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På opfordring bringer jeg dette debatindlæg, som jeg håber mange vil finde tid og lyst til at læse og kommentere på. Jeg er 

klar over at mange vil finde indlægget (for) langt, men jeg har den holdning at vores debatkultur lider under at alt skal 

serveres i mundrette bidder, der måske kan virke polemisk effektive, men ofte savner flere lag og nuancer. Så hermed en lidt 

større portion. 

 

 

KADKs demokratiske rum  

 

Enhver ramme for menneskelige udfoldelser bør give udfoldelserne gode vilkår, støtte og sætte fri. Som ramme vil den 

selvfølgelig begrænse, i og med at den som form har grænsen som vilkår, men den gode ramme fungerer – som Søren 

Kierkegaard så præcist formulerede det – som en ’udvidende begrænsning’. 

Skolens nye faglige struktur - dens organisering og dens studieordning – udgør netop en ramme for det kreative, 

eksperimentelle og pædagogiske liv der skal udfolde sig på KADK. Skolens faglige struktur er som ramme i den forstand en 

’formgivning’, et ’design’ som vi som arkitekter og designere burde være meget kvalificerede til at gøre til en god ramme. At 

formgive rammer er jo vores kernekompetence, og vi bør netop have de kompetencer og den erfaring der sikrer at vores 

faglige struktur fungerer som en udvidende begrænsning der giver os gode vilkår, støtter os og sætter os fri til at gøre vores 

arbejde bedst muligt, og opnå de bedst mulige resultater. 

KADK påbegyndte dette skoleår med en ny faglig struktur der (sammen med den tidligere fusion) indebærer væsentlige 

ændringer i skolens generelle organisering og virkemåde. Mit udgangspunkt er den gamle arkitektskole i København, og det 

er svært at være uenig i at ændringer var påtrængende, og at den gamle arkitektskole var stivnet i en form med for mange 

selvtilstrækkelige afdelinger ("kongeriger" som de blev kaldt), et skolepolitisk miljø der var hæmmet af interne stridigheder 

og gammelt nag "kongerne" imellem (hvilket gav det demokratiske miljø, og det fælles og tværgående ringe vilkår), og en 

ringe sammenhæng mellem forskningen og undervisningen. 

Det gælder for de fleste af den nye strukturs tiltag, at tiden må vise om de vil gøre en reel forskel, hvor det afgørende nok er, 

om vi vil lade tiltagene gøre en forskel. Sagt med andre ord, kan tiltagene ikke gøre det alene, da de selvfølgelig skal tages op, 

tilegnes, udfyldes og realiseres, men også kritiseres. Et vigtigt tiltag der dog allerede har gjort en markant forskel, er skiftet 

fra en internt demokratisk valgt ledelse, til en ledelse der er udpeget eksternt. Med andre ord er vi som ansatte blevet frataget 

vores førhen demokratiske ret til at udpege vores øverste ledelse gennem valg.  

På nationalt niveau fungerer det danske demokrati som en blanding af direkte og indirekte demokrati. De fleste beslutninger 

træffes indirekte gennem borgernes valgte repræsentanter, men fundamentale beslutninger sendes regelmæssigt til 

folkeafstemning. På den gamle arkitektskole havde vi en tilsvarende demokratisk virkemåde, men denne er nu afmonteret, 

og KADKs ansatte har nu ingen strukturel indflydelse på fundamentale beslutninger som fx valg af ledelse. KADKs ansatte 

er i den forstand umyndiggjorte, og anerkendes reelt set ikke længere som fornuftige nok til at deltage i styringen af de 

fundamentale anliggender, og myndige nok til at drage dem der bestemmer til regnskab. Argumenterne for denne 

udemokratiske måde at vælge KADKs ledelse på, fortaber sig muligvis dybt inde i ministeriets og embedsværkets labyrinter, 

men det som især er beskæmmende, er den ringe modstand som beslutningen mødte internt på KADK. Uanset at 

beslutningen blev truffet af folketinget fra denne ene dag til den anden uden høringsret, mener jeg stadig at vi som del af et 

demokrati var - og stadig er - forpligtede til at ytre vores mening, om såvel beslutningen som den måde beslutningen blev 

vedtaget på. I den forstand har vi som ansatte på KADK, via vores tavshed, været med til at umyndiggøre os selv. 
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I en demokratisk institution er der en afgørende, opadstigende strøm fra de hverdagslige aktiviteter og 

"undergrundskulturen" blandt de ansatte, til den "folkevalgte" administrative ledelse, der repræsenterer institutionens 

ansatte. Som den franske filosof Jacques Ranciere har formuleret det, er et demokrati; "ikke kun et styre af individer, der gør 

alt efter deres eget hoved. Det er netop omvendingen af alle de forhold, der strukturerer det menneskelige samfund: 

Lederne fremstår som ledte, og de ledte fremstår som ledere" (Jacques Ranciere; 'Hadet til demokratiet' s. 73.). Den danske 

journalist, redaktør og debattør Rune Lykkeberg har videre anført, at et demokrati; "er en sammenslutning, hvor hver enkelt 

forener sig med alle andre og stadig kun adlyder sig selv, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis mennesket som borger ser 

fornuften i den måde, der bliver bestemt på [..] Det demokratiske princip betyder således ikke kun frigørelse for 

undertrykkelse. Det betyder, at du skal være fri fra fremmedbestemmelse, men samtidig anerkende, at der skal bestemmes 

[..] Selv de, der vil bestemme, anerkender den demokratiske fordring om, at de ikke må bestemme over andre uden deres 

opbakning.” (Rune Lykkeberg; 'Alle har ret' s. 65). 

Arkitektskolen i København har i mange år formelt (og til tider reelt) set været en demokratisk institution. Som del af 

KADK har arkitektskolen i den forstand skiftet ledelsesform fra en demokratisk bottom-up (med de ansattes strukturelle 

opbakning), til en ikke-demokratisk valgt top-down ledelsesstyring (uden de ansattes strukturelle opbakning). Jeg er klar over 

at mange vil være uenige med mig i, at den gamle arkitektskole var demokratisk, og den fungerede rigtig nok sjældent som 

en sådan, men strukturelt set var visse vigtige demokratiske redskaber til stede, hvor det internt demokratiske valg (og 

fravalg) af den øverste ledelse selvfølgelig er det helt afgørende redskab. Dette redskabs demokratiske potentialer blev bare i 

alt for begrænset omfang udfoldet, og nu er det så taget fra os med den nye struktur og styreform. 

KADKs nye ledelse har effektivt anvendt det nye ledelsessystems direkte top-down styrede handlingsmuligheder, hvilket 

bl.a. har medført visse vigtige og længe ventede ændringer af skolens organisering, hvoraf den vigtigste nok er forbedringen 

af den strukturelle sammenhæng mellem forskningen og undervisningen (sammenlægningen af forskningsinstitutter og 

undervisningsafdelinger). En ændring der formodentlig havde lange udsigter i den gamle arkitektskoles tunge 

beslutningssystem(?). Men spørgsmålet er om ikke tabet af det strukturelle demokrati var for dyr en pris at betale, der 

fremover vil få mere alvorligt hæmmende konsekvenser for skolens videre liv og udvikling? En kreativ skole som KADK, 

har (i sin, i flere skoler adskilte fortid) været, og vil (i sin fusionerede fremtid) fortsat være, dybt afhængig af det individuelle 

engagement, råderum og ansvarspåtagelser på alle niveauer, og de kollektive og fælles løft der pr. definition er indbygget i et 

velfungerende demokratisk system. Det er selve vores tro på, at vi magter at forme vores egen skole og faglige hverdag, den 

demokratiske umyndiggørelse angriber, og set med pessimistiske øjne, kan man derfor frygte at umyndiggørelsen vil dræne 

de ansattes dybere engagement, så vi fremover mere ukritisk og ansvarsfralæggende nøjes med kun at levere hvad skolens 

(interne og eksterne) myndighedspersoner leder os til. 

Uanset at vi i dag har en ledelse der generelt er sjældent informerende og lydhør, og i den forstand demokratisk sindet (jeg er 

klar over at andre har en anden opfattelse), finder jeg det dybt problematisk, at vi strukturelt set har aflivet arkitektskolen 

som demokratisk institution (eller bidraget til aflivningen ved ikke at kæmpe indædt imod denne udefra påtvungne ændring). 

KADKs nye struktur overlader nu beslutningsmagten til enkeltpersoner, uden en strukturel demokratisk regulering, hvorfor 

systemet nu i højere grad er sårbart overfor magtmisbrug. Dermed ikke sagt, at jeg ikke har tillid til skolens nuværende 

ledelsespersoner, men med de slet skjulte magtkampe der for nuværende pågår i kulisserne, og det (begrundet eller 

ubegrundet) dårlige mediebillede KADK for tiden har, kunne man frygte at den øverste ledelse meget hurtigt vil kunne 

skiftes ud med magtstræbende personer (der evner at tage magten ved listige manøvrer) der i højere grad vil udnytte den 

centraliserede og direkte beslutningsmagt ud fra en mere snæver udemokratisk agenda. Et demokrati der er afhængig af 

ledelsens velvillighed og sindelag er i den forstand et meget sårbart demokrati, og reelt et skin-demokrati. Jeg finder det 
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derfor dybt problematisk, at vi som institution ikke er i stand til at komme med et kvalificeret strukturelt bud på, hvordan vi 

mener demokratiets simple (men i praksis komplekse) fordring om, at ingen skal bestemme over andre uden deres samtykke, 

skal håndteres.  

Inden den nye ledelse præsenterede den nye struktur, havde jeg en forventning om, at vi var i stand til at udvikle en 

strukturelt dynamisk og virkedygtig demokratisk organisering, men resultatet blev jo som vi alle ved, en relativt primitiv, 

hierarkisk pyramidal styreform, som vi kender det fra traditionel privat virksomhedsledelse, med deraf følgende 

personfikseret topstyring. Jeg skal ikke gøre mig klog på årsagen, men det er nærliggende at få den tanke, at vi muligvis har 

været "skræmte" af tidligere generationers dysfunktionelle demokratikultur, og derfor har accepteret en velkendt, let 

beherskbar, overskuelig og umiddelbart effektiv styreform, hvor demokratiets pr. definition ligeværdigt samtalende, men 

også komplekse og konfliktfyldte praksis ikke gives særligt gode vilkår?  

Den gamle arkitektskoles problem var nok snarere demokratisk underskud og manglende politisk engagement hos de 

ansatte, end uegnet strukturelt demokrati, og det virker derfor ubegrundet og uigennemtænkt at skifte så radikalt til en 

hierarkisk top-down struktur, fremfor mere besindigt at forbedre og revitalisere den demokratiske virkemåde og det 

politiske engagementet, hvilket jeg ellers så som et stærkt potentiale i skolens længe ventede generationsskifte. 

KADK er indfældet i vores nationale demokratiske kultur, hvilket selvfølgelig sætter nogle rammer for, og forventninger til 

hvordan KADK håndterer de demokratiske virkemåder og spilleregler. KADKs skifte fra strukturelt demokrati, til et 

demokrati der afhænger af hvor meget demokrati en udemokratisk udpeget ledelse vil tillade, markerer et meget kraftigt 

skifte i denne håndtering, der - ud fra min overbevisning - måske kan give mening i en privat virksomhed, men ikke i en 

offentlig uddannelsesinstitution. Og uanset at KADK er hægtet på den generelle omstrukturering af hele vores nationale 

universitetslandskab, mener jeg at vi burde være i stand til at formgive vores skole på en måde der giver vores særegne 

behov, og demokratiske og kreativt/kunstneriske virkemåder bedre vilkår. 

  

De kommende år bliver svære set med demokratiske øjne, da KADK nu har etableret et nyt "aristokrati" af hovedpersoner 

(bestyrelsesformanden, bestyrelsen, rektor/prorektor, forskningslederen, de tre fagledere, de syv institutledere og de 51 

programledere) med hver deres ansvarsområder, der på institut- og programniveau i sit strukturelle styringsprincip ikke er 

væsentligt forskelligt fra de tidligere kongerigedannelser. Man må dog alligevel håbe på at skolens øverste ledelse besinder 

sig, og ikke lader det nye program- og kongerigelandskab stivne i en fast form, men forstår skolens nye struktur som 

dynamisk, og som den første formdannelse i en længere (aldrig afsluttet) formdannelsesproces, hvilket selvfølgelig kræver at 

skolens øverste ledelse tillader at nye - af ydre og indre nødvendighed - fremspirende initiativer og miljøer (nye programmer, 

tværgående initiativer o.a.) med andre - evt. mere (nær)demokratiske - virkemåder, får plads og gode vilkår i fair konkurrence 

med de allerede etablerede, så skolens nye struktur ikke forstås som endeligt konsolideret, men som et afsæt der stadigt kan 

udvikles, og efterhånden emergere mod mere raffinerede former på alle niveauer. Om denne udvikling med tiden også vil 

kunne udvikle nye mere gennemtrængende demokratiske virkemåder, må tiden vise (og skolen gøre sig fortjent til).  

"Kongerige-formen" har - med sin baggrund i mesterlæren - uomtvisteligt stadig sin berettigelse på KADK, som en måde at 

organisere et kreativt undervisningsmiljø på. Flere af de nye kongeriger i den nye struktur vil uden tvivl skabe fine resultater, 

selvom det som censor altid er problematisk at eksamensbedømme "kongerigestuderende" der ikke har "gjort oprør" og 

selvstændiggjort sig, men blot fulgt "kongens befalinger", hvorfor det indirekte, men reelt er "kongen" der bedømmes - 

hvilket man som censor ofte ret tydeligt fornemmer når karakterer under 10 kommer i spil. Et undervisningsmiljø funderet i 

en demokratisk tænkemåde (med sit fokus på udviklingen af hver enkelt studerendes selvstændige faglige profil, 

positionering, dømmekraft og generelt faglige selvværd) har ikke dette problem, da den selvstændige udvikling og personlige 
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stillingtagen i et undervisnings- og diskussionsrum med civiliseret uenige og gensidigt anerkendende deltagere, pr. definition 

er et velfungerende demokratisk undervisningsmiljøs virkemåde. I et demokrati handler den pædagogiske opgave til enhver 

tid om de studerendes selvstændige dannelse; om en personlig ild der skal tændes, og ikke om en upersonlig ”beholder” der 

blot skal fyldes af en mester. Det er naturligvis ikke enten-eller; På den ene side besidder ikke alle studerende evner (og 

modenhed) til at udvikle en markant selvstændig profil, og på den anden side har jeg selvfølgelig tiltro til at majoriteten af 

vores nye programledere ikke kun vil docere og ”fylde på” og dermed overse de studerende der har disse evner, men jeg vil 

stadig fastholde at vilkårene for de studerendes selvstændiggørelse kan blive meget bedre, og at det derfor er dybt kritisabelt 

at kongerigeformen skal være så strukturelt dominerende som den er blevet det i KADKs nye faglige struktur (uanset visse 

af "kongernes og dronningernes" mere bløde "regeringsstil"). Det kan kun undre at strukturskiftet ikke også blev en naturlig 

anledning til at give mulighed for programmer med mere nutidige og eksperimentelle undervisningsorganiseringer, der i 

højere grad tager konsekvensen af - og derfor strukturerer sig, og baserer sin pædagogiske tilgang på baggrund af - 

demokratiske tænkemåder (i forhold til den gamle arkitektskoles kongeriger, var dette et behov der skreg til himlen). Det er 

derfor min holdning at det kun kan gå for langsomt med at (tillade og) udvikle alternative programformer, til en grad hvor 

det med tiden også bliver nødvendigt at revurdere og formændre den overordnede struktur. 

 

Med mere optimistiske øjne, kan KADKs demokratiske tillidskrise forhåbentligt overvindes og blive incitament for en ny 

kritisk kultur på KADK, hvor vi som ansatte og studerende ikke blot lader os lede, men i langt højere grad tager kritisk 

medansvar.  

Initiativer og handlinger som enkeltansat og enkeltstuderende kan synes begrænsede og udsigtsløse i den nu meget store 

skoles hierarkisk styrede maskineri, med dets snævre kommunikationsveje (via de få demokratisk valgte repræsentanter i div. 

nævn og råd) og den store afstand fra pyramidens bund til top (især bestyrelsen synes uden for rækkevidde), men med 

tålmodighed er de det ikke nødvendigvis. Det demokratiske er et meget bredt og komplekst fænomen, hvor de afgørende 

indflydelser ligger hos dem, der får ophøjet deres version af virkeligheden til noget der opfattes som gældende. Nogle vil 

ligefrem mene at den egentlige magt ikke handler om at lede og beslutte, men at magt derimod er at skabe og påvirke de 

ideer, der ligger til grund for beslutningerne. For det sker i processerne, altså langt før lederne træffer beslutninger. Det sker 

der, hvor ideerne skabes, der hvor ideerne bliver debatteret. Det politiske afgrænser sig i den forstand ikke kun til den 

direkte handlekraft der knytter sig til den ledelsesmæssige beslutningsaktivitet. Magten er ikke i hænderne på de få, men 

derimod mere komplekst fordelt, og det politiske er derfor potentielt nærværende i alle forhold og processer. Man kan 

selvfølgelig anføre, at det er svært at dokumentere de direkte politiske konsekvenser der udspringer af de aktiviteter (på alle 

niveauer) der pågår i en institution som KADK, men jeg vil alligevel hævde at man ikke skal undervurdere den bløde og 

indirekte, men absolut gennemtrængende og meningsdannende effekt som disse aktiviteter kan have for en institution som 

helhed.  

 

Jeg tror det er en almindelig erfaring for de fleste undervisere på KADK, at hvis vi integrerer eksperimentet i 

undervisningen, vil vi ikke kun lære de studerende hvad arkitektur og design er, men også hvad den/det har af muligheder 

og derfor kan blive. Eksperimentet er selvsagt tilsvarende helt afgørende for KADKs forskning, og generelt er dette fokus 

på muligheder helt afgørende for arkitekturens og designets samtids- og fremtidsrelevans. På en kreativ skole som KADK er 

eksperimentet vigtigere end den etablerede form. Arbejdet med problemer er mere interessant og givende end gentagelsen af 

allerede kendte løsninger, og dette gælder ikke kun for undervisningen og den enkelte studerende (og forsker), men bør 

gribe igennem hele skolens virkemåde og generelle organisering, for at give både undervisningen og forskningen gode vilkår. 
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Man kan ikke skille rammen fra indholdet, da det ægte eksperiment fordrer at ramme og indhold har et gensidigt 

forudsætningsforhold hvor begge vokser organisk ud af hinanden, og tilsvarende må ”ledelse og udførelse” på en kreativ 

skole som KADK have et sådant gensidigt forudsætningsforhold. Rammer påvirker adfærd, og det er klart at et 

eksperimenterende miljø med tiden vil blive hæmmet af faste rammer, da den adfærd eksperimenterne fordrer, må have 

frihed til at kunne påvirke og ændre rammerne efter behov. KADKs strukturelle ramme har derfor et indbygget problem; I 

værste fald er rammen en fast ramme sat af ledelsens beherskelsestrang, mere end en ramme der udvikler sig på baggrund af 

undervisningens og forskningens udvikling og fortsat skiftende behov. I bedste fald rummer dette forhold ikke en 

modsætning, men lever sammen i fortsat gensidig udveksling, hvilket forudsætter, at vi fortsat kan arbejde med skolen på 

alle niveauer, og løbende udvikle den til at give gode vilkår for relevante behov og måder vi endnu ikke kender. En 

velfungerende demokratisk struktur, fungerer pr. definition på en sådan eksperimentel måde, med konstante "nedefra" 

kommende udviklinger og forskydninger. Spørgsmålet er om KADKs nye, topstyrede og strukturelt udemokratiske 

pyramidestruktur, har (tillader) et sådant eksperimentelt råderum? 

  

Hannah Arendt (tysk politisk tænker og forfatter) efterlyste en politisk offentlighed, som fremstår som en fælles verden, et 

æstetisk-kommunikativt rum, hvor mennesker ikke fremtræder som repræsentanter, men som sig selv og for hinanden, og 

hvor civiliseret uenighed er mulig. Dette ’fremtrædelsesrum’ - som hun kaldte det - udgør for Arendt en slags politikkens 

fundament, et rum der går forud for politik som sådan, et rum der opstår, når folk samles, taler, lytter og handler sammen 

som ligemænd, med sans for helheden (Hannah Arendt; ’Menneskets vilkår’). Den gamle arkitektskole havde ikke et særligt 

velfungerende fælles "kommunikativt rum", og det demokratiske underskud havde højst sandsynligt en af sine afgørende 

årsager i dette. Med baggrund i KADKs nye faglige struktur og ledelsesform, er det derfor yderst påtrængende at KADKs 

ansatte og studerende sikrer sig et sådant velfungerende (evt. af Arendt inspireret) æstetisk-kommunikativt rum. Et 

ledelsesfrit "fremtrædelsesrum" for de ansatte og studerendes meningsudveksling, der ikke identificerer sig med skolens 

strukturelle hierarki, men udgør en afgørende del af KADKs kulturelle og hverdagslige (menings-)fundament, der på den 

lange bane også vil være afgørende for de ledelsesmæssige processer og beslutninger. Med opbyggelsen af et sådant rum 

nærmer vi os en demokratiopfattelse der ikke kun drejer sig om ledelse og faglig struktur, men om KADKs basale 

"folkelige" kraft - det som den danske politiker og redaktør for Politiken, Viggo Hørup kaldte ’den bærende magt’. En magt, 

dybere og vigtigere end den institutionaliserede magt. En magt som beslutningsmagten derfor kun kan forbigå ved 

undertrykkelse og magtmisbrug.  

KADKs ledelse tager beslutninger der udmøntes i "love og regler", hvor der i KADKs fremtrædelsesrum løbende bør 

udvikles meninger i en offentlig diskussion og ”kulturkamp” der udfolder sig igennem mange forskellige udtryk og former 

der ikke overholder skolens hierarki, territorier og grænser. På en institution som KADK, vil et virkedygtigt 

fremtrædelsesrum ikke overraskende kunne (videre)udvikles og plejes på tværs af diverse ledelsesfrie debatfora, ved bl.a. et 

stort engagement i KADKs intranet (såfremt debatfaciliteterne er højt prioriteret, og debatkulturen involverer alle niveauer 

(incl. bestyrelsens ”usynlige” medlemmer), og er tillidsfuld, åben og transparent), men også skoleaviser og tidsskrifter, et frit 

internt forlag og en intern peer review instans, interne ledelsesfrie udstillingsaktiviteter, tværgående ledelsesfrie samarbejder, 

kolloqvier, symposier, protestaktioner o.m.a., og selvfølgelig også div. demokratiske nævn og råd (såfremt tilgangen er bred 

og transparent, og ikke kun består af ledelsesmæssige gengangere), men også mere hverdagslige aktiviteter som fx hyppige 

lærermøder, foruden hverdagslige faciliteter som lærerværelser, lokale frokostrum, "fredagsbarer" og andre sociale 

”samlingsrum” med gode vilkår for ucensureret hverdagslig diskussion og samtale, hvilket kan synes som en selvfølge, men i 

de nye store institutter kunne man frygte at mange undervisere vil opleve et manglende hverdagsligt fællesskab, og mange 
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forskere vil føle sig hverdagsligt isoleret, bl.a. fordi der flere steder ikke er oprettet faciliteter som disse. Som Arendt 

opsummerer det; ”Fremtrædelsesrum opstår, hvor som helst hvor mennesker omgås hinanden som talende og handlende 

væsner, og derfor eksisterer de forud for og er en forudsætning for enhver formel konstitution af det offentlige rum samt 

dets regeringsformer” (’Menneskets vilkår’ s. 202). 

KADKs ’fremtrædelsesrum’ er selvfølgelig ikke i sig selv handlekraftigt på det overordnet strukturelle niveau; Hvor ledelsen 

har direkte beslutningskraft, har de ansatte og studerende - via fremtrædelsesrummet - indirekte beslutningskraft, men dette 

er ikke det samme som at fremtrædelsesrummets meningsdannelser er magtesløse. Der er ikke er en absolut modsætning 

mellem meninger og magt. Det som umiddelbart ligner en svaghed, er den egentlige styrke, for meninger har også magt – 

eller rettere, meninger har den grundlæggende magt; Den fortsat diskuterende udveksling af meninger, og kampen om 

holdninger, bevæger skolen og forandrer de ansatte og studerendes syn på sig selv og hinanden, og former i den forstand 

skolens kultur.  

Den "magt" der ligger i en institutions kultur, er ikke den samme som den, en ledelse udøver gennem beslutninger. Man kan 

sagtens undervurdere meningsudvekslinger som snak og protester som afmagt, men de fleste dybere forandringer går 

igennem en institutions kultur og "civilsamfund". Institutionskulturen - og dens ”kampe” og udviklinger - er 

hverdagsforandrende, og forandrer dermed en institutions grundlæggende virkemåde. KADKs kultur er med andre ord 

KADKs grundlag – uanset hvor partikulær, ustruktureret, blød, skrøbelig, foranderlig og svært håndterlig kulturen er. Og 

uden en sådan veludviklet kultur, har div. strukturelle og institutionelle tiltag kun formel effekt. 

Fremtrædelsesrummet bør bidrage til at gøre KADKs bevægelser, begrænsninger, holdninger, muligheder og generelle 

kultur, synlig og virksom for ledelsen, og ikke mindst skolens bestyrelse, der - med en ubalance mellem eksterne og interne 

medlemmer, på bekostning af sidstnævnte, og umiddelbart meget få årlige møder (4-6 om året så vidt jeg er orienteret) - 

tager afgørende beslutninger for KADK. Jeg skal ikke sætte mig til doms, og jeg er klar over at bestyrelsen kun sætter meget 

overordnede dagsordener, og drøfter meget overordnede ting, og ikke "designer", men "godkender" ting som fx rektoratet 

har "designet", men bestyrelsens ubalance og lave mødefrekvens, gør det nærliggende at få den tanke, at de beslutninger der 

tages af KADKs øverste beslutningsmagt, tages uden den nødvendige interne indsigt, og uden den nødvendige processuelle 

tid til vidensindhentning, overblik, meningsudvekslinger og forhandlinger (mellem eksterne krav og ønsker, og interne 

muligheder, holdninger, dagsordener) osv., som beslutningsprocesser i et velfungerende demokrati har (bør have) som 

betingelse. Bestyrelsens referater er selvfølgelig tilgængelige, men når bestyrelsen diskuterer emner med betydning for hele 

KADK (fx sprogpolitik, som det fremgår optager bestyrelsen en del for tiden), er det demokratisk afgørende, at dette emne 

ikke kun diskuteres internt i bestyrelsen, men gennemtrænger hele KADKs fremtrædelsesrum, så der ikke kun refereres 

oppefra-ned, men også nedefra-op, og at disse refereringer også udveksler, ved fx bestyrelsens indsigt i, og ligeværdige 

deltagelse i fremtrædelsesrummets meningsudvekslinger. I den forstand er det ikke nødvendigvis flere bestyrelsesmøder jeg 

efterlyser, men bestyrelsens større indsigt i KADKs fremtrædelsesrum, og en mere balanceret og nuanceret udveksling 

mellem interne forhold og muligheder, og eksterne ønsker og krav. Jeg mener derfor det er vigtigt at kritisere bestyrelsens 

ubalancerede sammensætning (med deraf følgende manglende intern indsigt), men på den anden side vil jeg også påpege, at 

KADKs ansattes fremtrædelsesrum er alt for uengageret og uudfoldet, hvorfor det interne meningsgrundlag der kan lede 

ledelsen, er alt for mangelfuldt. 

 

I et demokratisk system, kan dagsordenen sættes af hvem som helst. Den sættes ikke kun af ledelsen. Et velfungerende 

demokratisk system må derfor være lydhørt, og i sin virkemåde have et finmasket ”net”, der kan opsamle, synliggøre og 

realisere alle de potentielle ”guldkorn”, der kan dannes hvor som helst i systemet. Og brugt rigtigt, kan også en 
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pyramidestruktur fungere på en sådan måde, såfremt det er en gennemtrængende hverdagslig virkemåde, og ikke kun udtryk 

for at pyramidetoppen engang imellem får behov for at illudere demokrati, for at retfærdiggøre sin ”demokratiske 

samvittighed”. 

På KADK vil (bør) det fortsat være i de konkrete hverdagslige diskussioner og aktiviteter blandt og mellem forskere, 

undervisere og studerende, at meninger dannes, handlinger bliver mulige, og visioner realiseres. Det der har størst 

forandringspotentiale, synes derfor fortsat at være det individuelle engagement, hvor hver enkelt (med Rune Lykkebergs 

omskrevne ord) på demokratisk vis forener sig med, påvirker, og lader sig påvirke af alle andre i KADKs fællesskaber og 

netværk på alle (etablerede og endnu ikke etablerede) niveauer, og stadig kun adlyder sig selv.  

De personlige initiativer, det personlige ansvar og det dybe engagement, udgør hver for sig og tilsammen en demokratisk 

saltvandsindsprøjtning, fordi skolen bliver bedre, mere raffineret og civiliseret ud i detaljen, af at flere tager ordet, udveksler 

erfaringer, taler og skriver derudad. Som Ranciere også pointerer, betyder demokrati; "meget mere end en slags 

konstitutionel organisering, hvor man blot lægger magten i regeringens [ledelsens] hænder. Nej, demokrati er en reel magt og 

en reel aktivitet.." (Jacques Ranciere; 'Demokrati er ikke en perverteret samfundsform'. Interview i Information 18. sept. 

2013). Og som en ikke uvæsentlig sidegevinst kan skolen måske også blive mere robust overfor eventuelle enkeltpersoners 

egoistiske magtbegær, ødelæggende magtkampe og centraliseret magtmisbrug? Reelt er dette vel noget vi alle, i mindre eller 

større omfang, har oplevet på de tre tidligere mindre skoler, og som sikkert ikke bliver et mindre problem, i en institution 

der nu er blevet så stor, omfattende bureaukratisk, hierarkisk og på godt og ondt politisk inficeret, som KADK nu er blevet? 

 

Mit indlæg henter sin primære motivation i, at jeg mener vi bør organisere skolen på en anden, mere avanceret, demokratisk 

netværksorienteret og radikal måde, end den alt for velkendte klassiske pyramidestruktur som skolen nu har taget form efter 

(se mit tidligere debatindlæg; http://research.kadk.dk/da/publications/kritik-af-strukturplan(bb193c1d-7ffc-431e-b67d-

0a17e8c080ae).html), men jeg accepterer at det er en længere proces. Eller rettere; jeg håber at det netop vil blive en proces, 

hvor debatten vil fortsætte, og vi fortsat vil kunne eksperimentere med skolens form på alle niveauer, og i det hele taget, at 

lysten til fortsat forbedring vil fortsætte, og dermed måske stille og roligt "evolutionere" skolen frem til nye former, der ikke 

er så stift hierarkisk, entydigt magt- og ansvarsdistribuerende og ”hovedpersonbåret”, men mere kreativt komplekst, og 

miljøstimulerende på en mere ligeværdigt samarbejdende og netværksorienteret måde, der bedre svarer til det kreative miljø 

skolens form skal tjene. 

Jeg tror mange har oplevet strukturskiftet som en udmarvende proces, hvorfor man godt kunne frygte at vi i de kommende 

år blot falder til ro i den form skolen for nuværende har fået, og derfor stiltiende accepterer, frem for fortsat at udfordre og 

eksperimentere. Hvis processen ikke fortsætter, mener jeg vi er i overhængende fare for at falde i den samme fælde som 

arkitektskolen før er faldet i; At det netop ikke handler om at finde en endelig form, men om at sætte en selvkritiserende og 

mulighedsafsøgende ”evolutionær” formgivningsproces i gang der kan fortsætte efterhånden som vi udvikler os, og bliver 

dygtigere og klogere. Skolens strukturelle form vil uafvendeligt blive en hæmsko hvis den ikke er sig sin tid bevidst, og at 

denne tid allerede i morgen er en anden, hvorfor formen må være (må forstås som) et pladsgivende og åbent afsæt, der med 

tiden højst sandsynligt vil finde behov for mere særegne og komplekse former end den ”standardpyramide” skolen for 

nuværende har form efter. Denne besindelse bør derfor virke tilbage på de former, strukturer og andre ”ordninger” og 

begrænsninger vi er nødt til løbende at sætte. Spørgsmålet er om denne besindelse er tilstede i skolens nye struktur og 

studieordning? Eller rettere; er denne besindelse overhovedet tilstede på skolen? Og med ’skolen’ mener jeg hele skolen, og 

ikke kun ledelsen, for denne besindelse er også betingelsen for hvordan vi udfylder og tilegner os rammerne, og befordrende 

for lysten til at påtage sig ansvar, og kritisere, ændre og bryde rammerne, når de hæmmer, mere end ”udvider” os. 
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Nogle vil sikkert finde det naivt, men jeg har (stadig) tillid til, at den meningsdannende magt - på den lange bane, om ikke 

andet - er (mindst) lige så stærk som den institutionelle beslutningsmagt, også i en tid med demokratisk tillidskrise. Hvorfor 

vi som ansatte og studerende (med en formulering lånt fra Habermas) bør sætte talens magt over magtens tale - med den 

sidebemærkning at på en institution som KADK antager denne "talen" mange former og udtryk, af såvel æstetisk som 

sproglig karakter.  

En velfungerende demokratisk struktur sikrer at de ansatte kan udfordre ledelsen hvis den ikke er lydhør, og evt. stille 

ledelsen til ansvar og sige fra hvis den misbruger sin beslutningsmagt. Spørgsmålet er derfor for det første; om de ansatte på 

KADK overhovedet vil engagere sig og opbygge et virkedygtigt fremtrædelsesrum, og i kraft af dette forme det fælles 

grundlag hvorpå ledelsen kan få indsigt, blive udfordret og ledt til de rigtige beslutninger? Og dernæst; om de ansatte på 

KADK overhovedet har reelle muligheder for at udfordre ledelsen under KADKs nuværende strukturelle forhold? Og med 

muligheder mener jeg strukturelle muligheder, og ikke kun muligheder sat af ledelsens velvillighed. 

 

Thomas Ryborg Jørgensen, lektor IBK  


