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OM DET UNGE AKADEMI
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
oprettede i efteråret 2011 et nyt videnskabeligt
akademi for unge talentfulde forskere i Danmark, Det Unge Akademi.
Det Unge Akademi er en ny uafhængig platform
for unge forskere inden for alle videnskabsgrene og dermed en nyoprettet institution i dansk
videnskab.
Formålet med Det Unge Akademi er at styrke
grundforskning og den tværfaglige udveksling,
bygge bro mellem videnskab og samfund og
give nogle af landets dygtigste unge forskere en
stemme i offentligheden.

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af formand, næstformand og tre
udvalgsrepræsentanter. I 2015 bestod Rådet af:
Formand
Karen Gram-Skjoldager
Næstformand
Steffen Dalsgaard
Udvalgsrepræsentanter
Forskningspolitisk Udvalg
Mikkel Bille
Formidlingsudvalget
Hussam Nour-Eldin
Samarbejdsudvalget
Anders Søgaard
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FORORD

Femte sæson i Det Unge Akademi (DUA) har været en travl og
inspirerende sæson. I sommeren 2015 optog vi ni nye medlemmer og
nåede dermed for første gang den fulde størrelse på vores akademi.
Det har givet os flere kræfter og nye ideer i vores arbejde med
forskningspolitik, forskningsformidling og tværfagligt samarbejde.
På de næste sider kan du læse om, hvordan vi i det forgangen år har
arbejdet for at styrke grundforskning og den tværfaglige udvekling,
for at bygge bro mellem videnskab og samfund – og for at give nogle
af landets dygtigste unge forskere en stemme i den offentlige debat.
Du kan også finde en oversigt over vores medlemmer og læse om
udvalgte medlemmers forskning i artikler bl.a. om antikvitetshandel
i Egypten og H.O. Langes rejsedagbøger, proteinernes verden eller
stifte bekendtskab med sprogteknologien og dens globale udbredelse.
Med årsskriftet vil vi gerne sige tak for et godt samarbejde til de
mange samarbejdspartnere og gæster, der i løbet af året har bidraget
til vores arbejde med uvurderlig viden, originale og inspirerende
indsigter og kritiske perspektiver. Vi glæder os til at fortsætte
samarbejdet og ser frem til et nyt år hvor vi sætter arbejdet for at
styrke og udvikle forskningens rolle i højsædet.

Karen Gram-Skjoldager

Steffen Dalsgaard

FORMAND

NÆSTFORMAND
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GLIMT FRA
SÆSONEN
2015

2015 blev året, hvor Det Unge Akademi fandt
sin faste plads i det internationale samarbejde
mellem akademier for yngre forskere i Europa
og Skandinavien. Repræsentanter fra DUA
deltager regelmæssigt i møder med de øvrige
europæiske unge akademier, og i januar deltog
vi sammen med Sveriges Unge Akademi i et
møde med en gruppe yngre norske forskere,
der havde fået til opgave at oprette et norsk
ungt akademi. Akademiet for Yngre Forskere
havde sit første møde i Oslo november 2015. I
december måned havde vi besøg af Sveriges
Unge Akademi og sammen afholdt vi forskerdating og fælles debat. Vi glæder os meget
til det fortsatte samarbejde med vores to nye
skandinaviske søsterakademier.
VELKOMMEN TIL NI NYE MEDLEMMER
I 2015 optog Det Unge Akademi ni nye medlemmer, og vi nåede dermed for første gang

den fulde størrelse på vores akademi. De
nye medlemmer kommer fra en bred vifte af
videnskabsgrene og forskningsinstitutioner og
har fra starten udvist stort engagement i akademiets arbejde og motivation for at bidrage med
nye perspektiver og idéer. De nye medlemmer
præsenteres i sektionen Medlemmer.
FORSKNINGSPOLITISK ENGAGEMENT
Især to temaer har domineret Det Unge Akademis forskningspolitiske engagement i 2015:
ligestillingsspørgsmålet og besparelserne på de
frie forskningsmidler. I december 2014 blev Tine
Jess udpeget af Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen til Taskforcen
for flere kvinder i forskning, der udarbejdede
en række anbefalinger til ministeren, som blev
præsenteret på et velbesøgt møde på CBS den
4. maj 2015. Deltagelsen i taskforcens arbejde
lå i forlængelse af tidligere arbejde med lige-
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Ni nye medlemmer, nye mødeformer,
’Grand Challenges 2050’, ligestilling,
videnskabsklub og store og små
formidlingsarrangementer. 2015 har
været et travlt år i Det Unge Akademi

FOTO: DET UNGE AKADEMI
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stillingsspørgsmålet i Det Unge Akademi, og
diskussionerne om, hvordan man støtter og
fremmer kvindelige forskningstalenter vil også
fremover være på DUAs dagsorden.
TVÆRFAGLIGHED
Det Unge Akademi har fortsat og udviklet sine
aktiviteter for at styrke tværfagligt samarbejde
i og uden for akademiet. Som noget nyt lancerede Det Unge Akademis samarbejdsudvalg
i foråret 2015 en ny stor workshop-satsning:
”Grand Challenges 2050”, der skal belyse og
diskutere nogle af de store udfordringer som vi
står overfor i et tværfagligt perspektiv. I løbet
af året har det ført til diskussioner om det antropocæne, hvorvidt teknologi gør os dummere,
og økonomiske modellers rolle som politisk
styringsredskab.

FORMIDLING
Også på formidlingsområdet har Det
Unge Akademi fastholdt og udbygget et
højt aktivitetsniveau med blandt andet
foredragsrækker for gymnasieelever og
universitetsstuderende og vores årligt
tilbagevendende workshop for ph.d.-studerende
om karrieplanlægning og overgangen fra ph.d.
til postoc. Det centrale formidlingsinitiativ
har i 2015 som det foregående år været
Videnskabsklubben, der er en klub for børn
og unge fra 0.-9. klasse, der får stimuleret
deres interesse for forskning gennem et
frivilligt mentor-system, hvor de både
modtager undervisning af ældre elever, og
selv underviser yngre elever. En generøs
bevilling fra Lundbeckfonden har sikret, at
Det Unge Akademi kan fortsætte og udvide
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Videnskabsklubbens aktiviteter det kommende
år. I forbindelse med, at Videnskabsklubben
er gået fra udviklings- til driftsfasen er
administrationen af klubben og dens aktiviteter
blevet overdraget til Lyngby-Tårbæk Kommune.
NYE SAMARBEJDSFORMER
På grundlag af en – meget positiv – evaluering
af akademiets første tre sæsoner, besluttede
medlemmerne i november 2014 at foretage enkelte mindre justeringer af DUAs arbejdsform i
2015. Dels er der i løbet af året blevet eksperimenteret med en mere varieret mødeform
med en blanding af kortere og længere møder
og møder i Århus og Odense. Dels er der blevet
oprettet en række ad hoc-udvalg, der samler
medlemmer på tværs af de faste udvalg, så de i
kortere eller længere periode kan arbejde sammen om tværgående ideer og projekter.
Som en del af det nye mødeprogram har
Det Unge Akademi også for første gang
afholdt en sommerfest for akademiet og
dets samarbejdspartnere og venner. Festen
blev afholdt på Carlsberg Akademi i juni
2015 og er forhåbentlig starten på en fast,
tilbagevendende tradition.
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FORSK
Fokus på vores
aktuelle forskning
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KNING
Medlemmerne af Det Unge Akademi er alle talentfulde
forskere inden for hver deres fagområde, og det er
forskningen der er i centrum for Det Unge Akademis
aktiviteter.
I de følgende artikler gives et indblik i medlemmernes
aktuelle forskning.
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De fleste studier om jøder, muslimer og
kristne i middelalderens Europa fokuserer på
de områder, hvor de levede sammen.

JØDER OG
MUSLIMER I
ØSTNORDISK
LITTERATUR
JONATHAN ADAMS

INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK, UPPSALA UNIVERSITET

Behandlingen af de ikke-kristne i de komplekse
spændinger mellem kirken og de sekulære
myndigheder danner kernen i mange studier, som f.eks. sigter på at undersøge de
spontane udbrud af antijødisk vold i dele af
Central- og Vesteuropa eller virkeligheden bag
den fredelige sameksistens, ”convivencia”, i
Spanien. Følgerne af bl.a. korstogene, pesten,
økonomisk nedtur samt politisk og social uro i
disse områder regnes som de vigtigste faktorer
i de skiftende forhold mellem de tre grupper
naboer. Forholdene påvirkede også de skriftlige
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fremstillinger, da litteratur i middelalderen
ligesom nu var et af de vigtigste midler, hvorved
man udtrykte sin verdensopfattelse og skabte
mening og struktur i det omkringliggende samfund. Disse tekster giver en et vigtigt indblik i,
hvordan kristne europæere tænkte og hvad der
optog dem.
Der blev også gjort flittig brug af jøder og muslimer i tekster skrevet på østnordisk (svensk og
dansk før ca. 1515), især i værker, der handler
om sociale og kristne værdier og praksis: præ-
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dikener, andagtslitteratur, ridderromaner, bønner og didaktiske skrifter. Man kan spørge sig,
hvorfor der forekommer så mange historier om
jøder og muslimer, da ingen af grupperne var
bosat i Norden i middelalderen – hvad skulle de
bruges til?
I et forskningsprojekt prøver jeg at kortlægge
og analysere dette fremmedbillede i tekster på
østnordisk for at se, hvordan man opfattede og
brugte jøder og muslimer for at definere sig
selv og sin religion. De to grupper behandles
forskelligt i teksterne men har tilfælles, at de

tit anvendes som nyttige spejle mod de kristne
læsere. Danskere og svenskere fik mulighed for
at betragte aspekter af deres tro og samfund
ved at projicere (deres egne) mindre ønskelige
egenskaber, tvivl og bekymringer over på jøder
og muslimer. Således placeret på afstand kunne
de på en ufarlig måde let få øje på hvilke egenskaber, deres tro og samfund burde og ikke
burde bestå af.
FRA PROFETER TIL KRISTI MORDERE
Det var et løbende problem for kirkens og de
kristnes selvforståelse, at de mennesker, der
Jøder korsfæster Jesus; kalkmaleri i Råsted kirke, Randers,
ca. 1200

FOTO: JONATHAN ADAMS
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omløb. Det fysiske fravær af levende jøder i
Norden i middelalderen havde åbenbart konsekvenser for, hvilke bekymringer og tvivl man
projicerede på dem og hvad de kunne beskyldes
for. Først i 1516 med den danske udgivelse af De
Judaica confessione (der har til hensigt at håne
jødiske ritualer, skikke og tro), blev samtidens
jøder sat under lup. Her fremstilles de som en
trussel, som kun den katolske kirke kan skåne
danskerne for - en klar besked i tidens kamp
mellem kirken og reformatorerne.

Indledningen til den danske
oversættelse af De Judaica
confessione med et træsnit,
der skal afbilde Johannes
Pfefferkorn; Skoklosters Slots
Bibliotek, 1516.
FOTO: JONATHAN ADAMS

havde modtaget lovene og profetierne om den
ventede messias, kom til at afvise ham. De
gammeltestamentlige jøder som patriarkerne
og profeterne beskrives med rosende ord og de
fortolkes som forbilleder for de kristne, mens
de nytestamentlige jøder betragtes som det
modsatte af alt godt, menneskeligt og kristent.
Selv om Det Nye Testamente har et ganske ambivalent forhold til jøderne, opstod der en række
myter, der gjorde jøder til skurker i den kristne
fortælling. De bliver til Jesu torturbødler og
korsfæstere og anklages for at have udført
handlinger, som ikke står i Bibelen. Det er især
i prædikener, bønner og andagtsbøger, man
møder den morderiske nytestamentlige jøde.
Tropen anvendes som et spejl, hvori læseren eller tilhøreren kan betragte sig selv, tænke over
sine mangler og måle sin egen fromhed og religiøse iver. Mens jøderne kun straffede Kristus
fysisk, anklages læserne for fortsat at plage
deres gud åndeligt – en endnu værre forbrydelse. Ved at betragte Jesu lidelser i hænderne
på jøderne kunne man desuden udvikle de
”kristne” dyder, empati og medlidenhed, vigtige
egenskaber for den andægtige kristne.
Ud over deres pågående straf for gudsmord
skrives der lidt om samtidens jøder. Dette står
i kontrast til andre lande, hvor historier om
ågerkarle, rituelt barnemord, hostieskændsel,
brøndforgiftning og pestbefængte jøder var i
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KRIGERE, KÆTTERE OG KRITIKERE
Selv om muslimer (”saracener”) ikke forekommer så ofte som jøder i østnordisk litteratur,
fremstilles de på en meget mere varieret måde,
der bygger på frygt for deres militære fremgang
samt misforståelser og fordrejninger af deres
religion. I ridderromaner som Karl Magnus’
Krønike fremstilles de som mørklødede (”blå”)
kæmper, der plyndrer, voldtager nonner og
fører krig. I sådanne krigeriske sammenhænge
tjener de til at fremhæve kristenhedens overlegenhed gennem kontrast.
I det gammelsvenske Legendarium, en bearbejdning af Legenda aurea, finder man miraklet
om Skt. Markus: en muslim, der øjeblikkeligt
konverterer for at redde sig fra at drukne,
forsømmer derefter sin nye tro; men så plages
han af helgenen, indtil han retter sig. Læseren
får således bevis på Guds frelsende indgriben
og helgenernes magt samt indblik i følgerne af
en overfladisk og udisciplineret religiøsitet. Tvivl
om den guddommelige substans i nadveren
dæmpes i historien om Skt. Klara, en nonne,
der fordriver en hel hær saracenere ved at løfte
eukaristien op foran dem og derved demonstrerer nadverens magt.
I beskrivelser af saracenernes religion i Karl
Magnus’ Krønike fremstilles muslimer som
flergudsdyrkere, der tilbeder flere idoler,
deriblandt Muhammed. I Mandevilles Rejse,
Legendariet og Sjælens Trøst læser man om
Muhammed som grundlægger af islam. Her går
ud på at bevise, at han ikke modtog profetier
men opdigtede hele koranen med elementer fra
jødedom, kristendom og sin egen fantasi for at
få magt og rigdom. Hans liv udlægges som en
omvendt parodi af Kristi med snedige tricks og
skurkagtige handlinger i stedet for mirakler og
gode gerninger. Profeten, hans ”opdigtede religion” og hans tilhængere placeres derved inden
for en kristen historisk og teologisk ramme og
gøres derved ufarlige.

FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2015

Muslimer fremstår anderledes i samtalen
mellem ridderen Johannes og sultanen i Kairo i
Mandevilles rejse. Som et spark til den kristne
læsers samvittighed opremser sultanen en lang
række kritikpunkter om de kristne: de handler
i stedet for at gå i kirke, de går på kro og drikker sig fulde, sladrer, kives, bedriver åger,
stjæler, snyder og vasker sig ikke - stik modsat
muslimernes moralske (og hygiejniske!) levevis.
Helt eksplicit bliver muslimer brugt her som
et spejl – de kristne er nødt til at se i øjnene
og skamme sig over, at de forsømmer deres
religion i en grad, som muslimer ikke gør.
Derudover kan den muslimske verden af og til
fremstilles med forundring og ærefrygt for dens
skønhed. Beskrivelserne af byen Babylon med

dens smukke haver, paladser og tårne i ridderromanen Flores og Blanseflor er alt andet
end fordømmende. Denne begyndende form for
orientalisme blomstrede først et par århundreder senere.
Der er selvfølgelig flere grunde til, at der blev
skrevet om jøder og muslimer – bl.a. nysgerrighed, frygt, eksoticisme – men de blev oftest
brugt som spejle, der tjente til at bebrejde
”dårlige” kristne og fremhæve den kristne tros
overlegenhed og sandhed. I sidste ende handler
disse tekster overhovedet ikke om jøder og muslimer men nærmere om det kristne samfunds
interne spændinger, ængstelser og problemer.
Mon situationen er så anderledes i dag?

Muhammeds levnedsskildring
i det gammelsvenske Legendarium; Uppsala Universitetsbibliotek, C 528, bl. 132r, ca.
1400-1450

HANDSKRIFTS- OCH MUSIKENHETEN, UUB
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Sprogteknologi er overalt og forandrer
langsomt måden, vi arbejder på, måden, vi
kommunikerer med hinanden, måden, vi
lagrer viden. Sprogteknologi er søgemaskiner,
Siri, Google Now. Det er ordbøger i
mobiltelefoner, maskinoversættelse, de tale-tiltekst-systemer, som læger bruger til at skrive
notater i patientjournaler, og det er stemmen i
metroen eller bilens GPS.

SPROGTEKNOLOGI
FOR RESTEN AF
VERDEN
ANDERS SØGAARD

CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Det er understøttende software i sprogundervisning, teknologier til at hjælpe ordblinde, det
er værktøjer, som professionelle oversættere
bruger til at effektivisere deres arbejdsgang.
Det er programmer, som virksomheder bruger
til at finde ud, hvad deres kunder siger om
deres produkter på de sociale medier. Det er
programmer, der automatisk genererer billedtekster. Software til automatisk resumering
af store tekstsamlinger. Markedet for sprogteknologi – virksomheder, der udvikler den her
slags produkter – vokser og vokser. Det skyldes
både store virksomheder som Google og Yahoo,
men også hundreder og tusinder af mindre
start-ups.
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Problemet er, at sprogteknologi kun udvikles
for en brøkdel af verdens sprog. I dag findes
langt de fleste sprogteknologier kun for 20-30
sprog. Der er omkring 7000 sprog i verden. En
del af disse sprog er mindre, og flere tusind
af dem har ikke et skriftsprog. Men iblandt de
sprog, vi ikke har sprogteknologi for, er også
en lang række store sprog, som er millioner af
menneskers modersmål, og ofte eneste sprog,
f.eks. telugu (75 millioner), marathi (73 millioner) og hausa (50 millioner). I Indien er det kun
omkring 6%, der taler engelsk. Udover engelsk
har vi sprogteknologi for hindi, som tales af
omkring 300 millioner indere. Resten af inderne
er praktisk talt uden sprogteknologi, og de
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fordeler sig på omkring 1650 sprog og dialekter.
Selv i Europa er der store sprog uden sprogteknologi, som f.eks. armensk (8 millioner) og
albansk (6 millioner).
Jeg har – med en lang række af kollegaer fra
Google, MIT, Columbia, Edinburgh – længe
arbejdet med at udvikle sprogteknologi for flere
sprog, under overskriften cross-lingual learning.
Sprogteknologi er anvendt af maskinlæring – og
altså funktionsestimering fra observationer.
Observationerne er i det her tilfælde lingvisters
manuelle analyser af sætninger og tekster. Et
program, der kan bestemme ords syntaktiske
kategori, er en funktion fra sekvenser af ord
til sekvenser af kategorier – og for at kunne
bestemme en sådan funktion skal man have et
sample af sætninger annoteret med analyser. Og
det er netop det, der er flaskehalsen.
I cross-lingual learning forsøger vi at bruge manuelt analyserede tekster på ét sprog til at estimere funktioner for et andet sprog. Vi estimerer
altså funktioner ud fra biased data – data, der
ikke bare er skævt samplet, men samplet fra en
anden, men relateret distribution. Indtil for nylig
eksperimenterede vi med kendte sprog, men
lod, som om vi ikke havde data for ét af dem.
Altså, vi brugte manuelt analyserede tekster fra
engelsk og tysk til at lære modeller for spansk.
Vi kunne så bruge manuelt analyserede tekster
fra spansk (som vi i læringsfasen lod som om
ikke fandtes) til at evaluere vores modeller.
Der er flere problemer med at lave crosslingual learning med de 20-30 sprog, for hvilke
vi har manuelt analyserede tekster. For det
første er de alle sammen tæt beslægtede. De
20-30 sprog, vi har manuelt analyserede tekster
for, er næsten alle indo-europæiske sprog og
dermed tættere beslægtede end sprogpar i
almindelighed. De indo-europæiske sprog er
også lettere at arbejde med end andre sprog,
fordi de bruger mellemrum til at afgrænse ord.
Det er altså lettere for vores modeller at finde
analysens mindstedele. På mange andre sprog
bruger man ikke mellemrum til at afgrænse
ord. Endelig har en del arbejde indenfor crosslingual learning brugt oversat tekst til at lære
relationen mellem forskellige sprog. Og her
er der endnu et bias. Der findes langt flere
oversættelser mellem de indo-europæiske
sprog, end der findes for sprogpar på tværs af
sprogfamilier.
En del af vores forskning lige nu handler om
rent faktisk at udvikle sprogteknologi for alle

verdens sprog – og ikke blot udvikle sprogteknologi for de 20-30 sprog uden at bruge de manuelt analyserede tekster, vi har til rådighed.
Hvad findes der af ressourcer for disse sprog?
Det varierer meget. For nogle af sprogene
findes der ordbøger, wiki’er, oversættelser af
resolutioner, literære værker og localizationfiler, og referencegrammatikker. For andre
findes der ikke meget andet end en oversættelse af det Ny Testamente, et par numre af
Vagttårnet og en masse hjemmeside og tekster
fra sociale medier.

“Problemet er, at sprogteknologi
kun udvikles for en brøkdel af
verdens sprog.”

I vores første eksperimenter har vi kun antaget, at der findes en oversættelse af det Ny
Testamente – en antagelse, der gælder for
omkring to tusinde sprog. Vi har udviklet en
teknologi, hvor vi først lærer sprogteknologiske
modeller for de sprog, for hvilke vi har manuelt
analyserede tekster, dernæst analyserer det
Ny Testamente, dernæst projicerer vores viden
fra et sprog til et andet, så vi kan bestemme
sandsynlighed for ethvert ords syntaktiske kategori – også for de sprog, vi ikke har manuelt
analyserede tekster for. På baggrund af annoteringen af det Ny Testamente kan vi så estimere funktioner for alle to tusinde sprog. Når
det gælder bestemmelse af ords syntaktiske
kategori, kan vi med denne teknologi estimere
funktioner med omkring 80% nøjagtighed –
altså, som tildeler fire ud af fem ord den rigtige
syntaktiske kategori. Hvis vi antager lidt mere
data – f.eks. oversættelser af FN-resolutioner,
et par numre af Vagttårnet, eller lignende – får
vi bedre resultater. Hvis vi antager eksistensen
af en ordbog, får vi endnu bedre resultater.
Visionen er at udvikle sprogteknologi for alle
verdens sprog. Problemet er et af de sværeste
indenfor anvendt maskinlæring lige nu, og
motivationen er dels de tekniske og metodologiske udfordringer, men også at sprogteknologi
lige nu giver en lille del af verden et kæmpe
forspring – og måske ikke den del af verden, der
mest af alt har brug for det forspring.
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Fasinasjon for den egyptiske oldtidskultur er
intet nytt fenomen; det har vært en nærmest
konstant strømning innenfor europeisk
kulturhistorie de siste to tusen år. I vår egen
tid bekreftes dette av antall besøkende på de
store muséene i den vestlige verden – London,
Berlin, Paris, New York – hvor de egyptiske
galleriene uten unntak er de mest populære:
millioner av turister hvert år beundrer
Rosettastenen og Nefertitis byste. Det de
færreste besøkende nok reflekterer over er
hvordan objektene er kommet til de respektive

ANTIKVITETSHANDEL
I EGYPTEN, 1880-1930
H. O. LANGES REISEDAGBØKER
FREDRIK HAGEN

INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Den dominerende fortellingen om egyptiske
antikviteter handler for en stor del om berømte arkeologiske oppdagelser, som Howard
Carters funn av Tutankhamuns grav, eller
den britiske seieren over Napoleons styrker i
Egypt som resulterte i at Rosettastenen kom
til British Museum. Dette er underholdende
historier som understøtter vestlige idealer om
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vitenskap og opplysning, og de er identitetsskapende både for publikum og for institusjonene selv. Faktum er imidlertid at flertallet
av de egyptiske antikvitetene som er utstilt på
vestlige muséer ikke er funnet under ordinære
arkeologiske utgravninger; de er kjøpt.
Frem til nå har denne delen av egyptologiens
historie tiltrukket lite oppmerksomhet. Det kan
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Fig. 1: Fotografi av H. O. Lange

det være flere grunner til: disse historiene er
mindre underholdende, de passer ikke inn i
fortellinger om vitenskapelige utgravninger, og
de er ofte moralsk tvetydige – selv når handelen er lovlig er det i dag omdiskutert hvorvidt
det er forsvarlig å handle med antikviteter.
Det eksisterer også et fundamentalt problem
i forhold til kilder for denne typen historie.
Museumsarkiver noterer av og til hvor, eller
av hvem, individuelle objekter ble kjøpt, noen
ganger med pris og navn på selger, men oftest
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uten utfyllende opplysninger; hvis det i tillegg
er snakk om ulovlige objekter finnes det sjelden offisielle dokumenter. Memoarer skrevet
av turister som kjøpte objekter i Egypt nevner
også i noen tilfeller, en passant, individuelle
transaksjoner, men til dags dato finnes det
ingen forskning som beskriver eller analyserer
den historiske dimensjonen av denne handelen.
De siste årene har jeg derfor, sammen med
min kollega Kim Ryholt, arbeidet på et prosjekt
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Fig. 2: Kart fra 1913 som viser
landsbyen Kafr el-Haram ved
pyramidene utenfor Kairo

tiske Museum i Kairo i respektive 8 og 4 måneder. Reisedagbøkene er usedvanlig detaljerte,
muligvis som et resultat av at han trodde at han
aldri ville returnere til Egypt fordi hans daglige
arbeid som bibliotekar i København gjorde det
vanskelig for ham å besøke landet. Oppholdene
i Kairo var primært forskningsrelaterte, men
innen avreise fikk han også instrukser om å
kjøpe antikviteter til ”bryggeren” Carl Jacobsen og til Nationalmuseet, dersom muligheten
skulle by seg. I reisedagbøkene beskriver han
forhandlere, antikviteter og transaksjoner,
og denne informasjonen har vi brukt som et
utgangspunkt for en analyse av hvordan antikvitetsmarkedet fungerte i praksis.

hvor vi forsøker å kartlegge handelen i et historisk perspektiv med fokus på årene 1880-1930,
en periode som kan beskrives som en gullalder
for både den lovlige og den ulovlige handelen
med egyptiske antikviteter.
Utgangspunktet for prosjektet har vært to
reisedagbøker av den danske egyptologen Hans
Ostenfeldt Lange (1863-1943; fig. 1) som befinner seg på Det Kongelige Bibliotek i København. Disse ble skrevet av Lange og hans kone
under deres to besøk i Egypt (i 1899-1900 og
1929-1930), hvor Lange arbeidet på Det EgypFig. 3: Bilde av landsbyen Kafr
el-Haram tatt av Jonna Lange,
1899
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Denne kartleggingen av markedet har resultert
i en liste over forhandlere som er aktive i Egypt
ca. 1880-1930, og hvordan de var knyttet sammen i forskjellige nettverk. Mye av den ulovlige
handelen i Kairo kunne for eksempel spores
tilbake til en liten landsby ute ved pyramidene i
Giza (fig. 2-3), Kafr el-Haram, hvor et par familier stod bak en stor del av omsetningen på det illegale markedet. Innbyggerne her hadde kort vei
til en nesten uuttømmelig kilde til antikviteter
– de enorme gravplassene fra Det Gamle Riket
(ca. 2500 f.Kr.) rundt pyramidene var nærmeste
nabo – og de hadde i flere generasjoner forsynt
vestlige samlere og muséer med objekter.
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Fig. 4: Deler av Kaemremets
kapell i Sakkara, kjøpt via den
egyptiske antikvitetstjenesten
i 1911, som i dag kan sees på
Glyptoteket (inv. nr. ÆIN 1271).
Fotograf Ole Haupt, med tillatelse fra Ny Carlsberg Glyptotek

Tidsperioden vi beskriver i boken var preget av
andre prioriteringer og en annen kulturforståelse enn den vi har i dag, hvilket gjenspeiler
seg i en tilgang til antikvitetshandelen som
nærmest er utenkelig i nåtidens samfunn. I
tillegg til den utstrakte handelen med illegale
antikviteter fantes det nemlig også en utbredt
lovlig handel med egyptiske antikviteter, og her
spilte den egyptiske staten en sentral rolle.
Den statlige antikvitetstjenesten var selv ansvarlig for driften av en butikk (ca. 1890-1960)
på Det Egyptiske Museum i Kairo hvor turister
og andre interesserte kunne kjøpe antikviteter
som ble ansett som overflødige. Utvalget var
bredt og antikvitetstjenesten hadde til og med
egne utgravninger rundt om i Egypt ens ærend
for å skaffe passende objekter til museumsbutikken: kister, mumier, kanopiske krukker,
skarabeer og amuletter ble solgt i mengder,
ofte til relativt rimelig priser og med statlig
garanti for at det var ekte vare. Var man på
jakt etter større objekter var dette også mulig
å kjøpe direkte fra antikvitetstjenesten, og
flere mer eller mindre fullstendige gravkapeller ble kjøpt av muséer i London, Paris og
New York. Glyptoteket benyttet seg også av
denne muligheten, og i 1910 ble flere graver
og kapeller ved Sakkara utenfor Kairo gravet
frem fra sanden og fremvist for Glyptotekets
representant, professor Valdemar Schmidt.
Etter nøye overveielser gikk man så til innkjøp
av Kaemremets kapell som i dag kan sees i de
egyptiske galleriene (fig. 4).
Vestlige arkeologer og egyptologer var i stor
grad involvert i handelen, hvilket også er
nærmest utenkelig for fagfolk i dag. En av de
mest berømte var Howard Carter, mannen som
i 1922 fant Tutankhamuns grav i Kongenes Dal:
han hadde da i flere år kjøpt og solgt antikviteter for å supplere sin inntekt. Han var blant
annet mellommann da Metropolitan Museum
of Art i New York kjøpte en berømt gullskatt
fra en annen kongelig grav ved Theben, og her
tilsvarte hans faste kommisjon på 15% nesten
8000 pund – en betraktelig sum penger i 1920
(det tilsvarer ca. 3 millioner danske kroner i
dag). Selv den egyptiske arkeologiens far, Sir
Flinder Petrie, som ellers er kjent som en
forsker forut for sin tid, var meget aktiv på
antikvitetsmarkedet. De færreste akademikere
den gang hadde moralske kvaler i dette henseende, og selv om Lange i sine reisedagbøker
gjentatte ganger kommenterer handelen – dog
primært den ulovlige – og konsekvensene av
illegale utgravninger (“ingen ved, hvor meget

der gaaer tabt for Videnskaben ved denne
Rovdrift”), så hindret det ham ikke i å legge inn
bud på objekter som han visste var ervervet på
ulovlig vis.
Antikvitetshandel med objekter som er utgravet ulovlig er dessverre et enda mer relevant
tema i dag enn da vi startet prosjektet, og en
av de mange konsekvensene av de politiske
urolighetene i Midtøsten har vært en storstilt
plyndring og ødeleggelse av arkeologiske levninger fra områdets oldtidskulturer. Prosjektet
kan i denne sammenhengen forhåpentligvis bidra med en perspektivering av antikvitetshandelens historiske dimensjoner, og naturligvis
en forbedret forståelse av hvordan flertallet av
de egyptiske objektene som er utstillet på våre
muséer kom hit.
Boken The Antiquities Trade
in Egypt, 1880-1930: The H.
O. Lange Papers, av Fredrik
Hagen og Kim Ryholt, utgives
av Videnskabernes Selskab
i 2016
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Proteiner er overalt. Vi møder dem som
næringsstoffer i mad, enzymer i vaskepulver
eller via lægemidler som insulin. Men hvordan
ser de ud, hvordan virker de og hvordan kan vi
udnytte proteiners egenskaber i dagligdagen?
Og hvorfor bliver vi syge når proteinerne holder
op med at virke?

PÅ OPDAGELSE I
PROTEINERNES
VERDEN
KRESTEN
LINDORFF-LARSEN

BIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Proteiner er meget små, men også meget vigtige. I alle vores celler findes der tusindvis af
forskellige proteiner, der hele tiden sørger for
at holde gang i maskineriet. Det er nedbrydningsproteiner, der sørger for at vores mad
bliver fordøjet, transportproteiner, der står for
at næringsstofferne kommer ind i cellen, og
opbygningsproteiner, der formår at sætte stofferne sammen igen til de myriader af forskellige kemiske forbindelser, som cellen har brug
for. Enzymproteiner kan katalysere komplicerede kemiske reaktioner i løbet af et splitsekund, som det ellers kunne tage en kemiker
årevis at gennemskue. Edderkoppens spind
er lavet af tynde proteinfibre, der har styrke
som stål, mens andre proteinfibre kan klumpe
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sammen i hjernen og forårsage lidelser som
Parkinsons og Alzheimers sygdomme. Det er
derfor ikke overraskende at proteiner også
er Big Business. Som lægemidler, der kan
erstatte manglende proteiner i kroppen, eller
hjælpe med til at genskabe balancen i cellens
netværk. Eller som enzymer, der kan bruges
til at fjerne pletter fra tøjet, eller hjælpe med
at omstille den kemiske industri til mere effektive og miljøvenlige løsninger. I Danmark har vi
i mange år haft en stærk tradition for at forske
i og anvende proteiner.
PERLER PÅ EN SNOR
På det molekylære niveau ligner proteiner
perler på en snor. Hvert eneste protein er
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sammensat ud fra 20 forskellige slags perler
(aminosyrer), og hvert protein adskiller sig ved
hvor mange perler der er, og i hvilken rækkefølge de er sat sammen. I vore gener ligger
opskriften på hvordan hvert enkelt protein skal
se ud, det vil sige rækkefølgen af hvordan perlerne skal sættes sammen. Men i modsætning
til perlernes verden, så er proteinernes verden
nærmest magisk. For når proteinet er lavet
færdigt i cellen begynder de forskellige perler

“Det er lidt ligesom at tage billeder
af sine børn. Man kan sørge for at de
sidder stille og få nogle fine billeder,
men det giver ikke altid et retvisende
billede af deres leg.”
i proteinet at tiltrække eller frastøde hinanden. Og uden yderligere input eller guidende
hænder samler de sig sammen til en specifik,
ofte meget smuk, tre-dimensionel struktur.
Denne proces, som vi kalder for at proteinet
”folder”, er essentiel for at proteinet kan
fungere. For kun når de forskellige aminosyrer
sidder sammen på den helt rigtige måde kan
proteinet udføre sin funktion. Denne proces er
derfor et fascinerende eksempel på molekylær
selvansamling, der samtidigt er helt essentiel
for at cellen kan virke. Og når det går galt kan
vi blive syge.
MIKROCHIPS OG MEGAMAGNETER
De mindste proteiner er kun cirka en milliardenedel af en meter brede. Det er 10,000
gange mindre end bredden af et hår, og de er
derfor alt for små til at se i et mikroskop. Men
alligevel ved vi hvordan tusinder af proteiner ser ud, helt ned til hvordan hvert eneste
atom er placeret i forhold til de andre. For
selvom lysets bølgelænge er alt for lang til at
adskille det ene atom fra det næste, så kan vi
bruge røntgenstråler, der med deres kortere
bølgelængder giver os mulighed for at se dybt
ind i proteinerne, og se hvordan hver eneste
aminosyre er placeret i forhold til de andre.
For at kunne få røntgenstrålerne til at blive
spredt af proteinernes atomer, er vi nødt til
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at sætte proteinerne sammen i regelmæssige
gitre i bittesmå krystaller. Men det er ikke alle
proteiner, der finder sig i at blive indordnet på
denne måde, for selvom de fleste proteiner
skal have en bestemt struktur for at virke, så
er de også bevægelige og hopper, danser og
skifter form. Nogle lidt, andre meget.
Men heldigvis kan vi også se på strukturen af
disse mere dynamiske proteiner, der ikke vil
sidde stille. For atomerne i proteinerne opfører
sig som små magneter, og ved at sætte dem
ind i en stor magnet og måle hvordan de små
atom-magneter bliver påvirket af den store
magnet, kan vi bestemme hvordan atomerne
sidder i forhold til hinanden. Det er den
samme teknologi, som benyttes i MR scannere
på et hospital. Da de små atom-magneter er
meget svage, skal der en meget stærk magnet
til at påvirke dem. Kraften af magneten måles
ofte ud fra hvor hurtigt atommagneterne
drejer rundt i dem, og de magneter vi bruger
i vores forskning får atom-magneterne til at
dreje rundt hundreder af millioner gange i
sekundet. Det svarer til et magnetfelt, der er
næsten en million gange stærkere end jordens
magnetfelt.
I vores forskning er vi især interesserede i at
finde ud af, hvordan proteinerne bevæger sig
og hvordan de skifter struktur. For det har vist
sig, at det ikke kun er vigtigt at vide hvordan
proteinerne ser ud, men også forstå deres
evne til at hoppe og danse og skifte form. Men
det er svært at beskrive alene ved røntgenspredningseksperimenterne eller de store
magneter. Det er lidt ligesom at tage billeder
af sine børn. Man kan sørge for at de sidder
stille og opfører sig pænt, og få nogle fine
billeder. Men det giver ikke altid et retvisende
billede af hvordan de løber rundt og leger. Men
forsøger man at tage et billede af noget, der
bevæger sig hurtigt og uforudsigeligt, bliver
billederne ofte uskarpe eller man misser helt
at få objektet med på billedet. Derfor kombinerer vi i vores forskning målinger på de store
apparater med avancerede computermodeller, der beskriver proteinernes dynamiske
egenskaber. På den måde kan vi genskabe
små molekylære film, der viser proteinernes
struktur, mens den ændrer sig. Denne forskning kræver interdisciplinære samarbejder
mellem fysikere, programmører, biokemikere
og biologer, men giver til gengæld et unikt
indblik i sammenhængen mellem proteinernes
dynamiske egenskaber og deres biologiske og
biokemiske funktioner.

A

I HJØRNERNE AF PASTEURS FIRKANT
I vores forskning prøver vi at komme rundt
i hjørnerne af ”Pasteurs firkant”, der langs
den ene akse har en søgen efter en grundlæggende forståelse, og langs den anden
har et blik for anvendelsen af den opnåede
viden. Blandt den rent nysgerrighedsdrevne
forskning udvikler vi blandt andet måder til at
beskrive hvordan proteinerne kan skifte struktur, og undersøger hvordan det påvirker deres
biologiske funktion. Vi prøver også at beskrive
hvordan proteinkæderne kan selvansamle sig
og folde sammen til den
rigtigetotre-dimenSti mellem
strukturer
sionelle struktur. I den mere anvendte ende
arbejder vi med at forudsige sygdomseffekten
af mutationer, med håb om at denne information kan bruges til bedre diagnoser og mere
direkte behandling af for eksempel kræft En
stor del af vores forskning foregår i det hjørne
af firkanten, hvor den basale forskning er drevet af et underliggende mål om, at den senere
kan anvendes. Vi arbejder for eksempel med at
udvikle eksperimentelle og beregningsmæssige metoder til at forstå, hvordan vira opnår
resistens overfor lægemidler. Her studerer vi
de proteiner, som for eksempel lægemidler
mod HIV eller Influenza binder til, og undersøger hvordan virussets ændringer i proteinerne
gør, at lægemidlerne ikke længere effektivt
kan slå virus ihjel.
Afstand til sti

Proteinfoldning

B

Afstand til sti

Fri energi (kcal mol-1)

C

Sti mellem to strukturer

Protein-foldning, -struktur, og -dynamik. A: Proteiner syntetiseres som ustrukturerede perler på
en snor, men folder derefter og opnår deres funktionelle tre-dimensionelle struktur. B: Forskellige
proteiner kan antage forskellige strukturer. C: Mange proteiner er dynamiske og kan ændre struktur.
Her er vist to forskellige strukturer, som et enkelt protein kan veksle imellem, og anvist hvordan disse
to strukturer kan beskrives som forskellige områder på et ”energilandskab”
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Alle dele af denne forskning støtter op om
hinanden. Den kræver, at vi kombinerer en
biologisk indsigt med fysiske modeller, og at
computermodeller, biofysiske og cellebiologiske eksperimenter informerer hinanden, og
giver os mulighed for at rejse ind i proteinernes forunderlige verden.

Fri energi (kcal mol-1)
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Vidste du at der konstant udkæmpes drabelige
slag med nogle af verdens mest sofistikerede
våben overalt omkring dig – ja sågar PÅ dig?
Lyder det mærkeligt - noget sådant burde vel
ikke gå ubemærket hen?

BYGGEPLADS
FOR NATURENS
MOLEKYLÆRE
PRÆCISIONSBOMBER
THOMAS
BJØRNSKOV POULSEN

INSTITUT FOR KEMI, AARHUS UNIVERSITET

De krigsførende parter er dog mikroorganismer, som bekriger hinanden for adgang til
næringsstoffer, og våbnene der anvendes er
komplekse molekyler, evolutionært forfinede
over millioner af år med det ene formål præcist
at binde sig til store biomolekyler (proteiner)
i konkurrerende mikroorganismer og dermed
forårsage disses endeligt. Sådanne molekylære
præcisionsbomber udgør et optimalt udgangspunkt for at opdage nye behandlinger af en
række sygdomme.
RAKICIDIN A
I løbet af det seneste år er det lykkedes os
at udvikle en kemisk metode til at fremstille
naturstoffet rakicidin A (Figur 1) i laboratoriet. Dette stof har i indledende forsøg vist sig
selektivt at kunne slå kræftceller, som vokser
under hypoxiske (iltfattige) forhold, ihjel. Disse
egenskaber af rakicidin A er klinisk interessante, idet hypoxiske kræftceller er i stand til
at modstå strålebehandling samt mange typer
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af kemoterapi. Hypoxiske celler er desuden
involveret i metastase (spredning), som typisk
indvarsler forværring af en kræftsygdom. I
naturen fremstilles rakicidin A af bakterier fra
Micromonospora-familien, hvorfra man kan isolere små mængder af stoffet. Der er dog store
forskningsmæssige muligheder forbundet med
at kunne fremstille - de novo - et molekyle så
komplekst som rakicidin A, men udfordringerne
forbundet hermed er af tilsvarende kaliber. Det
kan måske bedst sammenlignes med at forsøge
at bygge en legorobot, hvor alle klodser skal
sidde helt korrekt, for at robotten kan fungere,
men med den lille krølle, at pasformen af en ny
klods afhænger af alle de andre klodser, som er
sat på allerede. Dvs. jo flere klodser, jo sværere
bliver det at sætte de næste på. Byggevejledningen, ja den skal man selv opfinde.
MELLEM KEMIEN OG BIOLOGIEN
Fremstilling af komplekse naturstoffer udgør
typisk en intellektuel (og ikke mindst praktisk)
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På byggepladsen: Thomas
(orange trøje) og medlemmer af
laboratoriet for Kemisk Biologi

duel mellem forskergrupper rundt omkring i
verden. Det er når kemiske metoder afprøves
på de mest indviklede molekylære strukturer, at deres rækkevidde - og dermed også
begrænsninger – afsløres og det er således
ikke unormalt at helt nye metoder må opfindes
for at sammensætte særligt vanskelige grupper
af atomer. Naturstofsyntese er en kreativ legeplads, der strækker sig fra papir og blyant til de
mest moderne molekylære analysemetoder.
For os er kemien dog mest af alt et udgangspunkt – et sofistikeret værktøj – som vi bruger
til at skabe et fundament for biologiske undersøgelser. I den forbindelse forfølger vi således
to målsætninger, som begge er muliggjort af
vores adgang til syntetisk rakicidin A. For det
første ønsker vi at forstå stoffets virkningsmekanisme, herunder nøjagtigt hvilke biomolekyler (målproteiner) rakicidin A påvirker for selektivt at kunne ramme de hypoxiske kræftceller.
Vi har f.eks. afprøvet en række andre stoffer
med kendte virkningsmekanismer, for at se om
nogle af disse udviser samme “selektivitetsfingeraftryk” som rakicidin A (Figur 2). Vi har

endnu ikke fundet et match. Sammenholdt
med det faktum at rakicidin A er et strukturelt
ganske unikt molekyle, så indikerer dette at
virkningsmekanismen er ny og at dens klarlæggelse potentielt kan afsløre nye angrebsvinkler
for kræftbehandling. Ved at indbygge en ekstra
lille kemisk markør i rakicidin A (kaldes nu en
molekylær probe), så kan vi anvende stoffet
aktivt til at opdage dets målprotein. Man kan
tænke på målproteinet som en nål i en “høstak”
bestående af alle de andre tusinder af proteiner
i en kræftcelle. Den molekylære probe spiller i
den analogi rollen som en magnet.
FORSIMPLING
Den anden målsætning angår undersøgelser af
rakicidin A’s potentiale til at ramme hypoxiske
kræftceller in vivo - typisk ved at vurdere virkningen af stoffet i forsøg på mus. Som nævnt,
så er biologisk aktive naturstoffer rigtig gode
udgangspunkter for egentlig lægemiddeludvikling, men idet betragelige mængder af stofferne
er nødvendige for at foretage præ-kliniske og
evt. senere kliniske forsøg, så er deres strukturelle kompleksitet dog en betydelig forhindring.
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Figur 1: En model af den molekylære struktur af rakicidin A
sammen med den overordnede
synteseplan til at fremstille
stoffet.

Dette er også tilfældet for rakicidin A. Fordi
vi er i stand til kemisk at sammensætte den
molekylære struktur af rakicidin A, så kan vi
også systematisk ændre den og særligt relevant
i denne kontekst: Vi kan forsimple den. I Figur 2
kan ses data fra et eksperiment, hvor vi måler
rakicidin A’s evne til at hæmme kræftcellers
vækst under henholdsvis hypoxiske og normoxiske vækstbetingelser. Figuren viser også data
for et nyt syntetisk stof, som vi kalder for WY1,
som overordnet set har den samme struktur
som rakicidin A, men hvor vi har fjernet næsten
alle de mest udfordrende strukturkomponenter.

Figur 2: Kultivering af kræftceller i laboratoriet foregår i en
inkubator, hvor vækstbetingelserne styres meget præcist.
Figuren viser også rakicidin
A’s karakteristisk fingeraftryk - mere giftigt i hypoxiske
celler - og tilsvarende data for
stoffet WY1, som vi for nylig har
fremstillet.
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Som det kan ses, så er rakicidin A ca. 10-gange
mere giftigt i de hypoxiske kræftceller, som i
dette eksperiment stammer fra bugspytkirtlen, men ganske bemærkelsværdigt så er WY1
meget mere selektivt. Faktisk kan vi slet ikke se
at stoffet er giftigt i kræftceller, som vokser i en
atmosfære med normalt iltindhold (normoxi).
Disse helt nye resultater er rigtig spændende
og øger bestemt interessen for denne familie
af naturstoffer yderligere. De fortæller os at vi
med stor sikkerhed kan optimere strukturen
yderligere og dermed få et optimalt udgangspunkt for fremtidige præ-kliniske forsøg.
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Hjernen integrerer et hav af informationer fx.
om kroppens tilstand, vores mentale tilstand,
vores ydre miljø og sociale samspil. Dette
komplekse input danner under sunde forhold
et balanceret afsæt for koordinering af vores
fysiologi, adfærd og håndtering af udfordringer.

HORMONER OG
HJERNEKEMI
- BETYDNING FOR MENTAL
SUNDHED OG SYGDOM

VIBE GEDSØ FRØKJÆR

NEUROBIOLOGISK FORSKNINGSENHED, RIGSHOSPITALET

En effektiv, fleksibel og fint koordineret hjerneaktivitet i kommunikation med krop, miljø, egne
oplevelser, følelsesliv og erfaringsgrundlag
er derfor central for vores sundhed. Et af de
kommunikations-systemer som hjernen benytter kaldes det serotonerge signalsystem. Dette
system står i tæt kontakt med kroppens hormonelle signaleringssystemer og er fx med til at
udløse og dosere stress hormonet kortisol (figur
1) og har også vist sig at være særdeles følsomt
for niveauer og udsving i kønshormoner.
Jeg arbejder med billeddannende metoder til
at skabe et empirisk indblik i den levende menneskehjernes serotonerge hjernebiologi (figur
2) og samspillet mellem dette og hormonelle
systemer. Specielt er jeg optaget af hvordan
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hjernens serotonerge kommunikation og integration af hormonelle signaler har betydning
for vores mentale sundhed og risikoen for at
udvikle sygdom.
Ideelt set vil en øget indsigt på dette område
kunne skabe et rationale for forebyggende
indsatser og målretning af disse til de relevante
subgrupper, som under særlige forhold fx drastiske ændringer i hormonelt miljø vil have gavn
af indsatsen. En rød tråd i mit arbejde er at
oversætte epidemiologisk eller register baseret
viden om risikoforhold til neurobiologisk viden
om risikomekanismer. Dette kræver arbejde i
dels eksisterende risikomodeller (fx. variationer
indenfor det raske spektrum i stress-coping
strategier, personlighed, genetiske forhold her-
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Figur 1: Kortisol opvågningsresponset og pandelappernes
serotonerge tonus. Her ses
et kort over hvor stresshormon (kortisol) responset ved
opvågning er associeret med
sporstofbindingen til serotonin
transporteren i hjernen hos 32
raske mennesker. Det område
hvor associationen var tilstede
er en dybere del af pandelapperne kaldet orbitofrontale
cortex og omfatter desuden et
område der kaldes Brodmann
area 25 (i gult), som har vist sig
stærkt forstyrret ved depressive
tilstande. Tværsnitsfundet her
kan generere den hypotese at
serotoninsystemet er med til at
afbalancere et sundt biologiske
stressrespons hos raske mennesker, hvilket måske kan
bruges i længesnitsstudier
som markør for effektivitet af
forebyggende indsatser eller
behandling.

under familiær disposition), naturlige “eksperimenter” (fx. pubertet og kvinder der undergår
fertilitetsbehandling eller fødsel) og fokuserede
modeller (manipulation af hormoner eller
serotoninniveauer i hjernen). Jeg arbejder
fortrinsvis med studier af raske mennesker
med variende risikoprofiler for at kunne belyse
både risiko og robusthedsmekanismer og for at
adskille dette fra sygdomsmanifestationer, areffekter af sygdom eller effekter af pågående
eller tidligere behandling.
DRASTISKE UDSVING I KØNSHORMONER GØR
NOGLE KVINDER SÆRLIGT SÅRBARE FOR AT
UDVIKLE DEPRESSION
Mænd og kvinder har forskellig risiko for at
udvikle en række psykiske og neuropsykiatriske
sygdomme. Depressioner og multipel sclerose
er fx dobbelt så hyppige hos kvinder som hos
mænd. Vi ved fra regsiterbaserede studier at
risiko for psykiske sygdomme som depression
og skizofreni ser ud til at være størst i perioder
med store hormonelle rutsjeture. Det er fx.
tilfældet i forbindelse med puberteten, overgangen fra graviditet til perioden efter fødslen,
hvor moderkageproducerede hormoner falder
drastisk, og også i overgangen til menopausen.
I min forskning forsøger jeg at forstå, hvad der
ligger bag den risiko. I et større tværdisciplinært placebokontrolleret studie har vi opsat en
model for direkte at få indblik i neuropsykobiologiske mekanismer der har betydning for hvordan en kønshormonel rutsjetur kan provokere
depressive symptomer hos nogle kvinder men
ikke gør det hos andre.
En gruppe på 63 raske kvinder fik kortvarigt og
sikkert manipuleret en kunstig hormonpause,
samtidig med at de gennemgik hjerneskanninger, fik taget blodprøver før, under og efter
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manipulationen, og deltog i interviewundersøgelser og neuropsyologiske tests for at afdække
eventuelle psykiske symptomer og ændringer i
tænkningen. Kontrolgruppen fik placebo.
De fleste kvinder i projektet klarede den
kønshormonelle rutsjetur uden at udvikle
psykisk ubalance eller større forandringer i
hjernen, men ca. 12 % udviklede kortvarigt
noget, der ligner en mild depression hvilket
svarer til frekvensen af kvinder der udvikler en
fødselsdepression i en dansk normal population. De deltagere, som udviklede flest depressionslignende symptomer, havde det største fald
i kvindeligt kønshormon og ændrede sig også
mest, hvad angår hjerneforhold som regulerer niveauet af serotonin, nemlig mængden af
serotonin transportere, som blev opreguleret
efter en køsnhormonel rutsjetur hos de kvinder
der udviklede symptomer i sammenligning med
placebogruppen. Det kunne vi se på hjernebilleder af serotonin transporteren, såkladte PETskan (figur 2). De forandringer vi så vil forstyrre
og bremse serotonin kommunikationen. Der er
altså sammenhæng mellem udsving i kvindelige kønshormoner, hjernens funktion og interne
kommunikationskapacitet og risikoen for at
udvikle depression hos visse kvinder.
Ved en anden type hjerneskan (fMRI, funktionel
magnetisk resonans imaging) som blev optaget
mens projektdeltagerne blev eksponeret for
eksempelvis belønning (gevinster) så vi på hjernens såkaldte belønningssystem og på hjernens
engagement i processering af positive stimuli.
At vinde vil under normale omstændigheder
aktivere de områder af hjernen, som reagerer, når man bliver belønnet, eller føler glæde
og nydelse. Evnen til at kunne engagere sig i
positive oplevelser er afgørende for vores men-
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tale sundhed og er nødvendig for at motivere
adfærd. Hjernescanningerne viste, at de kvinder
der undergik en kønshormonel rutsjetur, ikke
reagerede særlig kraftigt på at vinde spillet
sammenlignet med placebogruppen (figur 3).
Det vil sige at nogle kvinder når de udsættes for
drastiske kønshormonelle udsving har sværere
ved at opleve belønning og engagere sig i positive oplevelser og føle glæde i denne gevinstmodel. Hvis disse forhold oversætter til andre
belønningsstimuli herunder sociale stimuli,
kan det potentielt være kritisk for mødre der
oplever en efterfødselsdepression idet vi ved at
socialt samspil kræver motivation, som støttes
af belønningssystemet. Derfor kan deres muligheder for socialt engagement og samspil og for
at mobilisere deres naturlige kærlige adfærd
over for deres børn være ramt. Disse aspekter
vil være uhyre væsentlige at afdække direkte i
fremtidige projekter, fordi det er af afgørende
betydning for spædbørns udvikling og har konsekvenser for deres sundhed livslangt at opnå
en sund tilknytning til en primær voksen.
Vi håber at få mulighed for at afprøve disse

resultater i virkeligheden, dvs klinisk relevante
populationer af kvinder i høj risiko for at udvikle
depression, så vi fremover bliver bedre til at
finde og passe bedre på fx særligt sårbare
gravide. Målet er, at kunne forebygge og hurtigt
og kortvarigt behandle fødselsdepressioner til
gavn for såvel mødre som børn. Generelt bidrager denne forskning til at højne forståelsen af
hjernens funktion, kommunikation og samspil
med hormonsystemer, som har betydning for
andre alvorlige sygdomme som skizofreni,
demens og multipel sklerose. Sygdomme der
rammer både mænd og kvinder. I et bredere
perspektiv er ambitionen med mit forskningsarbejde at bidrage til en tiltrængt nuancering af
forståelsen af den brede diagnostiske kategori
”depression” således at læger og patienter kan
være klædt bedre på til at engagere sig i målrettet og effektiv behandling. Vi bør vide meget
mere om hvilke subgrupper af patienter der har
gavn af hvilke behandlinger og hvordan vi kan
forebygge sygdom og støtte sundhed.

Figur 2: Hjernebillede af serotonintransporteren (11CDASBPET). Skalaen går fra rød over
gul til grøn og til blå. Rød
svarer til den højeste sporstof(11CDASB) binding. Biledet er
fra en rask person.

Link til publikationer findes på: www.vibegf.dk

Figur 3: Kønshormonmanipulation svækker hjernens respons
på belønning. Et område af
hjernen kaldet amygdala, som
er involveret processering af
følelser og indkodning af belønning, var mindre engageret ved
positive stimuli (gevinst) hos
kvinder under en kønshormonel
rutsjetur. Her er ændringen fra
baseline vist for de 26 kvinder
der modtog hormonmanipulerende behandling (GnRHa)
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TETER
Det Unge Akademi arbejder inden for tre kerneområder:
Forskningspolitik, forskningsformidling og tværvidenskabeligt samarbejde. Det er inden for disse områder,
vi mener, at Det Unge Akademi kan gøre en forskel.
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Formidlingsudvalget er helt centralt for Det Unge
Akademis rolle og funktion. En af vores vigtigste
opgaver er at skabe positive rollemodeller, samt at
inspirere og motivere kommende generationer af danske
akademikere. Formidling handler ikke bare om at dele
viden. Det handler om at vække noget; at få folk til
at flytte sig. Vi får fat i folk, hvor der er brug for det,
og arbejder målrettet, der hvor vi kan gøre en forskel.
Det Unge Akademi viser med relevante og nyskabende
formidlingsinitiativer, at vi er en vigtig stemme i dansk
forskningsformidling.

VIDENSKABSKLUBBEN 2015:
PRIMATOLOGI FOR
MINIFORSKERE
AF RIKKE SCHMIDT KJÆRGAARD
OG PETRINE WELLENDORPH

En af Det Unge Akademis vigtigste opgaver er
at skabe positive rollemodeller, og inspirere og
motivere kommende generationer af danske
akademikere.
Videnskabsklubben er et større videnskabeligt
læringsinitiativ, der udspringer fra Formidlingsudvalgets arbejde i DUA og som har til formål
at fremme viden og forståelse af forskning og
forskningens betydning for samfundet.
Videnskabsklubben bygger på et frivilligt
mentorsystem, hvor skoleelever gennem et 7
ugers forskningsprogram prøver kræfter med
forskning. Gennem Videnskabsklubben fungerer ledende forskere fra universiteterne som
mentorer for studerende på universitetsuddan-

33

nelserne og gymnasierne; unge på universitetsuddannelserne og gymnasierne er seniormentorer for folkeskolens ældste klassetrin.
Endelig er eleverne i 7.-9. klasse juniormentorer for miniforskerne på 3.-5. Klassetrin. På den
måde tydeliggøres opnåelige rollemodeller og
karriereveje på flere niveauer.
Efter succesrig gennemførelse af pilotprojekter
på tre skoler i København og Aarhus i efteråret
2014, hvor vi havde ca. 60 deltagere, valgte vi
med fortsat støtte fra Lundbeckfonden (puljen
for naturfagsformidling) at øge indsatsen
betragteligt i 2015. Sammen med Aarhus
Universitets Center for Biokulturel Historie
udviklede vi et helt nyt program omhandlende
primatologi, hvilket blev emnet på alle syv
deltagende skoler med i alt 180 deltagere.
Mentorerne blev i år rekrutteret fra gymnasier
bl.a. fra Akademiet for Talentfulde Unge og
deltog før programstart i en workshop, hvor
de blev grundigt indført i materialet [billede 3].
Gennem Videnskabsklubbens aktiviteter har vi
i år således medvirket til at udbrede viden om
primater i vid udstrækning, deres levesteder,
fysiologi, anatomi, genetik og levevilkår samt
bevaring [billede 4 og 6]. Under forløbet tog
skolerne fra Aarhus på felttur til Randers Regnskov og skolerne fra København i Zoologisk
Have, hvor de studerede primaternes adfærd og
indsamlede data – næsten som rigtige forskere.
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Som afslutning blev alle deltagere inviteret til
konferencen Young Apes, der blev afholdt på
Zoologisk Museum d. 22.-24. oktober [billede 1],
hvor de bedste plancher lavet af eleverne også
blev kåret [billede 2].
Det har igen i år været utrolig givtigt at opleve
såvel miniforskernes som mentorernes begejstring for videnskab, og lære dem om, hvordan
forskere arbejder. At se børn fra 3.-5. klasse
indgå i engagerede samtaler omkring ”hvad
god viden er” og ”hvordan kan man lære alt det,
du kan” har kun bekræftet os yderligere i, at
Videnskabsklubben er et vigtigt og engagerende
projekt. Vi planlægger at udvide yderligere i de
kommende år og håber fortsat at kunne være
med til at stimulere den yngre, måske kommende generation af forskere.

”Det bedste ved at være mentor i Videnskabsklubben var, at få lov til at prøve at undervise
engagerede unge på en sjov og udfordrende
måde. Det fungerede rigtig fint, at vi fik
materiale af de ”helt voksne”, som vi så
skulle videreformidle til de ”helt unge”. Dette
gjorde, at miniforskerne såvel som mentorerne
fik et fagligt, foruden socialt, udbytte.”

DUA PH.D. DAG
Ph.d.-studerende i Danmark på tværs af alle
universiteter og fagdiscipliner blev for tredje
gang indbudt til et seminar organiseret af Det
Unge Akademi den 5. maj 2015. Seminaret
med titlen ”Overgangen fra ph.d. til postdoc – karriereplanlægning, strategier eller
tilfældigheder” blev i år afholdt i KDVS’ lokaler
i København. Interessen for at deltage var stor.
Pladserne blev revet væk og 40 interesserede
ph.d.-studerende måtte stå på venteliste. I år
var det Alicia Lundby og Pia Quist der organiserede dagen for Det Unge Akademi, og Kristin
Veel og Hussam Nour-Eldin holdt oplæg om
deres egne erfaringer med overgangen fra ph.d.
til postdoc. Derudover var der inspirationsoplæg af Flemming Besenbacher (formand for
Carlsbergfondet), Søren Rud Keiding (formand
for Det Frie Forskningsråd for Tek-nologi og
Produktion), Ole Hammerslev (formand Det Frie
Forskningsråd for Samfund og Erhverv), Morten
Pejrup (ph.d.-skoleleder på SCIENCE, KU) og
Anette Boom (ph.d.-koordinator, Department of
Economics, CBS).
Seminaret gav ph.d.-studerende inspiration
til, hvordan man kan optimere mulighederne
for at få en postdoc. Dagen blev afsluttet med
en workshop for deltagerne, hvor det i grupper blev diskuteret, hvordan en god postdocansøgning bør se ud. Arrangementet fik flotte
evalueringer fra deltagerne, der oplevede at
de fik et stort udbytte af dagen. Som ved de
tidligere ph.d.-arrangementer i Det Unge Akademi viser den store interesse og det høje antal
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deltagere, at der i høj grad er brug for et sådant
tilbagevendende seminar for ph.d.-studerende
på tværs af universiteter og fagdiscipliner.

DUA PEPTALKS
Igennem DUA PEPTALKS bestræber Det Unge
Akademi sig på at fungere som rollemodeller og
inspiratorer for kommende forskere. Formålet
med foredragsrækken er at formidle til unge –
herunder potentielle universitets- studerende
og nye studerende – hvad det er, der gør forskning attraktivt og spændende.
Foredragene er åbne og bliver annonceret i
en folder og elektronisk på universiteter og
gymnasier samt til Akademiet for Talentfulde
Unge. Deltagere skal melde sig til via Det Unge
Akademis hjemmeside. Foredragene tager
udgangspunkt i formidling af medlemmernes
egen forskning og hvordan vi oplever det at
arbejde som forsker. Der har været en god
blanding af humanistiske, samfunds- videnska-
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belige, samt natur- og sundhedsvidenskabelige
emner med specielt fokus på det innovative og
banebrydende.

FOTO: SUZI ESZTERHAS

Foredragsrækken blev første gang afholdt i
2014 hvor vi afholdt i alt 8 foredrag i løbet af
foråret og 8 foredrag i løbet af efteråret. Foredragene blev afholdt kl. 16 og centralt i Videnskabernes Selskab i København og på Aarhus
Institute of Advanced Studies (AIAS) på Aarhus
Universitet. Der var en stor variation i deltagere
bl.a. pga. uheldige tidspunkter ift. ferier og
eksamener og en fornemmelse af mæthed af
tilbud. I 2015 reduceredes antallet af foredrag
til 2 i midten af hvert semester, som havde ca.
30 deltagere i gennemsnit. I år var tovholdere
Hussam H. Nour-Eldin og Rasmus Enevoldsen.
Formidlingsudvalget glæder sig til at fortsætte
initiativet i 2016 efter et evalueringsforløb, hvor
vi blandt andet skal tage stilling til om formatet
skal laves om for at gøre begivenheden større.
Generelt opfattes DUA PEPTALKS som en
succes, hvor vi med ganske få midler formidler
forskning til mange unge mennesker.

”Det bedste ved at være mentor
i Videnskabsklubben har helt
klart været at møde så mange
fantastiske, intelligente og
videbegærlige børn, og at få lov
til at lære dem noget nyt!”

PEPTALKS 2015:
Tirsdag den 24. marts holdte Alicia Lundby
foredraget ”Proteiner der styrer hjertet”
Mandag den 4. maj 2015 holdte Karen GramSkjoldager foredraget ”1. Verdenskrig og
international politik”
Tirsdag den 20. oktober 2015 holdte Mads
Toudal Frandsen foredraget ”I begyndelsen var
der mørke…”
Tirsdag den 24. november 2015 holdte Emil
Bjerrum-Bohr foredraget ”Tyngdekraften og
Kvantemekanikken”

FREMTIDIGE
AKTIVITETER
I 2016 vil Formidlingsudvalget udover de eksisterende tiltag fokusere på to nye initiativer.
Vi sigter efter at forfatte en populærvidenskabelig bog som beskriver 25 nyere humanvidenskabelige indsigter. Fælles for indsigterne er,
at de har givet nogle begreber og forklaringsmodeller til at forstå verden. Disse begreber
kan ofte over tid komme til at betragtes som
almen viden, mens vi “glemmer” at tilskrive
de humanistiske discipliner æren for at have
udviklet dem. Med Mikkel Bille som initiativtager er formålet med bogen at bidrage positivt
og konstruktivt til den verserende debat om de
humanvidenskabelige discipliners “nytte for
samfundet”.
Det andet nye initiativ fokuserer på udvikling
af unge forskeres ledelsesevner. Gennem
workshops vil vi søge vi at kortlægge de typiske
udfordringer som unge forskerledere møder i
deres tidlige karriere. Hvordan motiverer man
forskellige personligheder og skaber excellente
forskningsgrupper? Hvordan etablerer man en
positiv og decentraliseret gruppedynamik, hvor
beslutninger tages på demokratisk vis? Dette er
nogle af de spørgsmål, vi vil forsøge at udforske
med henblik på at forsyne vores medlemmer
med konkrete værktøjer til at tackle forventede
problemstillinger. Formidlingsudvalget glæder
sig til at udvikle konceptet tidligt i 2016 med
henblik på at afholde workshops i efteråret.
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FORSKNINGSPOLITIK
Det Unge Akademis Forskningspolitiske
Udvalg er det organ i Det Unge Akademi,
der beskæftiger sig med politiske og
økonomiske rammer og problemstillinger,
som har indflydelse på yngre forskeres
virke i Danmark.

I udvalget foregår en stadig diskussion af de
omstændigheder og vilkår, som unge forskere
er underlagt på de danske universiteter og læreanstalter samt mulighederne for opbygning
af den uddannelse, rekruttering og fastholdelse af yngre forskere, som udgør grundpillen
for fremtidig forskning i Danmark. Kort sagt
ønsker vi at sætte fokus på, hvordan vi forbedrer forskningsbetingelserne, der sikrer både
den ypperste kvalitet i forskning og undervisning, men også i den enkelte forskers liv.
2015 har været et begivenhedsrigt år for forskningspolitisk udvalg. Konsekvenserne af de
seneste års uddannelsesreformer og økonomiske krise har medført signifikante nedskæringer på universiteternes budgetter med
kvalificerede ansættelsesstop og afskedigelse
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af såvel undervisere, lektorer og administrativt
personale til følge. Med en ny uddannelsesog forskningsminister, Esben Lunde Larsen
(V), er der senest kommet yderligere massive
nedskæringer på forskningsbevillingerne, de
frie forskningsmidler i særdeleshed. Fremtiden peger således i retning af trange kår for
universiteterne og for unge forskere i særdeleshed. Kønsfordelingen i dansk forskning
har også været i fokus i 2015, og DUA-medlem
Tine Jess har været del af en politisk nedsat
Task Force med fokus på de muligheder og
begrænsninger, der ligger i rekruttering og
fastholdelse af kvinder i forskningsverdenen.
For at kunne forstå disse omvæltninger har
vi haft besøg af en lang række personer til
diskussion og oplysning. Rektor for Aarhus
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Universitet Brian Bech Nielsen har talt om
politiske rammevilkår for universitetsledelse
og om de muligheder, forskere og ledere har
for at påvirke fremtidige udviklinger. Den nu
tidligere Departementschef Uffe Toudal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet gav os et
indblik i de processer, der foregår i ministerier
og styrelser og lagde nogle af de kommende
temaer, såsom taxameterreform og open access publicering, op til diskussion. Professor
Jens Christian Djurhuus, der i en årrække har
siddet som bestyrelsesformand for Det Frie
Forskningsråd, har besøgt os og gav os en
detaljeret gennemgang af forskningspolitiske
udviklinger set fra rådenes synspunkt med
perspektiver ud til de private aktører samt ind i
det politiske system. Prorektor Nina Dietz Legind og Anja Sinding Morgen fra SDU har fortalt
om universiteterne som regional udviklingsaktør. Tidligere rektor for SDU, Jens Oddershede,
har givet et overblik over dansk forsknings
internationale styrkeposition og opridset
perspektiver på de udfordringer yngre forskere
står overfor i lyset af den nye finanslov.

dens bestyrelsesformand, professor Liselotte
Højgaard; medlem af Det Unge Akademi,
professor Tine Jess; Det Frie Forskningsråds
bestyrelsesformand, professor Peter Munk
Christiansen; rektor for Copenhagen Business
School, Per Holten-Andersen; og direktør i
GlaxoSmithKline A/S, Anne-Marie Levy Rasmussen. Baseret på erfaringer fra det private
erhvervsliv, arbejdede Taskforcen ud fra den
overbevisning, at det gavner dansk forskning,
at begge køn er repræsenteret, fordi øget
diversitet skaber øget kreativitet og innovation.
Taskforcen identificerede en række mulige
årsager til, at det går så langsomt med at få de
kvindelige danske forskertalenter i spil. Dansk
forskning ledes historisk set af mænd, og man
ved for eksempel fra de danske grundforskningscentre, at man ubevidst eller bevidst ansætter næste generation af forskere i sit eget
spejlbillede. Dertil får ubevidst kønsbias både
kvinder og mænd til at vurdere mænds evner
højere end identiske evner hos kvinder, hvilket
påvirker såvel tildelingen af forskningsmidler

Forskningspolitiske aktiviteter bliver
endnu vigtigere i en tid med nedskæringer
på såvel universiteterne som fondene

TASKFORCEN FOR FLERE KVINDER
I DANSK FORSKNING
I Danmark er forskningsinstitutionerne ikke
i stand til i stort nok omfang at fastholde de
kvindelige talenter efter ph.d.’en. Kun hver
femte professor er en kvinde og i modsætning
til de lande vi normalt sammenligner os med,
ser vi ingen betydelig fremgang i disse tal.
Derfor nedsatte uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i december
2014 en hurtigt arbejdende Taskforce, der
i løbet af foråret 2015 skulle komme med
anbefalinger til, hvordan man med en række
umiddelbart implementerbare tiltag kunne øge
andelen af kvinder i toppen af dansk forskning.
Det Unge Akademi var repræsenteret i Taskforcen, som bestod af Grundforskningsfon-
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som stillingsavancement. Ansættelse i eget
spejlbillede og ubevidst kønsbias er et stort
problem ved stillingsbesættelse. Især hvis
der ikke er åben konkurrence om stillingerne.
Taskforcen fandt at 25% af alle adjunkt-,
lektor- og professorstillinger på de danske
universiteter ikke slås op. Alene på KU betyder
det, at kun 10% af de uopslåede professorater
går til kvinder. Endelig ser vi, at kvinder selv
fravælger forskervejen, hvis arbejdskulturen
er ufleksibel og ugunstig i forhold til en fornuftig balance mellem arbejde og familieliv.
På baggrund af dette kom Taskforcen med
anbefalinger til 24 konkrete initiativer, der
inden for en kort tidshorisont kan øge andelen
af kvindelige forskere. Taskforcen anbefalede, at indsatsen for flere kvinder i forskning
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forankres på ledelsesniveau i forskningsinstitutionerne med konkrete handlingsplaner og
regelmæssig egen-evaluering af indsatsen.
Taskforcen foreslog at universiteterne sammen med ministeriet laver et konkret målsætningsværktøj i form af et talentbarometer på
ministeriets hjemmeside, hvor man kan følge
udviklingen på området i tal og hvor de enkelte
universiteter kan se hvordan de performer i
forhold til de andre universiteter. Det er dog
uvist, hvordan udviklingen af dette skrider
frem under den ny minister.
Desuden understregede Taskforcen vigtigheden af, at alle stillinger slås op og at de slås
op med en bredde, som sikrer mere end én
ansøger. Der er yderst nødvendigt, at man tør
ansætte de bedste talenter, og ikke de der står
én nærmest eller ligner én selv mest. Der bør
også tilstræbes en ligelig kønssammensætning i ansættelses- og bedømmelsesudvalg og
derudover skal både kvinder og mænd være
opmærksomme på kønsbias i deres egen
vurdering af andre forskeres evner. Taskforcen

I forlængelse af Taskforcens arbejde skrev
medlemmer af DUA en kronik i Weekendavisen, der påpegede at tal fra Danmarks Grundforskningsfonds Centers of Excellence viser,
at når centerlederen er kvinde, er der hele 20
pct. flere kvinder blandt de ansatte på alle niveauer, end når centerlederen er en mand. Der
er således i de mest elitære forskningsgrupper, hvor lederen er en kvinde, en langt mere
ligelig kønsfordeling end hvad er almindeligt
på universiteterne. Sådanne tal viser, at der
er behov for at forholde sig til de ubevidste
fordomme og Rip-Rap-Rup effekter, der stadig
er i dele af den danske forskningsverden.
BESPARELSER PÅ FORSKNING
Danmark har i en lang årrække haft gode vilkår for forskning og forskerne har tilsvarende
leveret internationalt banebrydende resultater. De seneste års reformer og økonomisk
krise har dog ramt universiteterne hårdt.
Finansloven for 2016 lægger op til en markant svækkelse af bevillingerne til forskning
på universiteterne, hvilket har betydet endnu

Indsatsen for flere kvinder i forskning
bør forankres på ledelsesniveau i
forskningsinstitutionerne med konkrete
handlingsplaner og regelmæssig egenevaluering af indsatsen

anbefalede ligeledes at lave klare beskrivelser
af kompetencekrav på forskellige stillingsniveauer og at udvikle talentprogrammer på
universiteterne. Endelig bør der skabes en
mere fleksibel arbejdskultur, således at en
forskerkarriere kan forenes med et familieliv
– til gavn for både mænd og kvinder – og det
anbefales, at der på de enkelte universiteter
oprettes barselsfonde, hvilket allerede har vist
sig muligt.

Den fulde rapport kan findes på ministeriets hjemmeside:
http://ufm.dk/publikationer/2015/anbefalinger-frataskforcen-for-flere-kvinder-i-forskning

skrappere udmeldinger fra flere af de danske
universitetsledelser om fyringsrunder samt
mulige faglukninger. Nedskæringen på forskningsbevillingerne har også medført kvalificerede ansættelsesstop på landets universiteter,
og ledelserne melder ud, at de kommende år
ligeledes vil være hårde.
I DUA mener vi, at det særligt er de yngre forskere, der bliver ramt. Særligt besparelserne
på de frie forskningsmidler vil få konsekvenser
for det vækstlag i dansk forskning, der skal
skabe fremtidens opfindelser, indsigter og
viden. De nuværende forskningstalenter er i
forvejen i hård konkurrence om at etablere sig
i faste stillinger på universiteterne. Med det
omsiggribende ansættelsesstop på univer-
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siteterne står unge forskere i endnu højere
grad end tidligere over for selv at måtte skaffe
midler for at skabe deres karriere. Med beskæringen af forskningsmidlerne bliver disse
muligheder for finansiering nu endnu mindre.
Det er blot et år siden, at Det Frie Forskningsråd (DFF) blev evalueret af et internationalt
ekspertpanel. Rapporten er værd at fremhæve.
Den fastslår, at DFF er med til at sikre dansk
forskning på højeste internationale niveau,
samt til at sikre den danske forsknings fremtid
netop ved at støtte talentudviklingen. DFF også
har gjort det muligt for danskere at vende
tilbage til Danmark efter længere ansættelses

spørgsmålet om denne udvikling er hensigtsmæssig for dansk forskning som helhed. Der
foreligger ikke nogen entydig videnskabelig
evidens for, at større bevillinger nødvendigvis giver bedre forskning, faktisk så er der
meget der tyder på at det kunne forholde sig
omvendt.
DUA har haft møder med tidligere og nuværende bevillingsrådsmedlemmer og andre
relevante personer bevillingsstrukturer samt
omkring de nedskæringer som rammer rådene i 2016. En pointe som er blevet gentaget i
disse møder vedrører kommunikationen til det

Der foreligger ikke nogen entydig
videnskabelig evidens for, at større
bevillinger nødvendigvis giver bedre
forskning, faktisk så er der meget der tyder
på at det kunne forholde sig omvendt

eller uddannelsesophold i udlandet. En intern
undersøgelse blandt medlemmer af DUA
viste, at de frie forskningsmidler har været
udslagsgivende for langt de fleste medlemmers karriere. Danmark er også blevet bedre
til at sende folk ud, men hvis vi ikke holder fast
i de muligheder vi har for at få folk hjem igen,
er millioninvesteringen i forskning givet til udlandet. Medlemmer fra DUA udtrykte ovenstående holdning i et debatindlæg til Berlingske
Tidende.
BEVILLINGSDEBAT 2015
En undergruppe af forskningspolitisk udvalg,
bestående af Thomas Poulsen og Nikolaj Zinner, arbejder løbende med spørgsmålet om
bevillinger, specielt relateret til størrelserne
af disse samt adgang til forskellige typer
bevillinger på forskellige karrieretrin. I de
seneste år har der været et øget politisk fokus
på en uddelingspolitik, hvor man giver færre,
men større, bevillinger til forskning, både den
erkendelsesmæssige og den anvendelsesorienterede. Denne tendens ser ud til at have
sneget sig ind i såvel de statslige råd som i de
private fonde. Det er derfor relevant at rejse
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politiske system hvor den mest effektive måde
at blive hørt på, udover debatindlæg i medierne, sker ved kontakt til de personer i Folketinget som historisk set har været interesserede
i at høre fra forskere og tale forskningens sag
i de tider, hvor forskningen er under pres pga.
strukturelle tiltag og nedskæringer. DUA har
sidenhen i flere omgange kontaktet relevante
ordførere på de forsknings- og uddannelsespolitiske områder for at åbne debatten om
mærkesager og tale de yngre forskeres sag.
F.eks. blev den direkte kontakt til politiske
ordførere udgangspunkt for en indsats imod
nedskæringerne i finanslovsforslaget for 2016.
Netop disse nedskæringer forøger behovet
for en kritisk debat omkring den rette balance
og struktur i det danske forskningsbevillingssystem.

DET UNGE AKADEMI

SAMARBEJDE &
TVÆRFAGLIGHED
Samarbejdsudvalget fokuserer på
ideer og initiativer, som styrker
og optimerer udbyttet af det
tværfaglige samarbejde blandt
Det Unge Akademis medlemmer.

Samarbejdsudvalget har i 2015 stået for de
interne faglige oplæg i Det Unge Akademi, samt
en række udadvendte aktiviteter. De interne
faglige oplæg er oplæg af medlemmer til medlemmer og har til opgave at styrke det faglige
samarbejde. Vi har hørt om alt fra genmodificerede planter til folks adfærd på valgsteder. De
interne oplæg er ikke blot afholdte, underholdende og inspirerende, men har også ledt til en
del samarbejder. Medlemmer af Det Unge Akademi har både søgt og modtaget forskningsbevillinger. Senest har Anders Søgaard og Sune
Lehmann søgt om en bevilling hos Bloomberg.
Samarbejdsudvalgets udadvendte aktiviteter
har i 2015 været dedikeret Grand Challenges.
DUA samler en lang række fagligheder. Vi har
forsøgt at sætte de forskellige fagligheder i spil
i diskussionen af forskellige samfundsudfordringer, med og uden eksterne oplægsholdere.
I 2015 nåede vi at lave arrangementer om
følgende samfundsudfordringer:
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1. FOSFORMANGEL
2. DET ANTROPOCENE OG KLIMAET (M. NIELS
BURBANDT OG MINIK ROSING)
3. GØR TEKNOLOGI OS DUMMERE?
4. ØKONOMI OG MATEMATISKE MODELLER (M.
JESPER JESPERSEN OG MIKKEL THORUP)
Det har været inspirerende at se, hvordan forskellige fagligheder bragte forskellige forklaringer og løsninger i spil, f.eks., kvindefrigørelse og
regulering af aktiemarkeder i forbindelse med
klimakrisen, og se, hvordan der kan trækkes
tråde, på tværs af forskellige discipliner, fra GPS
over demens til social retfærdighed. I slutningen
af 2014 arrangerede Samarbejdsudvalget en
lignende workshop om Udfordringer i forbindelse med tværfaglighed med Mette Birkedal
Bruun og Bjarne Grønnow. I 2016 har vi planlagt
arrangementer om Kvantificering af dynamiske
effekter af indsatser på børn- og ungeområdet,
Overflødiggørelsen af arbejdskraft, Synergi mellem kvantitative og kvalitative metoder, m.m.
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Det har været inspirerende at se, hvordan
forskellige fagligheder bragte forskellige
forklaringer og løsninger i spil

FOTOS: DET UNGE AKADEMI
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Grand Challenges Workshop
med Minik Rosing. Carlsberg
Akademi

EFFEKTEN AF SUSAN

efter Peter Høegs ja til at gæste akademiet sommeren 2015 fik fornemt besøg.

I Peter Høegs seneste bog ’Effekten af Susan’
kunne man få en fornemmelse af, at Susan i
virkeligheden var medlem af Det Unge Akademi. Eller at ’Fremtidskommissionen’ kunne
have været det.
De mange lighedspunkter fik medlem af Det
Unge Akademi, Tine Jess, til at kontakte Peter
Høeg for at høre om hans inspiration til bogen.
Det viste sig, at Peter Høeg, da han skrev bogen, havde haft en fornemmelse af, at han ville
blive kontaktet fra en person i Det Kongelige
Videnskabernes Selskab, og at han på forhånd
havde bestemt sig for at sige ja til en invitation,
om end han normalt ikke bevæger sig meget i
det offentlige rum.
Sådan gik det til, at Det Unge Akademi - som
alle modtog ’Effekten af Susan’ i julegave i 2014
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Vi mødtes med Peter Høeg på Carlsberg Akademi, netop der, hvor ’Effekten af Susan’ tog sin
begyndelse. Det blev en inspirerende eftermiddag med diskussion af bogen, tankerne bag, og
ikke mindst om, hvilken status fremtiden har,
når den endnu ikke er indtruffet.
Vi lavede fælles haiku digte og mediterede,
mens Peter Høeg fortalte historier og inspirerede os til at bringe os selv til et højere fælles
niveau. En tilstand, hvor vor synergi ville nedbryde eksisterende barrierer og skabe noget
fælles og større på tværs af vore individuelle
kompetencer. Sådan som Fremtidskommissionen formåede det i Effekten af Susan.
Det blev en fortryllende eftermiddag, som vi
sent glemmer.
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INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Det seneste års internationale arbejde har budt
på en lang række af forskellige opgaver og
udfordringer.
Det er ikke blot i Danmark, at der skæres i
forskningsbudgetter og fonde. Jean-Claude
Juncker meddelte i januar 2015, at der ville
blive skåret i Horizon 2020-programmet for at
kanalisere penge over i nye strategiske initiativer. Det Unge Akademi var i begyndelsen af
året sammen med flere af de øvrige europæiske
unge akademier medunderskrivere på et brev,
der advarede mod dette tiltag.
Dette er blot ét af eksemplerne på, at samarbejdet mellem de europæiske unge akademier
langsomt men sikkert er ved at tage til, og de
etablerede akademier er efterhånden ved at
finde hinanden. Målet er at dyrke potentialet
for administrativ erfaringsudveksling, hvordan
akademierne kan bruge hinanden som inspirationskilder i forhold til aktiviteter, og hvordan vi
kan arbejde sammen om for eksempel det politiske lobbyarbejde der er nødvendigt for at sikre
fremtidige forskningsmidler. I årets løb har der
været to internationale møder. Først et mindre
planlægningsmøde i Stockholm i maj, hvor
Steffen Dalsgaard deltog, og senest et større
møde i Bruxelles i november med deltagelse af
Steffen Dalsgaard og Rasmus Popp Enevoldsen.
Blandt emnerne, der blev diskuteret i Bruxelles,
var fremtidens universitetsstrukturer, ’citizen
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science’, ’work-life balance’, tværfaglighed,
’open science’, såvel som sammensætningen
af de unge akademiers medlemmer (et par af
de andre akademier har for eksempel kunstnere i medlemsskaren). Derudover var der en
paneldebat med to repræsentanter fra EU kommissionens Director-General for Research and
Innovation om hvad EU kunne gøre for unge forskeres karrieremuligheder – blandt andet med
blik på at sikre jobs indenfor forskning eller
sikre international mobililet af unge forskere.
På den nordiske front er Det Unge Akademi i
gang med at styrke forholdet til vores søsterakademier. Sveriges Unga Akademi besøger
København i samlet flok i begyndelsen af december. Både Sveriges Unga Akademi og vi har
bidraget med erfaringer og indspil i forbindelse
med oprettelsen af det norske Akademiet for
Yngre Forskere. Pia Quist og Karen Gram-Skjoldager deltog i åbningsarrangementet for det
nye, norske akademi, som vi ser frem til at have
mere at gøre med fremover.
Som nævnt i årsskriftet for 2014, så var syv
af de europæiske unge akademier sidste år
initiativtagere til et europæisk prisspørgsmål
”Who Gets Carried Away by Europe?”. Her lykkedes det for et af de danske bidrag udarbejdet
af Line Zachariasen og Lisa Staugaard at få en
flot tredjeplads!

DET UNGE AKADEMI

MEDLE
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EMMER
Det Unge Akademi består af 38 yngre, danske forskere

fra forskellige videnskabsgrene. Medlemmerne er alle
markante profiler med stærke internationale erfaringer
og interessante syn på forskning og samfund.
Her fortæller de kort om deres forskning.
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ANDERS ENGBERGPEDERSEN
LEKTOR I
LITTERATURVIDENSKAB,
INSTITUT FOR
KULTURVIDENSKABER,
SYDDANSK UNIVERSITET.

BIRGITTE RAHBEK
KORNUM
SENIORFORSKER VED
RIGSHOSPITALET,
GLOSTRUP

Litterat
Anders Engberg-Pedersen

Humanbiolog
Birgitte Rahbek Kornum

“En af de vigtige opgaver er at få synliggjort
det humanistiske bidrag til vores forståelse
af krigen og samtidig at få de forskellige
forskningsfelter til at tale mere med
hinanden.”

”Jeg prøver at forstå hvordan søvn og
immunforsvaret påvirker hinanden.”

FAGOMRÅDE:

FAGOMRÅDE

Litteratur- og Kulturvidenskab

Molekylær søvnbiologi
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Jeg er lektor i Litteraturvidenskab på SDU og
forsker bredt i litteratur- og kulturhistorie fra
ca. 1750 til i dag. Mit primære forskningsområde er krig – nærmere, forholdet mellem krig,
epistemologi og æstetik. Min tilgang er styret af
det ret store og amorfe forskningsfelt, der har
udviklet sig i Tyskland i løbet af de seneste ti års
tid, nemlig Wissensgeschichte eller videnshistorie. Den litterære gren af feltet undersøger,
hvordan litteraturen er viklet ind i og forholder
sig til en række omgivende vidensfelter, og
omvendt, hvordan enhver vidensproduktion er
bundet op på æstetiske former. Mit bidrag er at
undersøge krigens plads i en sådan videnshistorie. For nylig udgav jeg en bog om tilfældets
rolle i Napoleonskrigene, og lige nu undersøger
jeg samarbejdet mellem kulturindustrien, militærinstitutioner og den universitære forskningsverden – et samarbejde, som har placeret
æstetik og fiktion i centrum af moderne krigsførelse. Derudover er jeg interesseret i kartografi
og i takt-begrebets besynderlige historie.

Jeg interesserer mig for de molekylære mekanismer der regulerer søvn og for interaktionen
mellem søvn og immunforsvaret. Neuropeptidet
hypocretin er helt centralt for reguleringen
af søvn og træthed, og min forskningsgruppe
studerer de mekanismer, der regulerer hypocretin, med særligt fokus på interaktionen med
immunforsvaret. Vi angriber denne problematik
fra forskellige vinkler og studerer biologiske
prøver fra mennesker og dyr.
Vi har netop undersøgt, hvorvidt hypocretinsystemet hos mennesker påvirkes
negativt af mørke vintre. Vores data tyder på,
at hypocretin signalerer mindre i perioder med
kort dagslys, og det har flere vigtige konsekvenser. Træthed påvirker livskvalitet for raske såvel
som en bred vifte af patienter. Ved at forstå
hvorfor hypocretins funktion er nedsat om vinteren, vil vi kunne udvikle målrettet behandling
for træthed i dagtimerne.

Det synes at være i krigens natur, at den
involverer og griber ind i stort set alle områder
af den menneskelige erfaring såsom politik,
etik, teknologi, jura og æstetik. Hvor nogle af
disse områder bygger på en lang tradition, er
det først i de senere år, at krigens litteratur- og
kulturhistorie for alvor har udviklet sig til et
større, sammenhængende felt. En af de vigtige
opgaver er at få synliggjort det humanistiske
bidrag til vores forståelse af krigen og samtidig
at få de forskellige forskningsfelter til at tale
mere med hinanden.

Ved at indsprøjte signalstoffer fra immunforsvaret i mus kan vi undersøge påvirkningen af
hypocretin systemet og undersøge konsekvenserne for søvn målt med elektrofysiologiske
metoder. Vi kan også i laboratoriet få hjerneceller fra mus til at gro i kultur. Dette giver os mulighed for at studere de molekylære mekanismer, der regulerer de hypocretinerge neuroner,
og de mekanismer, der normalt beskytter
hjernecellerne mod angreb fra immunforsvaret.
Dette gør os klogere på hvorfor sygdoms- og
stresstilstande, der aktiverer immunforsvaret,
kan ændre søvnen og søvnmønsteret.
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Idéhistoriker
Casper Andersen

Strukturbiolog
Bjørn Panyella Pedersen

“Tværvidenskabelig forskning er en
forudsætning for at forstå fremtidens
relationer mellem Europa og Afrika.”

“Perspektiverer for vores forskning er
vidtrækkende. En forbedret forståelse
af kolesterol- samt sukkeroptag
vil bidrage til en øget forståelse at
fundamentale metabolistiske processer i
menneskekroppen.”

FAGOMRÅDE
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Idéhistorie

Strukturel biologi
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Jeg er idéhistoriker og forsker videnskabernes
og teknologiens nyere historie og kultur. Jeg
arbejder især med relationerne mellem Europa
og Afrika, hvor jeg undersøger, hvordan videnskabelige institutioner og en række nøgleteknologier som skibsteknologier, jernbaner og
internettet har formet forbindelserne mellem
kontinenterne fra kolonitidens begyndelse til i
dag. Formålet med min idéhistoriske forskning
er blandt andet at kaste lys på, hvilke roller
videnskab og teknologi kan spille i fremtidens
relationer mellem et rigt, aldrende europæisk
kontinent og et fattigt, dynamisk afrikansk
kontinent.

Min forskningsgruppe arbejder med at udrede
de molekylære mekanismer der ligger bag
kolesterol- og sukkeroptag i kroppen fra et
strukturelt perspektiv. Dvs. at vi ønsker at vide
hvordan de proteiner der katalyserer kolesterolog sukkeroptag ser ud, og hvordan det påvirker
deres funktion.

På godt og ondt har kontinenternes udvikling
altid hængt sammen og fremtidens relationer
bestemmes i høj grad af, hvordan vi forstår og
tolker fortidens relationer. Det er baggrunden
for, at jeg i stigende grad beskæftiger mig med
historiebrug og kultur- og naturarvsproblematikker. I vores del af verden er en af udfordringerne, at vi hænger fast i forældede forestillinger om Afrika. Vi har eksempelvis manglet blik
for den omfattende teknologiske innovation, der
finder sted på kontinentet. Der er brug for, at
ufrugtbare fordomme erstattes af robust viden,
og det bidrager min forskning til.
OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2015

BJØRN PANYELLA
PEDERSENR
ADJUNKT VED INSTITUT
FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI
OG GENETIK, AARHUS
UNIVERSITET

Perspektiverer for vores forskning er vidt rækkende. En forbedret forståelse af kolesterolsamt sukkeroptag vil bidrage til en øget forståelse at fundamentale metabolistiske processer
i menneskekroppen. Vores arbejde sigter mod
at danne et fundament for en bedre forståelse
af de processer der ligger bag en række vigtige
folkesygdomme såsom kardiovaskulære sygdomme, kræft, diabetes og fedme.
Den helt centrale udfordring for strukturel
biologi er at vi ønsker at se ting der er for små
til at vi kan bruge almindelige lysmikroskoper
til at se dem. Vi bruger derfor meget tid på at
arbejde med metoder der kan give os visuel
information på anden måde. Vores primære
metode er ’protein krystallografi’ hvor man bruger meget kraftige røntgenstråler til at udlede
den atomare struktur fra isolerede proteiner.
Ud over den metodemæssige udfordring har vi
også en udfordring i at isolere de proteiner vi
er interesserede i. Menneskelige membranproteiner er normalt enormt sværte at isolere og
arbejde med, og vi bruge mange kræfter på at
opnår prøver at en tilstrækkelig kvalitet til at vi
kan få brugbart data fra vores røntgenbaserede
krystalliseringseksperimenter
OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2015
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CASPER ANDERSEN
LEKTOR I IDÉ- OG VIDENSKABSHISTORIE VED
INSTITUT FOR KULTUR
OG SAMFUND, AARHUS
UNIVERSITET

DET UNGE AKADEMI

Matematiker
Elisenda Feliu

Fysiker
Kristine Niss

“Jeg er fascineret af matematikkens mange
anvendelsesmuligheder og brænder for
at styrke sammenspillet mellem den rene
matematik og biologi”

“Vi forstår de naturlove som styrer et
molekyles opførsel, men et materiale består
af mange trillioner molekyler og derfor
er vi alligevel ikke i stand til at forudsige
materialers opførsel.”

FAGOMRÅDE:
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Matematisk biologi

Fysik

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

Jeg er forsker i matematisk biologi. Det betyder
at jeg beskæftiger mig med matematiske modeller, som bruges i biologi. Specifikt arbejder
jeg med matematiske modeller inden for molekylærbiologi, systembiologi og syntetisk biologi.
Jeg fokuserer på at udvikle ny matematisk teori,
som kan hjælpe med at adressere nogle af de
udfordringer man står overfor i molekylærbiologien. Et problem jeg har været interesseret
i, er at udvikle strategier for at identificere og
karakterisere mulige modeller der underligger eksperimentelle data. Mit arbejde foregår i
samarbejde med andre matematikere, og med
teoretiske og eksperimentelle biologer.

Jeg er eksperimental fysiker og arbejder med
at forstå sammenhængen mellem mikroskopiske og makroskopiske egenskaber af
materialer. Konkret handler min forskning om
de grundvidenskabelige spørgsmål omkring
glasovergangen. Spørgsmålet er hvad der sker
når en væske afkøles, bliver sejt flydende og til
sidst helt stiv, fx. når vi laver glas eller bolcher.
Selvom vi har kunne udføre disse processer i
årtusinder forstår vi stadig ikke hvad der fundamentalt set styrer processen.

ELISENDA FELIU
LEKTOR VED INSTITUT
FOR MATEMATISKE
FAG, KØBENHAVNS
UNIVERSITET

Min forskning støtter sig på det område af
matematikken der kaldes for algebra. Algebra
er traditionelt en disciplin inden for den rene
matematik, men i løbet af de sidste år er den i
stigende grad blevet benyttet inden for blandt
andet biologi. Fx kan man bruge algebra inden
for genetik til at rekonstruere fylogenetiske
træer, inden for systembiologi til at fortolke
data fra cryo-EM mikroskoper og til at forstå
mekanismer i reaktionsnetværker (som jeg
gør). En gren af algebra beskæftiger sig med at
løse systemer af polynomier, og disse optræder
ofte i matematiske modellering.
OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2015

KRISTINE NISS
LEKTOR VED INSTITUT
FOR NATUR, SYSTEMER
OG MODELLER,
ROSKILDE UNIVERSITET

Menneskets samspil med og forståelse af
materialer er helt afgørende for vores udvikling
af teknologi og kultur. Dette gjaldt i vores tidlige
historie, hvor vi har ladet materialerne navngive
perioderne; stenalderen, bronzealderen, jernalderen. Det gælder også i dag hvor udviklingen af alt fra mobiltelefoner til havvindmøller
afhænger af, at vi kan lave og forstå materialer.
Glasovergangen er et meget fundamentalt
fænomen som genfindes i mange forskellige
materialer - og som også kan spille en stor
rolle i biologiske processer. Hvis vi kunne forstå
glasovergang ville det derfor få vidtrækkende
konsekvenser. Forskningen i glasovergangen
har rødder tilbage i 40’erne, og på en pessimistisk dag ville jeg sige at vi ikke har gjort
de store fremskridt i vores forståelse siden
60’erne. Udfordringen er helt klart at finde ud
af, hvordan man kan gå nye veje så der kan
komme et egentligt gennembrud.
OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2015
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Fysiker
Mads Toudal Frandsen

Politolog
Michael Bang Petersen

“Målet er at beskrive de største strukturer
vi observerer ud fra de mindste elementære
byggestene og de simpleste ligninger.”

“Jeg er fascineret af mennesket. Den måde
vores psykologi producerer ideologiske
doktriner, moralske leveregler, religiøse
principper – og den måde, som vores
psykologi efterfølgende motivere os til at
udkæmpe drablige politiske kampe om dem.”

FAGOMRÅDE PSYKOLOGI

FAGOMRÅDE

Teoretisk Partikelfysik

Statskundskab
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Jeg er teoretisk højenergifysiker, dvs. jeg forsker i de elementære partikler og fundamentale
naturkræfter som vores univers er opbygget af.
Jeg forsøger især at beskrive massens oprindelse: Hvordan de kendte elementarpartikler
blev massive i det tidlige univers – dvs. Higgs
mekanismen. Og hvad mørkt stof består af –
langt den største del af massen i universet. I
samarbejde med eksperimentalister ved f.eks.
Large Hadron Collider (LHC) i CERN, bliver de
modeller vi konstruerer testet.

Perspektivet er grundlæggende en dybere
forståelse af naturen. Historisk har landvindinger i partikelfysikken, både teoretiske og
eksperimentelle, haft stor betydning for vores
teknologi. Eksempler er den halvleder teknologi
vores computere er baseret på og strålings og
partikel-terapi i lægevidenskaben.

De fleste folk associerer politik med finanslovsforhandlinger og paragraf 20-spørgsmål på
Christiansborg. Men politik er langt mere. Politik handler om fordelingen af ressourcer inden
for en gruppe. Det er således også politik, når
et ægtepar forhandler om de huslige pligter, og
når grundejerforeningen diskuterer etableringen af en ny legeplads. Politik er heller ikke et
nyt fænomen. Også vores fjerne forfædre på
den østafrikanske savanne bedrev politik, når
de skulle dele kødet efter jagten, samarbejde
om bygningen af bopladser eller gå i krig med
nabostammen. Uden en sans for politik havde
de ikke overlevet og havde ikke kunne kolonisere resten af verden, Min forskning fokuserer
på, hvordan mennesket fra naturens hånd er
et politisk dyr: Hvordan vi har en hjerne bygget
til politik i små, fortidige grupper, og hvordan
moderne mennesker stadig bruger denne
hjerne til at navigere i moderne politik. Et vigtigt
fund er, at vores politiske holdninger ikke blot
er baseret på fornuftige ræsonnementer, men
reflekterer dybtliggende psykologiske og biologiske dynamikker.

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2015
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Den egenskab, at de fleste elementarpartikler
og mørkt stof er massive, har været helt instrumentelt for at strukturer som vores eget hjem,
Mælkevejen er blevet dannet.

MADS TOUDAL
FRANDSEN
LEKTOR VED CENTRE
FOR COSMOLOGY AND
PARTICLE PHYSICS
PHENOMENOLOGY,
SYDDANSK UNIVERSIET

MICHAEL BANG
PETERSEN
PROFESSOR VED
INSTITUT FOR
STATSKUNDSKAB,
AARHUS UNIVERSITET
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Bioinformatiker
Søren Besenbacher
“Genomforskning er præget af store og hastigt voksende data mængder og det er derfor en stor
udfordring at lave software til at analysere dette data.”

SØREN BESENBACHER
LEKTOR VED
MOLEKYLÆR MEDICINSK
AFDELING, AARHUS
UNIVERSITET

FAGOMRÅDE:

Menneskelig Genetik
HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

Overordnet er mit forskningsfelt bioinformatik
- dvs. udviklingen af modeller, algoritmer og
software til at analysere biologisk data. Inden
for dette felt har jeg specialiseret mig i analyse
af menneskelige genomer.
For tiden fokuserer det meste af min forskning
på analyse af nye mutationer i mennesker. Ved

at analysere DNA-prøver fra kernefamilier er
det i dag muligt at opdage nye mutationer, dvs.
nye genetiske varianter der er tilstede i barnet,
men ikke findes i nogen af forældrene. Jeg er
optaget af at studere antallet og positionerne
af sådanne nye mutationer og bruge dette
til at forstå den mutationsprocess der driver
evolutionen.

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2015

Biofysiker Ala Trusina
LEKTOR VED NIELS BOHR INSTITUTTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg undersøger respons-netværk med en
kombination af teoretisk modellering og
eksperimentelle målinger. Vi kombinerer en
fysisk tilgang til analyse og modellering af
dynamiske systemer med ”real-time”-målinger
af stress-induceret dynamik af gen-expression
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i levende celler. Det er forskning på grænsen
mellem systembiologi og komplekse systemers fysik. Vi ønsker at forstå fællestræk ved
stress-systemerne, der dirigerer ”heat shock”,
”unfolded protein response”, proteasomestress fra amyloid-aggregering, jernmangel og
oxidativt stress.
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Biofysiker Alicia Lundby
LEKTOR VED BIOMEDICINSK INSTITUT OG CENTER FOR PROTEIN FORSKNING, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Hvilke proteiner er essentielle for, at hjertet
slår, som det skal? Hvilke signaler får hjertet
til at slå hurtigere, når der er brug for det? Jeg
studerer de molekylære mekanismer bag basale fysiologiske processer, som fx regulering
af hjerterytmen. I min forskning benytter jeg

primært massespektrometri til at undersøge,
hvilke proteiner der danner komplekser med
hinanden, samt hvilke kemiske modifikationer
der er på proteinerne. Disse informationer er
vigtige, når vi vil forstå, hvordan proteinernes
funktion bliver reguleret under forskellige
fysiologiske stimuli.

Datalingvist Anders Søgaard
PROFESSOR, MSO. VED CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg har brugt sommeren på at plante æbletræer og tænke over meningen med livet. Næsten
al min forskning handler om bias. Især hvordan
man kan inducere robuste modeller fra data,
der er samplet med hovedet under armen (hvilket gælder langt det meste data indenfor mit

felt). Datalingvistik er tilflugtssted for dataloger,
sprogforskere og kognitionspsykologer med
storhedsvanvid eller mangel på samme. Datalingvistik er et interessant anvendelsesområde
for maskinlæring, fordi sprog er beskidt, rodet
og temmelig hulter-til-bulter.

Historiker Casper Sylvest
LEKTOR VED INSTITUT FOR HISTORIE, SYDDANSK UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg forsker i de politiske, sociale og kulturelle
betydninger af ideer og teknologier i et historisk
perspektiv. I øjeblikket er jeg særligt optaget af
brintbombens udvikling og dens konsekvenser
for forståelsen af en lang række politiske og
sociale forhold, fx politisk autoritet, sikkerhed

og global politik. Et godt eksempel er den Kolde
Krigs historie. Her var kernevåben og ideologisk
konflikt med til helt gennemgribende at militarisere verdenspolitikken. Men en del af vores
nuværende verdensbillede – den blå planet,
klimaforandringer, etc. – var i vid udstrækning
også et produkt af militariseringen.

Biolog Eline Lorenzen
EKTOR OG KURATOR FOR PATTEDYR, STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg bruger DNA til at forstå vilde dyrs evolution
og undersøger hvilke kræfter, der har skabt
- og igennem tiderne udryddet - verdens biologiske mangfoldighed. Det er et tværdisciplinært
arbejde, der fusionerer genetik med geologi,
palæontologi, botanik, økologi og klima. Jeg

ønsker at forstå, hvordan tidligere tiders klimaforandringer har påvirket verdens dyrearter og
den stigende betydning af menneskers aktiviteter igennem de sidste 50.000 år. En indsigt i
fortiden giver os et videnskabeligt grundlag for
bedre at kunne sige noget om, hvordan verdens
nulevende arter vil klare sig i fremtiden
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Fysiker Emil Bjerrum-Bohr
LEKTOR VED NIELS BOHR INSTITUTTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Min forskning omhandler naturlovene ved de
allerhøjeste energier, hvor man forventer, at
naturkræfterne smelter sammen til en kraft. I
min forskning er beregningen af amplituder i
forskellige teoretiske scenarier vigtig. Amplituder beskriver sandsynligheder for forskellige

udfald mellem vekselvirkende partikler. En
række fremskridt de senere år har muliggjort
hidtil umulige beregninger. Det giver en bedre
analyse af eksperimentelle data ved LHC, som
medfører en mere detaljeret forståelse af naturen ved de højeste energier.

Egyptolog Fredrik Norland Hagen
LEKTOR VED INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Som egyptolog arbejder jeg med oldtidens
Egypten, først og fremmest i perioden 20001000 f.v.t., med fokus på oversættelser af
oldegyptiske tekster på papyrus og ostraka: litteratur, religiøse tekster, administrative og økonomiske dokumenter. Jeg er først og fremmest

optaget af mikrohistorie, det vil sige personer,
identitet, sociale strukturer og organisationer –
kort sagt hvordan mennesker levede i oldtiden.

Molekylærbiolog Hussam Nour-Eldin
LEKTOR VED INSTITUT FOR PLANTE- OG MILJØVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET,
FORSKNINGSFELT:

Jeg forsker i at forstå de transportprocesser,
der muliggør kommunikation mellem forskellige
væv i planter. Identifikation og karakterisering af
transport-proteiner vil øge vores indsigt i en lang
række vigtige biologiske processer inkl. hormonmedieret kommunikation. Paradoksalt nok in-

volverer det meste af vores arbejde ikke planter.
Når vi skal identificere transport-proteiner, har
vi brug for at studere dem i model-organismer,
som er gode til at lave de komplicerede transportproteiner, og som tillader os at måle meget
små ændringer i koncentrationen af mulige
substrater på begge sider af en celle membran.

Kvantefysiker Jacob Friis Sherson
ADJUNKT VED INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI, AARHUS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Centerleder for AU Ideas Center for Community
Driven Research (CODER). Jeg undersøger i mit
teoretiske og eksperimentelle arbejde kvantefysiske processer ved hjælp af ultrakolde atomer
med henblik på at udvikle kvanteteknologier
som fx kvantecomputere. I det tværfaglige CO-
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DER-center arbejder vi på at udvikle onlinespil,
hvor almindelige mennesker kan være med til
at løse forskningsproblemer i bl.a. kvantefysik,
kemi, økonomi, psykologi, kognitiv forskning og
kollektiv problemløsning.
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Filolog Jonathan Adams
AKADEMIFORSKER, INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK, UPPSALA UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg forsker inden for middelaldersprog og
håndskriftskultur i Danmark og Sverige. Jeg
interesserer mig især for sprogblanding i middelalderlige håndskrifter fra grænseområderne
i Norden, brugen af gloser i gammeldanske tekster samt prædikener og bønner på folkespro-

get. Lige nu arbejder jeg som akademiforsker
for Kungl. Vitterhetsakademien med et projekt
om fremstillingen og beskrivelsen af muslimer
og jøder i østnordiske tekster indtil 1515. Desuden arbejder jeg med moderne færøsk.

Historiker Karen Gram-Skjoldager
LEKTOR VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg forsker i internationale organisationer og
international administration og ret i det 20.
århundrede. I globaliseringens tidsalder spiller
internationale institutioner en afgørende rolle
som omdrejningspunkter for reguleringen af
de hurtigt voksende politiske, økonomiske og

sociale relationer og konflikter mellem og på
tværs af staterne. Jeg interesserer mig for,
hvordan de europæiske stater – og især Danmark – har brugt de internationale organisationer og regimer til at forfølge deres nationale
interesser, og hvordan de nye internationale
regler og rammer har været med til at omforme
staterne.

Biokemiker Kresten Lindorff-Larsen
LEKTOR VED BIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Min forskning forsøger at beskrive de basale
egenskaber ved proteiner, der giver dem mulighed for at udføre en lang række forskellige
funktioner. Proteiner er dynamiske molekyler,
hvis form konstant forandrer sig, og de seneste
års forskning har vist, at både strukturen og be-

vægelserne i proteiner er med til at bestemme
deres funktion. I vores forskning bruger vi en
kombination af computermodellering og eksperimentelle målinger til at beskrive proteinernes
strukturelle og dynamiske egenskaber.

Kulturforsker Kristin Veel
LEKTOR INSTITUT FOR KUNST OG KULTURVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Min forskning har til formål at identificere
metaforer og figurer i samtidskunst, film
og romaner, som indfanger og artikulerer
tilstedeværelsen af overvågningsteknologier
og deres kulturelle effekt. Hvordan adskiller vi
relevant fra irrelevant information? Og hvad er

konsekvenserne, når selektionen foregår på et
niveau under vores bevidste opmærksomhed?
Hermed kortlægges overvågningens affektive
implikationer, som en vekselvirkning mellem
nødvendighed, frygt og begær, der gentolker
Big Brother, Panoptikonet og Slottet for det
21.århundrede.”
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Psykolog Lotte Thomsen
LEKTOR VED PSYKOLOGISK INSTITUT, OSLO UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Mit forskningsprogram undersøger; om vi
koordinerer social interaktion ved hjælp af en
slags social grammatik, som består af universelle grundrelationer for fællesskab, hierarki,
og lighed; medfødt eller meget tidligt udviklet
forståelse for og opmærksomhed på disse

grundlæggende sociale relationer og hvordan
man genkender dem; et system for hvordan
man skal fortolke forskellige kombinationer af
forskellige slags sociale relationer. Vi undersøger desuden, hvordan denne relationelle
“grammatik” strukturerer og motiverer socialog politisk-psykologiske fænomener.

Antropolog Mikkel Bille
LEKTOR VED INSTITUT FOR MILJØ, SAMFUND OG RUMLIG FORANDRING, ROSKILDE UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg arbejder som antropolog inden for materielle kulturstudier, der handler om den måde
hvorpå mennesker skaber betydning, bruger og
formes af de ting, de omgives af. Jeg er interesseret i den rolle, ting fra den nære fortid spiller.
De ”samtidslevn” som netop er blevet erklæret

skadelige og umoderne ud fra politiske, religiøse eller sundhedsmæssige hensyn, men som
mange personer stadig holder fast i af sociale
årsager. Mit seneste projekt handler således
om overgangen fra glødepæren til energipæren,
og de kulturelle betydninger belysning har ved
at skabe stemninger.

Filosof Mikkel Gerken
LECTURER, DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, UNIVERSITY OF EDINBURGH
FORSKNINGSFELT:

Jeg er filosof og arbejder primært inden for erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi, men jeg er
også interesseret i sprog- og videnskabsfilosofi.
Mit arbejde består bl.a. i at kortlægge, hvordan forskellige empiriske resultater inden for
kognitiv psykologi kan belyse nogle traditionelt

filosofiske problemstillinger. En af udfordringerne er at forstå, hvordan erkendelsesteoretiske
indsigter kan anvendes på konkrete problemer.
F.eks. er jeg interesseret i de roller, som ekspertudsagn kan og bør spille i samfundet.

Fysiker Nikolaj Thomas Zinner
LEKTOR VED INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI, AARHUS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg forsker i teoretisk fysik, nærmere bestemt
i samspillet mellem store og små systemer.
Jeg ser således på hvordan vekselvirkninger
mellem ganske få atomer (mere generelt legemer) kan påvirke opførslen af store systemer
med mange atomer. Jeg bevæger mig mest i
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den mikroskopiske verden så jeg bruger som
oftest kvantemekanikken som mit udgangspunkt.
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Molekylærfarmakolog Petrine Wellendorph
LEKTOR PÅ INSTITUT FOR LÆGEMIDDELDESIGN OG FARMAKOLOGI, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Omdrejningspunktet for min forskning er
molekylære mekanismer af hjernens signaltransmission. Nuværende projekter omhandler to af hjernens hæmmende signalstoffer
gamma-aminosmørsyre (GABA) og gammahydroxysmørsyre (GHB), og har til formål at

bidrage til en øget forståelse af stoffernes
specifikke virkningsmåder i hjernen med
henblik på identifikation af farmakologisk
interessante angrebspunkter for lægemiddeludvikling.

Sprogforsker Pia Quist
LEKTOR VED NORDISK FORSKNINGSINSTITUT, AFD. FOR DIALEKTFORSKNING, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Mit forskningsfelt er sociolingvistik. Det vil sige,
at jeg forsker i talesproglig variation i sammenhæng med forskellige sociale fænomener
og kategorier som mobilitet, ungdom, køn og
flersprogethed. I øjeblikket er mit hovedfokus
på, hvordan sprog bruges og varieres, når men-

nesker bevæger sig socialt og geografisk samt
benytter sig af nye online kommunikationspraksisser. Denne udvikling har stillet den traditionelle sociolingvistik og dialektforskning over for
nye udfordringer.

Politolog Rebecca Adler-Nissen
LEKTOR PÅ INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg forsker i EU’s udvikling og forholdet mellem medlemsstaterne. Jeg interesserer mig
for, hvordan diplomati og nationale interesser forandrer sig i takt med et stadigt tættere internationalt samarbejde. I øjeblikket
har jeg særligt fokus på de politiske aspekter

af euro-samarbejdet, de danske og britiske
euro- og retsforbehold, fleksibel integration,
EU’s forfatningsmæssige udvikling samt EU’s
fælles udenrigspolitik og diplomati. Teoretisk
er mit fokus på international politisk sociologi,
samt feltarbejde og antropologiske metoder i
international politik.

Datavisualiseringsforsker Rikke Schmidt Kjærgaard
LEKTOR VED AARHUS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES, AARHUS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg forsker i, hvordan vi bedst viser naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige data
visuelt, og er særligt fokuseret på udvikling
af integrerede metoder til billedbehandling af
kliniske og biologiske data. Min forskning kombinerer naturvidenskabelige og sundhedsviden-

skabelige data fra standard laboratorieudstyr
med noget af det bedste software til animation
og design. En af de ting, vi arbejder på, er
at kunne se samme data i forskellige sammenhænge. Det kræver en fleksibel visualiseringsplatform, der kan læse og fortolke mange
forskellige typer af data.
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Antropolog Steffen Dalgaard
LEKTOR VED IT-UNIVERSITETET
FORSKNINGSFELT:

Jeg har i de senere år primært arbejdet med
forståelser af staten samt af de politiske processer og styreformer, som indgår i opfattelser
af hvad en stat ’er’ og hvad den ’skal gøre’ i
forhold til sine borgere. Det vedrører temaer
som demokratisering, men også hvordan

politiske debatter om klimaforandring og økonomi forandrer samfundsmæssige værdier og
værditilskrivning, her under har særligt handel
med CO2-kreditter interesseret mig. Jeg er pt.
tilknyttet forskningsprojektet DemTech (www.
demtech.dk), som undersøger brugen af digitale teknologier i demokratisk øjemed.

Sociolog Sune Haugbølle
LEKTOR VED INSTITUT FOR SAMFUND OG GLOBALISERING
FORSKNINGSFELT:

Jeg arbejder med hvordan arabiske samfund
forholder sig til fortiden, det være sig gennem politik, medier, finkultur, underholdning,
forskning og arkitektur. Jeg er interesseret i,
hvordan ideer og netværk krydser grænser. I
mit nuværende projekt er jeg især interesseret

i nye og gamle venstreorienterede grupper, og
jeg har en teoretisk interesse i sekularisme
og ideologi. Resultaterne af min forskning kan
bruges til at forbedre sociologiske teorier om
social erindring og hvordan ideologier bliver til
og udvikler sig.

Fysiker Sune Lehmann
LEKTOR VED INSTITUT FOR MATEMATIK OG COMPUTER SCIENCE, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg er fysiker og forsker i komplekse netværk. Mange matematiske værktøjer fra komplekse systemers fysik har vist sig at være
gode til at beskrive netværk, deres dynamik,
og de dynamiske processer, der udfolder sig
i netværk.

Inden for de sidste år har mit fokus drejet
sig i retning af sociale netværk; forbindelser
mellem mennesker, f.eks. manifesteret via
fysisk nærhed mellem individer, telefonopkald, Facebook, Twitter, email, etc, hvor hver
person er et knudepunkt og forbindelserne
mellem mennesker repræsenterer venskaber.

Geofysiker Tais Wittchen Dahl
ADJUNKT VED STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg forsker i Jordens og livets opståen og udvikling. Geologiske aflejringer indeholder spor
efter levende organismer i havet og havets kemiske sammensætning gennem 4 mia. år. Spor
som tegner et billede af livets udviklingshistorie
fra mikrobielle, encellede organismer til flercel-
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lede, højerestående livsformer som fx dyr.
I mit forskningsfelt forsøger vi at aflæse klippernes miljøhistorie, for at forstå i hvor høj grad
miljøet har påvirket livets udvikling og omvendt.
Levende organismer har nemlig haft afgørende
betydning for miljøets udvikling på Jorden.
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Kemisk biolog Thomas Bjørnskov Poulsen
ADJUNKT VED INSTITUT FOR KEMI, AARHUS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Min forskning er fokuseret på studiet af bioaktive små molekyler (primært naturstoffer)
og deres virkningsmekanismer i biologiske
systemer. Dette involverer til dels udvikling af
nye metoder til kemisk syntese samt diverse
cellebiologiske studier. Målsætningen er at

anvende molekylerne som egentlige forskningsredskaber til at opnå en større indsigt
i diverse sygdomstilstande med et særligt
fokus på spredning i forbindelse med kræftsygdomme.

Psykolog Thomas Habekost
PROFESSOR (MSO) VED INSTITUT FOR PSYKOLOGI, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg undersøger visuel opmærksomhed,
altså hvordan hjernen udvælger den vigtigste
information fra synsindtrykket. Forskningen
kombinerer et traditionelt humanistisk område
– bevidsthedslivet – med naturvidenskabelige
metoder for at afdække de mekanismer, der

styrer vores opmærksomhed. Jeg laver forsøg
med perceptionstests og analyserer resultaterne ud fra matematiske modeller af, hvordan
informationsforarbejdningen foregår i hjernen.
Studierne retter sig mod både raske og hjerneskadede personer.

Læge Tine Jess
LEKTOR OG AFDELINGSLÆGE VED AFD. FOR EPIDEMIOLOGISK FORSKNING, STATENS SERUM INSTITUT
FORSKNINGSFELT:

Jeg forsker i de kroniske tarmsygdomme, morbus Crohn og colitis ulcerosa. Sygdommene opstår typisk i det unge voksenliv og er livslange
tilstande, der ikke kan kureres. De er ligeså
hyppigt forekommende som insulinkrævende
(Type 1) sukkersyge og behandles med medicin

og kirurgi. Min forskning har vist en langt bedre
prognose for disse patienter end hidtil antaget,
herunder en relativ lav risiko for tarmkræft. Min
forskergruppe arbejder videre med årsager til
og prognose ved disse tilstande.

Læge Vibe Gedsø Frøkjær
ANSAT VED NEUROBIOLOGISK FORSKNINGSENHED, RIGSHOSPITALET
FORSKNINGSFELT:

Mit videnskabelige arbejde centrerer sig
om udforskning af hjernebiologi, der har
relevans for, hvordan risiko for psykisk
sygdom virker. Jeg anvender epidemiologisk
viden om risikofaktorer i konstruktionen af
risikomodeller og forsøger at oversætte dette

til hjernebiologi primært via studier af raske
mennesker. Jeg arbejder med genetiske
risikomodeller, psykologiske modeller og
hormonbiologiske modeller, fx en model som
fokuserer på, hvad medicinsk inducerede
ændringer i kønshormonniveauer gør ved
hjernens biologi og funktion.
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DET UNGE AKADEMI

VEDTÆGTER

FOR DET UNGE AKADEMI
SENEST REVIDERET 2. APRIL 2014.

I.
DET UNGE AKADEMIS
FORMÅL
§ 1.
Det Unge Akademi, stiftet den 7. december
2011, har som formål:
a. at understøtte Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskabs formålsparagraf
ved at arbejde for styrkelsen af
videnskabens stilling i Danmark, navnlig
den grundvidenskabelige forskning og
tværvidenskabelige forståelse;
b. at bringe unge forskere i kontakt med andre
discipliner uden for eget fagområde;
c. at engagere unge forskere i tværvidenskabelig
og forskningspolitisk tænkning;
d. at opmuntre til udadrettet
forskningsformidling;
e. at støtte unge forskere i deres akademiske
udvikling og karriere.

II.
ORGANISATION
§ 2.
OPBYGNING
STK. 1.
Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Videnskabernes Selskab har det økonomiske
ansvar og fører via Præsidiet tilsyn med Det Unge
Akademis generelle virke (jf. § 15 i vedtægter for
Videnskabernes Selskab).
STK. 2.
Videnskabernes Selskab lægger hus til Det Unge
Akademis møder.
STK. 3.
Det Unge Akademi kan forvente støtte fra
Sekretariatet til gennemførelse af møder, såvel som
andre arrangementer, udgivelse af publikationer mm.

§ 3.
MEDLEMSKAB
STK. 1.
Medlemskab af Det Unge Akademi er
tidsbegrænset til fem år. Medlemskab opnås på
baggrund af ansøgning, efterfulgt af et interview
med indvalgskomiteen, hvor kandidaterne
kan redegøre for deres motivation og konkrete
interesse i medlemskab.
STK. 2.
En indvalgskomité nedsættes i fællesskab af
Videnskabernes Selskabs Præsidium og Det
Unge Akademis råd. Ansøgningerne vurderes
med skyldigt hensyn til forskningskvalitet,
motivation og vilje til tværfagligt samarbejde.
(jf. også § 4 stk 3). Det forventes desuden,
at ansøgere interesserer sig for og tager
udgangspunkt i det danske forskningsmiljø.
STK. 3.
Den samlede medlemsskare er på op til 40
medlemmer. Hvert år udskiftes otte medlemmer
i henhold til indvalgsprocedurerne, undtagen i
2014 jf. § 4.

§ 4.
KRITERIER FOR MEDLEMSKAB
STK. 1.
Nye medlemmer forventes at have afsluttet en
ph.d.-grad inden for de seneste tre til syv år
på ansøgningstidspunktet. Der tages hensyn
til eventuelle fraværsperioder, fx på grund af
barselsorlov.
STK. 2.
Nye medlemmer forventes at have publiceret
én eller flere vægtige publikationer samt at have
markeret sig aktivt og fagligt inden for sit fag.
STK. 3.
Det tilstræbes, at medlemsskaren har en bred
videnskabelig sammensætning i henhold til Det
Unge Akademis formål, er bredt repræsenteret
geografisk og har en ligelig kønsfordeling,
sådan at Det Unge Akademi i størst mulig
udstrækning udgør et relevant akademisk
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og tværvidenskabeligt forum for unge
grundforskere med forskningsbase i Danmark.
Den nærmere indvalgsprocedure fastsættes i en
forretningsorden.
STK. 4.
Man kan ikke samtidig være medlem af Det
Unge Akademi og Videnskabernes Selskab,
ligesom det første heller ikke automatisk fører
til det sidste.
STK. 5.
Ved udmeldelse af Det Unge Akademi, indgives
en skriftlig erklæring om udmeldelse til det
Unge Akademis råd. En ledig plads i Det Unge
Akademi på grund af udmeldelse besættes ved
første mulighed for indvalg.

III.
LEDELSE
§ 5.
RÅDET
STK. 1.
Et råd på 5 medlemmer repræsenterer
Det Unge Akademi i forbindelse med
kommunikation med Videnskabernes Selskab,
med Præsidiet samt med presse og andre
instanser udadtil.
STK. 2.
Rådet sammensættes for et år ad gangen (i
december måned, hvis ikke andet aftales) og
består af en rådsformand, en rådsnæstformand
samt repræsentanter for Det Unge Akademis
tre interessegrene: forskningspolitik,
forskningsformidling og tværfaglig virksomhed.
STK. 3.
Med bistand fra sekretariatet har Rådet ansvaret
for programlægning af sæsonens møder.
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IV.
DET UNGE AKADEMIS
UDVALG

§ 6.
VALG AF RÅDSFORMAND SAMT
RÅDSNÆSTFORMAND
STK. 1.
Rådsformand og rådsnæstformand vælges ved
anonym afstemning blandt Det Unge Akademis
medlemmer (jf. forretningsordenen).
STK. 2.
Det Unge Akademi er beslutningsdueligt,
når minimum 50 % af medlemmerne er til
stede ved afstemning. Kun tilstedeværende
medlemmer af Det Unge Akademi har
stemmeret.
STK. 3.
De nævnte hverv besættes, hvor ikke andet
er bestemt, ved Det Unge Akademis møde i
december måned. Bliver en post vakant i løbet
af en valgperiode, foretages snarest muligt
erstatningsvalg med gyldighed for resten af det
afgåede medlems valgperiode.
STK. 4.
Den kandidat, som sikrer sig flest stemmer
ved rådsformandsafstemning, vælges som
rådsformand. Rådsnæstformanden vælges
på tilsvarende vis. I tilfælde af stemmelighed
afgøres valg ved lodtrækning.
STK. 5.
På valgdagen nedsættes et ad hoc
afstemningsudvalg bestående af tre ikkeopstillede medlemmer af Det Unge Akademi.
Afstemningsudvalget sørger for afstemningens
praktiske forløb, herunder stemmeoptælling
(som skal ske ved samme møde, hvor
afstemningen finder sted).
STK. 6.
For at sikre rotation af posterne i ledelsen af
Det Unge Akademi kan et medlem maksimalt
sidde på posten som rådsformand eller
rådsnæstformand i 2 år samlet i løbet af deres
5-årige medlemsperiode.
STK. 7.
Man kan ikke opstille til Rådet i sit femte
medlemsår, hverken som rådsformand,
rådsnæstformand eller udvalgsrepræsentant.
STK. 8.
Rådsnæstformanden fungerer som
rådsformandens suppleant. I det tilfælde,
at rådsformanden ønsker at fratræde sin
post, konstitueres rådsnæstformanden
som rådsformand indtil næstkommende
valg. Ny næstformand vælges ved
næstformandsafstemning.

§ 7.
UDVALG SAMT UDVALGSREPRÆSENTANTER
STK. 1.
Det Unge Akademi har mindst tre udvalg, der
varetager aktiviteter inden for interessegrenene
forskningspolitik, tværfaglig virksomhed og
forskningsformidling.

STK. 2.
I henhold til § 15 stk. 3 i Videnskabernes
Selskabs vedtægter fører dette tilsyn med Det
Unge Akademis økonomi. Dette gælder også
revision.

VII.
VEDTÆGTER OG
FORRETNINGSORDEN
§ 10.

STK. 2.
Hvert medlem af Det Unge Akademi vælger
ved optagelse et primært udvalg, som de
hovedsageligt vil arbejde for. Det er muligt
at være medlem af flere udvalg, dog har
medlemmer kun stemmeret i deres primære
udvalg.
STK. 3.
Hvert udvalg udpeger en repræsentant til Rådet
(jf. valgregler for udvalg i forretningsordenen
Det Unge Akademi). Et medlem kan maksimalt
være udvalgsrepræsentant i Rådet i tre år samlet
i løbet af deres 5-årige medlemsperiode. Et
medlem kan ikke være udvalgsrepræsentant
og samtidig være rådsformand eller
rådsnæstformand.

V.
MØDER I DET UNGE
AKADEMI
§ 8.
PLENUMMØDER OG FÆLLES PLANER
STK. 1.
Rådet sikrer, at der afholdes mindst to
medlemss-møder i Det Unge Akademi hvert
semester (fire per sæson, som følger det
akademiske år).
STK. 2.
Der afholdes mindst ét årligt fælles møde med
Det Unge Akademi og Videnskabernes Selskab.

VI.
ØKONOMI
§ 9.
STK. 1.
Videnskabernes Selskab bevilger årligt en sum
penge til Det Unge Akademi. Disse midler
tænkes primært benyttet til gruppeprojekter i
form af symposier, workshops, publikationer
eller andre aktiviteter, der støtter Det Unge
Akademis formålsparagraf (jf. § 1).
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STK. 1.
Om enkeltheder i Det Unge Akademis
virksomhed udarbejdes en forretningsorden.
Dens paragraffer kan ændres ved simpel
flertalsbeslutning blandt Det Unge Akademis
medlemmer. Ændringer må ikke stride mod
vedtægterne. Ændringer skal offentliggøres i
Det Unge Akademis årsskrift.
STK. 2.
Forslag til vedtægtsændringer tilstiles
skriftligt Det Unge Akademis råd, som skal
give de stemmeberettigede medlemmer
skriftlig meddelelse om de foreslåede
ændringer mindst to uger før den første
behandling af ændringsforslag kan finde
sted. Vedtægtsændringsforslag skal opføres
som et selvstændigt punkt på en skriftlig
mødedagsorden og undergives behandling
på mindst to møder med cirka 14 dages
mellemrum; der kræves til vedtagelse dobbelt så
mange ja- som nej-stemmer ved den endelige
afstemning blandt de på mødet tilstedeværende
medlemmer. Ændringer i Selskabets vedtægter
offentliggøres i Det Unge Akademis årsskrift (jf.
forretningsorden).

§ 11.
EKSKLUSION OG ANDRE SANKTIONER
STK. 1.
Forslag til beslutning om eksklusion af et
medlem kan kun finde sted, hvis fire ud af
fem af Det Unge Akademis råd finder, at et
medlem ikke overholder akademiets vedtægter
eller er til skade for Det Unge Akademi. Et
eksklusionsforslags vedtagelse følger reglerne
for vedtægtsændringer.
STK. 2.
En gruppe på minimum 3/4 af alle
stemmeberettigede i Det Unge Akademi eller
samtlige stemmeberettigede medlemmer
uden for Rådet kan til hver en tid og på eget
initiativ indkalde til nyvalg af Rådet i Det Unge
Akademi, såfremt gruppen mener, at Rådet
ikke længere repræsenterer Det Unge Akademi.
I så fald skal gruppen enstemmigt ønske
Rådets afgang og nyvalg af rådsformand og
rådsnæstformand samt udvalgsrepræsentanter
og skriftligt med to ugers varsel meddele dette
til Rådet.

DET UNGE AKADEMI

FORRETNINGSORDEN

FOR DET UNGE AKADEMI
SENEST REVIDERET 2. APRIL 2014.

I.
VALG AF RÅDSFORMAND
OG RÅDSNÆSTFORMAND

II.
REPRÆSENTANTER
(JF. § 5 I VEDTÆGTERNE)

(JF. § 6 I VEDTÆGTERNE)

III.
INDVALG AF NYE
MEDLEMMER
(JF. § 1-4 I VEDTÆGTERNE)

§ 1.
VALGPROCEDURE

§ 2.
UDVALG

§ 3.
DET UNGE AKADEMIS MEDLEMMER

STK. 1.
Senest en uge før valgdagen meddeles
kandidatur skriftligt med en kort motivation
til sekretariatet, som orienterer alle
Rådets medlemmer forud for valgdagen.
Det meddeles specifikt, om man ønsker
at stille op til posten som rådsformand,
rådsnæstformand, eller udvalgsrepræsentant.
Valg af repræsentanter finder sted i
december måned.

STK. 1.
Valg af repræsentanter for Det Unge Akademis
tre interessegrene, forskningspolitik, formidling
og tværfaglig virksomhed, finder sted hvert år
i december. Valget kræver kun én behandling i
hvert udvalg og gælder for et år. Kun primære
udvalgsmedlemmer har stemmeret til valget af
udvalgsrepræsentant (man kan være medlem af
flere udvalg, men kun primært medlem i et). Der
kan stemmes ved håndsoprækning eller skriftligt
anonymt om nødvendigt. Ved stemmelighed
afgøres valget ved lodtrækning. Bliver en post
vakant i løbet af en valgperiode, foretages snarest
muligt erstatningsvalg i udvalget.

STK. 1.
Den samlede medlemsskare er, når Det Unge
Akademi er fuldt udbygget, på op til 40
medlemmer. Hvert år indvælges (og senere:
udskiftes) otte medlemmer undtagen i 2014. I
opbygningsperioden startes med en gruppe på
16 det første år.

STK. 2.
Der stemmes først skriftligt om
rådsformandsposten og dernæst
rådsnæstformandsposten. Endelig vælges
udvalgsrepræsentanter efter § 2, stk. 1 af
denne forretningsorden.
STK. 3.
Der nedsættes et ad hoc afstemningsudvalg
bestående af medlemmer af Det Unge
Akademi, som ikke er på valg. Udvalget
tilser, at valget foregår på redelig vis, og det
er ansvarlig for at optælle stemmer (jf. § 6
stk. 4).
STK. 4.
Den nye rådsformand sørger for at meddele
Det Unge Akademis konstitution til
Videnskabernes Selskab.
STK. 5.
Et medlem kan ikke stille op til valg i løbet
af sit sidste medlemsår.

STK. 2.
Repræsentanten varetager udvalgets anliggender
i Rådet.
STK. 3.
Udvalgsrepræsentanten forbereder og leder
udvalgets møder; ved forfald vælger udvalget
en mødeleder, medmindre repræsentanten
har udpeget en suppleant. Repræsentanten
skal ved udvalgsmøderne sørge for en liste
over tilstedeværende medlemmer, en kort
protokol over mødernes forløb samt et kort
beslutningsreferat, som kan bekendtgøres på det
følgende medlemsmøde i Det Unge Akademi.
STK. 4.
Det er muligt for et medlem at skifte primært
udvalg ved sammensætningen af Det Unge
Akademis Råd hvert år i december. Ønske
om skifte af primært udvalg meddeles
repræsentanterne for det udvalg, man ønsker at
forlade samt det udvalg, man ønsker at skifte til
mindst 14 dage før nyvalg af Rådet.
STK. 5.
Et medlem kan ikke stille op til valg i løbet af sit
sidste medlemsår.
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STK. 2.
Det Unge Akademis Råd foranstalter, at en
indvalgskomite for nye medlemmer nedsættes
(jf. vedtægternes § 3 stk. 2). Indvalgskomiteen
består af 3 menige medlemmer af Det Unge
Akademi, af så bred faglig sammensætning som
muligt, 1 repræsentant fra Rådet (formand/
næstformand) samt 3 repræsentanter fra
Videnskabernes Selskab, som udpeges af
Præsidiet. Indvalgskomiteen står for opslag og
køreplan for optagelsen af nye medlemmer.
STK. 3.
Ansøgningerne vurderes i forhold til
vedtægternes kriterier for medlemskab,
tilknytning til danske forskningsmiljøer, faglige
kvalifikationer, faglig, kønslig og geografisk
spredning samt motivationen for medlemskab.
Der skal under indvalg af nye medlemmer
tages hensyn til, at en væsentlig del af Det
Unge Akademis virke foregår på dansk, for
eksempel møder, formidlingsaktiviteter og det
forskningspolitiske virke.
STK. 4.
Indvalgskomiteen udvælger relevante kandidater
til interview og afholder interview, hvorefter det
besluttes, hvilke ansøgere der vil blive tilbudt
medlemskab af Det Unge Akademi.

BILAG / ÅRSSKRIFT 2015

IV.
DET UNGE AKADEMIS RÅD
OG UDVALG

V.
REGNSKABSVÆSEN
(JF. § 9 I VEDTÆGTERNE)

(JF. § 5-9 I VEDTÆGTERNE)

§ 4.
RÅDETS VIRKE

§ 5.
REGNSKABSÅR OG BUDGET

STK. 1.
Rådet foranstalter, at der hvert år udgives
et årsskrift om Det Unge Akademis virke.
Årsskriftet kan være digitalt. Heri kan
medlemmerne portrætteres, forsknings- og
mødeaktiviteter beskrives og kortere essays af
aktuel karakter publiceres.

STK. 1.
Regnskabsåret er kalenderåret.

STK. 2.
Rådsformanden forbereder og leder Rådets
møder i samarbejde med rådsnæstformanden;
ved forfald er rådsnæstformanden mødeleder.
Rådsformanden skal ved rådsmøderne sørge for
en liste over tilstedeværende medlemmer, en
kort protokol over mødernes forløb samt et kort
beslutningsreferat, som kan bekendtgøres på det
følgende medlemsmøde i Det Unge Akademi.

STK. 2.
Rådet udarbejder et budget, som godkendes
blandt Det Unge Akademis medlemmer
og danner grundlag for rådets økonomiske
dispositioner.
STK. 3.
Rådet afslutter Det Unge Akademis årsregnskab
og påser, at det bliver godkendt af Selskabet.

STK. 3.
I henhold til vedtægternes § 9 skal udvalgene til
brug ved Rådets udarbejdelse af budget afgive
et foreløbigt skøn over de særlige udgifter, som
deres aktiviteter kan antages at ville medføre i
det kommende regnskabsår.
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ENGLISH
SUMMARY

THE YOUNG ACADEMY 2014/2015

In 2011, the Royal Academy established a new
scientific academy for young, talented researchers in Denmark, the Young Academy. The
Young Academy is an independent platform for
young researchers within all fields of research
and, thus, a newly established institution in
The Royal Danish Academy of Sciences and
Letters. The purpose of the Young Academy is
to strengthen the basic research and the crossdisciplinary exchange, to establish a connection
between science and society – and to give some
of the country's most talented young researchers a public voice.
The fourth season at The Young Academy (DUA)
has been characterized by a continued high
level of activity with inspiring monthly meetings featuring prominent speakers and many
interesting events. A highlight this season was
a visit by the Minister for Higher Education and
Research, Sofie Carsten Nielsen, in September
2014. The minister was invited to learn about
the aim and activities of The Young Academy
and to discuss funding opportunities and talent
development in higher education.

In the last year, the academy has engaged in
a broad range of activities to promote interdisciplinary research. Most notable, a workshop
series “Grand Challenges 2050” has been
launched with an aim to exploring and discussing some of the key challenges currently facing
humanity from an interdisciplinary perspective.
The 2014/15 season also saw the launch of
a major initiative to promote science and
research among children; a National Science
Club has been set up that offers primary and
secondary school pupil’s firsthand experience of
doing scientific experiments through a system
of voluntary mentors. Over the next year this
program will be expanded alongside many other
plans and projects aimed at building bridge
across disciplines and between academia and
society.

Karen Gram-Skjoldager
CHAIR, THE YOUNG ACADEMY
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Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab oprettede
i efteråret 2011 et nyt videnskabeligt akademi for unge
talentfulde forskere i Danmark, Det Unge Akademi.
Det Unge Akademi er en ny uafhængig platform for unge
forskere inden for alle videnskabsgrene og dermed en
nyoprettet institution i dansk videnskab.
Formålet med Det Unge Akademi er at styrke
grundforskning og den tværfaglige udveksling, bygge bro
mellem videnskab og samfund - og give nogle af landets
dygtigste unge forskere en stemme i offentligheden.
WWW.YOUNGACADEMY.DK
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