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Siden Sebastian Mernild i
2006 var udsendt til Afgha-
nistan som kaptajn i det
danske forsvar, er der sket
meget i hans liv:

Den militære karriere er
lagt på hylden og skiftet ud
med en plads blandt nogle
af verdens førende klima-
forskere. Han har boet i
Alaska, New Mexico, Chile
og Norge – har rejst over
det meste af kloden og for-
sket i klima og klimaforan-
dringer – og er nu blevet
udvalgt til at være hoved-
forfatter på et af kapitlerne i
den næste rapport fra FN’s
klimapanel, IPCC.

Danmark har nomineret
18 eksperter til forfatterhol-
det til IPCC’s sjette hoved-
rapport, Norge har nomine-
ret 88. Sebastian Mernild er
på listen hos både Danmark
og Norge og er nu blevet
udvalgt til én af de prestige-
fyldte poster som hovedfor-
fatter på et af kapitlerne.

IPCC’s sjette klima-
rapport udkommer i 2021
og bliver en slags Bibel for
verdens klimaindsats samt
et opslagsværk om klimaets
aktuelle tilstand.

Bergen tur/retur
Sebastian Mernild kommer
i bogstaveligste forstand
ikke sovende til tingene. 

Den 1. december 2016
blev han udnævnt til at
være øverste leder for det
anerkendte klimainstitut,
Nansensenteret i Bergen i
Norge. Men efter at have
fl��yttet en hel del rundt i
verden med sin familie,
valgte han sammen med
sin kone og deres to børn
på seks og ni år at bosætte
sig i Odense på Fyn.

Så mandag morgen er der
som regel afgang klokken
8.00 med fl��y fra København
mod Bergen – efterfulgt af
hektisk aktivitet de kom-
mende dage. Mernild har
en lejlighed ved den
berømte Bryggen i Bergen,
hvor han bor det meste af
ugen, indtil turen går til-
bage til Odense torsdag
eller fredag. 

Indimellem går turen
også til Nansensenterets
afdelinger rundt i verden – i
St. Petersborg i Rusland, i
Beijing i Kina, i Dhaka i
Bangladesh, i Kochi i
Indien og i Cape Town i
Sydafrika.

Masser af tid
For mange vil de mange
timers rejse mellem hjem-
met i Odense og jobbet i
Bergen formentlig være et
problem og en tidsrøver.

Sådan ser Sebastian Mernild
det ikke. De mange timer
væk fra familien giver tvært
imod tid til at arbejde rig-
tig, rigtig mange timer –
som regel 60-70 timer om
ugen. Arbejdet begynder
ved 6-tiden om morgenen
og slutter først ved 23-24-
tiden om aftenen.

Og der er god brug for de
mange timer.

Udover fuldtidsjobbet
som øverste chef for de ca.
80 ansatte på Nansensente-
ret har Sebastian Mernild
nemlig også et 20 pct. job
som forskningsprofessor
ved universitetet i Sogndal.
Derfor bliver der både for-
sket i gletsjerne i Sydame-
rika og i indlandsisen i
Grønland, ligesom kælde-
ren hjemme i Odense er
indrettet som et minilabo-
ratorie. 

Den 45-årige Sebastian
Mernild er godt tilfreds:

»Jeg er ikke ansat til at
være forsker, men direktør
på Nansensenteret. Men jeg
synes, det er vigtigt, at

direktøren går foran som et
godt eksempel. Det vigtigt
for mig også at kunne del-
tage i noget af slæbet med
at være forsker.«

Møder verden rundt
Nu kommer så jobbet som
hovedforfatter på IPCC-
rapporten oveni – et job der
også kommer til at tage tid.
Første møde er i Trieste i
Italien i maj, det næste i
Beijing i juni. Det vil
betyde, at Sebastian Mer-
nild må skære lidt ned på
forskningen og de mange
forskningsartikler, der gen-
nem årene er leveret fra
hans pen. Knap 100 viden-
skabelige artikler er det ind-
til videre blevet til, nogle
som hovedforfatter, andre
som medforfatter.

Hos IPCC skal han være
hovedforfatter på afsnittet
om regionale atlas – hvor
man vil samle forskellige
scenarier og computer-
simuleringer om, hvordan
klimaet udvikler sig regio-
nalt rundt i verden.

Sebastian Mernild ind-
ledte sin klimakarriere med
tre år i Alaska, efterfulgt af
fi��re år i ørkenen ved Los
Alamos i New Mexico i USA
på det forskningscenter,
hvor verdens første atom-
bombe blev udviklet. 

Herefter var han i tre år
forskningsleder i Punta
Arenes i Chile, inden han
kom til Norge – først som
professor ved universitetet i
Sogndal, siden til drømme-
jobbet som leder af
Nansensenteret.

AKTUELT PORTRÆT

Sebastian Mernild,
professor, ph.d., dr.scient., di-
rektør, Nansensenteret 
Bergen/Odense

Danske Sebastian Mernild
skal føre klimapennen for FN
Dansk professor med
fortid i forsvaret skal
være hovedforfatter på
den næste rapport fra
FN’s klimapanel, IPCC.

Sebastian Mernild er blevet 
udvalgt til én af de prestige-
fyldte poster som hoved-
forfatter på et af kapitlerne i 
den næste rapport fra FN’s 
klimapanel, IPCC.
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En eventyrlig jobdrøm
gik i opfyldelse for Tine
Sander, da hun i 1986
blev ansat som kostumie-
re på Det Kongelige
Teater. 

10 år senere blev hun
udnævnt til kostumechef
samme sted med ansvar
for 100 medarbejdere, der
producerede kostumer og
parykker til teatrets fore-
stillinger.

Sideløbende med det
krævende job på teatret
fandt Tine Sander tid til
at løse andre design-
opgaver, herunder fl��ere
udenlandske produktio-
ner, som hun lavede i
samarbejde med koreo-
grafen Flemming Flindt.

Hun forlod for nylig
stillingen på Det Konge-
lige Teater for at prøve
kræfter med sin egen
virksomhed. 

Tine Sander er oprinde-
ligt uddannet på Kunst-
akademiets Designskole,
hvor hun tog sin afgangs-
eksamen i 1970. 

Allerede mens hun var
optaget af studierne,
vandt hun førsteprisen i
en designkonkurrence for
Nordisk Tekstil.

Kostumer skaber roller
Den fornemme hæder
åbnede dørene for hende
til et mangeårigt sam-
arbejde som freelance-
designer for fi��rmaet. 

Samtidig samarbejdede
hun med Pakhus 13 og
lavede scenografi�� og
kostumer til koreografen
Eske Holms balletter.

I 1970 begyndte Tine
Sander sammen med en
kollega at arbejde på
tegnestuen Form 5, der
leverede design til bl.a.
Kvadrat, In Wear, Nordisk
Fjer og Zeta Zukki i
Italien.

Det dragende ved at
skabe kostumer er, at
man i faget kommer helt
tæt på kunstneren, der
bærer kostumet, har Tine
Sander forklaret:

»Kostumer skal i lige så
høj grad afspejle sinds-
stemninger, som musik
skal. Et kostume skal af-
sløre, om det er ”the bad
guy”, der træder ind på
scenen,« sagde hun i
2008 i et interview med
magasinet Ud&Se.

På Det Kongelige Teater
har hun taget initiativ til
de store kostumeudsalg,
hvor menigmand og
-kvinde kunne dukke op
og erhverve sig en smuk
robe eller et magisk styk-
ke tilbehør.
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Hun klædte
de kongelige
kunstnere på
CHRISTINE CHRISTIANSEN
navne@jp.dk

Tine Sander, 
tidl. kostumechef, 
København

Merete Jankowskis opgave
er at forløse den eksperi-
menterende samtidskunst
på tværs af medier og gene-
rationer og lægger ikke skjul
på, at hun er havnet på den
rette hylde som leder af
Overgaden – Institut for
Samtidskunst i København.

Her leveres 10 årlige ud-
stillinger af ny dansk og
international kunst, og des-
uden fungerer stedet som en
idérig platform for debat og
produktion af viden om
samtidskunsten og dens
rolle i samfundet.

Merete Jankowski tiltrådte
som leder i 2012 efter en tre-
årig periode som rektor for
Det Fynske Kunstakademi.

»Det var ikke utilfredshed
med stillingen i Odense,
men lysten til at lave udstil-
linger, som fi��k mig til at
rykke teltpælene op,« siger
Merete Jankowski, der alle-
rede som teenager i fødeby-
en Fredericia blev optaget af
kunst og kultur og ikke
mindst deres relation til
samfund og mennesker. 

Derfor var det ikke over-
raskende, at hendes magi-
sterspeciale på Københavns
Universitet i 2005 handlede
om kunstverdenens samar-
bejde med det private
erhvervsliv. 

Merete Jankowski hentede
nyttige erfaringer som
kunstfaglig medarbejder i
den daværende Kunststyrel-
sen, før hun blev rektor og
senere museumsleder. Hun
har bl.a. været sagkyndig for
Nordisk Ministerråd, for-
mand for Odense Billed-
kunstråd og været medlem
af International Curators of
Contemporary Art og ICOM
– International Council of
Museums.

Merete Jankowskis
modersmål er både dansk og
tysk. Faderen var fra nabo-
landet med rødder i Slesvig,
moderen fra Danmark. I den
sparsomme fritid dyrker
hun boksning, hvor hun får
rørt sig; hun elsker at lave
mad og fordybe sig i gode
bøger i sommerhuset på
Fanø.
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Hun får
kunst og
samfund til
at mødes
LARS OLE KNIPPEL
navne@jp.dk

Merete Jankowski,
museumsleder, mag.art., 
København


