om rig-
tige mennesker og ikke tal og stati-
stik. At der er flere kvinder, der ikke 
fortryder deres valg. Abort er stadig 
tabu på Færøerne, og det er ikke no-
get, man taler om med alle og enhver. 
Meget få kvinder står åbent frem og 
siger, at de har fået en abort. 

Den nuværende lovgivning er me-
get problematisk. En kvinde, der øn-
sker abort, skal navigere rundt i de 
fire grunde til en lovlig abort. Beder 
hun sin læge om abort, kan hun 
komme i en situation, hvor hun må 
overdrive fx psykiske problemer i 
håb om at få lov til at få en abort. 
Overdrivelser, der så kommer til at 
stå i hendes journal. Ressourcestærke 
kvinder kan rejse til Danmark og be-
tale sig fra det på en privatklinik.

Jeg tog min BA på et universi-
tet i London, og der talte jeg med 
mine medstuderende om abortlov-
givning, specielt efter Roe vs. Wade-
afgørelsen i USA’s højesteret. Der 
oplevede jeg, at flere var meget over-
raskede over, at vi ikke har abortret-
tigheder på Færøerne, og der var 
også flere danskere, der ikke vid-
ste det. 
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Ph.d.-stipendiat Turið Nolsøe forsker i 
danske mediers dækning af Færøernes 
abortlovgivning. Hun ser en tendens til, at 
journalistikken tager afsæt i forestillinger om 
‘dem og os’ og motorveje kontra uldne får.

Hun sætter  
journalistik  
om abort  
under lup

»Når den journalistiske dækning bruger det, 
jeg kalder kolonialistisk retorik, der er base-
ret på billeder af et tilbagestående færøsk 
samfund, der har brug for danske politi-
keres hjælp, forhindrer det en mere pro-
duktiv samtale om, hvordan Færøernes og 
Danmarks forhold kan ses som et mere lige-
stillet samarbejde, hvor kritik af hinanden er 
legitim. Sådan som spillereglerne er i inter-
national politik«, siger Turid Nolsøe, som er i 
gang med en ph.d. om danske mediers dæk-
ning af abortlovgivningen på Færøerne.

når man kører ud af Torshavn – 
noget med at man ikke kører på 
flersporede motorveje og forbi 
storcentre som City2 og Fields, 
men i stedet har udsigt til får 
med horn i panden, der går rundt 
og græsser, skriggrønne fjelde og 
bjerge. Kontraster trækkes op, 
og Færøerne bliver til det lille, 
landlige og provinsielle sted over 
for det større og mere moder-
ne Danmark«, fortæller Turið 
Nolsøe.

»Så det, jeg ser i denne dæk-
ning, er lige så meget et udtryk 
for en dansk selvforståelse, og 
hvordan journalister cementerer 
opfattelsen af Danmark som et 
frisindet land, når det kommer til 
reproduktive rettigheder«.

Bloktilskud blandes med abort
De 18 øer ses med andre ord ud 
fra faste opfattelser og i relati-
on til noget dansk. Umiddelbart 
er der ikke noget overrasken-
de i det, mener Turið Nolsøe, 
men det risikerer at skabe en 
uheldig ramme for, hvad »vi« 
skal gøre med »dem«. For noget 
andet, Turið Nolsøe kan se i sin 
forskning, er historier om, at 
Danmark bør gøre noget ved den 
strikse abortlov på Færøerne, 
fordi Færøerne er en del af 
rigsfællesskabet.

»Et tilbagevendende tema er 
danske politikeres handlekraft 
over for Færøerne, og hvordan 
de fx kunne lovgive sig til fri 
abort i hele rigsfællesskabet eller 
måske trække i bloktilskuddet 
til Færøerne. Den slags oplæg 
til juridisk handlekraft forplum-
rer spørgsmålet om, hvordan 
Danmark kan lægge pres på 
Færøerne for at lave loven om«, 
siger Turið Nolsøe.

Frygten for kolonialisme
Folketinget kan ikke blande sig i 
Færøernes abortlovgivning, for 
det ville blive et frontalt sam-
menstød med hjemmestyreloven 
fra 1948 og overtagelsesloven 
fra 2005 om de færøske myndig-
heders overtagelse af sager og 
sagsområder. Sidstnævnte lov 
betyder, at abortlovgivning siden 
2018 har været et rent færøsk 
anliggende. 

Hvis – mener Turið Nolsøe – 
danske journalister researche-
de mere og kendte juraen, ville 
det ikke være relevant at blande 

fx bloktilskud, hjemmestyre og 
rigsfællesskab ind i dækningen 
af den færøske abortlovgivning.

»I stedet for at handle om 
danske politikeres pligt eller ret 
til retorisk at forsøge at påvirke 
Færøernes regering til at lave 
abortloven om – eller støtte den 
færøske befolkning i samme – 
kommer sagen til at handle om 
rigsfællesskabets beføjelser«. 

Danske politikere holder sig 
ofte tilbage verbalt, og der er 
langt imellem dem, der kriti-
serer Færøerne for abortloven, 
understreger Turið Nolsøe og 
fortsætter:

»Det er på sin vis forståeligt. 
Når den journalistiske dækning 
af sagen bruger kolonialistiske 
argumenter – eller det, jeg kal-
der kolonialistisk retorik – der 
er baseret på billeder af, at det 
tilbagestående færøske samfund 
har brug for danske politikeres 
hjælp, så forhindrer det en mere 
produktiv samtale om, hvordan 
Færøernes og Danmarks forhold 
kan ses som et mere ligestillet 
samarbejde. Hvor kritik af hinan-
den er legitim, for sådan er spil-
lereglerne i international politik. 
Derfor har det været nemmere 
at kritisere abortlovgivningen i 
Polen end på Færøerne, for ved 
at forholde sig tavs undgår man 
som dansk politiker at blive vik-
let ind i en snak om kolonialisme i 
det danske kongerige«. 

Da Turið Nolsøe 
begyndte på sin 

ph.d., vidste hun ikke, at der 
snart ville komme nyt materiale 
at dykke ned i. Men Færøernes 
meget restriktive abortlov ramte 
en del danske medier i sommeren 
2022 og skabte igen overskrifter.

»Tidligere har den færøske 
abortlovgivning taget nogle ture 
i danske medier, men nu kom der 
en ny omgang med mere stof til 
mit projekt«, fortæller hun.

Turið Nolsøe er retoriker og 
hører hjemme på Institut for 
Kommunikation på Københavns 
Universitet. Hun afleverer sin 
afhandling næste forår. Turið 
Nolsøe undersøger, hvordan dan-
ske medier dækker abortproble-
matikken på Færøerne.

»Jeg undersøger det med hen-
blik på at se, hvordan journali-
stikken og retorikken overlapper 
med diskurser om rigsfællesska-
bet. Abortspørgsmålet har det 
med at aktivere en samtale om 
politik og magt i forholdet mel-
lem Færøerne og Danmark og 
spiller ind i opfattelser af, hvad 
rigsfællesskabet er for en størrel-
se, og hvad forskellen på landene 
egentlig er«, siger hun.

Får kontra Fields
Turið Nolsøe griber sit projekt 
bredt an. Som retoriker disseke-
rer hun sætninger på skrift i 
artikler eller udtrykt verbalt i fx 
en podcast, hvor emnet er abort 
på Færøerne. Men hun kigger 
også på, hvordan det færøske 
samfund gennem ord og billeder 
bliver ‘naturaliseret’, som hun 
kalder det.

»Beskrivelser af store bjerge 
bliver til majestætiske billeder 
af, hvor meget naturen spiller 
ind i færøsk kultur. Billeder, der 
også kunne høre til en rejsearti-
kel fra Færøerne. Motiverne trig-
ger velkendte forestillinger om 
Færøerne og spiller på typiske 
fremstillinger af Færøerne«. 

»Samtidig nævner de fleste 
artikler Danmark og trækker 
forskelle mellem Færøerne og 
Danmark op. En artikel fortæl-
ler fx om, hvordan der ser ud, 
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»Mediedækningen risikerer 
at skabe en uheldig ramme 
for, hvad ’vi’ skal gøre med 
’dem’«, siger Turið Nolsøe, 
som til foråret forsvarer sin 
ph.d. om danske mediers 
dækning af abortlovgivnin-
gen på Færøerne.
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Ph.d.-stipendiat Turið Nolsøe forsker i 
danske mediers dækning af Færøernes 
abortlovgivning. Hun ser en tendens til, at 
journalistikken tager afsæt i forestillinger om 
‘dem og os’ og motorveje kontra uldne får.

Hun sætter  
journalistik  
om abort  
under lup

»Når den journalistiske dækning bruger det, 
jeg kalder kolonialistisk retorik, der er base-
ret på billeder af et tilbagestående færøsk 
samfund, der har brug for danske politi-
keres hjælp, forhindrer det en mere pro-
duktiv samtale om, hvordan Færøernes og 
Danmarks forhold kan ses som et mere lige-
stillet samarbejde, hvor kritik af hinanden er 
legitim. Sådan som spillereglerne er i inter-
national politik«, siger Turid Nolsøe, som er i 
gang med en ph.d. om danske mediers dæk-
ning af abortlovgivningen på Færøerne.

når man kører ud af Torshavn – 
noget med at man ikke kører på 
flersporede motorveje og forbi 
storcentre som City2 og Fields, 
men i stedet har udsigt til får 
med horn i panden, der går rundt 
og græsser, skriggrønne fjelde og 
bjerge. Kontraster trækkes op, 
og Færøerne bliver til det lille, 
landlige og provinsielle sted over 
for det større og mere moder-
ne Danmark«, fortæller Turið 
Nolsøe.

»Så det, jeg ser i denne dæk-
ning, er lige så meget et udtryk 
for en dansk selvforståelse, og 
hvordan journalister cementerer 
opfattelsen af Danmark som et 
frisindet land, når det kommer til 
reproduktive rettigheder«.

Bloktilskud blandes med abort
De 18 øer ses med andre ord ud 
fra faste opfattelser og i relati-
on til noget dansk. Umiddelbart 
er der ikke noget overrasken-
de i det, mener Turið Nolsøe, 
men det risikerer at skabe en 
uheldig ramme for, hvad »vi« 
skal gøre med »dem«. For noget 
andet, Turið Nolsøe kan se i sin 
forskning, er historier om, at 
Danmark bør gøre noget ved den 
strikse abortlov på Færøerne, 
fordi Færøerne er en del af 
rigsfællesskabet.

»Et tilbagevendende tema er 
danske politikeres handlekraft 
over for Færøerne, og hvordan 
de fx kunne lovgive sig til fri 
abort i hele rigsfællesskabet eller 
måske trække i bloktilskuddet 
til Færøerne. Den slags oplæg 
til juridisk handlekraft forplum-
rer spørgsmålet om, hvordan 
Danmark kan lægge pres på 
Færøerne for at lave loven om«, 
siger Turið Nolsøe.

Frygten for kolonialisme
Folketinget kan ikke blande sig i 
Færøernes abortlovgivning, for 
det ville blive et frontalt sam-
menstød med hjemmestyreloven 
fra 1948 og overtagelsesloven 
fra 2005 om de færøske myndig-
heders overtagelse af sager og 
sagsområder. Sidstnævnte lov 
betyder, at abortlovgivning siden 
2018 har været et rent færøsk 
anliggende. 

Hvis – mener Turið Nolsøe – 
danske journalister researche-
de mere og kendte juraen, ville 
det ikke være relevant at blande 

fx bloktilskud, hjemmestyre og 
rigsfællesskab ind i dækningen 
af den færøske abortlovgivning.

»I stedet for at handle om 
danske politikeres pligt eller ret 
til retorisk at forsøge at påvirke 
Færøernes regering til at lave 
abortloven om – eller støtte den 
færøske befolkning i samme – 
kommer sagen til at handle om 
rigsfællesskabets beføjelser«. 

Danske politikere holder sig 
ofte tilbage verbalt, og der er 
langt imellem dem, der kriti-
serer Færøerne for abortloven, 
understreger Turið Nolsøe og 
fortsætter:

»Det er på sin vis forståeligt. 
Når den journalistiske dækning 
af sagen bruger kolonialistiske 
argumenter – eller det, jeg kal-
der kolonialistisk retorik – der 
er baseret på billeder af, at det 
tilbagestående færøske samfund 
har brug for danske politikeres 
hjælp, så forhindrer det en mere 
produktiv samtale om, hvordan 
Færøernes og Danmarks forhold 
kan ses som et mere ligestillet 
samarbejde. Hvor kritik af hinan-
den er legitim, for sådan er spil-
lereglerne i international politik. 
Derfor har det været nemmere 
at kritisere abortlovgivningen i 
Polen end på Færøerne, for ved 
at forholde sig tavs undgår man 
som dansk politiker at blive vik-
let ind i en snak om kolonialisme i 
det danske kongerige«. 

Da Turið Nolsøe 
begyndte på sin 

ph.d., vidste hun ikke, at der 
snart ville komme nyt materiale 
at dykke ned i. Men Færøernes 
meget restriktive abortlov ramte 
en del danske medier i sommeren 
2022 og skabte igen overskrifter.

»Tidligere har den færøske 
abortlovgivning taget nogle ture 
i danske medier, men nu kom der 
en ny omgang med mere stof til 
mit projekt«, fortæller hun.

Turið Nolsøe er retoriker og 
hører hjemme på Institut for 
Kommunikation på Københavns 
Universitet. Hun afleverer sin 
afhandling næste forår. Turið 
Nolsøe undersøger, hvordan dan-
ske medier dækker abortproble-
matikken på Færøerne.

»Jeg undersøger det med hen-
blik på at se, hvordan journali-
stikken og retorikken overlapper 
med diskurser om rigsfællesska-
bet. Abortspørgsmålet har det 
med at aktivere en samtale om 
politik og magt i forholdet mel-
lem Færøerne og Danmark og 
spiller ind i opfattelser af, hvad 
rigsfællesskabet er for en størrel-
se, og hvad forskellen på landene 
egentlig er«, siger hun.

Får kontra Fields
Turið Nolsøe griber sit projekt 
bredt an. Som retoriker disseke-
rer hun sætninger på skrift i 
artikler eller udtrykt verbalt i fx 
en podcast, hvor emnet er abort 
på Færøerne. Men hun kigger 
også på, hvordan det færøske 
samfund gennem ord og billeder 
bliver ‘naturaliseret’, som hun 
kalder det.

»Beskrivelser af store bjerge 
bliver til majestætiske billeder 
af, hvor meget naturen spiller 
ind i færøsk kultur. Billeder, der 
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»Mediedækningen risikerer 
at skabe en uheldig ramme 
for, hvad ’vi’ skal gøre med 
’dem’«, siger Turið Nolsøe, 
som til foråret forsvarer sin 
ph.d. om danske mediers 
dækning af abortlovgivnin-
gen på Færøerne.
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Pas på dig selv! 
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En fremtid i kommunen eller i 
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Julefrokost for dig uden 
julefrokost 
15. december 2022 — København
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The market for international 
communications professionals 
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Damer, der var for meget  
v/ Sara Alfort 
25. januar 2023 — København

Spor efter Kierkegaard i den 
nuværende fysik
26. januar 2023 — København

Mit liv i Israel: At bo i en 
 konfliktzone
2. februar 2023 — København

Bæredygtighed på 
arbejdspladsen: Ledelse, etik og 
FN’s verdensmål
7. februar 2023 — Online

Netværksdanner uddannelsen
28. januar 2023 — Middelfart 

Vidensfestival 2023 
25. marts 2023 — København

TR uddannelser
Velkomstmøde for nye 
tillidsvalgte
2. februar 2023 — Online
16. marts 2023 — Online
20. april 2023 — Online
25. maj 2023 — Online
24. august 2023 — Online
7. september 2023 — Online
12. oktober 2023 — Online

Sådan bliver du en 
whiteboardhaj 
1. februar 2023 — Aarhus 
3. marts 2023 — København

En fremtid som projektleder?
28. februar 2023 - Aarhus
2. marts- 2023 - København 
20. marts 2023 - Online

Intro til TR-rollen 
5.-6. januar 2023 — Middelfart 
22.-23. marts 2023 — Middelfart 
7.-8. juni 2023 — Middelfart 
13.-14. september 2023 — Middelfart 
21.-22. november 2023 — Middelfart 
 Forhandling og Løn 

8.-9. februar 2023 — Middelfart 
3.-5. maj 2023 — Middelfart 
11.-12. oktober 2023 — Middelfart 
6.-7. december 2023 — Middelfart 

Organisation, Samarbejde og 
Trivsel  
24.-25. januar 2023 — Middelfart 
18.-19. april 2023 — Middelfart 
19.-20. september 2023 — Middelfart 
1.-2. november 2023 — Middelfart 

Diplomuddannelse — Ledelse og 
forhandling
15.-17. august 2023 — Middelfart

Målrettede 
arrangementer
For ledere

Børsen Live
13. december 2022 — Online

Morgenmøde for ledere: 
Inbetweeners 
15. december 2022 — Aarhus

Styrk dit personlige lederskab: 
Motiverende ledelse 
11. januar 2023 — Online

Psykologisk tryghed og ledelse i 
en uforudsigelig verden 
12. januar 2023 — København

Lær dialogen i de svære samtaler
17. januar 2023 — København

Styrk dit personlige 
lederskab: Værdibaseret og 
situationsbestemt ledelse 
18. januar 2023 — Online

Styrk dit personlige lederskab: 
Evnen til at uddelegere 
25. januar 2023 — Online

Hvor bevidst er du egentligt om 
din autoritet? 
26. januar 2023 — København

Masterclass — bliv bedre til at 
lede kulturforandring 
8. februar 2023 — København
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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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A
kadem

ikere 
 i krig

Den 24. februar 2022 
forandrede verden sig. 
Rusland invaderede 
Ukraine, og befolknin-
gen greb til våben. Det 
gælder også for akademi-
kere, der gik fra en hver-
dag fyldt med bøger og 
mange timer foran en 
skærm til at ligge i skytte-
grave fyldt med mudder. 
Akademikerbladet har talt 
med to ukrainske mænd 
om, hvordan det er at være 
i krig.
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For nylig samlede de ansatte 
på Museet for Ukrainsk 

Diaspora i Kyiv penge ind til en af deres 
kolleger. Pengene skulle ikke bruges på 
en gavekurv eller biografbilletter, men på 
en dieselgenerator, som de efterfølgende 
fik sendt til fronten, hvor deres kollega 
Nazar Rozlutskyi tager del i kampen mod 
den russiske invasion af landet. 

»Generatoren sørger for el til vores 
enhed og giver os mulighed for at kom-
munikere. Generatoren er allerede blevet 
beskudt adskillige gange, men den virker 
stadigvæk«, forklarer 34-årige Nazar 
Rozlutskyi.

Han er en af de akademikere, der er 
blevet revet ud af forskerverdenen for at 
leve i et telt omgivet af mudder og kulde, 
mens han kæmper for Ukraines selv-
stændighed. I modsætning til mange af 
sine akademikervenner havde han fak-
tisk militær erfaring i forvejen, og selvom 
han tilfældigvis havde mulighed for at 
undgå at blive indkaldt, opsøgte han selv 
sin bataljon for at komme i kamp. 

Meldte sig selv til hæren
Inden krigen var Kyiv som de fleste 
andre europæiske hovedstæder meget 
dyr at leve i. For en historiker som Nazar 
Rozlutskyi, der har kone og et barn, var 
det svært at finde en lejlighed, han havde 
råd til at købe. Derfor tog han i januar 
2022 orlov fra sit arbejde på Museet for 
Ukrainsk Diaspora og rejste til Israel, 
hvor han fik et ufaglært job på et hotel i 
håbet om at spare penge op til at købe en 
lejlighed i Kyiv, når han vendte tilbage. 

Så da russerne den 24. februar 2022 
trængte ind over Ukraines grænser, var 
han ikke i sit hjemland og havde fak-
tisk mulighed for at undgå at komme i 
kamp. Han fik ganske vist to indkaldel-
ser fra det ukrainske militærkommissa-
riat, der står for hvervningen af solda-
ter, men fordi han befandt sig i et andet 
land, ville han straffrit kunne ignorere 
henvendelserne. 

»Men jeg ville gerne af sted, så jeg var 
ikke bange for indkaldelsen«, forklarer 
han. 

I midten af april tog han tilbage til 
Ukraine for at melde sig til hæren. På 
det tidspunkt gik der ikke længere fly til 
Ukraine, så Nazar Rozlutskyi fløj først 
til Polen, som hans familie var flygtet til, 
og tog derefter en bus over grænsen til sit 
hjemland.

Svært at finde en deling med plads
De fleste af hans venner var allerede i 
krig. Venner, der normalt arbejder som 
lærere, forskere og skribenter, og som i 
modsætning til Nazar Rozlutskyi ingen 
militær træning havde. Han ville gerne 
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Historiker  
med våben

Historiker og ph.d. Nazar Rozlutskyi har i seks år arbejdet 
på Museet for Ukrainsk Diaspora, hvor han forsker i  
ukraineres bosættelse uden for landets grænser. Nu går 
dagligdagen med at justere langtrækkende våben til den  
rigtige position, inden de bliver skudt af sted mod russerne.
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A
kadem

ikere 
 i krig

Den 24. februar 2022 
forandrede verden sig. 
Rusland invaderede 
Ukraine, og befolknin-
gen greb til våben. Det 
gælder også for akademi-
kere, der gik fra en hver-
dag fyldt med bøger og 
mange timer foran en 
skærm til at ligge i skytte-
grave fyldt med mudder. 
Akademikerbladet har talt 
med to ukrainske mænd 
om, hvordan det er at være 
i krig.
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For nylig samlede de ansatte 
på Museet for Ukrainsk 

Diaspora i Kyiv penge ind til en af deres 
kolleger. Pengene skulle ikke bruges på 
en gavekurv eller biografbilletter, men på 
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Ukraine for at melde sig til hæren. På 
det tidspunkt gik der ikke længere fly til 
Ukraine, så Nazar Rozlutskyi fløj først 
til Polen, som hans familie var flygtet til, 
og tog derefter en bus over grænsen til sit 
hjemland.

Svært at finde en deling med plads
De fleste af hans venner var allerede i 
krig. Venner, der normalt arbejder som 
lærere, forskere og skribenter, og som i 
modsætning til Nazar Rozlutskyi ingen 
militær træning havde. Han ville gerne 
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til en deling, hvor han kendte nogen, 
så i stedet for at bruge de officielle 
militære kanaler kontaktede han 
sine venner en for en, indtil han 
fandt en deling, hvor de manglede 
en mand. 

»I krigens første uger havde så 
mange frivilligt meldt sig til hæren, 
at det kunne være svært at finde 
en deling. Prøv at sammenligne 
det med den russiske mobilisering, 
hvor russerne i stedet flygtede, som 
kakerlakker flygter fra lys«, siger 
han. 

Nazar Rozlutskyi er med i en 
artillerideling, hvor de benytter 
vestlige langdistancevåben mod 
fjenden, og selvom han har faste 
opgaver, er ingen dage ens, når man 
er i krigens land.

Turisttelt i skudlinjen
Når Nazar Rozlutskyis enhed er 
af sted på mission, sover han i sit 
lille ferietelt, han har taget med i 
krig. Det er også i det lille telt, han 
har sine personlige ejendele og sine 
våben. Nogle af de andre har biler, 
som de sover i. Andre igen graver en 
rende i jorden, dækker bunden med 
træ og plastic og sover der.

Det er gået nogenlunde i sommer-
halvåret, men vinteren nærmer sig 
og med den en masse problemer. 
Hans enhed befinder sig mest ude 
på stepperne, hvor det regner og er 

mudret. Nu, hvor kulden sætter ind, 
betyder det, at mændene i enheden 
konstant har beskidte og våde fød-
der, og skimlen begynder at brede 
sig. Lejren er tit en stor sump.

»Vi bliver nødt til at finde på andre 
måder at indrette os på til vinter«, 
siger Nazar Rozlutskyi. 

»Heldigvis hjælper det at vide, at 
fjenden har præcis de samme pro-
blemer«, tilføjer han. 

Projektiler på 50 kg er  
ikke for kvinder
Nogle dage er der ikke tid til søvn, 
det bliver måske kun til et par timers 
søvn flere dage i træk. Andre dage 
er der mere stille. Indtil videre er de 
ikke gået sultne i seng. 

»En gang om dagen kommer en 
kvinde med mad til os fra feltkøkke-
net. Normalt får vi en varm suppe, 
en stor portion grød samt kød og 
salat«, fortæller Nazar Rozlutskyi. 

»Det smager ikke nødvendigvis 
godt, men det mætter, og vi får altid 
noget at spise«, forklarer han. 

Feltkøkkenet giver også mændene 
mad til at putte i rygsækken, frugt, 
småkager, vand, brød, pølse, ost og 
dåsemad, de kan tage med sig og 
spise, når de er sultne. 

Der er også kvinder i enheden, 
men de må ikke udføre det militære 
arbejde, fordi det kræver en stærk 
fysik. 
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»Jeg er ikke i tvivl om, 
at vi er i stand til at 
slå russerne tilbage, 
men jeg ved, at mange 
mennesker vil dø, og 
mange værdifulde ting 
vil blive ødelagt«.
NA Z A R ROZLU TSK Y I, 3 4 Å R  
OG H ISTOR I K ER

»Projektilerne vejer 50 kg per styk 
og ladningerne 25 kg«, forklarer 
Nazar Rozlutskyi. 

Fjenden viser sit ansigt
Inden krigen mod russerne starte-
de den 24. februar, har historikeren 
en gang tidligere grebet til våben, 
da han allerede i 2015-16 var med til 
at bekæmpe russerne i Luhansk og 
Donetsk. 

»For mig er det ikke en ny fjende, 
vi står over for i den her krig. Det 
eneste nye er, at Rusland langt om 
længe har smidt masken og deltager 
åbent i krig«, udtaler han. 

Nazar Rozlutskyi vil gerne for-
tælle om krigen og den virkelighed, 
han og hans landsmænd befinder 
sig i, men der er også ting, han ikke 
kan fortælle. Akademikerbladet må 
ikke få billeder af ham i lejren, og 
vi må ikke vide, hvor mange såre-
de eller døde der har været i hans 
enhed. 

»Den slags kan jeg først fortælle 
om, når krigen er forbi«, siger han. 

Sejren har en høj pris
Når der er tid til det, fortæller 
mændene i lejren hinanden histo-
rier. Efter at de andre fandt ud af, 
at Nazar Rozlutskyi er uddannet 
historiker, har de bedt ham om at 
fortælle om Ukraines historie. 

»De spørger mig især om histori-
en mellem Ukraine og Rusland. For 
selv efter at vi blev en selvstændig 
stat, er det stadig russiske historie-
bøger, vi brugte som kilder«, forkla-
rer han. 

Nazar Rozlutskyi tænker også på 
fremtiden og på, hvad der vil ske, 
når krigen er slut. Hans familie har 
bosat sig i Polen efter invasionen. 
Konen har fundet både arbejde og 
et sted at bo, og det er ikke sikkert, 
at hun har lyst til at vende tilbage til 
Ukraine.

»Hvis det er tilfældet, så skal jeg 
til at starte helt forfra og lære spro-
get, men det er ikke noget, jeg er 
bange for«, siger han. 

»Men hvis vi vender tilbage til 
Ukraine, vil jeg gerne til Kyiv og mit 
gamle job på museet«, siger han.

Krigen er grum, men ni måneder 
inde i den har historikeren stadig 
håb.

»Jeg er ikke i tvivl om, at vi er i 
stand til at slå russerne tilbage, men 
jeg ved, at mange mennesker vil dø, 
og mange værdifulde ting vil blive 
ødelagt«, siger han.  
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Andrii Bezuhlov vågnede klokken 06 om 
morgenen, den dag invasionen startede. 

En af hans kærestes venner ringede og fortalte, at 
krigen var brudt ud, og at Kyiv blev bombet. De næste 
par timer sad Andrii Bezuhlov og hans kæreste og 
læste nyheder i sengen, mens de hele tiden lyttede til 
lydene ude fra Kyivs gader. Ved 10-tiden begyndte de 
at pakke en taske til hans kæreste, så hun var klar til 
at flygte til en anden by, når det blev nødvendigt. 
Andrii Bezuhlov havde allerede pakket sine ting og 
sine papirer en uge tidligere, fordi han løbende havde 
været i kontakt med militærkontoret om muligheden 
for at melde sig som frivillig, hvis krigen brød ud.

»I begyndelsen af ugen blev der planlagt militære 
møder for de næste to uger for at forberede os til en 
potentiel krig. Aftenen før invasionen var vi alle blevet 

sendt hjem, uden at nogen vidste, hvad 
der ville ske«, fortæller han. 

På gaden med en AK-74
Indtil da arbejdede Andrii Bezuhlov 
som it-udvikler hos et flyselskab, et 
job, han havde haft i to år. Før det 
havde han undervist på universitetet 
og college i blandt andet metrologi og 
programmeringssprog. Den 25. febru-
ar mødte Andrii Bezuhlov op på mili-
tærkontoret igen, og natten mellem 
den 26. og 27. februar skrev han under 
på militærets kontrakt, fik stukket en 
AK-74 i hånden og blev sendt ud på 
gaderne i Kyiv, hvor han skulle beskyt-

te vigtige bygninger mod russisk sabotage i krigens 
første dage.

Et par uger senere blev han sendt til udkanten af 
Kyiv, hvor de mere hårde kampe med langdistancevå-
ben fandt sted, og hans enhed blev bombet på daglig 
basis.  

Andrii Bezuhlov er 29 år, han har aldrig været i 
hæren og har aldrig før været i krig.

Bor i forladte bygninger
Ni måneder inde i krigen arbejder Andrii Bezuhlov 
for signalkorpset med både trådløse og faste kommu-
nikationskanaler til for- og bagtropperne ved fronten. 
Det er et korps, hvor hans tekniske færdigheder inden 
for teknik og it kommer til sin ret. Mens han er i sig-
naltropperne, bor han og de andre fra hans enhed i 
forladte bygninger rundtomkring.

»Vi forsøger at se, om vi kan sætte dem lidt i stand, 

It-specialist  
i bomberegn
Andrii Bezuhlov vågnede til bomberegn over 
Kyiv den 24. februar, og få dage efter stod han 
for første gang på gaden med en AK-74 i  
hånden. I dag bruger han sine tekniske færdig-
heder som it-specialist med ingeniørbaggrund  
i signalkorpset tæt på fronten.

»Hvis jeg skal dø, så 
er det bedre at være 
forberedt på det. Når 
jeg siger forberedt, 
mener jeg moralsk, 
psykologisk, med et 
våben i hånden og 
omgivet af en gruppe 
mennesker, som 
kender værdien af liv«.

A N DR I I BEZ U H L OV, 29 Å R  
OG I T-SPECI A L IST
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til en deling, hvor han kendte nogen, 
så i stedet for at bruge de officielle 
militære kanaler kontaktede han 
sine venner en for en, indtil han 
fandt en deling, hvor de manglede 
en mand. 

»I krigens første uger havde så 
mange frivilligt meldt sig til hæren, 
at det kunne være svært at finde 
en deling. Prøv at sammenligne 
det med den russiske mobilisering, 
hvor russerne i stedet flygtede, som 
kakerlakker flygter fra lys«, siger 
han. 

Nazar Rozlutskyi er med i en 
artillerideling, hvor de benytter 
vestlige langdistancevåben mod 
fjenden, og selvom han har faste 
opgaver, er ingen dage ens, når man 
er i krigens land.

Turisttelt i skudlinjen
Når Nazar Rozlutskyis enhed er 
af sted på mission, sover han i sit 
lille ferietelt, han har taget med i 
krig. Det er også i det lille telt, han 
har sine personlige ejendele og sine 
våben. Nogle af de andre har biler, 
som de sover i. Andre igen graver en 
rende i jorden, dækker bunden med 
træ og plastic og sover der.

Det er gået nogenlunde i sommer-
halvåret, men vinteren nærmer sig 
og med den en masse problemer. 
Hans enhed befinder sig mest ude 
på stepperne, hvor det regner og er 

mudret. Nu, hvor kulden sætter ind, 
betyder det, at mændene i enheden 
konstant har beskidte og våde fød-
der, og skimlen begynder at brede 
sig. Lejren er tit en stor sump.

»Vi bliver nødt til at finde på andre 
måder at indrette os på til vinter«, 
siger Nazar Rozlutskyi. 

»Heldigvis hjælper det at vide, at 
fjenden har præcis de samme pro-
blemer«, tilføjer han. 

Projektiler på 50 kg er  
ikke for kvinder
Nogle dage er der ikke tid til søvn, 
det bliver måske kun til et par timers 
søvn flere dage i træk. Andre dage 
er der mere stille. Indtil videre er de 
ikke gået sultne i seng. 

»En gang om dagen kommer en 
kvinde med mad til os fra feltkøkke-
net. Normalt får vi en varm suppe, 
en stor portion grød samt kød og 
salat«, fortæller Nazar Rozlutskyi. 

»Det smager ikke nødvendigvis 
godt, men det mætter, og vi får altid 
noget at spise«, forklarer han. 

Feltkøkkenet giver også mændene 
mad til at putte i rygsækken, frugt, 
småkager, vand, brød, pølse, ost og 
dåsemad, de kan tage med sig og 
spise, når de er sultne. 

Der er også kvinder i enheden, 
men de må ikke udføre det militære 
arbejde, fordi det kræver en stærk 
fysik. 
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»Jeg er ikke i tvivl om, 
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mange værdifulde ting 
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»Projektilerne vejer 50 kg per styk 
og ladningerne 25 kg«, forklarer 
Nazar Rozlutskyi. 

Fjenden viser sit ansigt
Inden krigen mod russerne starte-
de den 24. februar, har historikeren 
en gang tidligere grebet til våben, 
da han allerede i 2015-16 var med til 
at bekæmpe russerne i Luhansk og 
Donetsk. 

»For mig er det ikke en ny fjende, 
vi står over for i den her krig. Det 
eneste nye er, at Rusland langt om 
længe har smidt masken og deltager 
åbent i krig«, udtaler han. 

Nazar Rozlutskyi vil gerne for-
tælle om krigen og den virkelighed, 
han og hans landsmænd befinder 
sig i, men der er også ting, han ikke 
kan fortælle. Akademikerbladet må 
ikke få billeder af ham i lejren, og 
vi må ikke vide, hvor mange såre-
de eller døde der har været i hans 
enhed. 

»Den slags kan jeg først fortælle 
om, når krigen er forbi«, siger han. 

Sejren har en høj pris
Når der er tid til det, fortæller 
mændene i lejren hinanden histo-
rier. Efter at de andre fandt ud af, 
at Nazar Rozlutskyi er uddannet 
historiker, har de bedt ham om at 
fortælle om Ukraines historie. 

»De spørger mig især om histori-
en mellem Ukraine og Rusland. For 
selv efter at vi blev en selvstændig 
stat, er det stadig russiske historie-
bøger, vi brugte som kilder«, forkla-
rer han. 

Nazar Rozlutskyi tænker også på 
fremtiden og på, hvad der vil ske, 
når krigen er slut. Hans familie har 
bosat sig i Polen efter invasionen. 
Konen har fundet både arbejde og 
et sted at bo, og det er ikke sikkert, 
at hun har lyst til at vende tilbage til 
Ukraine.

»Hvis det er tilfældet, så skal jeg 
til at starte helt forfra og lære spro-
get, men det er ikke noget, jeg er 
bange for«, siger han. 

»Men hvis vi vender tilbage til 
Ukraine, vil jeg gerne til Kyiv og mit 
gamle job på museet«, siger han.

Krigen er grum, men ni måneder 
inde i den har historikeren stadig 
håb.

»Jeg er ikke i tvivl om, at vi er i 
stand til at slå russerne tilbage, men 
jeg ved, at mange mennesker vil dø, 
og mange værdifulde ting vil blive 
ødelagt«, siger han.  
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men hvis det ikke er muligt, prøver vi i det 
mindste at isolere dem lidt bedre for at 
holde på varmen«, forklarer han. 

I starten stod de selv for at lave 
maden, men nu får de den som regel fra 
feltkøkkenet. 

»Folkene i militærkøkkenet ved, hvor-
dan man laver lækre omeletter til 50 
personer af rimeligt simple ingredien-
ser, og det er vi alle taknemlige for. I de 
perioder, hvor vi er under pres, spiser vi 
ready-to-eat-meals eller helt almindelig 
dåsemad«, forklarer han. 

Våbentræning i folkeskolen
Selvom han ikke selv har været aktiv i 
militæret, kommer han fra en familie, 
hvor man tidligere har kæmpet mod rus-
serne. Det er fx anden gang, hans onkel 
kæmper mod fjenden fra øst. 

»Jeg har kendt til russernes ondskab 
siden 2014«, fortæller Andrii Bezuhlov.

Selvom han ikke har været i militæret, 
kendte han lidt til håndteringen af våben. 
Med Rusland som nabo bliver man i 
Ukraine allerede introduceret til våben-
træning i folkeskolen.

»I min skole havde vi et fag med mili-
tær træning. Det vil sige, at hele min 
klasse skulle bestå en prøve, hvor vi skul-
le skille en AK-74 ad og samle den igen, 
kaste med granater og iføre os kemiske 
beskyttelsesdragter. I et andet fag lærte 
vi førstehjælp«, fortæller han. 

Det var erfaring, han især havde 
brug for i de tre uger, hvor han leverede 
backuphjælp til Kyivs nationale garde 
og den 72. brigade, der udførte de hårde 
kampe i udkanten af Kyiv et par uger 
efter krigens start. I de tre uger 
blev de bygninger, som Andrii 
Bezuhlov og hans infanteri-
deling boede i, bombet, så de 
måtte søge ned i beskyttelses-
kældrene. Andre gange opholdt de sig i 
skyttegravene eller i et lille kapel på en 
nærliggende kirkegård. 

»Det var en højspændt tid, både fordi vi 
blev bombet i tre uger, og fordi min enhed 
primært bestod af folk som mig, der ikke 
tidligere havde været i krig«, fortæller han.

 
 Brug for hans særlige erfaring
Da han senere blev overført til signal-
korpset, blev han pludselig en af dem, 
der havde særlig erfaring, som kunne 
bruges. 

»Hvis spejderne, luftrekognoscerin-
gen eller andre enheder beder os om at 
udføre en opgave, der kræver en avance-
ret teknisk kunnen, så er det mig og nogle 

af de andre højtuddannede kolleger, der 
kan forsøge at udføre opgaven«, fortæl-
ler han. 

Nogle gange eksperimenterer holdet 
og prøver at lave deres egne opfindelser, 
der kan hjælpe rekognosceringsfolkene 
med at blive mere effektive i deres arbej-
de. Det kan både være forbedrede elektro-
niske løsninger eller apps på GitHub, som 
er designet til at optimere workflow.

Det er ikke den eneste måde, Andrii 
Bezuhlovs baggrund som akademiker 
kan bruges på i krigen.

»De mest relevante kompetencer fra 
mit akademiske liv er tålmodighed og 
repetition. Tålmodighed, fordi vores krig 
mod Rusland er en krig, der handler om 
overlevelse og udholdenhed. Repetition, 
fordi mange ting i hæren kræver daglige 
gentagelser: daglige rutiner og at videre-
formidle de tekniske detaljer til nye kolle-
ger kræver rolige gentagelser«, siger han. 

»Dem, der lever i nuet, overlever«
Når han en sjælden gang har tid og over-
skud til det, giver han sig lov til at dag-
drømme. Han tænker tit på en bog, han 
engang læste, af Viktor Frankl: ‘Man’s 
Search for Meaning’. Essensen af den 
bog er med til at holde ham fokuseret. 

»Nu parafraserer jeg bare, men han 
skriver, at ’dem, der lever i nuet og satser 
på det, er dem, der overlever i det lange 
løb’. For du kan drømme, så meget du 
vil, om enden på territoriet, der bliver 
kaldt Rusland, men vi skal stadig lægge 
meget pres på fjenden for at kunne 
vinde«, siger han. 

Det er en bog, der har fået betydning for 
ham nu, hvor han er blevet militærmand 
og ved, at i morgen måske ikke kommer.

Der er ikke meget tid til den slags 
filosoferen over krigens væsen. Andrii 
Bezuhlovs dag starter kl. 07 om morge-
nen – medmindre han har haft nattevagt 
– og slutter ved 22-23-tiden. Der er syv-
dages arbejdsuger i signaltropperne. 

»Stort set alle weekender er også 
arbejdsdage. Krigen holder aldrig fri«, 
siger han. 

Krigen giver indsigt
For Andrii Bezuhlov er det at være i krig 
også en slags uddannelse, ikke kun i for-
hold til selve krigsførelsen, men også de 
større indsigter i livet og dets mening. 

»Det vigtigste, jeg har lært af at være i 
krig, er, at du skal stole på dig selv, stole på 
dine instinkter og dine soldaterkamme-
rater. Du skal hele tiden arbejde på at blive 
dygtigere. Det er svært, men i kritiske 

situationer vil det redde dig«, siger han. 
Ingen ved, hvor længe krigen vil 

vare, eller hvad der vil ske. Andrii 
Bezuhlov går sin fremtid i møde med 

åbne øjne. 
»Hvis jeg skal dø, så er det bedre at 

være forberedt på det. Når jeg siger for-
beredt, mener jeg moralsk, psykologisk, 
med et våben i hånden omgivet af en 
gruppe mennesker, som kender værdien 
af liv«, siger han.  
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Sådan gjorde vi
Historiker Nazar Rozlutskyi delte 
et opslag på Facebook, der hand-
lede om, hvordan han og hans 
enhed lever, mens de er i krig. 
Akademikerbladets journalist kon-
taktede ham med en interviewfore-
spørgsel via Facebook. Interviewet 
foregik på skrift over Messenger, da 
Nazar Rozlutskyi ikke kan engelsk, og 
den danske journalist ikke kan ukra-
insk. Journalisten skrev spørgsmålene 
på engelsk, som Nazar Rozlutskyi 
oversatte via Google Translate. Han 
svarede tilbage på kyrillisk, hvilket 
journalisten på samme måde over-
satte til engelsk via Google Translate. 
Andrii Bezuhlov skrev og svarede på 
spørgsmålene på engelsk. Begge ar-
tikler er faktatjekket af kilderne.
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men hvis det ikke er muligt, prøver vi i det 
mindste at isolere dem lidt bedre for at 
holde på varmen«, forklarer han. 

I starten stod de selv for at lave 
maden, men nu får de den som regel fra 
feltkøkkenet. 

»Folkene i militærkøkkenet ved, hvor-
dan man laver lækre omeletter til 50 
personer af rimeligt simple ingredien-
ser, og det er vi alle taknemlige for. I de 
perioder, hvor vi er under pres, spiser vi 
ready-to-eat-meals eller helt almindelig 
dåsemad«, forklarer han. 

Våbentræning i folkeskolen
Selvom han ikke selv har været aktiv i 
militæret, kommer han fra en familie, 
hvor man tidligere har kæmpet mod rus-
serne. Det er fx anden gang, hans onkel 
kæmper mod fjenden fra øst. 

»Jeg har kendt til russernes ondskab 
siden 2014«, fortæller Andrii Bezuhlov.

Selvom han ikke har været i militæret, 
kendte han lidt til håndteringen af våben. 
Med Rusland som nabo bliver man i 
Ukraine allerede introduceret til våben-
træning i folkeskolen.

»I min skole havde vi et fag med mili-
tær træning. Det vil sige, at hele min 
klasse skulle bestå en prøve, hvor vi skul-
le skille en AK-74 ad og samle den igen, 
kaste med granater og iføre os kemiske 
beskyttelsesdragter. I et andet fag lærte 
vi førstehjælp«, fortæller han. 

Det var erfaring, han især havde 
brug for i de tre uger, hvor han leverede 
backuphjælp til Kyivs nationale garde 
og den 72. brigade, der udførte de hårde 
kampe i udkanten af Kyiv et par uger 
efter krigens start. I de tre uger 
blev de bygninger, som Andrii 
Bezuhlov og hans infanteri-
deling boede i, bombet, så de 
måtte søge ned i beskyttelses-
kældrene. Andre gange opholdt de sig i 
skyttegravene eller i et lille kapel på en 
nærliggende kirkegård. 

»Det var en højspændt tid, både fordi vi 
blev bombet i tre uger, og fordi min enhed 
primært bestod af folk som mig, der ikke 
tidligere havde været i krig«, fortæller han.

 
 Brug for hans særlige erfaring
Da han senere blev overført til signal-
korpset, blev han pludselig en af dem, 
der havde særlig erfaring, som kunne 
bruges. 

»Hvis spejderne, luftrekognoscerin-
gen eller andre enheder beder os om at 
udføre en opgave, der kræver en avance-
ret teknisk kunnen, så er det mig og nogle 

af de andre højtuddannede kolleger, der 
kan forsøge at udføre opgaven«, fortæl-
ler han. 

Nogle gange eksperimenterer holdet 
og prøver at lave deres egne opfindelser, 
der kan hjælpe rekognosceringsfolkene 
med at blive mere effektive i deres arbej-
de. Det kan både være forbedrede elektro-
niske løsninger eller apps på GitHub, som 
er designet til at optimere workflow.

Det er ikke den eneste måde, Andrii 
Bezuhlovs baggrund som akademiker 
kan bruges på i krigen.

»De mest relevante kompetencer fra 
mit akademiske liv er tålmodighed og 
repetition. Tålmodighed, fordi vores krig 
mod Rusland er en krig, der handler om 
overlevelse og udholdenhed. Repetition, 
fordi mange ting i hæren kræver daglige 
gentagelser: daglige rutiner og at videre-
formidle de tekniske detaljer til nye kolle-
ger kræver rolige gentagelser«, siger han. 

»Dem, der lever i nuet, overlever«
Når han en sjælden gang har tid og over-
skud til det, giver han sig lov til at dag-
drømme. Han tænker tit på en bog, han 
engang læste, af Viktor Frankl: ‘Man’s 
Search for Meaning’. Essensen af den 
bog er med til at holde ham fokuseret. 

»Nu parafraserer jeg bare, men han 
skriver, at ’dem, der lever i nuet og satser 
på det, er dem, der overlever i det lange 
løb’. For du kan drømme, så meget du 
vil, om enden på territoriet, der bliver 
kaldt Rusland, men vi skal stadig lægge 
meget pres på fjenden for at kunne 
vinde«, siger han. 

Det er en bog, der har fået betydning for 
ham nu, hvor han er blevet militærmand 
og ved, at i morgen måske ikke kommer.

Der er ikke meget tid til den slags 
filosoferen over krigens væsen. Andrii 
Bezuhlovs dag starter kl. 07 om morge-
nen – medmindre han har haft nattevagt 
– og slutter ved 22-23-tiden. Der er syv-
dages arbejdsuger i signaltropperne. 

»Stort set alle weekender er også 
arbejdsdage. Krigen holder aldrig fri«, 
siger han. 

Krigen giver indsigt
For Andrii Bezuhlov er det at være i krig 
også en slags uddannelse, ikke kun i for-
hold til selve krigsførelsen, men også de 
større indsigter i livet og dets mening. 

»Det vigtigste, jeg har lært af at være i 
krig, er, at du skal stole på dig selv, stole på 
dine instinkter og dine soldaterkamme-
rater. Du skal hele tiden arbejde på at blive 
dygtigere. Det er svært, men i kritiske 

situationer vil det redde dig«, siger han. 
Ingen ved, hvor længe krigen vil 

vare, eller hvad der vil ske. Andrii 
Bezuhlov går sin fremtid i møde med 

åbne øjne. 
»Hvis jeg skal dø, så er det bedre at 

være forberedt på det. Når jeg siger for-
beredt, mener jeg moralsk, psykologisk, 
med et våben i hånden omgivet af en 
gruppe mennesker, som kender værdien 
af liv«, siger han.  

D M  A K A D E M I K E R B L A D E T  0 6  •  D E C E M B E R  2 0 2 2

Sådan gjorde vi
Historiker Nazar Rozlutskyi delte 
et opslag på Facebook, der hand-
lede om, hvordan han og hans 
enhed lever, mens de er i krig. 
Akademikerbladets journalist kon-
taktede ham med en interviewfore-
spørgsel via Facebook. Interviewet 
foregik på skrift over Messenger, da 
Nazar Rozlutskyi ikke kan engelsk, og 
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på engelsk, som Nazar Rozlutskyi 
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journalisten på samme måde over-
satte til engelsk via Google Translate. 
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Usual 

Resignation
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Under coronatiden opstod der masseopsigelser på det 
amerikanske og europæiske arbejdsmarked. Tendensen 
fik navnet The Great Resignation, men ifølge en dansk 
fremtidsforsker er der mere tale om The Usual Resignation.

»Jobomsætningstallene var høje i 2021. De var 
bare ikke unormalt høje historisk set, og i vores 
generation på arbejdsmarkedet er det en lokal 
top«, siger fremtidsforsker Carsten Beck. 

De mange opsigelser og jobskift under 
coronaen skabte en del polemik, og medierne 

talte bredt om, at en helt ny trend var opstået, hvor folk 
sagde deres job op uden nødvendigvis at have et andet på 
hånden. Trenden var især fremherskende over there og 
fik betegnelsen The Great Resignation.

Men også herhjemme bekendtgjorde flere og flere på 
fx Twitter og LinkedIn, at de havde sagt op uden at have 
et nyt job på hånden.

Data fra det amerikanske Bureau of Labor Statistics 
viser imidlertid, at den slags masseopsigelser i virkelig-
heden har været et tilbagevendende fænomen i den vest-
lige verden siden efterkrigstiden. 

Historisk set var tallene ikke unormalt høje
Carsten Beck er uddannet økonom og indsamler viden 
og data om arbejdsmarkedet og analyserer og vide-
reformidler det i sit job som fremtidsforsker hos Cifs, 
Instituttet for Fremtidsforskning.

Ligesom andre arbejdsmarkedsforskere, debattører 
og journalister har han beskæftiget sig med The Great 
Resignation, og til at begynde med behandlede han det 
på samme måde, som det blev fremstillet i medierne: 
som et nyt fænomen, der ikke var set før. 

»Når det gælder de her debatter, tænker de fleste på en 
fortid, de kan forholde sig til. Det er vores historiske refe-
renceramme. Men vi glemte at tænke på, at vi historisk 
set måske har haft perioder, hvor opsigelsesfrekvensen 
var den samme«, siger han. 

Det var først, da han faldt over en artikel fra det engel-
ske tidsskrift The Economist, at han opdagede, at det 
ikke var et nyt fænomen. At der ved store samfundsæn-
dringer kan opstå store bevægelser i jobomsætningen på 
arbejdsmarkedet, der ligesom en tsunami kan mærkes 
langt væk fra dens epicenter. 

Den måde, The Great Resignation blev præsenteret på 
i danske medier, var med andre ord ikke helt korrekt. 

»Jobomsætningstallene var jo høje. De var bare ikke 
unormalt høje historisk set, og i vores generation på 
arbejdsmarkedet er det en lokal top«, forklarer han. 

I 2021 tog fanden ved danskerne
Siden 2009 har Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering målt tallene for jobomsætning i Danmark 
og offentliggjort tallene i statistikbanken jobindsats.dk. 
Det vil sige, at man har registreret, hvor mange danske-
re der starter nyt arbejde på månedlig basis, uanset om 
de kom fra ledighed eller en anden ansættelse. 

I de første 10 år, jobomsætningstallene blev målt, var 
de støt stigende og bevægede sig fra et gennemsnit på 

55.700 jobomsætninger om måneden i 2009 til et gen-
nemsnit på 69.653 om måneden i 2019. 

Men under coronaen skete der noget med danskernes 
trang til at skifte arbejde. I 2020, coronaens første år, 
der var præget af nedlukninger, faldt antallet af jobom-
sætninger til 65.979 om måneden eller 791.751 om året, 
hvilket svarer til jobomsætningsniveauet fra 2015. Men 
i 2021 tog fanden ved danskerne, og hele 967.203 dan-
skere startede på et nyt arbejde i løbet af året. 

Især august måned, som er den måned på året, hvor 
der generelt er flest, der skifter job, blev der sat rekord 
med 108.150 nybesatte stillinger. Det er første gang i 
målingens historie, at tallet har været over 100.000 på 
bare én måned. 

Ikke unikt for Danmark
Og det, der skete på det danske arbejdsmarked, var ikke 
unikt for vores land, for man så den samme tendens i flere 
vestlige lande ført an af USA, hvor der alene i juli måned 
2021 var fire millioner amerikanere, der skiftede job. 

Undersøgelser viste, at det især var unge mennesker, 
der sagde deres arbejde op. Tendensen blev dækket flit-
tigt i medierne, og begrebet fik sit eget navn i maj 2021, 
da den amerikanske professor i organisationspsykologi 
Anthony Klotz kaldte det The Great Resignation. 

Sagen er bare, at det historisk set ikke er usædvanligt 
med den slags opsigelsesbølger på arbejdsmarkedet. 
Faktisk skete det samme i USA seks gange i perioden 
1948-1973. 

Helt konkret er der i USA blevet målt perioder med 
masseopsigelser i samme omfang som det nuværen-
de i årene 1948, 1951, 1953, 1966, 1969 og 1973. Ifølge 
økonomisk ugebrev fra Federal Reserve Bank of San 
Francisco har de nævnte årstal det tilfælles med 2021, 
at masseopsigelserne er opstået i forbindelse med 
en økonomisk krise i samfundet, der er blevet efter-
fulgt af en hurtig genoprettelse af arbejdsmarkedet og 
markedsmekanismerne. 

Corona skubbede til drømmen om et enklere liv
I betragtning af at den globale verden i de første måne-
der af 2020 blev ramt af en hidtil ukendt epidemi, som 
førte til verdensomspændende samfundsnedlukninger, 
er det iøjnefaldende, at lønmodtagerdelen af samfundet 
så hurtigt var tilbage i forholdsvis normal gænge efter 
den første lange nedlukning. En undersøgelse fra Dansk 
Industri fra juni 2021 viste, at ni ud af ti virksomheder 
allerede på det tidspunkt var tilbage på niveauet fra før 
corona, når det drejede sig om udfordringerne med at 
finde nye medarbejdere. 

Ganske vist skulle vi bære ansigtsmasker, lade os 
teste jævnligt og arbejde hjemmefra, men for mange 
blev arbejdet udført og pengene tjent. Samfundskriser 
giver stof til eftertanke, og det viser sig hurtigt på 
arbejdsmarkedet, der fungerer som en fintfølende 
seismograf i den sammenhæng. 
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Instituttet for Fremtidsforskning.
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så hurtigt var tilbage i forholdsvis normal gænge efter 
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»Efter corona søgte vi efter nye måder at indrette vores liv 
på. Det har optaget danskerne helt utroligt meget, og arbejdsli-
vet er en væsentlig del af det. Så jeg tror, det har grebet ind i en 
debat, der har ligget latent i os alle sammen«, udtaler Carsten 
Beck.

 Alle de nye muligheder for hybridarbejdspladser har åbnet 
for nye måder at indrette hverdagen på, og dermed har dan-
skerne også kunnet vælge andre typer af arbejde, end de havde 
før. Fx et arbejde, der ligger fysisk langt væk fra deres bopæl, 
eller et job i en helt anden branche, hvis de drømmer om at skif-
te spor. På samme tid var ledigheden historisk lav i Danmark, 
så selvom verden var i krise, var det alligevel et trygt arbejds-
marked at være jobsøgende i.

»Det er ikke overraskende med de høje jobomsætningstal 
i 2021, for jobmarkedet har historisk set været rødglødende i 
Danmark. Vi har ikke tidligere haft så mange i arbejde, som vi 
havde i august 2022«, forklarer fremtidsforskeren.

Hver fjerde amerikaner har fortrudt
Spørgsmålet er, om The Great Reshuffle, som fænomenet 
også bliver kaldt, blot var endnu en top i grafen over udsving i 
jobomsætningstallene. 

Ifølge en ny amerikansk undersøgelse baseret på tal fra den 
amerikanske Joblist, så har en ud af fire amerikanere fortrudt, 
at de sagde deres arbejde op. Det angiver de to grunde til: Først 
og fremmest at de har haft svært ved at finde et nyt arbejde, 
mens andre påpeger, at deres nye job ikke lever op til deres 
forventninger. 

»Det bliver så interessant at se, hvad der vil ske i Danmark 
i de næste to-tre år, hvor vi højst sandsynligt vil opleve mere 
krise«, siger Carsten Beck.  

»Mit bedste bud er, at jobomsætningen vil falde igen«, siger 
han.

Når man lige har været igennem en periode med større 
jobomsætning, er det naturligt, den falder igen, da de fleste til-
bringer en del tid i deres næste job. Desuden falder den frivillige 
jobomsætning som regel på tidspunkter med utryghed, og lige 
nu begynder ledigheden at stige i Danmark.  

»Hvis recessionen bliver en lille smule værre, så bliver man, 
hvor man er«, konkluderer Carsten Beck. 

»Ef ter corona søgte vi nye 
måder at indret te vores 

liv på. Det har optaget 
danskerne helt utroligt 

meget, og arbejdslivet er 
en væsentlig del af det«.

F R EM T I DSFOR SK ER C A R ST EN BECK

Jobomsætningstallene  
fra 2009 og 2021 i Danmark

2009 2021

Januar 81.132 73.006

Februar 62.493 65.113

Marts 54.972 74.704

April 54.186 80.334

Maj 51.022 86.473

Juni 52.707 89.441

Juli 45.118 67.556

August 72.065 108.150

September 59.170 92.764

Oktober 51.307 82.036

November 45.408 81.657

December 39.400 65.969

Samlet: 669.050 967.203
Tallene er trukket fra statistikbanken jobindsats.dk. Tallene 
bliver registreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering, der hører under Beskæftigelsesministeriet. 
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4% i rente* på din lønkonto 
Ud over de økonomiske fordele er vi en 
bank som alle andre. Du kan bruge os til 
det hele – fra lønkonto til investering. Alt 
fra opsparing til realkredit og råd givning 
om boligkøb.

Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger  
i vores DNA. Lån & Spar tager klima,  
bæredygtighed og etik alvorligt. Godt  
hjulpet på vej af en engageret bestyrelse, 
som også ønsker at give medlemmer  
af DM særligt favorable vilkår.

Lån & Spar er ejet af bl.a. 
DM. Det betyder jo ikke,  
at du absolut skal vælge os. 
Bare at det er en god ide  
lige at tjekke de fordele,  
du får som medejer.

Hvad har DM  
med dit valg af  
bank at gøre?

Lån &
 Spar Bank A

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

*Sådan får du 4% i rente på din lønkonto
Du er medlem af DM og har afsluttet din uddannelse.  
Du samler hele din privat økonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter  
og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).
De 4% i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.  
Fra 50.001-500.000 kr. er renten 0,5%. Derefter er  
renten 0,75% på resten. Rentesatserne er variable  
og gælder pr. 7. november 2022. Se alle vilkår på  
lsb.dk/medlemsvilkaar. Du behøver ikke flytte dine  
realkreditlån. Men evt. ændringer og nye realkreditlån  
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

Giver det mening?  
Ring 3378 1952 – eller gå på lsb.dk/dm 
og book et møde.
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hun kalder modellen. JAC er for fjer-
de år i træk kåret som Danmarks 
bedste offentlige arbejdsplads og for 
anden gang som den bedste mellem-
store virksomhed at arbejde på.

Kollektivist af hjertet
Det var ikke indlysende, i hvert fald 
ikke for Ann-Christina Matzen 
Andreasen selv, at hun skulle gøre 
karriere i ledelse.

»Men jeg kan godt se en rød tråd 
fra min skolegang, hvor jeg selvføl-
gelig blev elevrådsformand, over 
min tid i kollektiver, efter at jeg flyt-
tede hjemmefra som 17-årig, til min 
uddannelse«, fortæller hun.

Fra kollektivet i Roskilde flyt-
tede hun til et stort et af slagsen i 
hovedstaden.

»Jeg kan virkelig godt lide kol-
lektivet, hvor man nærmest fun-

Når man har fået generøsitet ind med 
modermælken, når man elsker kol-
lektivtanken og synes, at den bedste 
studieform er gruppearbejde, så deler 
man selvfølgelig ud af den magt og 
indflydelse, man får. 

For fire år siden slap 
Ann-Christina Matzen 

Andreasen ånden ud af flasken, og 
om hun så kunne, ville hun ikke 
lukke den ind igen.

Hun og ledergruppen på Job-, 
Aktivitets- og Kompetencecenteret 
(JAC) i Gentofte Kommune gav 90 
procent af ledelsesansvaret – stra-
tegi, økonomi, drift, forhandling 
og fastsættelse af løn samt ansæt-
telser – til medarbejderne og tager 
sig i dag alene af personalesager og 
afskedigelser. 

Resten af tiden bruger lederne på 
at bane vejen for, at medarbejderne 
kan lede.

»Det har været en gradvis bevæ-
gelse, men når du først har givet et 
ansvarsområde til medarbejderne, 
er der ingen vej tilbage. Intervenerer 
du alligevel og overtager de endeli-
ge beslutninger, taber du al trovær-
dighed«, siger centerleder Ann-
Christina Matzen Andreasen.

Og det kan tilsyneladende noget 
at være 90 procent ledelsesløs, som 
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gerer som et A/S og skal drøfte og 
blive enige om alt. Det handler om 
at beslutte, hvilket slags sted man 
vil være, og lykkes det, bliver man jo 
sådan et, hvor andre altid søger hen 
og gerne vil være«.

For hende opstår fællesskabet 
netop, når der ikke sidder en for bord
enden og skærer igennem, men når 
alle vender alting sammen om det 
runde bord.

»Ja, det kan være besværligt, men 
hvis der er en, der ender med at tage 
beslutningerne, vil der altid være 
nogle, der er utilfredse. Det gælder 
også på JAC, hvor vi drøfter alting 
sammen og hele tiden øver os på at 
lede i fællesskab«, siger hun.

Lederen som vært
AnnChristina Matzen Andreasen 
betegner medarbejderstaben som 
generøse mennesker, der stadig vok
ser og elsker at se andre lykkes.

»De har hele tiden øje for sig selv 
og de grupper, de er en del af, og er 
vilde med udvikling. Og så er de 
ydmyge over for opgaven. Selv kan 
jeg godt have en tendens til at freeze 
og tænke, at nu er det godt, så her 
kan vi godt blive et stykke tid. Men 
den går ikke. Medarbejderne driver 
hele tiden organisationen fremad«, 
siger hun.

Som for eksempel for tre år siden, 
da et medlem af ledergruppen forlod 
JAC for et andet job, og centerlede
ren ikke umiddelbart var indstillet 
på at ændre organisationsdiagram
met, selv om flere ting talte for det. 
Men det var medarbejdernes bord, 
ikke hendes, så ændret blev det.

»Var jeg gået ind og havde holdt på 
mit som øverste leder, havde jeg jo 
mistet alt det, vi hidtil havde bevæ
get os hen imod og arbejdet for«, 
siger hun.

At generøsitet er et af de vigtig
ste ord i AnnChristina Matzen 
Andreasens forråd, er heller ingen 
tilfældighed.

»Jeg kommer fra en gæstfri fami
lie, hvor jeg også lærte, at man ikke 
skal dømme andre, når deres liv slår 
folder. Vi gør det alle, så godt vi kan«.

Hendes mor bestyrede en restau
rant i Roskilde, hvor der var plads til 
mennesker, hvad enten de kom for at 

slappe af eller feste, og sådan var det 
også i barndomshjemmet.

»At være virksomhedsleder er 
lidt som at være vært for en fest. Du 
har mulighed for at forkæle folk en 
smule, når de deltager og sammen 
skaber en oplevelse, de forhåbentlig 
går lidt klogere hjem fra«.

Tryghed er afgørende
Kåringerne som forbilledlig 
arbejdsplads flere år i streg afspej-
ler, at trivsel og arbejdsmiljø er i høj-
sædet på JAC, ikke mindst det psy-
kiske. For Ann-Christina Matzen 
Andreasen er der en stor tryghed 
i, at selv om alting hele tiden er i 
spil, så bakker alle op, når først der 
er taget en beslutning. For alle har 
været med til både at præge og tage 
den.

»På JAC skal du give mere, end du 
tager. Og vi skal sige ja. Vi går vildt 
meget op i, at man kan koncentrere 
sig om sit arbejde og samtidig sige 
sin mening, når der er behov for det, 
og regne med at blive hørt. Den ledel-
sesform, jeg står for, er en måde at 
være menneske på i verden«, fortæl-
ler hun.

De forandringer, den nye ledel-
sesform og kulturændringerne har 
medført, er dog ikke faldet alle lige 
let. Derfor har JAC taget afsked med 
hver femte medarbejder, siden Ann-
Christina Matzen Andreasen kom 
til for 10 år siden.

»Det har været nødvendigt for at 
kunne skabe den stærke kul-
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hun kalder modellen. JAC er for fjer-
de år i træk kåret som Danmarks 
bedste offentlige arbejdsplads og for 
anden gang som den bedste mellem-
store virksomhed at arbejde på.

Kollektivist af hjertet
Det var ikke indlysende, i hvert fald 
ikke for Ann-Christina Matzen 
Andreasen selv, at hun skulle gøre 
karriere i ledelse.

»Men jeg kan godt se en rød tråd 
fra min skolegang, hvor jeg selvføl-
gelig blev elevrådsformand, over 
min tid i kollektiver, efter at jeg flyt-
tede hjemmefra som 17-årig, til min 
uddannelse«, fortæller hun.

Fra kollektivet i Roskilde flyt-
tede hun til et stort et af slagsen i 
hovedstaden.

»Jeg kan virkelig godt lide kol-
lektivet, hvor man nærmest fun-

Når man har fået generøsitet ind med 
modermælken, når man elsker kol-
lektivtanken og synes, at den bedste 
studieform er gruppearbejde, så deler 
man selvfølgelig ud af den magt og 
indflydelse, man får. 

For fire år siden slap 
Ann-Christina Matzen 

Andreasen ånden ud af flasken, og 
om hun så kunne, ville hun ikke 
lukke den ind igen.

Hun og ledergruppen på Job-, 
Aktivitets- og Kompetencecenteret 
(JAC) i Gentofte Kommune gav 90 
procent af ledelsesansvaret – stra-
tegi, økonomi, drift, forhandling 
og fastsættelse af løn samt ansæt-
telser – til medarbejderne og tager 
sig i dag alene af personalesager og 
afskedigelser. 

Resten af tiden bruger lederne på 
at bane vejen for, at medarbejderne 
kan lede.

»Det har været en gradvis bevæ-
gelse, men når du først har givet et 
ansvarsområde til medarbejderne, 
er der ingen vej tilbage. Intervenerer 
du alligevel og overtager de endeli-
ge beslutninger, taber du al trovær-
dighed«, siger centerleder Ann-
Christina Matzen Andreasen.

Og det kan tilsyneladende noget 
at være 90 procent ledelsesløs, som 
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gerer som et A/S og skal drøfte og 
blive enige om alt. Det handler om 
at beslutte, hvilket slags sted man 
vil være, og lykkes det, bliver man jo 
sådan et, hvor andre altid søger hen 
og gerne vil være«.

For hende opstår fællesskabet 
netop, når der ikke sidder en for bord
enden og skærer igennem, men når 
alle vender alting sammen om det 
runde bord.

»Ja, det kan være besværligt, men 
hvis der er en, der ender med at tage 
beslutningerne, vil der altid være 
nogle, der er utilfredse. Det gælder 
også på JAC, hvor vi drøfter alting 
sammen og hele tiden øver os på at 
lede i fællesskab«, siger hun.

Lederen som vært
AnnChristina Matzen Andreasen 
betegner medarbejderstaben som 
generøse mennesker, der stadig vok
ser og elsker at se andre lykkes.

»De har hele tiden øje for sig selv 
og de grupper, de er en del af, og er 
vilde med udvikling. Og så er de 
ydmyge over for opgaven. Selv kan 
jeg godt have en tendens til at freeze 
og tænke, at nu er det godt, så her 
kan vi godt blive et stykke tid. Men 
den går ikke. Medarbejderne driver 
hele tiden organisationen fremad«, 
siger hun.

Som for eksempel for tre år siden, 
da et medlem af ledergruppen forlod 
JAC for et andet job, og centerlede
ren ikke umiddelbart var indstillet 
på at ændre organisationsdiagram
met, selv om flere ting talte for det. 
Men det var medarbejdernes bord, 
ikke hendes, så ændret blev det.

»Var jeg gået ind og havde holdt på 
mit som øverste leder, havde jeg jo 
mistet alt det, vi hidtil havde bevæ
get os hen imod og arbejdet for«, 
siger hun.

At generøsitet er et af de vigtig
ste ord i AnnChristina Matzen 
Andreasens forråd, er heller ingen 
tilfældighed.

»Jeg kommer fra en gæstfri fami
lie, hvor jeg også lærte, at man ikke 
skal dømme andre, når deres liv slår 
folder. Vi gør det alle, så godt vi kan«.

Hendes mor bestyrede en restau
rant i Roskilde, hvor der var plads til 
mennesker, hvad enten de kom for at 

slappe af eller feste, og sådan var det 
også i barndomshjemmet.

»At være virksomhedsleder er 
lidt som at være vært for en fest. Du 
har mulighed for at forkæle folk en 
smule, når de deltager og sammen 
skaber en oplevelse, de forhåbentlig 
går lidt klogere hjem fra«.

Tryghed er afgørende
Kåringerne som forbilledlig 
arbejdsplads flere år i streg afspej-
ler, at trivsel og arbejdsmiljø er i høj-
sædet på JAC, ikke mindst det psy-
kiske. For Ann-Christina Matzen 
Andreasen er der en stor tryghed 
i, at selv om alting hele tiden er i 
spil, så bakker alle op, når først der 
er taget en beslutning. For alle har 
været med til både at præge og tage 
den.

»På JAC skal du give mere, end du 
tager. Og vi skal sige ja. Vi går vildt 
meget op i, at man kan koncentrere 
sig om sit arbejde og samtidig sige 
sin mening, når der er behov for det, 
og regne med at blive hørt. Den ledel-
sesform, jeg står for, er en måde at 
være menneske på i verden«, fortæl-
ler hun.

De forandringer, den nye ledel-
sesform og kulturændringerne har 
medført, er dog ikke faldet alle lige 
let. Derfor har JAC taget afsked med 
hver femte medarbejder, siden Ann-
Christina Matzen Andreasen kom 
til for 10 år siden.

»Det har været nødvendigt for at 
kunne skabe den stærke kul-
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tur, vi har i dag. Vi har vide ram-
mer, men er der ikke opbakning til 
den linje, vi sammen har lagt, går 
det ikke. Tænker du mere på egen 
vinding end fællesskabet, kan du 
ikke være her«, siger hun.

Når tingene indimellem stadig 
er svære, slipper ledergruppen, 
hvad de har i hænderne, og kon-
centrerer sig om sagen, til den er 
klaret.

»Ingen står nogensinde alene. 
Vi forsøger altid at rede tingene 
ud, så medarbejderne kan træffe 
deres valg og handle efter dem. 
Kun i personalesager griber vi 
som ledere ind. De er vores sidste 
10 procent af ledelsesansvaret, 
for medarbejderne skal ikke stå 
med den tunge beslutning, en 
afskedigelse kan være. Selv om vi 
leder på en anden måde, er ansva-
ret for centeret som virksomhed 
i sidste ende mit og den øvrige 
ledergruppes«, forklarer hun.

Hun elsker at dele magten
Ann-Christina Matzen 
Andreasen uddannede sig 
på RUC, og specialetitlen 
»Fleksibilitet i praksis« forud 
for kandidatgraden i organisati-
onspsykologi og pædagogik kan 
nærmest ses som et forvarsel for 
hendes ledelsesform.

5 6 Ledelse

»Det var på RUC, jeg fandt 
hjem. Processerne, studiemiljøet 
og alt gruppearbejdet var simpelt-
hen lige mig«.

Tilgangen til ledelse har 
hun efterfølgende sat flere ord 
på sammen med supermar-
kedskæden Irmas mangeårige 
leder, Alfred Josefsen, i bogen 
»Ledelse i virkeligheden«, lige-
som hun med sin egen rådgiv-
ningsvirksomhed, Matzen 
Ledelsesudvikling, cirka en gang 
om måneden holder oplæg.

»Jeg elsker magt, for så kan 
jeg dele den med andre. Hvem vil 
ikke gerne have indflydelse på 
sine egne vilkår og betragtes som 
et tænkende menneske? Jeg tror 
ikke på, at nogle er ligeglade og 
bare lader andre tage beslutnin-
gerne for sig, for alle kan svare på, 
hvad der er vigtigt for dem. Svaret 
viser, hvilken vej de gerne vil 
præge tingene. Så at dele ansva-
ret og invitere til medindflydelse 
handler i høj grad om, hvordan 
man spørger«, siger hun og ind-
skyder, at det ikke betyder, at alle 
skal stå på ølkasser og udstikke 
retningen.

»Ledergruppen har defineret 
formålet med virksomheden, 
som vi bagefter har drøftet med 
samtlige medarbejdere. Vi skal 
have deres syn på tingene for at 
vide, om de kan sætte handling 
bag ordene. Herefter er det ledel-
sens opgave at sætte de rammer, 
som kan sætte samtlige kompe-
tencer i spil«.

Rammerne på JAC er sat med 
fire hjørneflag: en økonomi i 
balance, dokumenteret effekt af 
indsatserne, borgerne som aktive 
deltagere samt læring og udvik-

ling hos dem, der bruger centeret. 
»Ledergruppen skal dele men-

neskesyn for at kunne trække 
alle i den ønskede retning. Det 
interessante er, at i dag går det 
menneskesyn igen blandt dem, 
medarbejderne vælger at ansætte 
som nye kolleger«, siger hun.

Tro, håb og lidt mindre mod
Trods den tidskrævende proces 
med at facilitere ledelsesopgaver-
ne for medarbejderne kan Ann-
Christina Matzen Andreasen 
ikke se ulemper ved at give mag-
ten fra sig og gøre sin organisati-
on 90 procent ledelsesløs.

»Følger du de værdier, I har for-
muleret sammen, er der faktisk 
ingen. Men det betyder ikke, at 
jeg ikke kan vurdere en sag for-
kert eller begå fejl, men så er jeg til 
gengæld heller ikke bange for at 
sige undskyld«.

Alligevel siger hun, at modet 
nogle gange svigter.

»Jeg var for eksempel ved at 
dø af skræk, da medarbejderne 
første gang skulle stå for lønfor-
handlingerne, for det er sådan et 
følsomt spørgsmål, der afspejler 
dit værd og kan føre til en masse 
konflikt. Men også det gik godt«, 
fortæller hun.

Hun har til gengæld en fast tro 
på, at den næsten ledelsesløse 
organisation vil brede sig.

»Jeg tror på, at man i langt høje-
re grad skal sætte mål og skabe 
resultater i fællesskab, og at alle 
vinder ved det. Resultaterne er jo 
indlysende«, mener hun.

Trods dem nærer hun ikke håb 
om finere titler i endnu større 
virksomheder.

»Jeg tror ikke på hierarkier. 
Min ambition er at inspirere 
andre med det, vi gør her, og vi har 
godt fat«. 

JAC
Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune 
har 110 medarbejdere, heraf syv ledere, og ca. 400 daglige brugere. 
Centeret tilbyder, på otte matrikler, STU, kompetenceudvikling, aktivitets- 
og samværstilbud, støttet og beskyttet beskæftigelse, sanseterapi samt 
ergo- og fysioterapi til mennesker med særlige behov.
Se evt. jacinfo.gentofte.dk 

I september blev JAC for andet år i træk kåret som Danmarks bed-
ste arbejdsplads i kategorien 50-499 medarbejdere og for fjerde år i 
træk som den bedste offentlige arbejdsplads. Bag priserne står konsu-
lentvirksomheden Danmarks Bedste Arbejdspladser – Great Place to 
Work, som også gennemfører trivselsundersøgelser og certificerer god 
arbejdspladskultur.
Se evt. danmarksbedstearbejdspladser.dk

»Den ledelsesform, 
jeg står for, er en 
måde at være menne-
ske på i verden«, for-
tæller centerleder 
Ann-Christina Matzen 
Andreasen, som har 
afgivet 90 procent af 
ledelsesansvaret til 
medarbejderne.
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Den grønne omstilling er vig-
tigere end nogensinde, og i 
AkademikerPension investerer vi 
i de kommende år flere milliarder 
i klimavenlige løsninger. 

Vi har en målsætning om, at 
22,5 procent af vores investerin-
ger skal være grønne i 2030. Det 
svarer til næsten 50 milliarder 
kroner. Vi har også et mål om, at 
mindst 15,3 procent af investerin-
gerne skal være grønne i år 2025.

Et af de områder, hvor vi forven-
ter, at markedet vokser markant, 
er grønne obligationer. Vi kom-
mer til at investere mere i unotere-
de aktiver som vind- og solenergi, 
ligesom vi vil forsøge at gøre vores 
ejendomsportefølje endnu mere 
klimavenlig.

Har du spørgsmål til vores inve-
steringsunivers, er du velkommen 
til at kontakte mig. 

Hvad mener vi, når vi siger, 
at vi sætter turbo på den 
grønne omstilling?

Kenneth Petersen, 
pensionsekspert

kep@akademikerpension.dk

Tlf. 21 49 21 61

REVISE AND RESUBMIT!
Dine engelske tekster. Er de gode nok? 
Is your academic English good enough? 

Mange kan oversætte. 
Jeg kan skrive.

Steven Sampson
stevensampson@hotmail.com
tlf. 2074 1264

Amerikansk ph.d, og tidl. univ. lærer tilbyder over-
sættelse fra dansk til engelsk og kvalificeret language 
editing af din artikel, afhandling, ansøgning, projekt-
beskrivelse, udredning, rapport, ERC application, TOR 
eller webtekst. Oversættelse af din danske tekst eller 
sprogvask/proofreading/editing/revision af din engelsk 
tekst, også DAnglish tekster. Kvalificeret feedback fra en 
samfundsforsker med bred akademisk baggrund og pub-
likationserfaring. Hurtig turnaround, rush jobs, rimelige 
priser. Vil du have en ’reader from Hell?’. Kontakt mig. Do 
it in English, but do it right.

5 7Alt om pension
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tur, vi har i dag. Vi har vide ram-
mer, men er der ikke opbakning til 
den linje, vi sammen har lagt, går 
det ikke. Tænker du mere på egen 
vinding end fællesskabet, kan du 
ikke være her«, siger hun.

Når tingene indimellem stadig 
er svære, slipper ledergruppen, 
hvad de har i hænderne, og kon-
centrerer sig om sagen, til den er 
klaret.

»Ingen står nogensinde alene. 
Vi forsøger altid at rede tingene 
ud, så medarbejderne kan træffe 
deres valg og handle efter dem. 
Kun i personalesager griber vi 
som ledere ind. De er vores sidste 
10 procent af ledelsesansvaret, 
for medarbejderne skal ikke stå 
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5 6 Ledelse

»Det var på RUC, jeg fandt 
hjem. Processerne, studiemiljøet 
og alt gruppearbejdet var simpelt-
hen lige mig«.
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kedskæden Irmas mangeårige 
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»Ledelse i virkeligheden«, lige-
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Ledelsesudvikling, cirka en gang 
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»Jeg elsker magt, for så kan 
jeg dele den med andre. Hvem vil 
ikke gerne have indflydelse på 
sine egne vilkår og betragtes som 
et tænkende menneske? Jeg tror 
ikke på, at nogle er ligeglade og 
bare lader andre tage beslutnin-
gerne for sig, for alle kan svare på, 
hvad der er vigtigt for dem. Svaret 
viser, hvilken vej de gerne vil 
præge tingene. Så at dele ansva-
ret og invitere til medindflydelse 
handler i høj grad om, hvordan 
man spørger«, siger hun og ind-
skyder, at det ikke betyder, at alle 
skal stå på ølkasser og udstikke 
retningen.
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som kan sætte samtlige kompe-
tencer i spil«.
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fire hjørneflag: en økonomi i 
balance, dokumenteret effekt af 
indsatserne, borgerne som aktive 
deltagere samt læring og udvik-

ling hos dem, der bruger centeret. 
»Ledergruppen skal dele men-

neskesyn for at kunne trække 
alle i den ønskede retning. Det 
interessante er, at i dag går det 
menneskesyn igen blandt dem, 
medarbejderne vælger at ansætte 
som nye kolleger«, siger hun.

Tro, håb og lidt mindre mod
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on 90 procent ledelsesløs.

»Følger du de værdier, I har for-
muleret sammen, er der faktisk 
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jeg ikke kan vurdere en sag for-
kert eller begå fejl, men så er jeg til 
gengæld heller ikke bange for at 
sige undskyld«.

Alligevel siger hun, at modet 
nogle gange svigter.

»Jeg var for eksempel ved at 
dø af skræk, da medarbejderne 
første gang skulle stå for lønfor-
handlingerne, for det er sådan et 
følsomt spørgsmål, der afspejler 
dit værd og kan føre til en masse 
konflikt. Men også det gik godt«, 
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Hun har til gengæld en fast tro 
på, at den næsten ledelsesløse 
organisation vil brede sig.

»Jeg tror på, at man i langt høje-
re grad skal sætte mål og skabe 
resultater i fællesskab, og at alle 
vinder ved det. Resultaterne er jo 
indlysende«, mener hun.

Trods dem nærer hun ikke håb 
om finere titler i endnu større 
virksomheder.

»Jeg tror ikke på hierarkier. 
Min ambition er at inspirere 
andre med det, vi gør her, og vi har 
godt fat«. 

JAC
Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune 
har 110 medarbejdere, heraf syv ledere, og ca. 400 daglige brugere. 
Centeret tilbyder, på otte matrikler, STU, kompetenceudvikling, aktivitets- 
og samværstilbud, støttet og beskyttet beskæftigelse, sanseterapi samt 
ergo- og fysioterapi til mennesker med særlige behov.
Se evt. jacinfo.gentofte.dk 

I september blev JAC for andet år i træk kåret som Danmarks bed-
ste arbejdsplads i kategorien 50-499 medarbejdere og for fjerde år i 
træk som den bedste offentlige arbejdsplads. Bag priserne står konsu-
lentvirksomheden Danmarks Bedste Arbejdspladser – Great Place to 
Work, som også gennemfører trivselsundersøgelser og certificerer god 
arbejdspladskultur.
Se evt. danmarksbedstearbejdspladser.dk

»Den ledelsesform, 
jeg står for, er en 
måde at være menne-
ske på i verden«, for-
tæller centerleder 
Ann-Christina Matzen 
Andreasen, som har 
afgivet 90 procent af 
ledelsesansvaret til 
medarbejderne.
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Den grønne omstilling er vig-
tigere end nogensinde, og i 
AkademikerPension investerer vi 
i de kommende år flere milliarder 
i klimavenlige løsninger. 

Vi har en målsætning om, at 
22,5 procent af vores investerin-
ger skal være grønne i 2030. Det 
svarer til næsten 50 milliarder 
kroner. Vi har også et mål om, at 
mindst 15,3 procent af investerin-
gerne skal være grønne i år 2025.

Et af de områder, hvor vi forven-
ter, at markedet vokser markant, 
er grønne obligationer. Vi kom-
mer til at investere mere i unotere-
de aktiver som vind- og solenergi, 
ligesom vi vil forsøge at gøre vores 
ejendomsportefølje endnu mere 
klimavenlig.

Har du spørgsmål til vores inve-
steringsunivers, er du velkommen 
til at kontakte mig. 

Hvad mener vi, når vi siger, 
at vi sætter turbo på den 
grønne omstilling?

Kenneth Petersen, 
pensionsekspert

kep@akademikerpension.dk

Tlf. 21 49 21 61

REVISE AND RESUBMIT!
Dine engelske tekster. Er de gode nok? 
Is your academic English good enough? 

Mange kan oversætte. 
Jeg kan skrive.

Steven Sampson
stevensampson@hotmail.com
tlf. 2074 1264

Amerikansk ph.d, og tidl. univ. lærer tilbyder over-
sættelse fra dansk til engelsk og kvalificeret language 
editing af din artikel, afhandling, ansøgning, projekt-
beskrivelse, udredning, rapport, ERC application, TOR 
eller webtekst. Oversættelse af din danske tekst eller 
sprogvask/proofreading/editing/revision af din engelsk 
tekst, også DAnglish tekster. Kvalificeret feedback fra en 
samfundsforsker med bred akademisk baggrund og pub-
likationserfaring. Hurtig turnaround, rush jobs, rimelige 
priser. Vil du have en ’reader from Hell?’. Kontakt mig. Do 
it in English, but do it right.
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Dorte vinker farvel 
til 8 timers arbejde, 
8 timers fritid og 8 
timers søvn 
Dorte Grannov Balslev rykker teltpælene op i 
sit arbejdsliv for anden gang i karrieren. Hun 
er sprunget ud som selvstændig og er klar til 
at påbegynde sit »tredje arbejdsliv«.

Det er ikke første gang, Dorte 
Grannov Balslev har skiftet 

karrierevej i sit liv. 
I 10 år arbejdede hun som sygeplejer-

ske, indtil hun valgte at skifte spor og ud-
danne sig i musik- og dansevidenskab på 
universitetet. Efter 17 år i forskellige stil-
linger på Det Kongelige Teater er Dorte 
Grannov Balslev igen nået til en skillevej i 
arbejdslivet. Nu ønsker hun større frihed til 
at tilrettelægge sin egen tid.

»Jeg mærkede, at det begyndte at slide 
på mig at være i den faste trummerum, der 
i bedste fald består af 8 timers arbejde, 8 ti-
mers fritid og 8 timers søvn i et fast mønster. 
Jeg blev inspireret af at opleve, at mange 
initiativrige entreprenører kunne gøre en 
mindst lige så fin forskel på deres egne betin-
gelser i nogle friere rammer«, fortæller hun. 

Det er i høj grad de friere rammer, 
Dorte Grannov Balslev ønsker sig ved at 
blive selvstændig.

Hun tror på, at friheden som selvstæn-
dig kommer til at danne grobund for at 
leve et mere bæredygtigt liv på flere pa-
rametre. Et bæredygtigt liv betyder for 
Dorte Grannov Balslev, at hun har frihe-
den til at bestemme sine egne arbejdsti-

der og tilrettelægge sin tid, men også at 
have et mere bæredygtigt forbrug. 

Hun har gennem flere år fokuseret mere 
og mere på at nedbringe sit forbrug grun-
det klimakrisen, hvilket også har betydet, at 
hun har opnået en større økonomisk frihed. 

»For mig handler det i høj grad om fri-
hed til at planlægge min egen tid, og hvor 
jeg skal være hvornår. Jeg er meget glad 
for at rejse og flytte mig til nye perspek-
tiver. Det giver mig inspiration og udvik-
ler mig som menneske. Derfor er det også 
vigtigt, at der er balance mellem mit fag-
lige virke som konsulent og mine øvrige 
interesser såsom permakultur, den bære-
dygtige dagsorden og yoga«, siger hun.

Dorte Grannov Balslevs virksomhed 
kommer til at bestå af to ben. 

Det første ben er en konsulentvirksom-
hed med projekter, der kan inddrage ci-
vilsamfundet i musik og scenekunst, som 
har været hendes speciale i arbejdslivet. 

Det andet ben er et ønske om at engagere 
sig i den grønne omstilling ved fx at skabe en 
blog, som kan inspirere andre mennesker. 

Og ved siden af sin virksomhed arbej-
der hun også som fast skribent for scene-
kunstmediet ISCENE.

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 82.000 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

Scientific Officer til Carlsbergfondet

København V

Carlsbergfondet

Quicknr.: 84247733Ansøgningsfrist: 12 december 2022

Quicknr.: 84247729

Forskningsleder søges til VIAs social- og 
samfundsfaglige forskningscenter

Aarhus

VIA University College
Ansøgningsfrist: 15 december 2022

Af: Lasse Have Yde / lhy@dm.dk • Foto: PrivatNyt job
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AkademikerPension har en ambition om at være Danmarks mest
ansvarlige pensionskasse. De selskaber, vi investerer i, skal opføre

sig ordentligt og betale den skat, de er forpligtet til. Derfor har vi som
aktiv investor fokus på at modarbejde skatteunddragelse og aggressiv 

skatteplanlægning. 

Sammen gør vi en forskel.
 

akademikerpension.dk


