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          Løgumkloster Refugium 
                     Et sted til ferie og rekreation, oplevelse og fordybelse 

 
 

Rabatdage 
22. – 29. november 2013: Pris fra kr. 600,00 pr. pers. pr døgn 

2. – 10. januar 2014: Pris fra kr. 640,00 pr. pers. pr døgn 
 

9. – 13. december 2013: Dage i Kloster 
Den særlige atmosfære er her i centrum. Du er først og fremmest gæst  
på Refugiet og sammensætter selv dit program: Nyd stille og lune dage 

foran pejsen med en god bog og et glas vin, hygge på værelset,  
spadseretur i skoven eller… 

 

24. - 27. januar 2014: Vinterretræte 
En stille retræte med temaet: ”Håbets ankerplads” – om det håb, der ikke 
dør. Bibelske meditationer over evangeliske tekster fra Matthæus, Markus 

og Johannes. Medv.: Sognepræst Kristian Bork Sørensen. 
 

Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 6240 Løgumkloster. Tlf. 74 74 33 01 
www.loegumkloster-refugium.dk 

Refugiet er åbent året rundt for kortere eller længere ophold 
  

Årets julemærke 
fra Dansk Missionsråd
Julemærkerne kan bestilles 
i ark á 20 på tlf. 3529 4251 
eller kl@dmr.org

Dansk Missionsråd
Peter Bangs Vej 1D
2000 Frederiksberg
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Børnene i Filippinerne mangler alt: 
Mad, drikkevand, lægehjælp, tag over hovedet

Torben Schønherr er en af landets 
mest anerkendte landskabsarkitekter. 
Blandt hans mange projekter er Sejs-
Svejbæk Kirkegård ved Silkeborg. Pro-
jekterne præsenteres i ny bog og på 
udstilling på Fuglsang Kunstmuseum.  

Bøger side 11

Læs også i dag
• Kirke&Tro: Den anglikanske kirke i Eng-

land ser nu ud til for første gang i historien 
at få kvindelige biskopper  side 6

• Idé&Tanke: Sammenhængen mellem pro-
testantismen og udviklingen af kapitalis-
men blev allerede i 1904 påpeget af socio-
logen Max Weber. Måske spillede katolske 
munke en tidlig rolle i udviklingen  side 13

f oto: j e n s l i n d h e

Denne side er redigeret af Michael Sørensen

Af LArs Henriksen og  
LAurA eLisAbetH scHnAbeL

henriksen@k.dk, schnabel@k.dk

En kamp om, hvad det vil si-
ge at være videnskabeligt 
uredelig, og hvilke konse-
kvenser det bør få, er blusset 
op i det danske forsknings-
miljø. Årsagen er to aktuelle 
sager, hvoraf den ene for ny-
lig blev afgjort. 

Den 28. oktober afgjorde 
Udvalgene Vedrørende Vi-
denskabelig Uredelighed, 
UVVU, at professor emeritus 
Helmuth Nyborg fra Aarhus 
Universitet havde plagieret 
en tekst og konstrueret data i 
sin artikel ”Den vestlige civi-
lisations forfald”. En afgørel-

se, Nyborg siden har kaldt 
unfair og uacceptabel.

Afgørelsen er dog ikke nok 
for de tre anklagere. De vil 
have gjort det til fast praksis, 
at forskere, der får en ”dom” 
for uredelig forskning, læg-
ges på is. Både i forsknings-
verdenen og i medierne, for-
klarer adjungeret professor 
ved Aalborg Universitet, Jens 
Mammen.

”For med sådan en afgørel-
se har man fået demonstre-
ret, at man faktisk ikke er tro-
værdig. Og derfor bør man ik-
ke længere referere til for-
skerne med den autoritet, at 
de hører til det videnskabeli-
ge samfund. Det samfund er 
de blevet ekskluderet af, for-

di de som forskere ikke lever 
op til nogle videnskabelige 
spilleregler om ærlighed. Er 
man ikke det, kan man ikke 
udtale sig med større autori-
tet end alle andre menne-
sker,” siger han.

og han bakkes til dels op af 
lektor og ph.d. Klaus B. Bæ-

rentsen fra  Psykologisk Insti-
tut på Aarhus Universitet. 
Bærentsen har skriftligt kriti-
seret flere medier for at bruge 
Helmuth Nyborg som kilde, 
efter at afgørelsen var truffet.

At indskrænke ytringsfrihe-
den på den måde er dog di-
rekte i strid med menneske-
rettighederne, mener profes-

sor, dr.jur. Peter Pagh fra Kø-
benhavns Universitet. Alene 
tankegangen kalder han 
”helt horribel” og påpeger, at 
det ikke er en juridisk dom, 
UVVU kommer med.

“UVVU har længe vist sig 
at være et retsligt misfoster, 
der bliver misbrugt til at ge-
nere dem, man ikke kan lide. 
At give afgørelserne yderlige-
re vægt ved efterfølgende at 
nægte forskerne adgang til 
pressen er virkelig langt ude, 
også juridisk,” siger Peter  
Pagh.

Den anden aktuelle sag er 
netop et eksempel på mis-
brug af UVVU, mener Peter 
Pagh og flere andre. 

Det drejer sig om professor 
Bente Klarlund Pedersen fra 
Københavns Universitet, som 
står til at blive kendt viden-
skabeligt uredelig for at være 
ledende forfatter på en række 
artikler skrevet sammen med 
den allerede dømte hjerne-
forsker Milena Penkowa. 

Sagen har dog karakter af 
hævnaktion, har flere kolle-
ger udtalt, og Bente Klarlund 
Pedersen besluttede forleden 
at trække uddannelsesmini-
ster Morten Østergaard (R) i 
retten for at få kendelsen 
kendt ugyldigt.

begge sager viser tydeligt, at 
der er problemer med  
UVVU-systemet, mener Kar-

sten Boye Rasmussen, for-
mand for fagforbundet Djøf’s 
Universitets- og Forsknings-
udvalg.

”Der er behov for en in-
stans, der sikrer, at man ikke 
kan slippe af sted med hvad 
som helst. Men særligt hvis 
man siger, at en afgørelse er 
ensbetydende med en dis-
kvalificering som kilde i me-
dierne, er der en reel risiko 
for, at afgørelserne bliver et 
stempel, uanset hvad forbry-
delsen består i. Og der er jo 
stor forskel på ikke at opdage 
fejl i en presset hverdag og så 
på bevidst fusk, for eksempel 
at manipulere med forsøg i 
årevis,” siger Karsten Boye 
Rasmussen.

Forskere kræver hårdere domme for fusk
Man bør være færdig som kilde i medierne, hvis man som forsker bedømmes videnskabeligt uredelig, mener flere forskere efter ny sag. Jurist og 
fagforbund er imod og vil tværtimod have bedømmelsesmetoden revurderet 

UVVU
33 En3statslig3instans3under3

Ministeriet3for3Forskning,3
Innovation3og3Videregående3
Uddannelser,3som3består3af3tre3
faglige3udvalg3med3hver3en3for-
mand3og3seks3medlemmer.

33UVVU3behandlede3i320123i3alt3
fem3sager,3hvoraf3de3tre3blev3vur-
deret3grundløse.3I320133er3der3
behandlet3tre3sager,3hvor3to3er3
vurderet3grundløse.

33 Konsekvenserne3af3afgørelser-
ne3er3udelukkende3op3til3forske-
rens3arbejdsgiver.

WWUVVU har længe vist sig at være et 
retsligt misfoster, der bliver misbrugt til at  
genere dem, man ikke kan lide.

peter pagh, profeSSor, Dr.jur., københavnS univerSitet

valg 2013
Af Henrik  
HoffmAnn-HAnsen 
poLitisk reDAktør

hoffmann@k.dk

Så oplevede 
Danmark sin 
fjerde store po-
litiske boble si-
den 2005. 

Først var det 
De Radikale, som ved folke-
tingsvalget i 2005 fordoblede 
deres mandattal til 17. I 2007 
blev Ny Alliance skabt på en 
kortvarig bølge af vælgerbe-
gejstring, og ved kommunal- 
og regionsvalget i 2009 top-
pede SF med 14,5 procent af 
stemmerne, båret frem af den 
såkaldte Villy-effekt.

Den havde mildt sagt forta-
get sig ved de lokale valg i 
tirsdags. I stedet buldrede 
Enhedslisten ind i landets re-
gioner og kommunalbestyrel-
ser, særligt udtalt i de store 
byer. På landsplan har partiet 
tredoblet tilslutningen fra 2,3 
procent til 6,9 procent, og an-
tallet af kommunalbestyrel-
sesmedlemmer blev forøget 
fra 16 til 119, primært på be-
kostning af SF, der fik et kata-
strofalt dårligt valg.

I København blev Enhedsli-
sten det næststørste parti 

med en tilslutning på 19,5 
procent af stemmerne. Det 
blev under gårsdagens kon-
stitueringer kronet med po-
sten som teknik- og miljømi-
nister til Morten Kabell. Po-

sten anses for at være den fi-
neste i hovedstaden efter 
overborgmesterposten.

men hvad kan revolutionens 
fortrop bruge succesen til? 

Præcis som Dansk Folkepar-
ti, der også fik et godt valg, 
står Enhedslisten over for at 
få mange nye og helt uprøve-
de politikere ind i byrådssa-
lene. De får svært ved at æn-

dre ret meget i den daglige 
politik. Eksempelvis vil So-
cialdemokraterne i Køben-
havn næppe følge partiets vi-
sion om at jage ”den sorte 
trafik” ud af byen.

På lidt længere sigt risike-
rer Enhedslisten at tabe me-
get af fremgangen igen, fordi 
den i høj grad synes båret af 
proteststemmer. Politiske 
bobler har det som nævnt 
med at briste. 

Allerede i går blev Enheds-
listen forbigået ved konstitu-
eringen i Aarhus, hvor partiet 
trods sin store sejr ikke kun-
ne få en rådmandspost. Den 
gik i stedet til Dansk Folke-
parti, som dog heller ikke 
kunne omsætte sin fremgang 
til borgmesterposter af betyd-
ning.

som kontrast lykkedes det De 
Konservative at sætte sig på 
13 borgmesterposter, en mere 
end ved valget i 2009, selvom 
partiet fik sit hidtil ringeste 
kommunal- og regionsråds-
valg med blot 8,6 procent af 

stemmerne. Altså blot en 
smule mere end Enheds- 
listen. Dansk Folkeparti fik til 
sammenligning 10,1 procent 
på landsplan.

På ét punkt kan Enhedsli-
sten umiddelbart udnytte sin 
fremgang, nemlig i de svære 
forhandlinger om næste års 
finanslov. Kommunalvalgets 
resultat ligner ikke en invita-
tion til regeringen om også at 
udskrive et folketingsvalg nu, 
og dermed er finansminister 
Bjarne Corydon (S) under 
ekstra pres for at få sin fi-
nanslov i hus.

Det kan Enhedslisten ud-
nytte til at skrue prisen for et 
forlig i vejret, men det gør det 
ikke lettere at få et forlig, 
tværtimod.

Landspolitisk gav kommunal-
valget tvetydige signaler til 

de store kommunepartier: 
Socialdemokraterne fik det 
dårligste lokalvalg i moderne 
tid, men det blev slet ikke det 
store nederlag, meningsmå-
lingsinstitutterne havde an-
tydet.

Venstre fik et godt valg og 
erobrede flertallet af borgme-
sterposter tilbage fra Social-
demokraterne. Men det står 
også klart, at resultatet blev 
væsentligt dårligere, end det 
ville have været for tre-fire 
uger siden, inden partifor-
mand Lars Løkke Rasmus-
sens sag om luksusrejser og 
rod med bilag. Det erkender 
man hos Venstre.

Det kommunale danmarks-
kort blev i tirsdags en smule 
mere blåt og lidt mindre lyse-
rødt. Til gengæld blev der 
markante mørkerøde områ-
der både i kommunerne og 
regionerne. Som ved andre 
protestvalg er det stemmer, 
der efter alt at dømme kom-
mer til at forandre meget lidt 
i det kommunale og regiona-
le arbejde de næste fire år. 
Revolutionen har stadig lan-
ge udsigter.

Valg 2013 
side 2, 4, 5 og 6
leder side 16

Politiske bobler har det med at revne
Enhedslisten vil kun få meget begrænset politisk indflydelse ud af sin valgsejr. Men fremgangen kan lægge yderligere sten i vejen for de aktuelle 
finanslovsforhandlinger

0 Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslistens politiske ordfører, kunne ved partiets valgfest med tilfredshed konstatere, at antallet af 
kommunalbestyrelsesmedlemmer er øget fra 16 til 119. Men spørgsmålet er, om de mange nye og uprøvede lokalpolitikere får indfly-
delse i byrådssalene. – Foto: Linda Kastrup/Scanpix.

WWPå lidt længere sigt risikerer 
Enhedslisten at tabe meget af fremgangen 
igen, fordi den i høj grad synes båret af  
proteststemmer. Politiske bobler har det  
som nævnt med at briste.


