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”Compared to the rest of the newspaper 
market, Kristeligt Dagblad fills a need  
for reflection and contemplation  
in a complex world.”

LISE LOTTE NEDERGAARD 
HEAD OF RESEARCH AND ARCHIVE
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”Compared to the rest of the newspaper 
market, Kristeligt Dagblad fills a need  
for reflection and contemplation  
in a complex world. Our readers  
see their paper as a vital input 
to how they perceive themselves  
and the society in which they  
try to navigate.”

LISE LOTTE NEDERGAARD 
HEAD OF RESEARCH AND ARCHIVE
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”Our ambition is to mean a lot  
to a limited group of people,  
rather than meaning a little bit  
to everybody.”

JEPPE DUVÅ 
MANAGING EDITOR
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”Our stories are being told in the light of 
a greater story; one about who we are  
and where we come from. 
Kristeligt Dagblad has turned  
into an existential compass  
by which readers learn  
more about themselves  
and the world they live in.”

DANIEL ØHSTRØM 
REPORTER
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”We’re different from other papers  
by dealing with existential questions, 
and by allowing the existential  
aspects to affect every story  
that is being written and  
selected for the paper.”

LASSE RYOM NIELSEN 
JOURNALISTIC INTERN
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”With our Life & Soul section,  
we are appealing to women over 50  
who are in fact the biggest  
population group in Denmark  
and someone who wants to  
be taken seriously.”

KARIN DAHL HANSEN 
LIFE & SOUL EDITOR
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”The kind of readers we have  
value content over appearance.  
But Kristeligt Dagblad’s design  
is supporting the great content  
and stimulates the reading  
experience.”

MIE PETERSEN 
SUPPLEMENTS EDITOR
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If you wish to understand  
the difference between how 
Kristeligt Dagblad has changed 
over the last twenty years  
and how most newspapers 
change …
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If you wish to understand  
the difference between how 
Kristeligt Dagblad has changed 
over the last twenty years  
and how most newspapers 
change … think of the 
difference between traveling 
by train or by plane.
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”Even though our readers keep telling us 
they don’t want the newspaper to change, 
we are constantly developing the content, 
as well as the way it is being  
delivered, and take new initiatives  
both online and offline.”

PERNILLE GRAM 
HEAD OF ADVERTISING



Ole Munk | Continuity is the key to success | SND Frankfurt 140927 | 15

”Even though our readers keep telling us 
they don’t want the newspaper to change, 
we are constantly developing the content, 
as well as the way it is being  
delivered, and take new initiatives  
both online and offline. But we  
usually do it one step at a time  
so that our audience won’t  
find the changes too radical.”
PERNILLE GRAM 
HEAD OF ADVERTISING
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1993

Just for comparison, 
let’s take a quick look 
at a different paper …
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… and here’s how 
Kristeligt Dagblad changed 
over the same period:
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2013
• Tabloid prototype
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• Tabloid prototype
2013
• Tabloid prototype
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”Our visual appearance exudes quality 
due to the broadsheet format  
and the big amount of text  
on the pages. You sense  
that this is a neat and sober  
newspaper.”

LASSE RYOM NIELSEN 
JOURNALISTIC INTERN
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”What we are selling is a habit.  
And what’s crucial is that the design 
does not counteract that habit.”

TUE BOSERUP JACOBSEN 
HEAD OF SUBSCRIPTION
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”In today’s visually noisy environment, 
the unique qualities of Kristeligt Dagblad 
stand out. The correspondance  
between content and appearance  
is crystal clear.”

LISE LOTTE NEDERGAARD 
HEAD OF RESEARCH AND ARCHIVE
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Six possible lessons  
to learn from the success  
of Kristeligt Dagblad …
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Lesson #1:
Know your strategy
and keep following it.
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Erik Bjerager
Editor-in-chief and Managing Director 
at Kristeligt Dagblad,  
President of the WAN-IFRA 
World Editors Forum
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”Back in 1994 when I took over at 
Kristeligt Dagblad, it seemed obvious 
that there was no longer a market  
for a strictly religious paper.”

ERIK BJERAGER 
EDITOR-IN-CHIEF, MANAGING DIRECTOR
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”Back in 1994 when I took over at 
Kristeligt Dagblad, it seemed obvious 
that there was no longer a market  
for a strictly religious paper.  
What I saw at the same time  
was a growing interest  
in existential questions  
in a broader sense, including  
their religious aspects.”
ERIK BJERAGER 
EDITOR-IN-CHIEF, MANAGING DIRECTOR
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”My ambition, therefore, has been  
to create a more open newspaper.”

ERIK BJERAGER 
EDITOR-IN-CHIEF, MANAGING DIRECTOR
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”My ambition, therefore, has been  
to create a more open newspaper.  
More open to other religions than 
Christianity, but also towards  
the whole discussion of values  
which has become so essential  
over the last two decades.”

ERIK BJERAGER 
EDITOR-IN-CHIEF, MANAGING DIRECTOR
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• Faith
• Ethics
• Existence

• Faith
• Ethics
• Existence
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The newspaper about life’s great questions. 
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2004
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Lesson #2:
Always try to let design changes 
reflect changes in content.
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2004
• Ragged right
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2004
• Ragged right
• Times New Roman
• Franklin Gothic
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Ansvaret for overg-
reb placeres hos den
kvindelige
brigadegeneral
Janis Karpinski 

WASHINGTON: Mishand-
lingen af irakiske fanger i
det amerikanskstyrede Abu
Ghraib-fængsel ved Bagdad
bundede i ledelsesmæssige
svigt, fastslog den general,
som USA’s forsvarsministe-
rium har sat til at undersøge
overgrebene. General Anto-
nio Taguba ville dog under
en høring i går i Senatet i
Washington ikke gå så vidt
som til at placere det endeli-
ge ansvar hos den amerikan-
ske forsvarsminister, Donald
Rumsfeld.

På et spørgsmål fra for-
manden for Senatets forsvar-
skomité, den republikanske
senator John Warner, om,
hvordan forholdene i fængs-
let havde kunnet få lov til at

udvikle sig, som de gjorde,
svarede general Taguba:

- Ledelsesmæssige svigt
fra brigadechefen og nedef-
ter. 

Den 53-årige filippinsk-
fødte general gik videre ved
at forklare, at overgrebene
havde fået lov til at eskalere
som følge af »manglende di-
sciplin, ingen uddannelse
overhovedet, ingen tilsyn«.

Ved at placere ansvaret på
»brigadechefen og nedef-
ter«, sigtede general Taguba
på den kvindelige brigade-
general, Janis Karpinski,
som i januar i år blev fjernet
fra posten som leder af mili-
tærfængslerne i Irak. Det
skete få uger efter, at den
amerikanske hær i Irak af en
soldat fik overdraget en cd-
rom med digitale fotografier
af amerikanske soldater, der
mishandler irakiske fanger.

I slutningen af januar be-
ordrede general Ricardo
Sanchez, den øverstbefalen-
de for de amerikanske styr-

ker i Irak, general Taguba til
at indlede en undersøgelse af
de formodede overgreb i
Abu Ghraib-fængslet.

Efter at have afsluttet sine
undersøgelser afleverede ge-
neral Taguba i begyndelsen
af marts sin undersøgelse-
rapport til Pentagon. Rap-
porten fastslog, at en række
amerikanske soldater til-
skyndet af militære efterret-
ningsfolk i tidsrummet okto-
ber til december 2003 havde
begået alvorlige overgreb
mod irakiske fanger i Abu
Ghraib-fængslet.

Ros for grundighed
Adskillige medlemmer af
Senatets forsvarskomité be-
nyttede gårsdagens høring til
at lovprise general Taguba
for den grundighed og inte-
gritet, han havde lagt for da-
gen i bestræbelserne på at
komme til bunds i overgre-
bene.

Tabuga-rapporten er for-

trolig, men blev i sidste
måned lækket til det ameri-
kanske nyhedsmagasin The
New Yorker. I kølvandet på,
at fjernsynsstationen CBS
offentliggjorde de første fo-
tografier af mishandlede, ir-
akiske fanger, var The New
Yorkers offentliggørelse af
Taguba-rapporten medvir-
kende årsag til, at den iraki-
ske fangeskandale fik det
omgang, den gjorde.

På et spørgsmål i går om,
hvorvidt overgrebene i Abu
Ghraib-fængslet var begrun-
det i »systemmæssige« fejl i
den amerikanske hær, svare-
de general Taguba:

- Ja, på baggrund af, hvad
vi undersøgte var det.

Dog var generalen mere
forbeholden, da komitémed-
lemmet John McCain, re-
publikansk senator fra Ari-
zona og selv tidligere krigs-
fange i Vietnam, spurgte til,
hvorvidt en praksis med at
»blødgøre« irakiske fanger
gennem mishandling var

sanktioneret af den ameri-
kanske hær.

- Vi fandt ikke beviser for,
at det var en overordnet, mi-
litær politik, svarede Tagu-
ba.

Den tidligere chef for Abu
Ghraib-fængslet brigadege-

neral Karpinski har siden
hun blev fjernet fra sin stil-
ling fastholdt, at overgrebe-
ne fik lov til at finde sted,
fordi militære efterretnings-
folk formente hende adgang
til dele af fængslet. /ritzau/
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Polen bringer Gud tilbage på EU’s dagsorden
Udvidelsen af EU har
sat gang i et nyt forsøg
på at få Gud ind i EU-
forfatningen, der skal
vedtages om kun seks
uger. Polen fører an i
bestræbelserne

JACOB LANGVAD

skriver fra Bruxelles

Der er kommet nye og mere reli-
giøse borgere med i EU. Allerede
under Europa-Parlamentets første
samling med 25 lande for nylig,
kunne man høre det markant an-
derledes toneleje.

Polens tidligere præsident og
leder af fagbevægelsen Solidari-
tet, Lech Walesa, der var inviteret
med som æresgæst for sin rolle i
opgøret med Sovjet-kommunis-
men. Han fortalte den store folke-
valgte europæiske forsamling, at
genforeningen af kontinentet var
kommet, »fordi vi alle har knælet
for at finde den gudommelige
kraft, fordi korset og solidariteten
kan skabe mirakler«.

Hans landsmand, den nyslåede
Europa-parlamentariker Aleksan-
der Szszyglo, gik utilsløret efter

det, der længe har været en polsk
mærkesag: En klarere henvisning
i EU’s forfatningstraktat til EU’s
kristne værdier. »Ikke at have no-
gen reference til Gud vil være et
dødeligt knæfald for vor civilisa-
tion«, sagde Szszyglo.

Den polske præsident, Aleks-
ander Kwasniewski, var i sin tale
nede i et mere jordisk-juridisk
luftlag, men havde samme ærin-
de. Præsidenten foreslog at lave
en særlig tilføjelse til forfatnin-
gen.

- Teksten til præamblen er alle-
rede skrevet og vedtaget, men vi
kunne forestille os en indledning,
der for eksempel hed »Vi, der er
trofaste over for dybe europæiske
traditioner, kristne traditioner,
vedtager herved denne forfat-
ning«, sagde Kwasniewski.

Støtte fra paven
Den polske præsident har ikke
overraskende fået tilslutning fra
en anden endnu mere indflydel-
sesrig polak, pave Johannes Paul
II.

Den nuværende tekst i præam-
blen til forfatningen, vedtaget af
EU-konventet, henviser til Euro-
pas »kulturelle, religiøse og hu-
manistiske arv«. 

Paven benyttede sin messe på

Peterspladsen i Rom den 2. maj
til at gentage sin stærke opbak-
ning til det udvidede EU’s for-
ankring i kristne værdier. EU’s
identitet vil være »uforståelig«
uden kristendommen, sagde pa-
ven.

- Kun et Europa, der ikke fjer-
ner sig fra, men genopdager sine
kristne rødder, vil have den styr-
ke, der er nødvendig for at møde
det tredje årstusindes store udfor-
dringer: Fred, dialog mellem kul-
turer og religioner, og beskyttelse
af skabelsen, sagde paven.

Debatten i Europa-Parlamentet
var dog ikke kun præget af polske
stemmer. Den ungarske parla-
mentariker Jozsef Szajer sagde
således, at »kirken har bygget bro
over gabet mellem de europæiske
nationer«. Og den tyske konser-
vative parlamentariker Hans Gert
Pöttering opfordrede specifikt til
at få en henvisning til EU’s
jødisk-kristne arv.

Forsigtigt formandskab
Hvad skal det så altsammen blive
til?

Det er Irland, en anden af EU’s
stærkt katolske nationer, der har
EU-formandskabet dette halvår.
Det giver den irske regering både
ansvar for, og en vis indflydelse

på, hvordan slutforhandlingerne
om EU’s forfatningstraktat, der
spænder sig over de kommende
seks uger, kommer til at forme
sig. Kulminationen ventes på EU-
topmødet i Bruxelles den 17.-18.
juni, og irerne agerer forsigtigt.

Efter traktatforhandlingernes
skibbrud under det forrige italien-
ske formandskab på EU-topmø-
det i december 2003, er den irske
premierminister, Bertie Ahern,
stærkt interesseret i at få forhand-
lingerne om forfatningstraktaten i
hus.

Uanset Aherns personlige sym-
patier, har han gjorde det klart, at
det ikke bliver spørgsmålet om
Gud i traktaten, der kommer til at
lande EU et nyt nederlag:

- Som I ved, er der en reference
til religiøse værdier. Men jeg tror
ikke, vi vil få en en henvisning til
Gud. Jeg tror, at den ordlyd, der
nu står, sandsynligvis vil forblive
den samme, sagde Ahern for ny-
lig, men tilføjede dog, at »der kan
komme nogle forandringer, men
jeg tror ikke, det bliver grund-
læggede forandringer«. Aherns
embedsmænd forventer en
tilføjelse til teksten med en stær-
kere henvisning til religiøse vær-
dier end den nuværende.

Til trods for den herskende
pragmatisme, og ønsket om at få

forhandlet forfatningen på plads i
hele kredsen af EU-regeringer, så
er det et faktum, at det udvidede
EU, ud fra et religiøst perspektiv,
har ændret sammensætning siden
den 1. maj 2004.

Katolikker i flertal
Hvor den seneste udvidelse med
Østrig, Sverige og Finland trak
EU i en mere protestantisk ret-
ning, så er det modsatte tilfældet
med denne gang. Det kan i sidste
ende bidrage til at forrykke debat-
ten i retning af en stærkere for-
mulering om religiøse værdier i
forfatningen, vurderer en EU-kil-
de.

Ifølge en opgørelse foretaget af
den franske avis Le Figaro, er der
således nu 239 millioner katolik-
ker i EU mod 184 millioner før
udvidelsen - en stigning i procent
fra 49 til 53 af den samlede EU-
befolkning.

Flere af de nye katolske natio-
ner i EU markerer sig også ved at
være mere troende. Således kal-
der 90 procent af polakkerne sig
for troende, og 50 procent af dem
er praktiserende. De overgås kun
af Malta, hvor 95 procent er tro-
ende og 65 procent praktiserende.

udland@kristeligt-dagblad.dk

Amerikanerne er trætte af Bush
Afsløringerne af irakiske fangebilleder har gjort den amerikanske præsident så upopulær som aldrig før
ANNE WESTH 

skriver fra USA

Billeder af irakiske fanger,
der bliver ydmyget af ameri-
kanske fangevogtere, har
vakt afsky og væmmelse hos
den amerikanske befolk-
ning. Og med endnu flere
billeder på vej - ifølge det
amerikanske forsvarsmini-
sterium er der op til 300 me-
re, som offentligheden end-
nu ikke har set - begynder de
politiske problemer at tårne
sig op for USA’s præsident,
George W. Bush. Amerika-
nernes utilfredshed kan alle-
rede aflæses i flere menings-
målinger.

Ifølge en meningsmåling
lavet for tv-stationen CNN
er amerikanerne trætte af
Bush som aldrig før i hans
præsidentperiode. Kun 46
procent mener, at han gør et
godt stykke arbejde som
præsident, hans hidtil lave-
ste opbakning. For fire
måneder siden støttede 59
procent præsidenten. 

Opbakningen til Irak-kri-
gen er også den laveste, si-
den de amerikanske tropper
invaderede landet i marts
2003.

For første gang mener et
flertal af amerikanerne nu, at
krigen ikke er værd at ud-
kæmpe. Kun 44 procent me-
ner, at krigen er nyttig, hvil-
ket er et fald på 12 procent-
point i de seneste to måne-
der. Det er specielt den sene-
ste tids store amerikanske

tab og billederne af de iraki-
ske fanger, der udsættes for
overgreb med seksuelle un-
dertoner, som har fået den
amerikanske folkestemning
til at vende. 

54 procent af amerikaner-
ne mener nu, at invasionen
af Irak var en fejltagelse, og
kun 41 procent bakker op

om præsidentens håndtering
af krigen.

Bush fører
valgkampen
Bushs politiske trængsler
har dog ikke haft den store
betydning for hans chancer
for at blive genvalgt til præs-

identvalget i november.
Samme meningsmåling

fra CNN viser, at Bush sta-
dig klarer sig lige godt over
for demokraternes præsi-
dentkandidat John Kerry.
Hvis der var valg i dag, ville
Bush få 48 procent af stem-
merne, mens Kerry ville få
47 procent. Den uafhængige

kandidat Ralph Nader ville
heller ikke kunne vælte læs-
set for Bush. Hvis støtten til
Nader blev medtaget i reg-
nestykket, vil Bush få 47
procent af stemmerne, Kerry
45 procent og Nader fem
procent.

Analytikere peger på, at
mange amerikanere har

svært ved at se Kerry som et
reelt alternativ til Bush på
det militære og sikker-
hedspolitiske område. De
kan ganske enkelt ikke fore-
stille sig, hvordan Kerry
skulle kunne lede de ameri-
kanske tropper eller videre-
føre krigen mod terrorisme.

Kerry kæmper med
sit image
Kerry selv arbejder ihærdigt
på at forbedre sit image.

Han er i forvejen blevet
kritiseret for at have en blak-
ket fortid på det militære
område, fordi han først
kæmpede i Vietnam-krigen
og vandt flere fortjenstme-
daljer, men senere blev en af
frontfigurerne i anti-krigsbe-
vægelsen. Nu prøver Kerrys
kampagnestrateger at få ham
til at fremstå som en mere
maskulin krigsherre, der ik-
ke er bange for at træffe ube-
hagelige beslutninger. Dog
med den væsentlige forskel,
at Kerry er mere åben over
for forhandlinger med FN og
de europæiske allierede.

En indikation på, at Bush
dog er på vej ud i politisk
modvind på hjemmefronten,
er, at kun 37 procent af de
adspurgte nu erklærer sig til-
fredse med »hvordan det går
i USA« under den nuværen-
de præsident, mens det i ja-
nuar var 55 procent.

udland@kristeligt-dagblad.dk

Dette billede fra det amerikanskstyrede Abu Ghraib-fængsel ved Bagdad blev sammen med en række andre billeder offent-
liggjort den 28. april af tv-stationen CBS. Og endnu flere billeder på vej. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium er
der op til 300 mere, som offentligheden endnu ikke har set. (Foto: Scanpix)

Nye anklager mod britiske soldater 
LONDON: Den britiske regering, der kæmper hårdt for at
begrænse skandalen om påstået tortur af irakiske fanger,
blev i går konfronteret med endnu en kritisk rapport fra
Amnesty International. Menneskerettighedsorganisatio-
nen beskylder britiske soldater i det sydlige Irak for at
have dræbt civile uden at disse udgjorde nogen umid-
delbar trussel. Rapporten, »Drab på civile i Basra og al-
’Amara«, beskriver bl.a., hvordan en otteårig, irakisk
pige, Hanan Saleh Matrud, i august blev skudt og dræbt
af en britisk soldat. Den britiske hær har forklaret, at
den otteårige pige blev dræbt ved en fejltagelse af et ad-
varselsskud. Dette afviser et af de øjenvidner, Amnesty
har talt med. Pigen, Hanan Saleh Matrud, blev angive-
ligt skudt af en soldat fra første bataljon af The Kings
Regiment i august 2003. Ifølge rapporten siger øjenvid-
net, at »Hanan blev dræbt, da en soldat tog sigte og af-
fyrede et skud mod hende fra cirka 60 meters afstand«.
Rapporten fra Amnesty International beskriver adskilli-
ge andre drab på civile begået af britiske soldater i det
sydlige Irak. /ritzau/

Fangeovergreb skyldtes ledelsessvigt

Saddam bliver
overdraget til 
irakerne inden juli
Irakiske retsager
indledes i begyndel-
sen af 2005
KUWAIT BY: De ameri-
kansk-ledede styrker i Irak
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gime før den planlagte magt-
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pe, som koordinerer retssa-
gen mod den styrtede dik-
tator, i går.

- Koalitionsstyrkerne har
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dere fra det tidligere irakiske
regime, sagde advokaten 
Salem Chalabi til journali-
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Kuwait.

- De vil blive overgivet til
os, før der sker en magtover-
dragelse. Udover Saddam
Hussein gælder det blandt
andre Ali Hassan al-Majid
og Tareq Aziz, sagde han.

Washington har lovet at
overdrage magten til en
overgangsregering i Irak den
30. juni.

Chalabi sagde, at de iraki-
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Det blev i går understreget,
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være Saddam Hussein, der
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Chalabi, der er uddannet
som jurist i USA, er general-
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af den særlige domstol, som
skal retsforfølge den tidlige-
re diktator. 

Han understregede, at de,
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- Straffene til disse forbry-
dere vil omfatte henrettelser,
sagde Chalabi, som er med
til at indsamle bevismateria-
le mod Saddam Hussein i
Kuwait, som blev invaderet
af irakiske styrker i 1990.

Den irakiske diktator, der
blev styrtet af den ameri-
kansk-ledede invasionsstyr-
ke for godt et år siden, og
som blev taget til fange i de-
cember, er indespærret i et
hemmeligt fængsel i Irak.
Han er blevet tilset af re-
præsentanter for Det Inter-
nationale Røde Kors. /ritzau/

Over 200 sudanere
dræbt på få dage
NAIROBI: Mindst 204 civile er blevet dræbt i det sydlige
Sudan i de seneste dage under nye kampe mellem rege-
ringsstøttede militser og oprørere, oplyser den største
oprørsgruppe i Sudan, SPLA, Det Sudanske Folks Be-
frielseshær. Kampene, der er et brud på en nylig aftalt
våbenhvile, har fundet sted i området omkring byen
Akobo tæt ved grænsen til nabolandet Etiopien. En tals-
mand for SPLA sagde, at selv om kampene er et brud på
våbenhvilen, vil oprørsgruppen ikke udvandre fra
igangværende fredsforhandlinger mellem SPLA og re-
geringen i hovedstaden Khartoum. Forhandlingerne fo-
regår i Kenya. Byen Akobo har skiftevis været under
SPLA og de regeringstøttede militsers kontrol, siden
den første våbenhvile blev aftalt for godt halvandet år
siden. Våbenhvilen blev forlænget i slutningen af april.
Kampene i det sydlige Sudan har kostet tusindvis af
mennesker livet, og hjælpeorganisationer advarer om en
humanitær katastrofe i det afrikanske land. /ritzau/AFP

USA vil udlevere Guantanamo-fanger
PARIS: USA vil overgive alle franskmænd, der tilbage-
holdes på Guantanamo-basen i Cuba i forbindelse med
»krigen mod terror«, til Frankrig inden for få uger, med-
delte den franske justitsminister, Dominique Perben, i
går. /ritzau/

Mindst 13 dræbt under kampe i Gaza
JERUSALEM: Syv palæstinensere og seks israelske sol-
dater blev i går dræbt under ny vold i Gazastriben. Pa-
læstinensiske hospitalskilder sagde, at en 12-årig dreng
og fem andre blev dræbt, da en israelsk helikopter affy-
rede et missil nær en markedsplads i Gaza By. Missilet
ramte en parkeret bil, hvorved en person blev dræbt og
fem andre blev såret, sagde øjenvidner. Der var ikke
umiddelbart oplysninger om den dræbtes eller de såre-
des identitet. Helikopteren var ifølge militære kilder på
jagt efter bevæbnede palæstinensere, som ville angribe
israelske soldater. Forinden havde der været heftige
skudvekslinger i Zeitun-området, hvor en pansret isra-
elsk mandskabsvogn blev sprængt i luften. Alle seks is-
raelere i køretøjet blev dræbt. Med de seneste kampe er
i alt 3990 mennesker blevet dræbt, siden palæstinenser-
nes anden opstand blev indledt i september 2000. 

/ritzau/AFP

Voldsom eksplosion i Glasgow
GLASGOW: En voldsom eksplosion jævnede i går en
plasticfabrik i Glasgow med jorden, hvorved 16 menne-
sker blev indespærret. Myndighederne frygtede samti-
dig, at to personer kunne være blevet dræbt. Årsagen til
eksplosionen var ikke umiddelbart kendt. Omkring tre
timer efter eksplosionen, der skete ved middagstid, var
11 kvæstede blevet indlagt på nærliggende hospitaler i
den skotske storby. Redningsarbejdere gravede i de
sammenstyrtede murdynger med hænderne for at befri
de indespærrede. Øjenvidner sammenlignede situatio-
nen med et jordskælv. Der var spekulationer om, at byg-
ningen var styrtet sammen på grund af en gaseksplosi-
on, men dette blev ikke bekræftet af politiet. Tv-opta-
gelser viste mennesker med bandager og blod i ansigtet
nær ruinerne, mens andre ofre for ulykken blev båret
væk på bårer. /ritzau/

Årsagen til eksplosionen i Glasgow i går er endnu
ukendt. (Foto: Scanpix)
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TIMES 10/11
Denne kronik er skrevet i anledning af
premieren i dag på »Troja«-filmen. Lad
mig med det samme fastslå, at jeg ikke
er filmanmelder. Jeg er antikhistoriker,
og min viden om film er på højde med
min viden om fodbold. Og den er ikke
ret stor. Derfor er denne kronik ikke på
nogen måde en filmanmeldelse. Den er
en historikers nødskrig over en sam-
fundsudvikling.

I 2004 og 2005 kommer der en hel
stime af film, som tager deres udgangs-
punkt i antikken. I påsken i år kom
Gibsons store Kristusfilm, og i dag har
storfilmen »Troja« premiere. I novem-
ber bliver vi præsenteret for Alexander
den Store, til næste år kommer en film
om Boudicca, den keltiske dronning,
der laver oprør i England under kejser
Claudius. Hertil kommer en film om
Hannibal og den anden puniske krig.
Der kommer muligvis også en film til
om Alexander den Store og »Gladiator
II« i 2005.

Denne lyst til at producere historiske
film med antikken som tema kom efter
kassesuccesen Gladiator. Antikken var
et emne, der kunne lokke folk i biogra-
fen og efterfølgende til at købe video
eller dvd. Producenterne havde fundet
et guldæg. Når den amerikanske film-
industri kaster sin kærlighed på et em-
ne, så har det stor betydning. Ameri-
kansk filmindustri er med til at præge
hele verdens opfattelse af virkelighe-
den. Amerikanske film har større poli-
tisk og moralsk betydning end nogen
politiske eller ideologiske proklamatio-
ner. 

Umiddelbart kan man som antikhis-
toriker være glad for, at antikken er
blevet en del af Hollywoods koncept.
Men det grundlæggende spørgsmål er,
om der er tale om en populær formid-
ling af historien, eller om der er tale om
en række film, der handler mere om
vor tids mennesker end om vore forfæ-
dre?

Derfor er det værd at studere disse
film nærmere. Kristusfilmen »The Pas-
sion of the Christ«, som fik en gigan-
tisk medieomtale i påsken og har spillet
millioner af dollar ind til Mel Gibson,
har selvfølgelig kastet mere lys på
Kristus. Men selv denne film om Kris-
tus har en nyfigen holdning til religion.
Filmen slutter lige nøjagtigt der, hvor
kristendommen begynder. 

Den slutter med Jesu død, opstan-
delsen bliver kun antydet. Korsfæs-
telsen af Jesus var en korsfæstelse som
af så mange andre i antikken. Det, der
gør denne korsfæstelse til noget sær-
ligt, er kun en ting: at Jesus stod op fra
de døde påskemorgen. 

Genopstandelsen er kristendommen
– troen på genopstandelsen er det, der
gør mennesker kristne. Ved at undgå at
behandle genopstandelsen overtræder
Mel Gibson ikke den tærskel, som hed-
der religion. Filmen bliver ikke anmas-
sende, den bliver ikke en film, der tager
stilling. Det må publikum selv gøre ved
at tænke sig til genopstandelse eller
bare opleve filmen som en splatterfilm.

I dag har filmen »Troja« premiere.
Filmen slutter med teksten, at filmen er
inspireret af Homer. Inspirationen er
ganske svag, for filmen har en anden
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guldæg. Når den amerikanske filmind-
ustri kaster sin kærlighed på et emne,
så har det stor betydning. Amerikansk
filmindustri er med til at præge hele
verdens opfattelse af virkeligheden.
Amerikanske film har større politisk og
moralsk betydning end nogen politiske
eller ideologiske proklamationer. 

Umiddelbart kan man som antikhis-
toriker være glad for, at antikken er ble-
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dommen begynder. 

Den slutter med Jesu død, opstan-
delsen bliver kun antydet. Korsfæs-
telsen af Jesus var en korsfæstelse som
af så mange andre i antikken. Det, der
gør denne korsfæstelse til noget sær-
ligt, er kun en ting: at Jesus stod op fra
de døde påskemorgen. 

Genopstandelsen er kristendommen
– troen på genopstandelsen er det, der
gør mennesker kristne. Ved at undgå at
behandle genopstandelsen overtræder
Mel Gibson ikke den tærskel, som hed-
der religion. Filmen bliver ikke anmas-
sende, den bliver ikke en film, der tager
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at tænke sig til genopstandelse eller
bare opleve filmen som en splatterfilm.

I dag har filmen »Troja« premiere.
Filmen slutter med teksten, at filmen er
inspireret af Homer. Inspirationen er
ganske svag, for filmen har en anden
handling, men med navnene fra Ho-
mer. Briseis – pigen der var årsagen til
striden mellem Achilleus og Agamem-
non – myrder Agamemnon – ikke som

Filmen slutter lige nøjagtigt der, hvor

Den slutter med Jesu død, opstan-
om Boudicca, den keltiske dronning,
der laver oprør i England under kejser
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verdens opfattelse af virkeligheden.
Amerikanske film har større politisk og
moralsk betydning end nogen politiske
eller ideologiske proklamationer. 

Umiddelbart kan man som antikhis-
toriker være glad for, at antikken er ble-

vet en del af Hollywoods koncept. Men
det grundlæggende spørgsmål er, om
der er tale om en populær formidling af
historien, eller om der er tale om en
række film, der handler mere om vor
tids mennesker end om vore forfædre?

Derfor er det værd at studere disse
film nærmere. Kristusfilmen »The Pas-
sion of the Christ«, som fik en gigan-
tisk medieomtale i påsken og har spillet
millioner af dollar ind til Mel Gibson,
har selvfølgelig kastet mere lys på Kris-
tus. Men selv denne film om Kristus har
en nyfigen holdning til religion. Filmen
slutter lige nøjagtigt der, hvor kristen-
dommen begynder. 

Den slutter med Jesu død, opstan-
delsen bliver kun antydet. Korsfæs-
telsen af Jesus var en korsfæstelse som
af så mange andre i antikken. Det, der
gør denne korsfæstelse til noget sær-
ligt, er kun en ting: at Jesus stod op fra
de døde påskemorgen. 

Genopstandelsen er kristendommen
– troen på genopstandelsen er det, der
gør mennesker kristne. Ved at undgå at
behandle genopstandelsen overtræder
Mel Gibson ikke den tærskel, som hed-
der religion. Filmen bliver ikke anmas-
sende, den bliver ikke en film, der tager
stilling. Det må publikum selv gøre ved
at tænke sig til genopstandelse eller
bare opleve filmen som en splatterfilm.

I dag har filmen »Troja« premiere.
Filmen slutter med teksten, at filmen er
inspireret af Homer. Inspirationen er
ganske svag, for filmen har en anden
handling, men med navnene fra Ho-
mer. Briseis – pigen der var årsagen til
striden mellem Achilleus og Agamem-
non – myrder Agamemnon – ikke som

QUADRAAT 9.8/10.74TIMES 10/11
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2004
New typography
• Scala
• Scala Sans
• Quadraat



Ole Munk | Continuity is the key to success | SND Frankfurt 140927 | 52

2004
New Friday section
• Life & Soul
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”We have strongly increased our culture 
coverage at the same time as we have 
been emphasizing the existential 
aspects of culture.”

ERIK BJERAGER 
EDITOR-IN-CHIEF, MANAGING DIRECTOR
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2007
New Saturday 
section
• Books & Culture
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”Today, Kristeligt Dagblad  
can be considered 
Denmark’s leading newspaper  
on culture and existence.”

ERIK BJERAGER 
EDITOR-IN-CHIEF, MANAGING DIRECTOR
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2008: New Opinion pages
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2009-11
New weekly pages 
labelled …
• Ideas & thinking 
• History
• Ethics
•  Faith & spirituality
• Family life
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”Most other newspapers see their readers 
as consumers. While they introduced 
lifestyle sections, we created  
a life content section.”

ERIK BJERAGER 
EDITOR-IN-CHIEF, MANAGING DIRECTOR
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Danmark
Denne side er redigeret af Poul Nielsen

Selvom der er brug 
for at indskærpe  
lærernes pligt til at 
undervise efter litte-
raturkanonen, viser 
undersøgelse, at den 
er stærkt repræsente-
ret ved folkeskolens 
afgangsprøve

Af Morten Mikkelsen

Det kan godt være, at 6 ud af 
10 folkeskolelærere synes, 
den obligatoriske kanon-li-
ste for undervisning i dansk 
litteratur kun er vejledende, 
men når man undersøger, 
hvad der rent faktisk opgives 
til folkeskolens afgangsprø-
ve i dansk, er der tale om en 
”bred og alsidig brug af ka-
nonlitteraturen”. 

Det fremgår af en undersø-
gelse, som Kvalitets- og Til-
synsstyrelsen under Under-
visningsministeriet har gen-
nemført ved at gennemgå de 
mundtlige prøver for 400 
klasser på 100 tilfældigt ud-
valgte danske folkeskoler. 
Undersøgelsen blev i går 
præsenteret i forbindelse 
med, at børne- og undervis-
ningsminister Christine An-
torini (S) var i samråd i Fol-
ketingets Børne- og Under-
visningsudvalg om lærernes 
brug af kanon i dansk- og hi-
storieundervisningen. 

Samrådet var indkaldt af 
den konservative uddannel-
sesordfører, Mai Henriksen, 
efter at vi her i avisen havde 
omtalt, at lærerne ser stort 
på deres pligt til at undervise 
i de 14 forfatterskaber samt 
genren folkeviser i dansk, og 
at de i historie udelader nog-
le af de 29 obligatoriske be-
givenheder, som indgår i hi-
storiefagets kanon. 

”Uanset om lærerne er eni-
ge i det, er kanonpunkterne 
en del af slutmålene for fage-
ne dansk og historie. Derfor 
skal de følge reglerne. Jeg 
har jeg talt med Skolelederne 
og Kommunernes Landsfor-
ening for at sikre, at det sker, 
ligesom fagkonsulenterne 
skal være med til at følge 
op,” betoner Christine Anto-
rini.

Når hun gør opmærksom på 
undersøgelsen af de mundt-
lige eksaminer, er det altså 
ikke for at afvise, at der skul-
le være et problem, men for 
at pege på, at der dog også er 
tegn på, at kanonerne anven-
des i vid udstrækning. For 
historiefagets vedkommen-
de er der ikke lavet helt så 
omfattende undersøgelser 
fra ministeriets side, men de 
beskikkede censorer danner 
sig et skøn ud fra cirka 40 
klassers opgivelser hvert år, 
og herfra er vurderingen, at 
mange kanonpunkter indgår 
i eksamensstoffet, især 

punkterne fra de seneste 200 
års historie. I øvrigt er det 
først i skoleåret 2012-13, at 
historiekanonen er fuldt ind-
faset, så den er pligtstof på 
alle klassetrin.

Trods disse forsikringer er 
hverken Mai Henriksen eller 
tidligere undervisningsmini-
ster Ulla Tørnæs (V) helt til-
fredse. Den førstnævnte me-
ner, at møder med de over-
ordnede foreninger ikke er 
nok. Hun efterspørger der-
for, at ministeren skriver et 
direkte hyrdebrev ud til alle 
landets skoler, som indskær-
per, at alle skal undervise ef-
ter kanonlister. Det afviser 
Christine Antorini.

”Der er trods alt kun tale 

om en enkeltstående under-
søgelse. Jeg synes ikke, det 
vil være den bedste metode, 
hvis der skulle udgå en repri-
mande direkte fra ministeri-
et, hver gang der har været 
en undersøgelse,” siger mi-
nisteren, som peger på, at 
hun ved at tale med skolele-
derne og kommunerne net-
op tager fat i de instanser, 
som har ansvaret for folke-
skolen.

Venstres medlemmer af ud-
valget er ikke så interessere-
de i, hvordan ministeren 
kommunikerer sit budskab, 
men er bekymrede over, at 
blandt andre den radikale 
uddannelsesordfører, Lotte 
Rod, har udtalt, at hun gerne 
vil ændre loven, så kanon-
pligten udgår. 

Christine Antorini forsik-
rede dog, at kanonen er en 
del af det gældende folke-
skoleforlig, som er indgået 
mellem V,K, DF og S. Så læn-
ge dette er tilfældet, skal læ-
rerne rette sig efter det, og 
hun ikke har aktuelle planer 
om at ændre på reglerne:

”Jeg håber, vi kan have en 
offentlig debat, hvor der er 
plads til, at den enkelte kan 
udtrykke sine holdninger 
om, hvad der skal ske på 
sigt. Men det ændrer ikke 
ved, at det, vi har aftalt i for-
ligskredsen, skal holdes.”

mikkelsen@k.dk

Kanon-forfattere bliver 
brugt til eksamen

Folkeskolen får 
færre lærere
I løbet af de sidste to år er cirka 
syv procent af lærerstillingerne 
i folkeskolen blevet nedlagt. 
En undersøgelse viser, at 2012 
byder på flere nedlæggelser.

Tre ud af fem kommuner forventer ifølge en undersøgelse at 
skulle spare yderligere på folkeskoleområdet i 2012. Der er 
indtil videre planer om at nedlægge 742 lærerstillinger.

Begrundelser for at nedlægge stillingerne:

Kilde: Eurostat, Danmarks Lærerforening / r i t z a u  g r a f i k /  MD

Nedlagte lærerstillinger:
2010: 1.090

2011: 2.274

Besparelser på skoleområdet
Faldende elevtal 

Andet

81 %
58 %

25 %

i alt      3.064
lærere

Danmark har fået tre 
ambassadører, der i ste-
det for bestemte lande 
er ansvarlige for særlige 
emner. Ekspert vurderer, 
at der formentlig vil 
komme flere af den type 
ambassadører

Af idA skytte og UllA PoUlsen

Mens en ambassadør normalt er 
udsendt til et andet land, har 

Danmark nu fået tre ambassadø-
rer for tematiske områder.   

Det drejer sig om Uffe Balslev, 
ambassadør for nedrustning. En 
titel, der blev opfundet under den 
borgerlige regering, og som den 
nuværende regering har valgt at 
fastholde. Uffe Balslev er i øje-
blikket ambassadør i Estlands 
hovedstad, Tallinn. 

Så er der nyudnævnte Uffe 
Wolffhechel, der i dag er ambas-
sadør i den pakistanske hoved-
stad, Islamabad. Han skal frem-
over være ambassadør for men-
neskerettigheder. 

Og i går blev der sat navn på 
den tredje områdeambassadør, 
nemlig Klavs A. Holm, der skal 
være arktisk ambassadør. Han 
kommer fra en stilling som leder 
af Udenrigsministeriets afdeling 
for Public Diplomacy (offentligt 
diplomati) – en afdeling, der blev 
oprettet i 2007 og har betydelig 
tyngde i det diplomatiske arbej-
de.  

”De tematiske ambassadører er 
et udtryk for, at regeringen øn-
sker at opprioritere de områder,” 
siger Klavs A. Holm. 

Han påpeger, at alle tre nye 

områder har tværgående karak-
ter.  

”Når det gælder menneskeret-
tigheder, er der mange tværgåen-
de aspekter. Det kan eksempelvis 
handle om enkeltlande, eller no-
get der kommer bredt op i FN. 
Det samme gælder inden for mit 
område, hvor det både kan være 
noget fra Arktisk Råd eller EU, 
og hvor det omhandler selve det 
arktiske område, men også lande 
som Kina, Singapore eller Syd-
afrika,” siger den nye arktiske 
ambassadør, der får base i Kø-
benhavn, men skal tilbringe 

mange timer på at rejse rundt.
Han peger på, at andre lande 

også har højtstående diplomater 
som tematiske ambassadører, og 
at det ikke er et nyt fænomen i 
Danmark. Det er blot de tre spe-
cifikke områder, der er nye.

De tematiske ambassadører er 
en let måde for et lille land som 
Danmark at markere, hvilke om-
råder vi lægger vægt på. Det siger 
Søren Dosenrode, lektor ved In-
stitut for Kultur og Globale Stu-
dier ved Aalborg Universitet.

”Der er den forskel, at hvor den 

arktiske ambassadør afspejler re-
alpolitik – vi taler om et meget 
konkret interesseområde af stor 
betydning for Danmark, hvor Ki-
na, Rusland, USA og Canada 
sætter voldsomt ind – er menne-
skerettighedsambassadøren sna-
rere et udtryk for signalpolitik,” 
siger Søren Dosenrode.

Han ser valget af Klavs A. Holm 
som den nye arktiske ambassa-
dør som et klart tegn på, hvor 
højt regeringen prioriterer det 
arktiske område på grund af 
hans diplomatiske tyngde. 

Søren Dosenrode kan sagtens 

forestille sig, at der vil komme 
flere tematiske ambassadørud-
nævnelser, fordi en stor del af 
nutidens udenrigspolitik er båret 
af tværgående udfordringer. En 
mulighed kunne være en klima-
ambassadør.

Udenrigsministeriet oplyser, at 
der i øjeblikket ikke er flere af 
den type udnævnelser på tegne-
brættet, men at de sagtens kan 
komme.

skytte@k.dk
upoulsen@k.dk

Regeringen udnævner ambassadører for mærkesager

Det går ud over kvaliteten 
i folkeskolens undervis-
ning, at der gang på gang 
bliver nedlagt lærerstillin-
ger, advarer Danmarks 
Lærerforening

Af rikke gjøl MAnsø

I løbet af 2011 blev den danske fol-
keskole 2274 lærere fattigere, og 
året før måtte folkeskolen slanke 
sig med 1090 lærerstillinger.

En del af de nedlagte stillinger 
kan forklares med, at der er kom-
met færre elever i folkeskolen, men 
det drejer sig kun om cirka hver 
fjerde stilling. Det betyder, at cirka 

2500 af de nedlagte stillinger skyl-
des besparelser, fortæller Anders 
Bondo Christensen, der er formand 
for Danmarks Lærerforening.

”Det svarer til, at syv procent af 
alle folkeskolelærere i landet er for-
svundet, og det er voldsomt drama-
tisk. Og de her massive stillings-
nedlæggelser kommer oveni, at 
man fra 2002 til 2008 reducerede i 
udgifterne til normalundervisnin-
gen gjort op pr. elev med samlet set 
otte procent,” siger han.

Et af de steder, hvor besparelser 
har været skyld i, at man har måttet 
skære i lærerstaben, er i Odense 
Kommune. Her fortæller skolechef 
Poul Anthoniussen, at der til febru-
ar skal skæres 124 lærerstillinger 

væk. Det sker, selvom kommunen 
ifølge Danmarks Lærerforening 
sidste år nedlagde 110 stillinger.

”Det kommer blandt andet til at 
gå ud over de elever, der får under-
visning i dansk som deres andet 
sprog, for det er et af de områder, 
hvor der er planlagt besparelser,” 
siger Poul Anthoniussen.

Og i fremtiden er det netop de 
ekstra goder som undervisning i 
dansk som andet sprog, lejrskoler 
og timer med en ekstra lærer, der 
bliver skåret væk, spår Niels Ege-
lund, der er professor ved Aarhus 
Universitet og ekspert i den danske 
folkeskole.

”Der er ingen tvivl om, at det er 
sjovere at være elev, når der er tid til 
det ekstra – det man kunne kalde 

flødeskummet på kagen. Selvfølge-
lig kan man leve uden, men det er 
det, der gør, at eleverne oplever fol-
keskolen som en god ting, og det 
har betydning for deres sociale liv 
og udvikling,” siger han.

I flere kommuner betyder besparel-
serne ifølge Danmarks Lærerfor-
ening desuden, at eleverne får fær-
re undervisningstimer, og det kan 
ifølge Niels Egelund ikke undgå at 
gå ud over kvaliteten.

”Vi ved blandt andet, at hvis man 
skærer i antallet af elevernes timer 
pr. uge, så går det især ud over ele-
verne – og specielt de svageste ele-
ver, som ikke får nok tid til at lære 
det, de skal,” siger han.

Troels Ravn (S), der sidder i Fol-

ketingets børne- og ungdomsud-
valg, har dog tiltro til, at kommu-
nerne kan håndtere stillingsned-
læggelserne på en måde, så det ik-
ke kommer til at gå ud over under-
visningen.

”Det her er ikke noget, der får af-
smittende virkning på undervisnin-
gen, sådan at den mister kvalitet. 
Men det er naturligvis et emne, 
som jeg vil følge meget, meget 
tæt.”

Der er ikke noget, der tyder på, at 
udviklingen i antallet af lærere ven-
der. En undersøgelse foretaget af 
Danmarks Lærerforening viser, at 
tre ud af fem kommuner forventer 
at måtte nedlægge yderligere lærer-
stillinger i år.

/ritzau/

3364 folkeskolelærere er forsvundet på to år

2 Børne- og 
undervisnings-
minister 
Christine 
Antorini (S) 
forsikrede på 
samrådet i 
går, at kano-
nen er en del 
af det gælden-
de folkeskole-
forlig. – Foto: 
Jens Nørgaard 
Larsen/
Scanpix.

3 Tidligere 
undervisnings-
minister Ulla 
Tørnæs (V) var 
ikke helt til-
freds med 
børne- og 
undervisnings-
minister 
Christine 
Antorinis (S) 
forsikringer.  
– Foto: Jens 
Nørgaard 
Larsen/
Scanpix.

”Uanset om 
lærerne er enige 
i det, er kanon-
punkterne en 
del af slut-
målene for 
fagene dansk og 
historie. Derfor 
skal de følge 
reglerne.”
Børne- og  
UndervisningsMinister 
Christine Antorini (s)

Et bedre samarbejde 
på tværs af regioner-
ne skal sikre, at ven-
tetiden for kræftpa-
tienter bliver kortere

Et nyt fælles overvågningssy-
stem for de fem regioner 
skal sikre, at ingen kræftpa-
tienter venter unødigt længe 
på behandling.

Systemet, som forventes at 
være på plads i løbet af for-
året, skal sikre, at ledig ka-
pacitet på tværs af regioner-
ne bliver udnyttet optimalt.

Formanden for Danske Re-
gioner, Bent Hansen (S), har 

store forventninger til syste-
met.

”Systemet vil give et bedre 
fælles overblik over det sam-
lede kræftområde. Det bety-
der, at mange tusinder af pa-
tienter gerne skulle være helt 
sikre på at få tilbud om be-
handling inden for de tids-
rammer, de har behov for,” 
siger Bent Hansen.

Han opfordrer de lokale le-
delser på sygehusene til 
samtidig at sætte ekstra stort 
fokus på kræftventetider, så 
systemet udnyttes fuldt ud.

”Vi skal gøre, hvad vi kan 
for at helbrede folk med livs-
truende sygdomme. Vi har 
set, at vi inden for nogle få 

områder har nogle proble-
mer, og dem skal vi se at få 
løst i en fart,” siger Bent 
Hansen.

Idéen med systemet er at 
skabe et samlet overblik over 
både ledig kapacitet og ven-
tetider, så man hurtigt kan 
flytte patienter, der oplever 
for lang ventetid, til regio-
ner, hvor der er ledig kapaci-
tet.

Initiativet kommer efter 
flere ugers kritik af de vente-
tider, som patienter med 
kræft i bugspytkirtelen, spi-
serøret, æggestokkene og 
lungerne oplever.

Blandt andet har direktør i 
Kræftens Bekæmpelse Leif 

Vestergaard Pedersen efter-
lyst et højere ambitionsni-
veau hos regionerne.

De seneste data fra regio-
nerne viser, at udrednings-
perioden og tiden til operati-
on i forhold til tider på pak-
keforløb og maksimale ven-
tetider overholdes, når det 
glæder spiserørskræft, kræft 
i æggestokkene samt lunge-
kræft, dog med få dages 
overskridelser et enkelt sted.

Tallene bekræfter samti-
dig, at der er problemer på 
området for kræft i bugspyt-
kirtelen i forhold til maksi-
male ventetider i Region Ho-
vedstaden og Region Syd-
danmark. /ritzau/

Regioner vil overvåge kræftventetider

0 Sygeplejersker klargør her 
på Aalborg Sygehus en strå-
lekanon til behandling af 
kræftpatienter.  
– Arkivfoto: Scanpix.

En nordjysk far  
kræves idømt for- 
varing for gennem  
16 år at have mis-
brugt flere af  
sine børn seksuelt

En 55-årig mand fra Nord-
jylland er så farlig for sine 
omgivelser, at anklageren 
kræver ham idømt forva-
ringsstraf, når han skal for 
retten for gennem flere år at 
have voldtaget sine egne 
børn.

Mandens overgreb er gået 
ud over syv af hans egne 

børn, mener anklagemyn-
digheden. Værst skal det væ-
re gået ud over to døtre og to 
af hans sønner samt to piger 
uden for familien, som han 
er tiltalt for at have voldtaget 
adskillige gange.

Manden er ifølge anklage-
skriftet tiltalt efter straffelo-
vens paragraffer om incest, 
voldtægt og samleje med 
mindreårige.

Overgrebene fandt ifølge 
anklageren sted i godt og vel 
16 år fra april 1994 til august 
2010 fortrinsvis på forskelli-
ge adresser i Himmerland, 
men også andre steder i Jyl-
land.

Det sker sjældent, at an-
klagemyndigheden kræver 
forvaring i stedet for almin-
delig tidsbestemt straf. Det 
bruges et par gange om året, 
når retten vurderer, at fæng-
sel ikke er tilstrækkeligt til 
at afværge den fare, den 
dømte udgør over for andre.

Den voldtægtstiltalte fars 
sag skal behandles af Retten 
i Aalborg, der indleder sa-
gen den 13. februar. Den 
ventes dom den 22. marts.

/ritzau/

Far tiltalt for at voldtage sine syv børn
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Selvom der er brug 
for at indskærpe  
lærernes pligt til at 
undervise efter litte-
raturkanonen, viser 
undersøgelse, at den 
er stærkt repræsente-
ret ved folkeskolens 
afgangsprøve

Af Morten Mikkelsen

Det kan godt være, at 6 ud af 
10 folkeskolelærere synes, 
den obligatoriske kanon-li-
ste for undervisning i dansk 
litteratur kun er vejledende, 
men når man undersøger, 
hvad der rent faktisk opgives 
til folkeskolens afgangsprø-
ve i dansk, er der tale om en 
”bred og alsidig brug af ka-
nonlitteraturen”. 

Det fremgår af en undersø-
gelse, som Kvalitets- og Til-
synsstyrelsen under Under-
visningsministeriet har gen-
nemført ved at gennemgå de 
mundtlige prøver for 400 
klasser på 100 tilfældigt ud-
valgte danske folkeskoler. 
Undersøgelsen blev i går 
præsenteret i forbindelse 
med, at børne- og undervis-
ningsminister Christine An-
torini (S) var i samråd i Fol-
ketingets Børne- og Under-
visningsudvalg om lærernes 
brug af kanon i dansk- og hi-
storieundervisningen. 

Samrådet var indkaldt af 
den konservative uddannel-
sesordfører, Mai Henriksen, 
efter at vi her i avisen havde 
omtalt, at lærerne ser stort 
på deres pligt til at undervise 
i de 14 forfatterskaber samt 
genren folkeviser i dansk, og 
at de i historie udelader nog-
le af de 29 obligatoriske be-
givenheder, som indgår i hi-
storiefagets kanon. 

”Uanset om lærerne er eni-
ge i det, er kanonpunkterne 
en del af slutmålene for fage-
ne dansk og historie. Derfor 
skal de følge reglerne. Jeg 
har jeg talt med Skolelederne 
og Kommunernes Landsfor-
ening for at sikre, at det sker, 
ligesom fagkonsulenterne 
skal være med til at følge 
op,” betoner Christine Anto-
rini.

Når hun gør opmærksom på 
undersøgelsen af de mundt-
lige eksaminer, er det altså 
ikke for at afvise, at der skul-
le være et problem, men for 
at pege på, at der dog også er 
tegn på, at kanonerne anven-
des i vid udstrækning. For 
historiefagets vedkommen-
de er der ikke lavet helt så 
omfattende undersøgelser 
fra ministeriets side, men de 
beskikkede censorer danner 
sig et skøn ud fra cirka 40 
klassers opgivelser hvert år, 
og herfra er vurderingen, at 
mange kanonpunkter indgår 
i eksamensstoffet, især 

punkterne fra de seneste 200 
års historie. I øvrigt er det 
først i skoleåret 2012-13, at 
historiekanonen er fuldt ind-
faset, så den er pligtstof på 
alle klassetrin.

Trods disse forsikringer er 
hverken Mai Henriksen eller 
tidligere undervisningsmini-
ster Ulla Tørnæs (V) helt til-
fredse. Den førstnævnte me-
ner, at møder med de over-
ordnede foreninger ikke er 
nok. Hun efterspørger der-
for, at ministeren skriver et 
direkte hyrdebrev ud til alle 
landets skoler, som indskær-
per, at alle skal undervise ef-
ter kanonlister. Det afviser 
Christine Antorini.

”Der er trods alt kun tale 

om en enkeltstående under-
søgelse. Jeg synes ikke, det 
vil være den bedste metode, 
hvis der skulle udgå en repri-
mande direkte fra ministeri-
et, hver gang der har været 
en undersøgelse,” siger mi-
nisteren, som peger på, at 
hun ved at tale med skolele-
derne og kommunerne net-
op tager fat i de instanser, 
som har ansvaret for folke-
skolen.

Venstres medlemmer af ud-
valget er ikke så interessere-
de i, hvordan ministeren 
kommunikerer sit budskab, 
men er bekymrede over, at 
blandt andre den radikale 
uddannelsesordfører, Lotte 
Rod, har udtalt, at hun gerne 
vil ændre loven, så kanon-
pligten udgår. 

Christine Antorini forsik-
rede dog, at kanonen er en 
del af det gældende folke-
skoleforlig, som er indgået 
mellem V,K, DF og S. Så læn-
ge dette er tilfældet, skal læ-
rerne rette sig efter det, og 
hun ikke har aktuelle planer 
om at ændre på reglerne:

”Jeg håber, vi kan have en 
offentlig debat, hvor der er 
plads til, at den enkelte kan 
udtrykke sine holdninger 
om, hvad der skal ske på 
sigt. Men det ændrer ikke 
ved, at det, vi har aftalt i for-
ligskredsen, skal holdes.”

mikkelsen@k.dk

Kanon-forfattere bliver 
brugt til eksamen

Folkeskolen får 
færre lærere
I løbet af de sidste to år er cirka 
syv procent af lærerstillingerne 
i folkeskolen blevet nedlagt. 
En undersøgelse viser, at 2012 
byder på flere nedlæggelser.

Tre ud af fem kommuner forventer ifølge en undersøgelse at 
skulle spare yderligere på folkeskoleområdet i 2012. Der er 
indtil videre planer om at nedlægge 742 lærerstillinger.

Begrundelser for at nedlægge stillingerne:

Kilde: Eurostat, Danmarks Lærerforening / r i t z a u  g r a f i k /  MD

Nedlagte lærerstillinger:
2010: 1.090

2011: 2.274

Besparelser på skoleområdet
Faldende elevtal 

Andet

81 %
58 %

25 %

i alt      3.064
lærere

Danmark har fået tre 
ambassadører, der i ste-
det for bestemte lande 
er ansvarlige for særlige 
emner. Ekspert vurderer, 
at der formentlig vil 
komme flere af den type 
ambassadører

Af idA skytte og UllA PoUlsen

Mens en ambassadør normalt er 
udsendt til et andet land, har 

Danmark nu fået tre ambassadø-
rer for tematiske områder.   

Det drejer sig om Uffe Balslev, 
ambassadør for nedrustning. En 
titel, der blev opfundet under den 
borgerlige regering, og som den 
nuværende regering har valgt at 
fastholde. Uffe Balslev er i øje-
blikket ambassadør i Estlands 
hovedstad, Tallinn. 

Så er der nyudnævnte Uffe 
Wolffhechel, der i dag er ambas-
sadør i den pakistanske hoved-
stad, Islamabad. Han skal frem-
over være ambassadør for men-
neskerettigheder. 

Og i går blev der sat navn på 
den tredje områdeambassadør, 
nemlig Klavs A. Holm, der skal 
være arktisk ambassadør. Han 
kommer fra en stilling som leder 
af Udenrigsministeriets afdeling 
for Public Diplomacy (offentligt 
diplomati) – en afdeling, der blev 
oprettet i 2007 og har betydelig 
tyngde i det diplomatiske arbej-
de.  

”De tematiske ambassadører er 
et udtryk for, at regeringen øn-
sker at opprioritere de områder,” 
siger Klavs A. Holm. 

Han påpeger, at alle tre nye 

områder har tværgående karak-
ter.  

”Når det gælder menneskeret-
tigheder, er der mange tværgåen-
de aspekter. Det kan eksempelvis 
handle om enkeltlande, eller no-
get der kommer bredt op i FN. 
Det samme gælder inden for mit 
område, hvor det både kan være 
noget fra Arktisk Råd eller EU, 
og hvor det omhandler selve det 
arktiske område, men også lande 
som Kina, Singapore eller Syd-
afrika,” siger den nye arktiske 
ambassadør, der får base i Kø-
benhavn, men skal tilbringe 

mange timer på at rejse rundt.
Han peger på, at andre lande 

også har højtstående diplomater 
som tematiske ambassadører, og 
at det ikke er et nyt fænomen i 
Danmark. Det er blot de tre spe-
cifikke områder, der er nye.

De tematiske ambassadører er 
en let måde for et lille land som 
Danmark at markere, hvilke om-
råder vi lægger vægt på. Det siger 
Søren Dosenrode, lektor ved In-
stitut for Kultur og Globale Stu-
dier ved Aalborg Universitet.

”Der er den forskel, at hvor den 

arktiske ambassadør afspejler re-
alpolitik – vi taler om et meget 
konkret interesseområde af stor 
betydning for Danmark, hvor Ki-
na, Rusland, USA og Canada 
sætter voldsomt ind – er menne-
skerettighedsambassadøren sna-
rere et udtryk for signalpolitik,” 
siger Søren Dosenrode.

Han ser valget af Klavs A. Holm 
som den nye arktiske ambassa-
dør som et klart tegn på, hvor 
højt regeringen prioriterer det 
arktiske område på grund af 
hans diplomatiske tyngde. 

Søren Dosenrode kan sagtens 

forestille sig, at der vil komme 
flere tematiske ambassadørud-
nævnelser, fordi en stor del af 
nutidens udenrigspolitik er båret 
af tværgående udfordringer. En 
mulighed kunne være en klima-
ambassadør.

Udenrigsministeriet oplyser, at 
der i øjeblikket ikke er flere af 
den type udnævnelser på tegne-
brættet, men at de sagtens kan 
komme.

skytte@k.dk
upoulsen@k.dk

Regeringen udnævner ambassadører for mærkesager

Det går ud over kvaliteten 
i folkeskolens undervis-
ning, at der gang på gang 
bliver nedlagt lærerstillin-
ger, advarer Danmarks 
Lærerforening

Af rikke gjøl MAnsø

I løbet af 2011 blev den danske fol-
keskole 2274 lærere fattigere, og 
året før måtte folkeskolen slanke 
sig med 1090 lærerstillinger.

En del af de nedlagte stillinger 
kan forklares med, at der er kom-
met færre elever i folkeskolen, men 
det drejer sig kun om cirka hver 
fjerde stilling. Det betyder, at cirka 

2500 af de nedlagte stillinger skyl-
des besparelser, fortæller Anders 
Bondo Christensen, der er formand 
for Danmarks Lærerforening.

”Det svarer til, at syv procent af 
alle folkeskolelærere i landet er for-
svundet, og det er voldsomt drama-
tisk. Og de her massive stillings-
nedlæggelser kommer oveni, at 
man fra 2002 til 2008 reducerede i 
udgifterne til normalundervisnin-
gen gjort op pr. elev med samlet set 
otte procent,” siger han.

Et af de steder, hvor besparelser 
har været skyld i, at man har måttet 
skære i lærerstaben, er i Odense 
Kommune. Her fortæller skolechef 
Poul Anthoniussen, at der til febru-
ar skal skæres 124 lærerstillinger 

væk. Det sker, selvom kommunen 
ifølge Danmarks Lærerforening 
sidste år nedlagde 110 stillinger.

”Det kommer blandt andet til at 
gå ud over de elever, der får under-
visning i dansk som deres andet 
sprog, for det er et af de områder, 
hvor der er planlagt besparelser,” 
siger Poul Anthoniussen.

Og i fremtiden er det netop de 
ekstra goder som undervisning i 
dansk som andet sprog, lejrskoler 
og timer med en ekstra lærer, der 
bliver skåret væk, spår Niels Ege-
lund, der er professor ved Aarhus 
Universitet og ekspert i den danske 
folkeskole.

”Der er ingen tvivl om, at det er 
sjovere at være elev, når der er tid til 
det ekstra – det man kunne kalde 

flødeskummet på kagen. Selvfølge-
lig kan man leve uden, men det er 
det, der gør, at eleverne oplever fol-
keskolen som en god ting, og det 
har betydning for deres sociale liv 
og udvikling,” siger han.

I flere kommuner betyder besparel-
serne ifølge Danmarks Lærerfor-
ening desuden, at eleverne får fær-
re undervisningstimer, og det kan 
ifølge Niels Egelund ikke undgå at 
gå ud over kvaliteten.

”Vi ved blandt andet, at hvis man 
skærer i antallet af elevernes timer 
pr. uge, så går det især ud over ele-
verne – og specielt de svageste ele-
ver, som ikke får nok tid til at lære 
det, de skal,” siger han.

Troels Ravn (S), der sidder i Fol-

ketingets børne- og ungdomsud-
valg, har dog tiltro til, at kommu-
nerne kan håndtere stillingsned-
læggelserne på en måde, så det ik-
ke kommer til at gå ud over under-
visningen.

”Det her er ikke noget, der får af-
smittende virkning på undervisnin-
gen, sådan at den mister kvalitet. 
Men det er naturligvis et emne, 
som jeg vil følge meget, meget 
tæt.”

Der er ikke noget, der tyder på, at 
udviklingen i antallet af lærere ven-
der. En undersøgelse foretaget af 
Danmarks Lærerforening viser, at 
tre ud af fem kommuner forventer 
at måtte nedlægge yderligere lærer-
stillinger i år.

/ritzau/

3364 folkeskolelærere er forsvundet på to år

2 Børne- og 
undervisnings-
minister 
Christine 
Antorini (S) 
forsikrede på 
samrådet i 
går, at kano-
nen er en del 
af det gælden-
de folkeskole-
forlig. – Foto: 
Jens Nørgaard 
Larsen/
Scanpix.

3 Tidligere 
undervisnings-
minister Ulla 
Tørnæs (V) var 
ikke helt til-
freds med 
børne- og 
undervisnings-
minister 
Christine 
Antorinis (S) 
forsikringer.  
– Foto: Jens 
Nørgaard 
Larsen/
Scanpix.

”Uanset om 
lærerne er enige 
i det, er kanon-
punkterne en 
del af slut-
målene for 
fagene dansk og 
historie. Derfor 
skal de følge 
reglerne.”
Børne- og  
UndervisningsMinister 
Christine Antorini (s)

Et bedre samarbejde 
på tværs af regioner-
ne skal sikre, at ven-
tetiden for kræftpa-
tienter bliver kortere

Et nyt fælles overvågningssy-
stem for de fem regioner 
skal sikre, at ingen kræftpa-
tienter venter unødigt længe 
på behandling.

Systemet, som forventes at 
være på plads i løbet af for-
året, skal sikre, at ledig ka-
pacitet på tværs af regioner-
ne bliver udnyttet optimalt.

Formanden for Danske Re-
gioner, Bent Hansen (S), har 

store forventninger til syste-
met.

”Systemet vil give et bedre 
fælles overblik over det sam-
lede kræftområde. Det bety-
der, at mange tusinder af pa-
tienter gerne skulle være helt 
sikre på at få tilbud om be-
handling inden for de tids-
rammer, de har behov for,” 
siger Bent Hansen.

Han opfordrer de lokale le-
delser på sygehusene til 
samtidig at sætte ekstra stort 
fokus på kræftventetider, så 
systemet udnyttes fuldt ud.

”Vi skal gøre, hvad vi kan 
for at helbrede folk med livs-
truende sygdomme. Vi har 
set, at vi inden for nogle få 

områder har nogle proble-
mer, og dem skal vi se at få 
løst i en fart,” siger Bent 
Hansen.

Idéen med systemet er at 
skabe et samlet overblik over 
både ledig kapacitet og ven-
tetider, så man hurtigt kan 
flytte patienter, der oplever 
for lang ventetid, til regio-
ner, hvor der er ledig kapaci-
tet.

Initiativet kommer efter 
flere ugers kritik af de vente-
tider, som patienter med 
kræft i bugspytkirtelen, spi-
serøret, æggestokkene og 
lungerne oplever.

Blandt andet har direktør i 
Kræftens Bekæmpelse Leif 

Vestergaard Pedersen efter-
lyst et højere ambitionsni-
veau hos regionerne.

De seneste data fra regio-
nerne viser, at udrednings-
perioden og tiden til operati-
on i forhold til tider på pak-
keforløb og maksimale ven-
tetider overholdes, når det 
glæder spiserørskræft, kræft 
i æggestokkene samt lunge-
kræft, dog med få dages 
overskridelser et enkelt sted.

Tallene bekræfter samti-
dig, at der er problemer på 
området for kræft i bugspyt-
kirtelen i forhold til maksi-
male ventetider i Region Ho-
vedstaden og Region Syd-
danmark. /ritzau/

Regioner vil overvåge kræftventetider

0 Sygeplejersker klargør her 
på Aalborg Sygehus en strå-
lekanon til behandling af 
kræftpatienter.  
– Arkivfoto: Scanpix.

En nordjysk far  
kræves idømt for- 
varing for gennem  
16 år at have mis-
brugt flere af  
sine børn seksuelt

En 55-årig mand fra Nord-
jylland er så farlig for sine 
omgivelser, at anklageren 
kræver ham idømt forva-
ringsstraf, når han skal for 
retten for gennem flere år at 
have voldtaget sine egne 
børn.

Mandens overgreb er gået 
ud over syv af hans egne 

børn, mener anklagemyn-
digheden. Værst skal det væ-
re gået ud over to døtre og to 
af hans sønner samt to piger 
uden for familien, som han 
er tiltalt for at have voldtaget 
adskillige gange.

Manden er ifølge anklage-
skriftet tiltalt efter straffelo-
vens paragraffer om incest, 
voldtægt og samleje med 
mindreårige.

Overgrebene fandt ifølge 
anklageren sted i godt og vel 
16 år fra april 1994 til august 
2010 fortrinsvis på forskelli-
ge adresser i Himmerland, 
men også andre steder i Jyl-
land.

Det sker sjældent, at an-
klagemyndigheden kræver 
forvaring i stedet for almin-
delig tidsbestemt straf. Det 
bruges et par gange om året, 
når retten vurderer, at fæng-
sel ikke er tilstrækkeligt til 
at afværge den fare, den 
dømte udgør over for andre.

Den voldtægtstiltalte fars 
sag skal behandles af Retten 
i Aalborg, der indleder sa-
gen den 13. februar. Den 
ventes dom den 22. marts.

/ritzau/

Far tiltalt for at voldtage sine syv børn
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2012
Austerity 
makes a comeback
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QUADRAAT 9.8/10.74 META SERIF 9/10.25
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Lesson #3:
When it comes to body text, 
God is really in the detail.
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2012
New typography
• Meta Serif
• TheSans
• Cordale
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Meta Serif
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Lesson #4:
Establish 
coherence.
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”I believe that it has a positive effect  
on everybody within our organization  
that they can feel that I am  
genuinely interested in what  
they are doing … and that  
I find it important.”

ERIK BJERAGER 
EDITOR-IN-CHIEF, MANAGING DIRECTOR
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”Our design is a very important part  
of the overall experience. The visual 
appearance of Kristeligt Dagblad  
has been crucial to the progress  
we have been making.”

JEPPE DUVÅ 
MANAGING EDITOR
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”Our visual tone of voice is one of 
simplicity, trying to let the images 
complement the words. When  
we succeed, all visual elements 
merge into a coherent whole, 
turning the page into perfection.”

LEIF TUXEN 
PHOTO JOURNALIST
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”On our best pages, words and visuals 
interrelate in creative and surprising 
ways which have a magnetic effect  
on readers.”

DANIEL ØHSTRØM 
REPORTER
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Lesson #5:
Don’t rush things.
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”Our strategy is depth, perspective,  
and thoroughness, rather than speed. 
We’re aiming at being best,  
not first.”

STINNE ANDREASSEN 
ONLINE EDITOR
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”The right design has a maintaining effect. 
The fact that our print and web design now 
share the same logical structure  
eases migration between  
the two.”

TUE BOSERUP JACOBSEN 
HEAD OF SUBSCRIPTION
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Lesson #6:
The newspaper 
doesn’t sell itself.
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”Our Friday endeavor is the main reason 
we have been able to increase circulation 
this year. We are using the new 
Friday paper as a gateway drug 
to turn readers into regular 
subscribers.”

TUE BOSERUP JACOBSEN 
HEAD OF SUBSCRIPTION
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”I find it crucial that everyone working  
at Kristeligt Dagblad can identify with  
the face we show in public.
I personally approve every single  
piece of marketing material  
that leaves our office. And I  
write a lot of the stuff myself.”

ERIK BJERAGER 
EDITOR-IN-CHIEF, MANAGING DIRECTOR
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Vielen Dank. 

Ole Munk
Ribergård & Munk communication design
snd Frankfurt | 27 September 2014
ole@ribmunk.dk | @ole_munk

Vielen Dank. 

Ribergård & Munk communication design


