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DET UNGE AKADEMI

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.

flere særlige arrangementer, debatmøder og
seminarer. En række af disse arrangementer er
åbne for offentligheden.
Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af fem medlemmer: formand,
næstformand og tre repræsentanter for udvalgene i Det Unge Akademi.
Rådet bestod i 2011-2012 af:

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.

Formand
Emil Bjerrum-Bohr, ph.d., lektor

Det Unge Akademi består på nuværende
tidspunkt af 24 yngre, danske forskere fra
forskellige videnskabsgrene. Medlemmerne er
alle markante profiler med stærke internationale erfaringer og interessante syn på forskning
og samfund. Medlemmerne tildeles et femårigt
medlemskab, og der optages otte nye medlemmer hvert år. Fra 2016 og fremover vil akademiet bestå af 40 medlemmer.

Udvalgsrepræsentanter
Forskningspolitisk Udvalg
Thomas Bjørnskov Poulsen, ph.d., adjunkt

Det Unge Akademi afholder medlemsmøder
en gang om måneden. Derudover afholdes

Rådet for Det Unge Akademi er nedsat ved
valg den 7. december 2011.

Næstformand
Petrine Wellendorph, ph.d., lektor

Formidlingsudvalg
Rubina Raja, ph.d., professor (mso)
Samarbejdsudvalg
Tais W. Dahl, ph.d., postdoc
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LOGO

Det var vigtigt for Det Unge Akademi, at logoet
både viser forbindelsen til Videnskabernes Selskab, men samtidig signalerer et yngre og mere
moderne udtryk, der stemmer overens med Det
Unge Akademis selvforståelse.
Vi bed særligt mærke i griffen i selskabets segl
og fandt her en figur, der gav symbolsk resonans. En grif er et fabeldyr med krop som en
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løve og hoved, hals og vinger som en ørn. For
os symboliserer griffen fantasien og de vilde
idéer, som vi mener er et fællestræk for unge
forskere. Med en løves styrke i det faglige er det
vores opgave at tage vingerne på for at nå nye
højder og ny videnskabelig indsigt.
Det Unge Akademis logo er designet af og
jensen grafisk tegnestue.

DET UNGE AKADEMI

Hvordan
arbejder vi?
Den første tid i Det Unge Akademi har været
præget af mange spændende, nye idéer,
diskussioner og vidtrækkende beslutninger
- og af stort engagement og energi fra Det
Unge Akademis medlemmer.
Vores første og største udfordring var at definere formål og rammer for Det Unge Akademis
virke samt at skabe en optimal arbejds- og
ledelsesstruktur.
Vi har derfor nedsat tre udvalg med fokus på at
udvikle Det Unge Akademis arbejde i de tre hovedgrene, som alle medlemmer var enige om,
er de vigtigste for Det Unge Akademis arbejde;
et forskningspolitisk udvalg, et formidlingsudvalg og et samarbejdsudvalg.

Forskningens vilkår og
muligheder

foredrag og andre arrangementer, hvor man
til en bredere offentlighed har mulighed for at
formidle, hvad man laver. For at styrke sådanne
aktiviteter i Det Unge Akademi, har vi oprettet
et udvalg, der som sin væsentligste opgave står
for forskningsformidling. Udvalget har blandt
andet diskuteret, hvorledes Det Unge Akademi
bedst muligt kan sikre forskningsformidling
blandt unge forskere. Læs mere om udvalgets
arbejde på side 44.

Tværfagligt samarbejde og
kreativitet

På det forskningspolitiske plan kan Det Unge
Akademi spille en betydelig rolle som en
fælles stemme blandt unge forskere. Vi har
muligheden for at byde ind med en holdning
til forskellige tiltag, som angår unge forskere.
For at styrke dette arbejde i Det Unge Akademi
oprettedes et udvalg for forskningspolitik. Dette
udvalg står for alle forskningspolitiske initiativer, herunder seminarer om relevante emner
for unge forskere. Læs mere om udvalgets
arbejde på side 47.

Det er vigtigt for medlemmerne af Det Unge
Akademi, at de tværfaglige initiativer er i
centrum, herunder at vi alle får mulighed for
at inspirere hinanden på tværs af vidt forskellige forskningsområder. Vi har derfor oprettet
et udvalg for tværfaglig aktivitet, som hurtigt
fik en ganske central betydning for udviklingen
af egentlige tværfaglige aktiviteter inden for
Det Unge Akademi. Dette har muliggjort, at
vi på bedst mulig vis kan udnytte hinandens
forskningskreativitet og viden. Læs mere om
udvalgets arbejde på side 50.

Forskningen og omverdenen

Det Unge Akademis Råd

Omverdenens interesse for den nyeste forskning vokser, og det er derfor vigtigt, at man
som forsker er parat til at stille op til offentlige

Vi har ønsket at skabe en ledelsesstruktur, som
ikke er for hierakisk, men hvor ansvaret for udvikling og opgaver er fordelt på så mange som
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Vi arbejder for at styrke den
tværfaglige udveksling og bygge
bro mellem videnskab og samfund

muligt; en såkaldt flad ledelsesstruktur.
Det er imidlertid klart, at ikke alle beslutninger kan tages i plenum, og at løsningen af
de mange praktiske opgaver nødvendiggør et
centralt styringsorgan, som kan stå for koordinering, kommunikation og administration i Det
Unge Akademi. Det blev derfor besluttet, at Det
Unge Akademi skulle have et styrende Råd og
et formandskab, i alt fem medlemmer:
•	En formand
•	En næstformand
•	En repræsentant fra hvert af Det Unge Akademis tre udvalg
Formanden og næstformanden er de hovedansvarlige for, at forslag og opgaver bliver
varetaget. De sørger desuden for den primære
kommunikation med Videnskabernes Selskabs
præsidium og sekretariatet.
	Rådet mødes som regel før de ordinære møder i Det Unge Akademi og varetager forskellige
praktiske opgaver, samt forsøger at være på
forkant med de forskellige tiltag, som foregår i
Det Unge Akademis regi. Udvalgsformændene
spiller her en vigtig rolle, idet de står for at
videreformidle debatter og diskusioner i de for-

skellige udvalg, og de fremlægger de forskellige udvalgs visioner for det fremtidige arbejde.
	Rådet i Det Unge Akademi er involveret i
processen med indvalg af nye medlemmer, og i
alle væsentlige beslutninger i forbindelse med
Det Unge Akademi.
	Meget af det væsentligste arbejde foregår imidlertid i de forskellige udvalg. Det er i
udvalgene debatterne foregår, for eksempel
angående videnskabelig praksis og forskellige
syn på forskningspolitiske emner, og det er
her, mange af Det Unge Akademis initativer og
aktiviteter planlægges.

Dansk forskning – på dansk
I en internationaliseret (forsknings)verden er
dansk et lille sprog, ikke desto mindre er det
væsentligt for Det Unge Akademi, at dansk
fortsat bliver brugt i en forskningsmæssig
sammenhæng. Der har været en del debat om,
hvorvidt dansk eller engelsk skulle være arbejdssproget i Det Unge Akademi. På den ene
side er engelsk det internationalt accepterede
sprog, og ved at have engelsk som arbejdssprog ville det være nemmere for udenlandske forskere at deltage i Det Unge Akademis
arbejde, i sammenhænge hvor de for eksempel
er tilknyttet en dansk institution. Det blev dog
besluttet, at Det Unge Akademi fortrinsvis
skulle arbejde på dansk. Dels for at støtte det
danske sprog i en tid, hvor kommunikationen
i mange forskningsmiljøer er overgået til engelsk, og dels fordi det i det meste forskningspolitiske arbejde er nødvendigt med dansk som
arbejdssprog. Beslutningen om dansk som
arbejdssprog kan dog tages op til overvejelse,
hvis den vurderes at have uhensigtsmæssige
konsekvenser for eksempel i forhold til indvalg
af nye medlemmer.

& hvad
arbejder
vi for?
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Medle
2011 & 2012
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emmer
Det Unge Akademi består på nuværende tidspunkt
af 24 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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Filolog
Jonathan Adams

Politolog
Rebecca Adler-Nissen
”Ofte sker de største videnskabelige
nyskabelser i grænsefladerne
mellem fagene.”

Jonathan Adams

”Den gamle litteratur fra Danmark
og Sverige kan byde på romance,
gys, sex, vold og religion i
kombinationer, der ville få Lady
Gaga til at rødme.”

Akademiforsker
ved Institutionen
för nordiska språk,
Uppsala Universitet,
Sverige.

Fagområde

Fagområde

Nordisk filologi; ældre dansk og svensk litteratur; relationer mellem jøder, muslimer og
kristne i middelalderen.

International politik og europæisk integration

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg beskæftiger mig bredt med nordisk filologi
og svenske og danske håndskrifter fra middelalderen. Jeg arbejder med at forstå, hvordan
disse tekster fungerede i sammenhæng med
deres miljø, hvordan de blev tilpasset deres
publikum, og hvordan de udtrykker datidens syn
på verden.
Jeg er interesseret i, hvordan tekster og deres
miljø passer sammen; for eksempel tager jeg
kirkekunst og kalkmalerier med i betragtning,
når jeg læser prædikener. Tekster med mærkelige sprogformer eller skrevet på et blandingssprog er også af stor interesse i min forskning.
Jeg anvender statistiske metoder for at undersøge, om disse former er tilfældige, eller om de
er bevidst valgt, hvilket kan fortælle os noget
om forlægget, skriveren samt publikummets
sproglige behov og forventninger.

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Mit forskningsområde er international politik
og europæisk integration. Jeg interesserer mig
for, hvordan diplomati og nationale interesser
forandrer sig i takt med et stadigt tættere internationalt samarbejde. Særligt er jeg optaget af,
hvordan det udfordrer vores gængse forståelser
af demokrati, suverænitet og identitet. Jeg
forsker i øjeblikket i diplomatiske forhandlinger i praksis, euroens udvikling, EU’s fælles
udenrigspolitik og opbygningen af en fælles
udenrigstjeneste.

Min primære forskningsinteresse for tiden er
opfattelsen af ikke-kristne grupper før reformationen, og hvad ældre tekster kan fortælle
os om, hvordan man i middelalderens Norden
forestillede sig andre folkegrupper.

Der er mange udfordringer inden for studiet
af international politik. Et er, at vi i Vesten har
svært ved at forstå de opstigende magter som
Kina, Brasilien og Indien. Hvordan skal vi afkode
deres hensigter og strategier? Hvordan vil det
internationale system udvikle sig? Et andet
spørgsmål er, hvordan Danmark og Europa
omstiller sig til et multi-polært system, og hvad
den nuværende euro-krise betyder for fremtidens samarbejde og for Europas plads i verden.
Hvad gør Europa den dag, det ikke længere er
amerikansk-vestlige normer og regler, der dominerer international politik? Disse spørgsmål
er vigtige, for de handler grundlæggende om
risikoen for konflikt og muligheden for fred.

Optaget i Det Unge Akademi i 2011

Optaget i Det Unge Akademi i 2012

Rebecca Adler-Nissen
Adjunkt ved Institut
for Statskundskab,
Københavns
Universitet
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Fysiker
Emil Bjerrum-Bohr

Geofysiker
Tais Wittchen Dahl

”Jeg har altid været interesseret i
den teoretiske fysik og i høj-energi
fysikken er man hele tiden meget
tæt på den yderste grænse for vores
forståelse af tid og stof.”

”I gymnasiet læste jeg en bog af
Kaare Lund Rasmussen om månens
oprindelse og begyndte at studere
planetfysik.”
Emil Bjerrum-Bohr
Lektor ved Niels
Bohr Instituttet,
Københavns
Universitet.

Fagområde

Fagområde

Teoretisk fysik

Earth system science (geologi, geofysik, biogeokemi)

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Mit forskningsfelt omhandler beregningen af
amplituder i kvante- og partikelfysikken. Amplituder er i den teoretiske fysik at forstå som
matematiske udtryk, der beskriver sandsynlighederne for forskellige udfald i mellem vekselvirkende partikler. Amplituder kan beregnes
ved mange forskellige teknikker, blandet andet
via Feynman diagrammer, strengteori eller for
eksempel ved forskellige rekursions teknikker. Teoretiske udtryk for amplituder er meget
vigtige for analysen af eksperimentelle data,
som for eksempel data fra LHC acceleratoren
i CERN.
I de seneste par år har der været en rivende udvikling af nye beregningsmetode for amplituder,
som har gjort det muligt at lave beregninger
som hidtil har været umulige. Det har åbnet
op for meget spændende perspektiver for nye
beregningsmetoder, som i høj grad har været
medvirkende til en bedre analyse af eksperimentelle data ved LHC, og som muliggør en
mere grundlæggende og detaljeret forståelse
af naturen på de mindste skalaer og ved de
højeste energier.
Optaget i Det Unge Akademi i 2011

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg forsker i Jordens og livets opståen og
udvikling. Geologiske aflejringer indeholder
spor efter levende organismer i havet og havets
kemiske sammensætning gennem 4 milliarder
år. Disse spor tegner - i grove træk - et billede
af livets udviklingshistorie fra mikrobielle,
encellede organismer til flercellede, højerestående livsformer som f.eks. dyr.
I de seneste årtier har geokemikere opdaget
nye metoder, der kan bestemme miljøets udvikling gennem historien. Nu ved vi, at der ikke var
fri ilt (O2) i atmosfæren på den tidlige Jord. I mit
forskningsfelt forsøger vi at aflæse klippernes
miljøhistorie, for at forstå i hvor høj grad miljøet
har påvirket livets udvikling og omvendt - for
faktisk har levende organismer haft afgørende
betydning for miljøets udvikling på Jorden.
Siden Charles Darwin skrev arternes oprindelse har vi lært at aldersbestemme klipper
og fundet mange nye metoder til at studere
overgangsformer mellem det første primitive liv
og den mangfoldighed, vi kender til i dag.
Optaget i Det Unge Akademi i 2011

Tais Wittchen Dahl
Postdoc. ved Statens
Naturhistoriske
Museum, Københavns
Universitet.
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Andres S. Dobat

Arkæolog
Andres S. Dobat

Læge
Vibe Gedsø Frøkjær

”Jeg anser det som helt centralt, at
humanistisk forskning ikke alene
ses som videnskab, men også som
skabelse af værdier - noget vi bliver
rigere af.”

”Tværfaglighed er helt
nødvendig for at gennemføre de
forskningsprojekter, jeg arbejder
med.”

Fagområde

Fagområde

Arkæologi/Historie

Hjernebiologi

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Det arkæologiske forskningsfelt spænder vidt;
fra menneskets første opståen, over udviklingen af centrale samfundsinstitutioner, og til
brugen af fortiden som en samfundsressource
i dag. Arkæologisk forskning kræver derfor
en tværfaglig tilgang og et bredt udsyn, med
inddragelse af såvel humanistiske teorier som
det naturvidenskabelige metodeapparat, og
ikke mindst lydhørhed overfor den offentlige
samfundsdebat.

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 valget 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. For at
karakterisere relevante biologiske korrelater
til risiko anvender jeg blandt andet metoder
til at afbilde et af den levende menneskehjernes kommunikations-systemer, nemlig den
serotonerge neurotransmission, dvs. et system
hvormed nerveceller kan kommunikere med
hinanden ved hjælp af signalstoffet serotonin.
Dette system er involveret i mange af vores
normale funktioner som regulering af: appetit,
søvn, døgnrytme, impulsivitet, aggression, humør og hjernens stress og angstrespons.

Adjunkt ved Institut
for kultur og
samfund, Aarhus
Universitet.

Arkæologien giver os svar på nogle af de helt
grundlæggende spørgsmål om den menneskelige kulturs oprindelse og forandring i globalt
perspektiv. Med arkæologien kan vi dykke ned
til rødderne af vort samfunds grundlæggende
organisationsformer og institutioner: byer,
statsdannelser, det religiøse liv, krig og militær
organisation, økonomiske principper etc. For
at kunne forstå betydningen og den fremtidige
udvikling af disse institutioner i vores egen tid
er vi nødt til at forstå deres tilblivelse i et langt
tidsperspektiv. Dette kan vi kun gøre igennem
arkæologien – og dette ser jeg som mit forskningsfelt.
Mere specifikt arbejder jeg mest med emner
indenfor de yngre perioder af den europæiske
forhistorie, dvs. jernalderen, vikingetid og tidlig
middelalder.
Vibe Gedsø Frøkjær

Optaget i Det Unge Akademi i 2012

Ansat ved
Neurobiologisk
Forskningsenhed,
Rigshospitalet.

De risikomodeller, jeg har forsøgt at lære fra,
kombinerer personlighedsforhold og ”coping”strategier, familiær risiko (tvillingestudier) og
enkeltgeneffekter, stress biologi, immunologiske
forhold og karakteristika ved hjernens serotonerge kommunikationssystem. Jeg arbejder
aktuelt med en model, som fokuserer på, hvad
medicinsk inducerede ændringer i kønshormonniveauer gør ved hjernens biologi og funktion,
idet der knytter sig øget risiko for at udvikle både
depressioner, og faktisk også primært psykotiske
tilstande (som for eksempel fødselspsykoser/
skizofreni) til drastiske kønshormonfald, som
kvinder gennemgår efter en fødsel og i overgangsalderen.
Optaget i Det Unge Akademi i 2011
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Filosof
Mikkel Gerken

Psykolog
Thomas Habekost

”Jeg er ustyrligt nysgerrig og elsker
af den grund obskure rejsemål. Jeg
har fået nogle af mine klareste ideer
på obskure steder.”

”Forskning er en ”hobby”, der har
den store fordel, at det handler om
vigtige, virkelige problemer.”
Mikkel Gerken

Fagområde

Fagområde

Filosofi

Kognitiv neuropsykologi

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg er filosof og arbejder primært indenfor erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi, herunder
mere empiriske kognitionsvidenskaber. Men jeg
er også interesseret i sprogfilosofi og videnskabsfilosofi.

Jeg beskæftiger mig med visuel opmærksomhed, det vil sige hvordan hjernen udvælger
den vigtigste information fra synsindtrykket til
bevidst opfattelse.

En del af mit arbejde er tværfagligt, fordi det
blandt andet består i at kortlægge, hvordan forskellige empiriske resultater inden for kognitiv
psykologi kan belyse nogle traditionelt filosofiske problemstillinger. Omvendt har det vist sig,
at traditionelle filosofiske metoder kan bidrage
til, at belyse problemer inden for kognitionsvidenskaberne. En relateret udfordring består i
at hitte ud af, hvordan erkendelsesteoretiske
indsigter kan anvendes på mere konkrete
problemer. For eksempel er jeg interesseret i
de roller, som ekspertudsagn kan og bør spille
i samfundet. Social epistemologi er i særlig
grad et område, hvor der er plads til anvendt
erkendelsesteori.

Postdoc. ved
Institut for
Medier, Erkendelse
og Formidling,
Københavns
Universitet

Det er et forskningsfelt, der kombinerer et
traditionelt humanistisk område – menneskets
bevidsthedsliv – med naturvidenskabelige
metoder, når vi forsøger at afdække de mekanismer og processer, der styrer vores opmærksomhed.
Forskningen er baseret på eksperimentelle forsøg med visuelle opmærksomhedstests, hvor
vi analyserer resultaterne ud fra matematiske
modeller af, hvordan informationsforarbejdningen foregår i hjernen. Dette gælder både den
raske og den skadede hjerne og forskningen
har derfor både et grundvidenskabeligt sigte og
et klinisk anvendelsesperspektiv.
Optaget i Det Unge Akademi i 2011

Optaget i Det Unge Akademi i 2012

Thomas Habekost
Lektor i
kognitionspsykologi
ved Institut for
Psykologi,
Københavns
Universitet.
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Egyptolog
Fredrik Norland Hagen

Sociolog
Sune Haugbølle

”Det er en helt spesiell følelse å sitte
og oversette dokumenter som ingen
levende har lest på tre tusen år.”

”De arabiske opstande siden 2011
har skabt grobund for en masse nye
ideer om, hvordan samfundet skal
indrettes.”

Fagområde

Fagområde

Egyptologi.

Mellemøststudier og sociologi

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg er interessert i menneskets historie, og
har spesialisert meg på oldtidens Egypt (ca.
2000-1000 f.v.t.). Forskningsmessig arbeider
jeg mest med oversettelser av oldegyptiske
tekster, fra en bred vifte av genrer: litteratur,
religiøse tekster, administrative og økonomiske dokumenter. Jeg er først og fremst opptatt
av mikrohistorie, det vil si personer, identitet,
sosiale strukturer og organisasjoner – kort sagt
hvordan mennesker levde i oldtiden.

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.

Fredrik Norland
Hagen
Lektor ved Institut
for tværkulturelle
og regionale
studier, Københavns
Universitet

En av utfordringene med å arbeide med tekster fra oldtiden er perspektivering, spesielt
i forhold til det å flette arkeologi og tekster
sammen. Tekster gir ofte et detaljert innblikk i
individuelle historier, men disse er ikke nødvendigvis representative; arkeologien gir mindre
detaljer, men er generelt mer representativ.
Kort fortalt kan en tre tusen år gammel handleliste si noe om, hva en husholdning spiste på
en enkelt dag, mens en arkeologisk utgravning
av huset kan si noe om, hva som ble spist over
en lengre periode. Begge deler er nyttige, men
på forskjellige måter: dokumenter kan for
eksempel si noe om, hvordan det økonomiske
systemet fungerte, eller hvor mye et esel var
verdt. Sistnevnte høres naturligvis banalt ut,
men denne typen viten kan systematiseres og
relateres til andre aspekter av livet i oldtiden.

Jeg følger med i debatter om sekularisme og
aktivisme i arabiske medier og blandt arabiske
intellektuelle og prøver i mit arbejde at vise,
hvordan omvæltningerne i dag for folk i Mellemøsten hænger sammen med deres fortid, og
med begivenheder, ideologier og bevægelser
andre steder i verden. Særligt de sekulære og
socialistiske-marxistiske tendenser har været
skrevet ud af Mellemøststudier i lang tid, og en
stor del af mit arbejde drejer sig om, sammen
med arabiske, europæiske og amerikanske
forskere, at få en bedre forståelse for denne del
af det ideologiske udsnit dernede.
Resultaterne af min forskning kan bruges
til at forbedre sociologiske teorier om social
erindring, og hvordan ideologier bliver til og
udvikler sig i verden i dag.
Optaget i Det Unge Akademi i 2011
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Sune Haugbølle
Lektor ved Institut
for Samfund og
Globalisering,
Roskilde Universitet
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Lingvist
Anna Kristina Hultgren

Læge
Tine Jess

”Jeg er typen der, hvis forskningsetiske principper ikke forhindrede
det, ville stille en lydoptager op i
dit hjem eller på din arbejdsplads,
uden at du vidste det, og
efterfølgende analysere dit sprog.”

“Det var betagende at stå under
det platantræ, hvor Hippokrates i
sin tid havde undervist de første
medicinstuderende.”

Fagområde

Fagområde

Engelsk sprog og sociolingvistik

Medicin

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Mit forskningsområde er sprog og globalisering. Jeg forsker i hvilke konsekvenser, det har
for den måde, vi kommunikerer på, at mennesker i dag er langt mere tæt forbundne, end de
tidligere har været. Dels kommer vi oftere i fysisk kontakt med hinanden pga. øget migration
og turisme, og dels er der større virtuel kontakt
primært pga. internettet.

Jeg laver medicinsk forskning på vore nationale sundhedsregistre og Danmarks Nationale
Biobank. Disse ressourcer giver os en unik
position på verdensplan, fordi de muliggør detaljeret forskning i årsager til og konsekvenser
af sygdom.

Anna Kristina
Hultgren

Denne øgede kontakt har en række sproglige
konsekvenser. Hertil kommer, at den neoliberale ideologi, som stort set har domineret verden
siden 1980’erne, også har haft store konsekvenser for sprogbrugen i forskellige lande.

Jeg forsker i kronisk tarmbetændelse, også
kaldet Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa.
Sygdommene opstår i det tidlige voksenliv og er
lige så hyppigt forekommende som insulinkrævende sukkersyge. Tarmsygdommene kræver
medicinsk og tit også kirurgisk behandling, og
de er livslange tilstande.

Engelsk bliver mere og mere dominerende som
verdenssprog, men samtidig er der også flere
sprog i brug inden for de enkelte nationalstater.
Der er en tendens til nye måder at bruge sprog
på – der opstår nye sproglige varianter: kinesisk
engelsk, dansk engelsk, sms-sprog, chatsprog,
og det bliver i højere grad normalt at blande
sprog. Samtidig synes der på et ideologisk plan
at være en modsatrettet tendens til at ville
bevare den nuværende sproglige situation: man
vil begrænse det engelske sprogs udbredelse,
beskytte truede sprog, holde fast i nuværende
måder at tale på, eller man vil holde sprogene
adskilt. Dette ses bl.a. i en øget beskæftigelse
med sprogpolitik og sproglige rettigheder.

Min forskning har blandt andet været centreret
om risikoen for tyktarmskræft hos disse patienter. Man har troet, at risikoen for kræft var høj
på grund af den kroniske betændelsestilstand,
hvilket både er forfærdende for patienterne, kan
gøre det svært at opnå syge- og livsforsikringer,
og har ført til indgribende overvågning (hyppige
kikkertundersøgelser) af tarmen hos patienterne i mange lande. Jeg har dog i gentagne studier - af patienter med kronisk tarmbetændelse
fra en række forskellige lande - vist, at risikoen
for kræft slet ikke er så høj, som tidligere
antaget, og det har påvirket den internationale
opfattelse af denne risiko og håndteringen af
patienterne.

Optaget i Det Unge Akademi i 2011

For nuværende fokuserer vi på utilsigtede
langtids-konsekvenser af nye behandlingsmuligheder, såvel som på anvendelse af biologisk
materiale i vurdering af sygdomsprognose.
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Postdoc. ved Center
for Internationalisering og Parallelsproglighed,
Institut for Engelsk,
Germansk og
Romansk, Københavns
Universitet.

Tine Jess
Lektor, afdelingslæge
ved Statens Serum
Institut, National
Sundhedsdokumentation og Forskning.
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Datavisualiseringsforsker
Rikke Schmidt Kjærgaard

Fysiker
Sune Lehmann

”Det er en nødvendig udfordring, at
forskere og praktikere fra forskellige
discipliner bringes sammen i
stimulerende samarbejder.”

”Drivkraften bag min forskning er
en søgen efter ny erkendelse.”

Fagområde

Fagområde

Datavisualisering og visuel kommunikation

Fysik/Komplekse Systemer/Netværksvidenskab

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg forsker i, hvordan vi bedst viser videnskabelige data visuelt. Jeg er særligt interesseret
i at udvikle integrerede metoder og værktøjer
til billedbehandling af biologiske data inden for
nanoteknologi. Inden for mit forskningsområde
analyserer vi eksisterende visuelle redskaber
og metoder for at finde måder, hvorpå vi gennem tværfaglige samarbejder kan optimere den
visuelle proces, både når vi ser på simpel grafik
og 3D animationer samt på integrerede og
interaktive real-time visuelle løsninger.

Netværksvidenskab er betegnelsen for en
gruppe tværfagligt anlagte fysikere, som studerer komplekse netværk. Men hvad er “komplekse netværk”? Et godt eksempel er sociale
netværk, hvor hver person er et knudepunkt og
forbindelserne mellem mennesker repræsenterer venskaber. Et andet eksempel er world
wide web. Her er hver web-side et knudepunkt,
og hyperlinks mellem siderne udgør netværksforbindelserne. Fra et helt andet univers er
biologiske netværk, som f.eks. netværket af gener i vores celler, og hvordan generne regulerer
hinanden, et andet eksempel.

Rikke Schmidt
Kjærgaard
Adjunkt ved
Interdisciplinært
Nanoscience Center
(iNANO), Aarhus
Universitet.

Forskningen kombinerer videnskabelige data
fra standard laboratorieudstyr med noget af det
bedste software til animation brugt i underholdningsindustriens Hollywood-produktioner.
Vi undersøger også andre og bredere former
for visualiseringsplatforme, der kan bruges til
forbedring af billedbehandling af videnskabelige data. For eksempel vil vi gerne kunne se de
samme data i flere forskellige sammenhænge.
Det kræver en fleksibel visualiseringsplatform,
der kan læse og fortolke mange forskellige
typer af data.
Med kombinationen af videnskabelige redskaber og animations-software opdager vi nye
vigtige visuelle problemstillinger og behov.
Optaget i Det Unge Akademi i 2012
Sune Lehmann
Lektor ved DTU
Informatik, Danmarks
Tekniske Universitet.

Studiet af netværk er blevet ‘opfundet’ - og
studeres aktivt - inden for mange andre videnskabelige grene end fysik, f.eks. ren matematik,
biologi, sociologi og datalogi. Fysikere studerer
netværk, fordi 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.
Mit arbejde falder inden for netværksvidenskab
og drejer sig om matematisk beskrivelse af netværks struktur og dynamik. 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.
Optaget i Det Unge Akademi i 2012

16

ÅRSSKRIFT 2012

Biokemiker
Kresten Lindorff-Larsen

Biofysiker
Alicia Lundby

”Heldigvis så ved de fleste allerede,
at forskning ikke er noget tørt og
kedeligt, men ikke alle ved, hvor
kreativ og interessant processen er.”

”Set i et historisk perspektiv er de
skelsættende samfundsmæssige
begivenheder ofte drevet af
opdagelser af forskere.”
Kresten LindorffLarsen
Lektor ved Biologisk
Institut, Københavns
Universitet.

Fagområde

Fagområde

Biokemi, biofysik, proteinkemi, computerkemi

Forskning i proteiner

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Proteiner er overalt. I vores hverdag kan vi
møde dem som næringsstoffer i mad, enzymer
i vaskepulver eller via lægemidler. I vore celler,
og i cellerne af alle andre levende organismer,
udfører proteiner en bred vifte af vigtige og
komplicerede funktioner. De kan nedbryde
vores mad og opbygge nye molekyler, eller give
struktur til hud og hår.

Jeg undersøger proteiner i hjertet, som er
vigtige for hjertets kontraktion. Mit fokusområde er at undersøge, hvordan proteinernes
funktion bliver påvirket via interaktioner med
andre proteiner og via modifikationer på selve
proteinet, som kaldes post translationelle modifikationer. Som eksempler kan jeg nævne to af
de projekter, jeg for nyligt har arbejdet på: I det
ene projekt har vi isoleret proteinkomplekser
fra hjertevæv, som er involveret i hjertets repolarisering. Ved at kortlægge de overordnede
proteinkomplekser, der er involveret i denne
proces, kunne vi annotere genetiske regioner
associeret med en hjerte-fænotype karakteriseret ved variation i QT intervallet. Udover at annotere specifikke gener fra genetiske regioner
associeret med en specifik fænotype belyser
vores projekt, at det er muligt at kombinere
genetiske studier med proteomics og på den
måde få en dybere indsigt i de genetiske data.
Vi har for nyligt publiceret studier, hvor vi viser,
hvordan det er muligt at detektere posttranslationelle modifikationer på proteiner, som f.eks.
fosforylering, isoleret fra vævsprøver. Vi arbejder på at udnytte denne metode til kvantitative
studier. Vi undersøger blandt andet hvilke proteiner, der bliver modificeret ved beta-adrenerv
stimulering af hjertet. Vi har identificeret flere
hundrede proteiner, der bliver fosforyleret på
en specifik aminosyre, når mus stimuleres med
en beta-adrenerv aktivator. Ved at kortlægge
det globale respons i hjertet af hvilke proteiner,
der reguleres ved beta-adrenerv stimulering,
kan vi identificere de downstream targets, som
påvirkes af de meget udbredte beta-blokkere.

Min forskning forsøger at beskrive de basale
egenskaber ved proteiner, der giver dem mulighed for at udføre disse forskellige funktioner.
De sidste 50 års forskning har lært os, at et
proteins “struktur”, dvs. den tredimensionelle
placering af atomerne i et protein, er bestemmende for, hvordan et protein fungerer, og
hvilke funktioner det kan udføre. Men proteiner
er dynamiske molekyler, hvis form konstant forandrer sig, og de seneste års forskning har vist,
at både strukturen og bevægelserne 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. Disse egenskaber
kan sammenholdes med proteinernes funktion,
og dermed prøver vi at forklare sammenhængen mellem struktur, dynamik og funktion.
Optaget i Det Unge Akademi i 2011
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Alicia Lundby
Postdoc. ved NNF
Center for Protein
Research, Københavns
Universitet.
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Kemisk biolog
Thomas Bjørnskov Poulsen

Sprogforsker
Pia Quist

“Tværfaglighed handler langt hen
ad vejen om at nedbryde grunden
til overhovedet at kalde noget for
tværfagligt.”

”Jeg bliver aldrig træt af at
undersøge, hvordan vores mange
forskellige måder at bruge sprog på
er med til at danne identiteter og
sociale betydninger.”

Fagområde

Fagområde

Kemisk Biologi

Sociolingvistik, dansk talesprog

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg arbejder primært med bioaktive molekyler
og deres virkningsmekanismer i forskellige biologiske systemer. Og hvad betyder det så? For
at lære mere om, hvordan levende organismer
fungerer på det molekylære niveau, kan man
gøre brug af bioaktive molekyler til at blokere
eller aktivere funktionen af forskellige proteiner. Ved for eksempel at kigge på de resulterende ændringer i funktionen af andre proteiner
eller genudtryk kan man dermed begynde at
forstå, hvordan levende systemer vekselvirker i
større sammenhæng.

Mit forskningsfelt er sociolingvistik. Det vil sige,
jeg forsker i sammenhænge mellem sprog,
individ og samfund, sprog og sociale processer. Jeg har en årrække været optaget af dansk
talesprog blandt unge i flersprogede, multikulturelle områder i København. I min ph.d.-afhandling, som jeg forsvarede i 2006, undersøgte
jeg sproglige praksisser på et gymnasium på
Nørrebro baseret på længere tids deltagerobservation i to første g-klasser. Min forskning er
empirisk funderet og kombineres af forskellige typer af data og dataindsamlingsmetoder,
kvantitative og kvalitative.

Thomas Bjørnskov
Poulsen
Adjunkt ved Institut
for Kemi, Aarhus
Universitet.

Mange typer af medicin udgøres af bioaktive
molekyler, som typisk virker ved at blokere
funktionen af bestemte sygdomsrelaterede proteiner. I sådanne tilfælde kan man ofte rationelt
designe og forbedre de bioaktive molekyler rent
kemisk. Oftest står man dog med det modsatte
problem, nemlig med nyopdagede bioaktive
molekyler, som har interessante sygdomshæmmende egenskaber i såkaldte modelsystemer,
som oftest er simple organismer. Ved i disse
tilfælde at forsøge at opdage virkningsmekanismen har man således muligheden for opnå en
helt ny forståelse for en given sygdomstilstand.
Jeg arbejder primært med bioaktive molekyler,
som har anti-cancer egenskaber.
Optaget i Det Unge Akademi i 2011
Pia Quist
Lektor ved Nordisk
Forskningsinstitut,
afd. for
Dialektforskning,
Københavns
Universitet.

Følgende nøgleord opsummerer centrale temaer i min forskning: talesprog, sproglig variation
i etnisk blandede miljøer, sprog og identitet,
unge, køn, storby, sted, stil og stilistisk praksis.
I det senmoderne sprogsamfund, præget af
mobilitet, globalisering og nye online kommunikationspraksisser, står den traditionelle
sociolingvistik og dialektforskning derfor over
for udfordringer, som man endnu ikke har
fundet tilfredsstillende svar på.
I min forskning konfronterer jeg disse udfordringer for sociolingvistikken og dialektforskningen: Hvordan kan vi operationalisere og
konceptualisere studiet af sproglig variation
i en verden af mobile sprogbrugere? Hvad er
sprogbrugeres egne erfaringer og reaktioner på
mobilitet?
Optaget i Det Unge Akademi i 2011
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Klassisk Arkæolog
Rubina Raja

Kvantefysiker
Jacob Sherson

”Jeg vil gerne bidrage med en bedre
forståelse af hvor kompleks religion
og religiøse handlinger er og var.”

”Det er virkeligt fedt at kunne
arbejde videre med de koncepter,
som Niels Bohr var med til at udvikle
for næsten hundrede år siden.”
Rubina Raja
Professor (MSO) ved
Institut for Kultur
og Samfund, Aarhus
Universitet.

Fagområde

Fagområde

Klassisk arkæologi

Kvantefysik

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg beskæftiger mig bredt med den klassiske
arkæologi i perioden 1000 f.v.t. til 700 e.v.t., men
har i de sidste år haft en specifik interesse i den
klassiske arkæologi i Mellemøsten og har især
beskæftiget mig med helligdomme i krydsfeltet
mellem kultur, religion og samfundsstrukturer.
Der ud over beskæftiger jeg mig med kerneområder inden for den klassiske arkæologi,
såsom portræt- og arkitekturforskning samt
det religiøse liv i antikken.

I kvantefysikken udforskes konsekvenserne af,
at enkelte atomer adlyder helt andre love, end
dem vi i dagligdagen oplever. I den såkaldte
kvantemekanik, der blev udviklet i starten af det
20. århundrede af blandt andre Niels Bohr og
Albert Einstein, er det for eksempel tilladt for
atomer at være to forskellige steder på én gang,
og to partikler kan påvirke hinanden instantant
på tværs af universet.

I et nyopstartet ERC-projekt, som jeg leder i
samarbejde med Jörg Rüpke fra Universität
Erfurt, undersøger vi individets perspektiv og
rolle i religioner i antikken. Portrætskulptur fra
den romerske periode er et andet forskningsfelt, som jeg beskæftiger mig med inden for et
kollektivt forskningsprojekt, der er finansieret
af Carlsbergfondet.
Palmyra Portræt Projektet fokuserer på
gravskulpturen fra den syriske oaseby Palmyra,
som udgør det største samlede korpus af
portrætskulptur fra den romerske periode
uden for Rom. Desuden beskæftiger jeg mig
med byudvikling og bosættelseshistorie i den
hellenistiske og romerske periode og leder
et internationalt udgravningsprojekt i Jerash,
Jordan sammen med en tysk kollega, Achim
Lichtenberger, fra Ruhr-Universität, Bochum.

Siden firserne har kvantefysik fokuseret på at
udvikle fundamentalt nye teknologier. En af dem
er kvantecomputeren, der i stedet for normale
bits bruger enkelte partikler, der kan være 0 og
1 på samme tid. Eftersom selv en lille kvantecomputer ville have mere beregningskraft
end alle konventionelle computere tilsammen,
arbejdes der verden over intenst på at overvinde
de ekstreme teknologiske udfordringer på vejen
mod en fuld skala kvantecomputer. Konventionelt prøver man at opbygge kvantecomputere
ved at tilføje en kvantebit ad gangen, hvilket har
resulteret i en verdensrekord på ca. 12.
I mit laboratorium arbejder vi på at udvikle en
stor skala kvantecomputer på én gang ved at
placere enkelte atomer i en kunstig krystal af
lys - ligesom æg i en æggebakke - og derefter
manipulere dem enkeltvist.
Optaget i Det Unge Akademi i 2012
Jacob Sherson

Optaget i Det Unge Akademi i 2011

Lektor ved Institut
for Fysik og
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Datalingvist
Anders Søgaard

Biofysiker
Ala Trusina

”Som forskere burde vi invitere
hinanden til frokost oftere.”

”Det er min erfaring, at
nysgerrighed og kommunikation
er den bedste måde at danne broer
mellem forskellige discipliner.”

Fagområde

Fagområde

Datalingvistik og maskinlæring

Biofysik, komplekse systemers fysik.

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Mit forskningsfelt er, kort beskrevet, svært at
beskrive kort. Datalingvistik er tilflugtssted
for dataloger, sprogforskere og kognitionspsykologer med storhedsvanvid eller mangel på
samme. Det er på én og samme tid anvendt
forskning (spamfiltre, søgemaskiner, osv.) og de
store spørgsmål (sprogtilegnelse, epistemologi,
osv.). Datalingvistik er et interessant anvendelsesområde for maskinlæring, fordi sprog
er beskidt, rodet og temmelig hulter-til-bulter.
Jeg har to hatte. Min datalingvistik-hat – en
temmelig spraglet, men behagelig hat – og min
maskinlæringshat – hatten, jeg tager på ved
særlige lejligheder.

Allerede tidligt i livets historie har den levende
celle skulle forholde sig til ændringer i omgivelserne. Ændringer, som indimellem kunne være
et hurtigt skift til meget hårde betingelser. Disse
betingelser bliver bestemt ved temperatur,
oxygen-niveau, UV-stråling, osmotisk tryk og
tilgang til essentielle metabolitter. Ændringer
i enhver af disse betingelser vil give stress, og
den levende celle har udviklet et repertoire af
vekselvirkende proteiner, der kan måle dette og
justere cellens kemi, så det indre af cellen fungerer i så nær optimale betingelser som muligt.

Anders Søgaard
Lektor ved Center
for Sprogteknologi,
Københavns
Universitet.

Datalingvistik har ændret vores verden det
seneste tiår (skriveunderstøttende redskaber,
søgemaskiner, maskinoversættelse, talestyrede
systemer, automatiske anbefalinger, intelligent email, osv.) og er med til at muliggøre
naturlig interaktion med maskiner, håndtering
af enorme mængder af information, og er med
til at nedbryde sprogbarrierer i en globaliseret
verden.

Ala Trusina
Postdoc ved Niels
Bohr Instituttet,
Københavns
Universitet.

En af de største forskningsmæssige udfordringer i datalingvistik lige nu er at gøre vores
teknologier mere adaptive. Sprog er i konstant
udvikling, og nye konventioner dukker ustandseligt op, forårsaget af sprogmøder, nye teknologier, sociale bevægelser. Størstedelen af de
fejl, der forårsager problemer for brugere af
sprogteknologi, skyldes - øhm - fossile modeller.

Formålet med min forskning er at undersøge respons-netværk med en kombination af teoretisk
modellering og eksperimentelle målinger. Det er
et projekt, hvor vi kombinerer en fysisk tilgang til
analyse og modellering af dynamiske systemer
med ”real-time”-målinger af stress-induceret
dynamik af gen-expression i levende celler.
Det er forskning på grænsen mellem systembiologi og komplekse systemers fysik, hvor vi
ønsker at forstå fællestræk ved stress-systemerne, der dirigerer ”heat shock”, ”unfolded
protein response”, proteasome-stress fra
amyloid-aggregering, jernmangel og oxidativt
stress.
Det overordnede mål er at forstå, i hvor høj grad
cellulært stress er skadeligt udelukkende som
et transient fænomen, og dermed ikke i sig selv
vil være skadelig, hvis stress-tilstanden holdes
konstant.

Optaget i Det Unge Akademi i 2011
Optaget i Det Unge Akademi i 2012

20

ÅRSSKRIFT 2012

Kulturforsker
Kristin Veel

Molekylærfarmakolog
Petrine Wellendorph

”Det er svært at holde fri, når
Empire Bio, Louisiana og Arnold
Busck bliver forlængelser af
kontoret…”

”Jeg har altid været fascineret af
at løse mysterier og er god til at se
sammenhænge.”
Kristin Veel

Fagområde

Fagområde

Kunst- og Kulturvidenskab

Molekylær neurofarmakologi

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Min forskning har siden 2008 været centreret omkring kulturelle repræsentationer af
overvågningsteknologi i vores samtidskultur. Orwells roman 1984, som udkom i 1949,
formåede at artikulere begrebet ”Big Brother”
på en måde, så det op igennem det tyvende
århundrede har stået som synonymt med vores
forståelse af et overvågningssamfund. I dag kan
vi ligeledes gå til film, litteratur og kunst for at
forstå, hvordan vi tænker og taler om den måde,
hvorpå overvågning er integreret – ofte ganske
usynligt – i vores hverdagsliv, og endda er omgivet af en generel kulturel accept af overvågning
som underholdning i form af fænomener som
Facebook og reality-tv.

Jeg arbejder med molekylær neurofarmakologi,
som er fokuseret på at undersøge kemiske
stoffers interaktion med hjernens signalmodtagere på det molekylære plan. Jeg er særligt
interesseret i at forstå, hvordan hæmmende
signaler i hjernen, styret af signalstoffet GABA,
kan reguleres.

”Surveillance studies” er i løbet af de seneste
15 år blevet et selvstændigt akademisk felt,
som er fundamentalt tværvidenskabeligt i sin
natur. Det er først i løbet af de seneste årtier, at
interessen for allestedsnærværende overvågning for alvor har gjort sit indtog i de akademiske kunst- og kulturfag, ofte i dialog med det
stigende antal kunstværker og reality TV-programmer, der reflekterer tilstedeværelsen af
overvågningsteknologi i vores samfund.
Optaget i Det Unge Akademi i 2011

Postdoc ved Institut
for Kunst- og
Kulturvidenskab,
Københavns
Universitet.

I min forskningsgruppe undersøger vi nye og
kendte kemiske stoffers virkningsmekanismer
og forsøger at identificere nye angrebspunkter
med lægemiddelrelevans. Et af hovedprojekterne omhandler stoffet GHB, som findes naturligt
i hjernen, men som har en ukendt biologisk
rolle. Vi ønsker at undersøge betydningen af
den naturlige eksistens af stoffet. For at finde
GHBs bindingssted i hjernen har vi designet
et stof, som vi har brugt som madding på en
molekylær fiskestang til specifikt at fange ét af
hjernens 10-tusindvis af proteiner.
Vi håber, at en øget forståelse af GHB systemet
kan danne udgangspunkt for design af nye lægemidler til behandling af neurologiske lidelser.
Idet GHB også er kendt som det rekreative middel fantasy og er et stof, som folk indtager frivilligt, vel at mærke uden at vi kender særligt til
konsekvenserne, giver det projektet en ekstra
dimension og relevans.
Optaget i Det Unge Akademi i 2011
Petrine Wellendorph
Lektor ved Institut
for Lægemiddeldesign
og Farmakologi,
Københavns
Universitet.
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FORSK
Fokus på vores forskning
- 6 korte artikler
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KNING
Medlemmerne af Det Unge Akademi er alle talentfulde
forskere inden for hver deres fagområde. Det er
videnskaben og forskningen, som er i centrum for Det
Unge Akademis aktiviteter. Tværfagligt samarbejde er i
højsædet, men fordrer naturligvis en stærk faglighed.
I de følgende korte artikler giver nogle af Det Unge
Akademis medlemmer os et indblik i den forskning,
som de bedriver for tiden.
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Hvad har vi lært af ”verdens største
eksperiment” i CERN og hvad mangler
vi endnu at erfare? Teoretisk fysiker ved
Niels Bohr Institutet, Emil Bjerrum-Bohr,
skriver om en opdagelsesrejse ind i
partikelfysikken.

Higgs-partiklen &
ny fysik ved LHC
Af
N. Emil J. Bjerrum-Bohr

Niels Bohr Internationale Akademi og Discovery Centeret,
Niels Bohr Institutet

Den 10. september 2008 var en skelsættende begivenhed både for den teoretiske og
den eksperimentelle forskning i partikel- og
kernefysik. Her startede man for første gang
det nyligt konstruerede eksperiment (Verdens
største eksperiment!) kaldet ”the Large Hadron
Collider” (LHC), ved det Europæiske Center for
Kerne- og Partikelfysik (CERN). Ved LHC kollideres to stråler af kernepartikler (brintkerner,
det vil sige protoner), i en 27 km lang ring, som
er gravet 40-170 meter ned under jordoverfladen. De to stråler har en energitæthed og en
intensitet, der er så kraftige, at det er muligt at
afprøve nye muligheder for fysiske teorier og
finde indtil nu ukendte partikler.
Afprøvning af teorien
Ved kollisionerne i LHC dannes der myriader
af nye partikler, som vekselvirker på et utal
af forskellige måder. Ved at følge de forskellige begivenheder (”events”), som sker ved
kollisionerne, kan man observere, om Naturen
opfører sig helt, som vi tror (det vil sige helt
som teorien forudsiger), eller om der af og til
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sker noget, som vi slet ikke forventer i forhold
til vores teori. Grunden til, at LHC er så effektiv til at afprøve vores forståelse af naturen er,
at antallet af kollisioner mange gange overgår
alle tidligere eksperimenter, og at energiniveauerne ved LHC er uset høje. Dermed får
vi et langt bedre statistisk grundlag for at
vurdere, om vi ser noget, som vi ikke forventer,
og dermed øges mulighederne for konkludere,
at vi har observeret ny fysik.
LHC acceleratoren har været under planlægning og opførelse i over tyve år, og den har
krævet en enorm ingeniørindsats, mange ressourcer og nye teknologiske landvindinger på
en lang række forskellige felter. Blandt andet
skal de to protonstråler styres af et stort antal
meget kraftige superledende magneter, hver
med en styrke, som er tæt på grænsen for,
hvad der overhovedet er teknologisk muligt.
Hvert element af eksperimentet skal testes
og korrigeres ned til mindste detalje med den
størst mulige præcision, således at alle tænkelige problemer og årsager til fejlmålinger er
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Det Europæiske Center for Kerne- og Partikelfysik (CERN)

Foto: DR. JAUS

ATLAS er en af de store detektorer, som måler partikelkollisionerne
Foto: CERN, Maximilien Brice
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Foto: Mamboman1

LHC tunnelen er 27 km. lang og
befinder sig mellem 40 og 170
meter under jordens overflade.

under kontrol. Det er grunden til, at LHC har
været så længe undervejs.
LHC involverer mange forskellige målestationer, blandt andet de store detektorer ATLAS og
CMS, som uafhængigt af hinanden måler partikelkollisionerne på forskellig måde og som er
konstrueret ved brug af forskellige principper.
Her i København ved Discovery Centeret, på
Niels Bohr Institutet har vores eksperimentelle grupper direkte adgang til de eksperimentelle data, som kommer fra detektorerne
ATLAS og ALICE.
opdagelsen af en ny partikel
Den 4. juli i år var den første store milepæl for
LHC eksperimentet, da det blev bekræftet, at de
to uafhængige eksperimenter ATLAS og CMS
begge havde opdaget en ny partikel med en
masse omkring 125 giga-elektron-Volt. Dette
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svarer præcist til, hvad man ville forvente for
en Higgs-partikel i Standardmodellen for partikelfysikken (ca. 130 gange massen af en proton
med en masse på lige under 1 giga-elektronVolt). Fundet af Higgs-signalet er kulminationen på flere årtiers forskning, som involverer
mange banebrydende teoretiske og eksperimentelle arbejder, som er helt essentielle for
den forståelse, vi har af fysik i dag.
LHC måler på den fysik, som sker i de inderste
bestanddele af kernen. Alle atomkerner består
af kerner, som er bygget op af protoner og neutroner, og inde i disse kernepartikler er der en
yderligere struktur, som består af tre kvarker,
der er holdt sammen af gluon-partikler (lim
partikler). Vi har i dag en model, som beskriver
fysikken i det område af fysikken kaldet Standardmodellen. Standardmodellen er en forening
af de tre fundamentale hovedkræfter i fysikken;
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Fundet af Higgs-signalet er
kulminationen på flere årtiers
forskning, som involverer mange
banebrydende teoretiske og
eksperimentelle arbejder
elektromagnetismen, og de svage og stærke
kernekræfter. Standardmodellen er udviklet i en
kombination af forskellige teoretiske landvindinger inden for kvanteteorier, som løbende
er kombineret med og afpasset de forskellige
eksperimentelle observationer af partikler og
kræfter, efterhånden som vores forståelse af
dette område af fysikken er vokset.
Standardmodellen
Den første byggesten til Standardmodellen var Sheldon Glashows kombination af
elektromagnetiske og svage vekselvirkninger.
Et arbejde, som han i øvrigt skrev, mens han
var ved Niels Bohr Institutet i København i
1950’erne. Senere fulgte Steven Weinberg og
Abdus Salam arbejdet op med at inkorporere
Higgs-mekanismen fra Peter Higgs artikel ind
i en samlet formalisme for de tre fundamentale hovedkræfter. Sheldon Glashow, Abdus
Salam og Steven Weinberg delte nobelprisen i
1979. Hermed var den teoretiske baggrund for
Standardmodellen skabt og med dens mange
forudsigelser af forskellige partikler, som
løbende er blevet fundet i forskellige eksperimenter, ”bottom”- kvarken (1977), W og Z
partiklerne (1983-84), ”top”- kvarken (1995),
tau neutrinoen (2000), må man konkludere, at
det er en uovertruffen succesfuld teori. Dog
manglede en eksperimentel bekræftelse af
Higgs-partiklen for endeligt at kunne sige, at
teorien var fuldstændig.
Det har dog med hensyn til Higgs-partiklen,
siden Standardmodellens skabelse, stået klart,
at den ville være den vanskeligste partikel at
finde eksperimentelt, især fordi den nødvendigvis ville have en relativt høj masse i forhold
til de andre partikler, og fordi den kun meget
minimalt vekselvirker med andre partikler.
Selvom vi nu kan fejre Standardmodellens
mange succeser, er det dog også klart, at

modellen har mangler, og derfor kræver nogle
udvidelser og ændringer. De største problemer
kommer fra kosmologien, som blandt andet
kræver nye partikelkandidater for mørkt stof.
Disse er essentielle for teoretisk at kunne forklare universets udvidelse fra Big Bang til nu,
og er bekræftet af observationer. Eksistensen
af det mørke stof kan dog forklares, hvis man
antager, at alle partikler i Standardmodellen
har en ekstra symmetri kaldet super-symmetri, hvorved alle partikler får en partnerpartikel, en såkaldt superpartner, og det er mulige
kandidater for eksempelvis det mørke stof. Ved
energier, som dem vi normalt oplever her på
Jorden, er de super-symmetriske egenskaber
af partiklerne brudte og symmetrien genskabes kun ved tilpas høje energier.
ikke alt er, som vi forventer
Der er også andre problemer af en mere
teoretisk karakter. Kvantemekanikken, som
Standardmodellen er en del af, er ikke direkte
forenelig med den almene relativitetsteori, og
det gør, at en formulering af en kvantemekanisk teori for tyngdekraften hurtigt løber ind i
mange fundamentale problemer, for eksempel i
forhold til vores forståelse af rum og tid.
Strengteorien giver på mange måder mening
som en teori, der forener tyngdekraften og som
samtidig har mulighed for at matche Standardmodellen ved tilpas lave energiniveauer. Det
første tegn på en sådan forenende teori ville
også her være en supersymmetrisk udvidelse af
Standardmodellen.
En forhåbning er, at LHC vil finde bare en eller
to sådanne superpartikler, og det er bestemt
ikke umuligt givet de energiniveauer, som LHC
er konstrueret til at operere ved. Men det er set
før i fysikken, at ikke alt er, som vi forventer. Vi
må vente i spænding, og se hvad det næste er,
som eksperimenterne fortæller os!
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Et forskningssamarbejde mellem forskere
fra kunst- og kulturvidenskaberne,
samfundsvidenskaberne og arkitekturen
forsøger at kortlægge det synlige og det
usynlige, som det kommer til udtryk i vores
samtidskultur. Kulturforsker Kristin Veel
udforsker bl.a. byens rum.

Det synlige og
det usynlige
i samtidskulturen
Af
Kristin Veel

Institut for Kunst og Kulturvidenskab,
Københavns Universitet

Forestil dig, at du er i en europæisk storby. Du
står i det historiske bycentrum med pittoreske
gamle bygninger, butikker og cafeer i gadeniveau. Hist og her kan man se konturerne af et
museum, der er presset ind i det tæt bebyggede
urbane rum, der omgiver dig. Langsomt bevæger du dig væk fra menneskemængderne, turisterne og shopperne og når et område af byen,
som er blevet bebygget for kort tiden siden. Du
befinder dig på et sted, der tidligere har været
præget af tung industri. Et område, der nu er
bebygget med nye bygninger, typisk en blanding
af mondæne beboelsesblokke og kontorer og
som er præget af en uniform arkitektonisk
æstetik - høje, potente, fritstående bygninger,
der illustrerer en fremherskende forkærlighed
for materialer som glas og stål.
luft, lys og sol
Ét af de centrale karakteristika ved denne arkitektur, som er blevet mere og mere dominerende
siden 1990’erne, er tendensen til, at bygningens
indre eksponeres ved hjælp af store glaspartier. Det er en æstetik, som bringer mindelser
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om det tidlige 20. århundredes modernistiske
arkitektur ved at trække på to tilsyneladende
modsætningsfyldte æstetiske udtryk. På den ene
side kommer man til at tænke på den utopiske
glasarkitektur, som genfindes i ekspressionisternes tegninger samt i de modernistiske ikoner, der er tegnet af arkitekter som blandt andet
Mies van der Rohe. Det er en arkitektur, som er
elitær og radikal, og for det meste er blevet realiseret i kontorbygninger i områder med højhuse.
På den anden side bringer disse nye bygninger
mindelser om det modernistiske reformcredo
om luft, lys og sol i boligarkitektur, der står i
kontrast til de traditionelle kompakte bykerner.
I løbet af de sidste to årtier er dette dobbelte
æstetiske paradigme blevet mere og mere
udbredt og har iværksat en ny æstetisk trend i
samtidens urbane arkitektur. En trend, der peger
på en genforhandling af traditionelle opfattelser
af, hvad vi opfatter som synligt og usynligt.
overvågningssamfundet
Forskningsnetværket Negotiating (In)visibilities
- A Network for Studies on the Seeable and the
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Foto: Kristin Veel

Hidden of Contemporary Culture anskuer denne
form for arkitektonisk æstetik som en del af
samtidskulturens generelle (gen)forhandling af,
hvad synlighed betyder i dag. I samme periode
som glasarkitekturen har vundet indpas, har vi
ligeledes set det, som samfundsvidenskaben
kalder ”overvågningssamfund” udfolde sig i nye
teknologier. Det har betydet, at teknikker, som
før hørte til i efterretningstjenesternes verden,
nu gennemsyrer vores hverdag. Vi ser disse
teknologier i den udbredte brug af CCTV-kameraer på såvel offentlige som private områder,
men de findes også i en række hverdagssituationer. F.eks. bevægelsessensorerne på offentlige toiletter, der i hygiejnens navn aktiverer og
deaktiverer lyset, vandet eller toiletskyllet, eller
i det dataspor, vi efterlader os, når vi bevæger
os rundt på internettet. I den offentlige debat
italesættes overvågning ofte som en diskussion
af privatlivets fred kontra parolen ”hvis du ikke
har noget at skjule, har du intet at frygte”. Samtidig demonstrerer samtidens medievirkelighed
en higen efter det, som teaterhistorikeren E. J.
Westlake med reference til Facebook har kaldt

en ”performativ overvågning”, et eksempel er
reality-tv kulturen. En form for selvforskyldt
overvågning, der skaber helt nye former for
såvel ekshibitionisme som voyeurisme, hvor
det, der opfattes som angstprovokerende, er
risikoen ved ikke at blive set snarere end at
blive set.
Ved at bringe internationale forskere fra
kunst- og kulturvidenskaberne sammen med
samfundsvidenskabelige og arkitektur-forskere
arbejder vi i dette forskningsnetværk med
at blotlægge, hvordan det, der er synligt, og
det, der er usynligt i samtidskulturen - det
private og det offentlige - veksler og kommer
til udtryk i arkitekturen, litteraturen, kunsten
og medierne. Håbet er, at vi herved kan nærme
os en forståelse af, hvordan disse kategorier
genforhandles og opfattes på nye måder i samtidskulturen.

Netværkets arbejde kan følges på
www.ni.ikk.ku.dk/
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De mange store glasfacader fylder godt op langs Københavns
havn. Her er det Nykreditbygningen.
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Misbrugsstof eller lægemiddel? Vores hjernes
kemi reagerer på den mindste stimulans og
små variationer i mængden af et stof kan have
enorm betydning. Petrine Wellendorph er
lektor ved Institut for Lægemiddeldesign og
Farmakologi ved Københavns Universitet og
forsker i hjernens kemi.

Fra forældreløs
ligand til receptor
kernefamilie
Af lektor
Petrine Wellendorph
og
ph.d.-studerende
Inge Stengaard
Villumsen

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi,
Københavns Universitet

Inden for molekylærfarmakologien taler man
om forældreløse ligander og forældreløse
receptorer som henholdsvis naturligt forekommende kemiske substanser (signalstoffer) og
membranbundne proteiner (signalmodtagere),
der endnu ikke er matchet med deres naturlige
partner. I nogle tilfælde kender man liganden
og ved måske endda, at den har en spændende
biologisk funktion, uden at man kender den
tilhørende signalmodtager. I andre tilfælde kender man receptoren og ved at den foranlediger
farmakologisk interessante cellulære effekter
men man kender ikke ligandens natur. Det er
først når man har identificeret makkerparret, at
de molekylære mekanismer rigtigt kan studeres, at forbedrede ligander kan designes, og at
fysiologien bag med sikkerhed kan afdækkes.
-Hydroxysmørsyre (GHB) er et eksempel på en
forældreløs ligand som har fascineret forskere
i mere end 30 år - man har nemlig ikke vidst,
hvilke af hjernens proteiner GHB binder til, og
hvad det betyder. Først for nylig er den forældreløse ligand blevet parret med en receptor,
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som vel at mærke kommer fra en rendyrket
kernefamilie, og som har potentiel relevans for
GHBs rolle i hjernen.
GHB: Forunderligt stof med mange
virkninger
GHB er en kemisk forbindelse, der forekommer
naturligt i menneskets hjerne, men stoffet er
også kendt som lægemidlet Xyrem (mod visse
søvnlidelser) og måske bedst kendt fra nattelivet som misbrugsstoffet Fantasy. Når GHB
indtages i moderate mængder, medfører det
euforiske og afslappende effekter, men i højere
doser eller blandet med alkohol kan misbrug af
stoffet medføre koma og død.
Betydningen af den naturlige forekomst af GHB
i hjernen er stadig ukendt, dog tyder tidligere
forskning på, at GHB fungerer som et kemisk
signalstof i hjernen. Målet er at karakterisere
GHBs bindingssteder i hjernen på molekylært
plan og korrelere disse med fysiologisk og
farmakologisk funktion.
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GHB er måske bedst kendt fra nattelivet som misbrugsstoffet Fantasy
Illustration: Jens Raadal/SUND, KU
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Den molekylære fiskestang.

Den molekylære fiskestang
Med henblik på at kunne identificere det hidtil
ukendte GHB bindingsprotein har vi udviklet et
molekyle, der fungerer som en fiskestang, der
kan fiske proteinet ud fra hjernens samlede
pulje af proteiner. Dette specialdesignede molekyle besidder lige netop de egenskaber, der
kræves, for at isolere GHBs bindingsprotein.
Det vil sige at det binder til det rigtige protein,
det har en ”krog”, så det kan sætte sig fast på
proteinet, og det har en ”lampe”, der lyser, så
det er muligt at detektere molekylet.
Vi har designet sådan et molekyle – vores
specifikke molekylære GHB-fiskestang - til at
indeholde forskellige funktionelle grupper, der
hver især opfylder disse forskellige krav.
Den ene ende af fiskestangen er strukturelt
identisk med GHB og vil derfor fungere som
madding, der sørger for, at fiskestangen binder til det samme protein i hjernen som GHB.
Fiskestangen indeholder også to aromatiske
ringe (blå), der øger fiskestangens tilknytning
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til bindingsproteinet. Eksperimenter har vist,
at tilstedeværelsen af sådanne strukturer
medfører, at molekylet binder op til 700 gange
stærkere til bindingsproteinet end GHB selv. Det
betyder også, at fiskestangen er yderst selektiv
overfor det ønskede protein; det binder altså
ikke til andre af hjernens proteiner.
For at sikre at vores GHB-madding ikke falder
af sit bindingssted under forsøget har vi inkorporeret en N3-gruppe (rød cirkel) i molekylet,
der også kaldes en azid-gruppe. Hvis molekylet belyses med ultraviolet lys, vil der ske en
reaktion mellem azid-gruppen og aminosyrer
i proteinet, og molekylet vil dermed binde
sig kovalent til proteinet, som en fiskekrog,
der sætter sig fast i munden på en fisk. Efter
denne reaktion kan man således udsætte
proteinet for de nødvendige forsøgsbetingelser, der ændrer proteinets struktur, uden at
fiskekrogen falder af.
Den molekylære fiskestangs sidste egenskab er ”lampen”, der gør det muligt at følge
molekylet. Denne lampe består af en radioaktiv
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Gel af proteinopløsning fra hjernebarkekstrakt efter fotoreaktion. Båndene på gelen viser proteiner
gjort radioaktive ved binding med vores foto-radioaktive GHB-molekyle. Tilsætning af en høj
koncentration af GHB fortrænger det radiomærkede stof og bekræfter, at båndene kommer fra
proteiner, der kan binde GHB. Det specifikt GHB-bindende protein har en størrelse på ca. 50 kDa,
estimeret ud fra den radioaktive følsomme markør med forskellige kendte proteiners størrelse
yderst til venstre i billedet.

Betydningen af den naturlige
forekomst af GHB i hjernen er stadig
ukendt, dog tyder tidligere forskning
på, at GHB fungerer som et kemisk
signalstof i hjernen.

iod-isotop 125I (grøn cirkel). 125I udsender
et kraftigt signal, som radiofølsomme målere
kan opfange, og det er dermed muligt at påvise
tilstedeværelsen af molekylet ned til meget små
mængder. Ved at udnytte det specialdesignede
molekyle er det lykkedes os at isolere GHB-bindingsproteinet fra rottehjernevæv og bestemme
størrelsen på proteinet.
GHB aktiverer receptorer fra
kernefamilien GABAA
Vores sekvensanalyser viste, at GHB binder
til en klasse af kendte receptorproteiner, som
også aktiveres af hjernens vigtigste signalstof, -aminosmørsyre (GABA). GABA virker
hæmmende på nerveceller ved at binde til
ionkanal-forbundne GABAA receptorer, som ved
aktivering lukker klorid ind i cellen og derved
bremser signaloverførslen. GABAA receptorer
er molekylære angrebspunkter for en lang
række kendte lægemidler og er en både meget
heterogen og fascinerende receptor kernefamilie. De kan opbygges af 19 forskellige subenheder i fem-leddede komplekser, hvor netop
kombinationen af subenheder dikterer deres

farmakologiske specificitet. De kan måles på
elektrofysiologisk, da åbningen af kloridkanalen
efter stimulering med den kemiske forbindelse
giver anledning til strøm. Således opdagede
vi, at GHB kun kan aktivere visse former for
GABAA receptorer. Dette blev eftervist ved at
udtrykke forskellige klonede GABAA receptorer
i celler og måle på deres elektrofysiologiske
signal ved tilsætning af GHB. Signalet viste sig
at være mest følsomt ved en bestemt kombination (41) af GABAA receptorer - denne ene ud af
uendelig mange GABAA receptor kombinationer
genkender GHB i så lave koncentrationer, som
der er naturligt forekommende i hjernen.
Fremtidig betydning
Det er nu af stor interesse at forstå, hvor GHB
hører hjemme rent mekanistisk i den menneskelige hjerne, og hvordan GABAA receptoren
muligvis kan bruges som et fremtidigt mål for
udvikling af bedre lægemidler. Uhyre interessant er det, at GHB, i modsætning til GABA selv,
foretrækker en speciel underklasse af GABAA
receptorer mens GABA kan virke på dem alle.
Det kunne være naturens måde at give GHB en
unik funktion på og som kan vise sig at være
terapeutisk fordelagtig. Så selv efter 30 år som
forældreløs mener vi nu, at GHB er godt på vej
til at blive en unik bestanddel af hjernekemiens
absolutte kernefamilie.

Den seneste publikation fra projektet
α4βδ GABAA receptors are high-affinity targets for
γ-hydroxybutyric acid (GHB)
Absalom N, Eghorn LF, Villumsen IS, Karim N, Bay T, Olsen
JV, Knudsen GM, Bräuner-Osborne H, Frølund B, Clausen
RP, Chebib M, Wellendorph P. Proc Natl Acad Sci U S A. 109:
13404-9 (2012).
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Hvad sker der bag facaden ved de store EU-topmøder?
Adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Københavns
Universitet, Rebecca Adler-Nissen, går bag facaden, ind
i det diplomatiske ”maskinrum”og gør os klogere på
det benhårde arbejde, der går forud for de symbolske
håndslag og traktatunderskrivninger, som udføres foran
den internationale presses blitzende kameraer.

Under
overfladen:
Diplomatiets
forunderlige
verden
Af
Rebecca Adler-Nissen

Institut for Statskundskab,
Københavns Universitet

”Tarte fine oeuf et champignons, braseret kalv
på en bund af frisk spinat og til sidst chokolade
trio”. Det var menuen, da Angela Merkel, Francois Hollande, Helle Thorning-Schmidt og de øvrige stats- og regeringsledere mødtes til endnu
et EU-topmøde den 18.-19. oktober 2012. Men
man kunne i princippet servere leverpostejsmadder, for ingen af dem havde overskud til at nyde
den fine mad. For de 27 politiske ledere handlede
det om benhårde forhandlinger, korridorsamtaler, mobilsamtaler, briefinger, nye tal at forholde
sig til, bluff, trusler og svære dilemmaer. Først
efter 16 timers hårde forhandlinger i Bruxelles,
blev stats- og regeringscheferne kl. 4 om morge-
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nen enige om konturerne af en bankunion som
led i at redde euro-samarbejdet.
Et afgørende element i koreografien ved de
stadigt mere hyppige og opslidende topmøder
er, at alle deltagere efterfølgende skal kunne
erklære forhandlingerne for en sejr. Den franske præsident Francois Hollande triumferede
til det afsluttende pressemøde, at han havde
presset den tyske kansler til en køreplan for
indførelsen af en europæisk bankregulering.
Angela Merkel kunne erklære sin egen sejr ved
at understrege, at køreplanen stadig var meget
vag (”i løbet af 2013”).
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EU topmøde den 18.-19. november 2012

Foto: Rådet for Den Europæiske Union
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EU topmøde den 18.-19. november 2012

Foto: Rådet for Den Europæiske Union
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Under overfladen
Men vi ser kun toppen af isbjerget. Når stats- og
regeringscheferne træder ud af de sorte biler og
møder en mur af mikrofoner og blitzende kameraer, er det hele nøje planlagt. Under overfladen
finder vi det diplomatiske maskinrum. Her følger
diplomaterne særlige regler og normer. Behovet
for fortrolighed – og mange hundrede års tradition – gør, at diplomatiet både i offentligheden og
i forskningen er forblevet et relativt ubeskrevet
blad.
De seneste par år har jeg undersøgt, hvad der
sker under overfladen på EU-topmøderne med
udgangspunkt i Danmarks strategi. Forud for
Det Europæiske Råds møder, sørger danske diplomater og embedsmænd bl.a. for at kortlægge
landepositioner på baggrund af ambassadernes indberetninger og bilaterale samtaler og
forhandlinger; påvirke de andre lande gennem
bilaterale samtaler på alle niveauer; rundsende
positionspapirer; udarbejde notater og foretage
nøjagtige beregninger af forskellige udfald af
f.eks. forhandlinger om hjælpepakker til Grækenland; skrive talepunkter og beredskaber til
statsministeren (alle tænkelige og utænkelige
spørgsmål skal gennemtænkes); udforme pressestrategi; sikre opbakning til statsministeren i
form af mandat fra Folketingets Europa-udvalg
til den danske forhandlingsposition.
Arbejdet kulminerer i de timer, hvor statsministrene skal blive enige (eller lade som om de
er enige) om de allersværeste spørgsmål: Hvad
skal der til for at løse euro-krisen? Hvem har
ansvaret? Og i hvilken rækkefølge skal reformerne ske?
Eksplosionen af antallet af
internationale organisationer
Helt frem til Første Verdenskrig var udenrigspolitikken reserveret en lille, eksklusiv elite.
Diplomaterne i Europa tilhørte ofte de samme få
adelsfamilier. Sådan er det ikke længere. Udenrigstjenesterne er blevet professionaliserede.
Diplomatiet, som Adam Watson definerede som
samtalen mellem stater, der gensidigt anerken-

Hvad skal der til for at løse euro-krisen?
Hvem har ansvaret? Og i hvilken
rækkefølge skal reformerne ske?
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der hinanden, forandrer sig drastisk.
Den største revolution i den diplomatiske verden
er måske fremkomsten af det multilaterale
samarbejde. Det ses i eksplosionen af antallet af internationale organisationer, særligt fra
begyndelsen af 1900-tallet. I 1909 var der 37
officielle mellemstatslige organisationer som
f.eks. den Internationale Meteorologiske Organisation (etableret i 1873) og Den Internationale
Postunion (etableret i 1874). I 1999 var antallet
oppe på 251 organisationer og talte stærke og
forpligtende organisationer som FN, EU, OECD,
NATO, Verdensbanken og den Internationale
Valutafond. De mange organisationer er et
håndgribeligt udtryk for et voksende diplomatisk
samarbejde mellem verdens 193 stater, som er
blevet mere og mere afhængige af hinanden.
Værdien af deltagerobservation
Traditionelt har politologer deduceret sig frem
til, hvad diplomati er for en størrelse. Man har på
baggrund af teoretiske antagelser om, hvordan
stater agerer (som rationelle enhedsaktører)
udledt, hvordan de diplomatiske forhandlinger
måtte foregå. Eller man har sammenlignet landes officielle positioner forud for forhandlinger
med det endelige resultat, f.eks. fredsslutninger
eller traktatunderskrivelser. Problemet ved
denne tilgang er, at den diplomatiske proces
som sådan forbliver en sort boks. Vi ved faktisk
ikke præcis, hvordan vi kom fra A til B.
For at undersøge, hvordan diplomati foregår i
praksis, foretager jeg interviews og deltagerobservation. Sidstnævnte metode er udbredt blandt
antropologer og sociologer, men vinder heldigvis
også indpas i statskundskaben. I 2010-2011
havde jeg orlov fra universitetet og blev ansat i
Udenrigsministeriets europapolitiske kontor. Her
arbejdede jeg med forberedelserne til møderne
i Det Europæiske Råd (topmøderne mellem EU’s
stats- og regeringschefer) og forberedelserne af
det danske EU-formandskab.
Den systematiske samfundsvidenskabelige udforskning af diplomatiet er kun i sin begyndelse.
Men den er vigtig, for den handler ikke blot om
høflig small-talk og Ferrero Rocher-chokolade,
men om at identificere muligheder for fredelige
løsninger på fremtidens internationale konflikter.

KOMMENDE publikation fra projektet
Rebecca Adler-Nissen: Opting Out of the European
Union: Diplomacy, Sovereignty and European Integration
(Cambridge: Cambridge University Press, 2013, under
udgivelse)
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Når vi bruger smartphones og sociale medier som
Facebook og Twitter, efterlader vi en masse virtuelle
spor og data. Disse er særdeles nyttige for forskere,
som ønsker at blive klogere på komplekse netværk.
Lektor ved DTU Informatik, Sune Lehmann, forsker
i netværksvidenskab og fokuserer på løsninger, som
tilgodeser de etiske aspekter ved indsamling af data,
der vedrører private oplysninger om brugerne.

Smartphones
bidrager til
videnskaben
Af
Sune Lehmann

DTU Informatik,
Danmarks Tekniske Universitet

Netværksvidenskab er en interdisciplinær
forskningsretning, der drejer sig om at udvikle
en kvantitativ forståelse af komplekse netværk. Et komplekst netværk er, kort fortalt,
en repræsentation af et naturligt system, hvor
alle detaljer er abstraheret bort, og systemets
elementer er beskrevet som nodes og deres
interaktioner som links. Et netværk kaldes kun
‘komplekst’, hvis det er karakteriseret ved en
ikke-triviel topologi. Selv om netværksvidenskaben som en selvstændig videnskab er en ny ide,
er studiet af netværk ikke nyt. Emnet er opstået
- og studeres aktivt - inden for mange videnskabelige grene, f.eks. ren matematik, biologi,
fysik, sociologi og datalogi. Fysikere – som jeg
selv – studerer netværk, netop fordi mange
matematiske værktøjer fra statistisk fysik har
vist sig at være gode til at beskrive netværk,
deres dynamik, og de dynamiske processer, der
udfolder sig på netværk.
Big Data og sociale netværk
En af grundene til, at netværksvidenskab er
vokset dramatisk som felt siden årtusindskif-
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tet, er, at adgangen til data har ændret sig
fundamentalt. Hvert muse-klik, hvert mobilopkald, hver tur til hæveautomaten og hver
statusopdatering på Facebook eller Twitter
bliver gemt i en database et sted, og mængden
af disse data stiger eksplosivt. Alt imens denne
indsamlede ‘big data’ har givet lovning på en
ny forståelse af den menneskelige natur, har
resultaterne ladet vente på sig. Med mere end
900 millioner brugere har sociale medier som
Facebook en enorm samling af vekselvirkninger
mellem mennesker. På trods af den potentielle
forklaringskraft i sådanne store datasamlinger, er studier baseret på data fra en enkelt
kommunikationskanal stadig problematiske.
Interaktioner mellem mennesker udfolder sig
på mange forskellige måder. God gammeldags
samtale ansigt-til-ansigt er stadig uundværlig,
vi taler i telefon, sender SMSer, skriver emails
og bruger instant messaging og sociale netværk
på internettet.
Jeg er netop startet på et stort grundvidenskabeligt projekt, der drejer sig om at flytte græn-

ÅRSSKRIFT 2012

Et netværk af kommunikationsmønstre. Et udsnit af et stort
mobiltelefon netværk. Hver
node repræsenterer en person,
og kommunikationsvolumen
er repræsenteret som en farve
fra blå til rød. Bemærk hvordan
forskellige grupper udviser
forskellige kommunikationsmønstre. Nogle er aktive indtil
sent på aftenen, mens andre er
aktive om morgenen (mens den
første gruppe sover længe).

serne for en kvantitativt funderet forståelse af
sociale systemer. Indtil videre har forskningen i
sociale netværk drejet sig om at forstå netværk,
som de udspiller sig på en enkelt kommunikationskanal (f.eks. Facebook som i eksemplet
ovenfor). Min hypotese er, at for virkelig at forstå sociale systemer, er vi nødt til at indsamle
data fra alle vore kommunikationskanaler
samtidig - og i en stor population. Derfor har vi
udstyret en stor gruppe frivillige med moderne
smartphones, der dynamisk indsamler det
sociale netværk, som det udspiller sig på alle
de kanaler, som er nævnt ovenfor.
Videnskab og etik
Projektet er i sin natur tværvidenskabeligt, og
mens mit eget fokus er på matematisk-tekniske
emner som sampling, community detection,
diffusion, spredning af information og prædiktion, håber og tror jeg, at mit datasæt kan
være med til at flytte grænser for kvantitativt
arbejde inden for samfundsvidenskaberne
(f.eks. sociologi, antropologi og økonomi) og
folkesundhed. Der er desuden etiske aspekter

ved min forskning, som gør det nødvendigt at
konsultere andre fageksperter. Hensynet til eksempelvis privatlivets fred er vigtigt at diskutere
med filosoffer og jurister. Detaljerede målinger
af menneskers opførsel kan ikke undgå at
afdække følsomme detaljer om deltagerne i
forsøget, og det er man som forsker nødt til at
tage højde for. Lige nu eksisterer der ganske
enkelt ikke løsninger til at håndtere privatlivets
fred i forsøg som vores. Datasættet er simpelthen for komplekst til, at det er praktisk muligt
at anonymisere det med klassiske metoder.
Mens dette på den ene side er et praktisk
problem, er det samtidig en mulighed for at
gøre en forskningsmæssig indsats på dette
område. Jeg har derfor allokeret ressourcer til
specifikt at fokusere på dette emne. Vi forsøger
altså at udvikle praktiske løsninger, som andre
vil kunne benytte, og som vil give os mulighed
for at dele datasæt med andre forskergrupper,
mens vi samtidig sikrer privatlivets fred for
deltagerne i eksperimentet.
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Det er de blodige kampe, som fylder mediebilledet
fra opstanden i Syrien. De revolutionære tænkere og
kunstnere er imidlertid også vigtige bidragydere til de
store omvæltninger, som de arabiske samfund står overfor.
Lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Sune
Haugbølle, har gennem sin forskning talt med flere af
revolutionens vigtige stemmer.

Sekularisme
og Revolution
i Syrien
Af
Sune Haugbølle

Institut for Samfund og Globalisering,
Roskilde Universitet

Den syriske opstand, der startede som en folkelig protest, har udviklet sig til en ekstremt voldelig borgerkrig, hvor revolutionære af forskellige
afskygninger kæmper mod regimets soldater og
gangstere. Men revolutionen er ikke kun krig.
Den har også sine tænkere, kunstnere og ideer.
De er i mindre grad en del af mediebilledet,
hvilket er forståeligt nok, da de udtrykker sig på
arabisk, og ideer i øvrigt ikke er godt nyhedsstof.
Satiriske internet-serier som den animerede Top
Goon er der nok nogen, der kender. Men de giver
kun et lille glimt af den kulturelle revolution, der
er i gang sideløbende med kampene, og som vil
få afgørende betydning for det Syrien, der kommer efter Bashar al-Asad. Forandringerne sker i
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hele det syriske samfund, og bliver analyseret af
revolutionære intellektuelle.
en sekulær arabisk kultur
Det er krævende og ofte forvirrende at følge
med i de store omvæltninger, der sker i arabiske samfund i disse år. I min forskergruppe,
der er støttet af Velux Fonden, har jeg sammen
med to phd-studerende og en post-doc valgt
at fokusere på et vigtigt aspekt af de arabiske
debatter, både om krigen i Syrien, men også
bredere om Mellemøstens forandringer, nemlig
muligheden for en sekulær arabisk kultur i det
21. århundrede. Hvilken plads har sekularisme
i det Mellemøsten, der toner frem fra støvet fra
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Foto: Cecilia Udden

opstandene, et Mellemøsten hvor islamisterne
utvivlsomt spiller en fremtrædende rolle? Og
hvordan fortolkes den mere end hundrede år
gamle historiske erfaring med sekularisme i
den arabiske offentlighed i dag? Vi ser også på,
hvordan sekularisme som ideologi blev til og
forandrede sig i det 20. århundrede.
revolutionens tænkere
En af de spændende revolutionære sekularister
er den syriske forfatter Yassin al-Haj Saleh, som
er blevet kaldt revolutionens ypperste tænker.
Saleh blev som ganske ung fængslet for at være
med i en kommunistisk organisation. Da han
blev løsladt som 36-årig i 1996, begyndte han

at skrive regime-kritiske artikler og dybdegående analyser af syrisk samfund og politik. En
artikelsamling, der udkom sidste år på arabisk
under titlen “At gå på ét ben” – en metafor for
at skrive på trods af frihedsberøvelse–forklarer
den sociale baggrund for opstanden, og giver
en positiv vision for Syriens metamorfose fra
diktatur til demokrati. Hans Facebook profil har
over 10.000 abonnenter, og hans artikler, der
jævnligt bringes i den store London-baserede
avis al-Hayat, bliver delt flittigt på nettet.
For det første, skriver Saleh, er opstanden en
formativ politisk erfaring for hundredetusinde
af mennesker, for hvem politik indtil 2011 var
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Den syriske forfatter
Yassin al-Haj Saleh
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Syriens hovedstad Damaskus er et kulturelt og religiøst centrum i Mellemøsten
Foto: Sharnik
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ensbetydende med at følge trop og fingere
troskab mod regimets retorik. En retorik om
national enhed og modstand mod Israel, der
dækker over et neoliberalt kleptokrati meget
langt fra Ba’ath-partiets statssocialisme. Ved
sammen at finde modet til at afsløre regimets
løgne har de unge opdaget, hvad kollektiv stillingtagen kan gøre, hvad det vil sige at handle
sammen og sammen udstille den privilegerede
klasses vold, magt, og tomme slogans. Opstanden er ”Kejserens nye klæder” på syrisk.
Men her bliver pigen, der vovede at hæve sin
stemme, dagligt voldtaget som straf.
venstrefløjens ansvar
Men opstanden er ikke kun et opgør med autokratisk styre. Den udstiller, ifølge Saleh og andre
levantiske venstreorienterede, også den del af
den sekulære venstrefløj i Mellemøsten og i Vesten, der fastholder, at Syriens regime er et bolværk mod imperialisme, zionisme og islamisme
i regionen. Dette er en falsk og bagstræberisk
sekulær ideologi, der hænger fast i fortiden, mener Saleh. Modstandskamp kan aldrig blive en
undskyldning for undertrykkelse og social uretfærdighed, skriver han. Samtidig nytter det ikke
at være, som Saleh kalder det, fundamentalistisk
sekularist, overfor islamisterne. Opbyggelsen
af en demokratisk arabisk kultur kan ikke gå på
kompromis med sine principper. Den sekulære
venstrefløj må signalere, at det Muslimske Broderskab er velkommen til at deltage i opstanden
og blive en del af det nye Syrien, så længe de
respekterer det parlamentariske demokrati.
Da opstanden startede blev Yassin al-Haj Saleh
tvunget til at gå under jorden. Han fortsætter,
ligesom andre vigtige tænkere, med at skrive
fra sit skjul, Saleh bliver læst og beundret af de
unge revolutionære. Han tilhører en generation
af venstreorienterede og liberale, der gjorde
modstand mod Asad-regimet og blev fængslet i
forbindelse med regimets brutale nedslagtning
af det Muslimske Broderskabs oprør i starten af
1980erne. Han har levet venstrefløjens moderne
historie og er fantastisk spændende at tale med,
hvilket jeg heldigvis flere gange har haft lejlighed
til i forbindelse med min forskning.
Jeg mødte Saleh første gang i 2007, på et
tidspunkt hvor Damaskus Foråret for længst
var neutraliseret, og en opstand i Syrien virkede
komplet umulig. Han tog imod mig i sin lille
lejlighed i udkanten af Damaskus, i en af de
forstæder hvor irakiske flygtninge dominerer
gadebilledet. Jeg var på det tidspunkt i gang
med en række interviews med tidligere politiske

fanger, for at forstå forbindelsen mellem fortællinger om vold og muligheden for politisk opposition. Det lange fængselsophold har nemlig,
ligesom for andre ledende aktivister, været
afgørende for Salehs politiske tænkning og hans
standhaftighed. Når man har gennemlevet 16 år i
et syrisk fængsel, er der intet, der kan skræmme
en. Han fortalte mig, hvordan han, kort tid efter
han blev frigivet, skrev en artikel, der gjorde grin
med den syriske sikkerhedstjeneste, de frygtede
mukhabarat. En officer opsøgte ham og gjorde
det klart, at skrev han én til af den slags artikler
var han en færdig mand. I stedet for at makke

Det er et faktum, at døren til “det store
fængsel” er brudt ned, og nu vælter
det ind med nye ideer og nye aktører
ret, beskrev Saleh hændelsen i en ny artikel, der
udstillede og identificerede officeren. Derefter
lod de ham være i fred.
Det store fængsel
Det er præcis det samme mod, som tusindvis af
unge syrere har fundet, og Saleh formulerer på
den måde i sin gennemskrivning af fængselsopholdet noget grundlæggende ved opstanden.
Hans fængselsmemoirer bliver lige nu livligt
diskuteret blandt arabiske intellektuelle. De politiske fangers fængselslitteratur er en metafor
for “det store fængsel”, som livet i de repressive
arabiske regimer kan minde om. Forfatternes
evne til at udtrykke deres lidelser, og bruge dem
som drivkraft til forandring, har også resonans i
den brede befolkning. Det er et faktum, at døren
til ”det store fængsel” er brudt ned, og nu vælter
det ind med nye ideer og nye aktører.
Nogle gange tror jeg, at vi i Danmark og Vesten
er så forhippede på at forudsige, hvad der skal
komme efter Asad, hvad der dog skal komme
ud af disse forvirrende arabiske opstande,
at vi glemmer at lytte til revolutionens stemmer og prøve at forstå de enorme idemæssige
omvæltninger, der sker i de arabiske samfund.
Araberne lytter til hinanden, og erfaringerne
fra de folkelige opstande giver genklang frem
og tilbage i den arabiske offentlighed, fra Tunis
til San’a, til Cairo, og til Damaskus, hvor Yassin
al-Haj Saleh sidder gemt et sikkert sted med sin
laptop og sit store mod.
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UDVALGENE
Tre kerneområder
- tre arbejdsudvalg
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LGENE
Det Unge Akademi arbejder med tre forskellige

kerneområder. Forskningspolitik, forskningsformidling
og tværvidenskabeligt samarbejde. Det er inden for
disse områder, vi mener, at Det Unge Akademi kan
gøre en forskel.

45

DET UNGE AKADEMI

Formidlingsudvalget består på nuværende tidspunkt af følgende
medlemmer: Andres Dobat, Thomas Habekost,
Anna Kristina Hultgren, Rikke Schmidt Kjærgaard,
Mikkel Gerken, Kresten Lindorff-Larsen, Alicia Lundby,
Rubina Raja (udvalgsformand) og Petrine Wellendorph.

FormidlingsudvalgET
Foto: Mikkel Gerken
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Formidlingsudvalget arbejder med formidlingstiltag på alle niveauer til offentligheden. Intentionen er at formidle om forskning, herunder
vores egen forskning, til alle samfundslag inden
for rammerne af Det Unge Akademis virke. Vi
ser det som en særlig vigtig opgave at formidle
til den yngre generation for at bidrage til at
vække interessen for forskningen så tidligt som
muligt med henblik på at få flere eller anderledes personligheder til at vælge forskningens
vej. Vi mener, at jo tidligere nysgerrigheden
bliver vakt jo bedre, og dette vil på sigt give sig
udslag i vores aktiviteter og tiltag. Derudover
ser vi det som en opgave gennem vores formidling at være rollemodeller og inspiratorer for
nye forskere, herunder ph.d.-studerende.
Et af de første tiltag i efteråret 2011 var at
afholde et eftermiddags- og aftenmøde for Det
Unge Akademis medlemmer. Til mødet havde
vi inviteret to foredragsholdere udefra: lektor
ved Niels Bohr Institutet, Anja C. Andersen, og
Martin Krasnik fra Weekendavisen. De gav deres syn på, hvorledes forskeres formidling kan
gøres relevant, og i hvilke sammenhænge det
giver mening for forskere at blande sig i debatten eller være med til at sætte en dagsorden.
Et andet tiltag var at igangsætte en blog-lignende stafet mellem Det Unge Akademis medlemmer. På den måde kunne medlemmerne
lære hinanden og hinandens forskningsfelter
at kende, og samtidig sætte nogle interdisciplinære tanker i gang ved at sætte fokus på
problematikkerne omkring tværfaglighed, som
er et slagord i dagens forskningsverden. Blogstafetten havde fire forskellige temaer: ”Hvorfor

Vi ser det som en særlig vigtig
opgave at formidle til den yngre
generation og bidrage til at vække
interessen for forskningen
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er det fedt at være forsker?”, ”Tværfaglighedens mulig- og umuligheder”, ”Mennesket som
biologisk versus kulturelt bestemt væsen” samt
”Personalized medicine”. De færdige bidrag vil
blive lagt ud på Det Unge Akademis nye hjemmeside og kan bidrage til over for offentligheden at synliggøre medlemmernes forskning,
holdning til forskning og temaer, som vi anser
som vigtige for forskningen generelt.
Det Unge Akademis deltog også i det landsdækkende arrangement, Forskningens Døgn 2012.
Arrangementet blev afholdt sideløbende med
Videnskabernes Selskabs arrangement. Det
Unge Akademi bidrog med to blokke af foredrag, som spændte bredt over medlemmernes
fagligheder. Temaerne var: ”Den opmærksomme hjerne – kemi, kommunikation og kultur” og
”Syn på verden – naturvidenskabelige og humanistiske synsvinkler”. Det var spændende at opleve, at til trods for de vidt forskellige foredrag
formåede foredragsholderne at forholde sig til
hinandens oplæg inden for de to blokke, og at
denne sammenhæng ligeledes kunne spores
af publikum. Det Unge Akademis deltagelse i
Forskningens Døgn vil være en tilbagevendende
begivenhed som Formidlingsudvalget vil stå for
at arrangere. Læs mere om Forskningens Døgn
på side 56.
Formidlingsudvalget fik iværksat og gennemført
flere initiativer i 2011/2012, som til dels havde
karakter af enkeltstående arrangementer,
men som for en dels vedkommende kan blive
tilbagevendende begivenheder. Denne dynamik
mellem faste tiltag og rum til nye idéer er det
vores intention at videreføre i de kommende år.
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Nye idéer fra
Formidlingsudvalget
Formidlingsudvalget anser forskningsformidling
som mere end blot enkeltstående tiltag, der
finder sted gennem eksempelvis foredrag eller
avisartikler. Forskningsformidling er i lige så
høj grad initiativer af mere blivende karakter,
der kan være med til præge forskellige områder
på længere sigt. Med dette i baghovedet blev
det derfor før sommeren 2012 besluttet, at
Formidlingsudvalget ville fortsætte med to større
initiativer i den kommende sæson. Det ene er at
målrette et tværfagligt initiativ til gymnasierne,
som skal udmønte sig i undervisningsmateriale
til emnet Almen Studieforberedelse. Det andet
er at iværksætte et nationalt ph.d.-netværk på
tværs af landets universiteter og ph.d.-skoler
gennem afholdelsen af en ph.d.-dag i Videnskabernes Selskab arrangeret af Det Unge Akademi.

Et andet satsningsområde, som vi vil arbejde
videre med i det kommende år, er som nævnt
ph.d.-området. Ifølge vores erfaring er der
mange ph.d.-studerende, der vil have nytte af et
bredere netværk samtidig med, at de vil kunne
profitere af at høre om andre forskeres karriereveje, og hvad det kræver at blive i forskningens
verden. I Formidlingsudvalget mener vi, at Det
Unge Akademis medlemmer vil kunne bidrage
på denne front gennem etableringen af et nationalt ph.d.-netværk på tværs af landets universiteter og ph.d.-skoler. Vi har været i kontakt med
flere ph.d.-skoleledere, som ligeledes mener, at
et initiativ fra et universitetsuafhængigt organ,
vil være velkomment. Derfor planlægger vi i
foråret 2013 et arrangement, der kan sætte et
sådan initiativ i gang.

I forbindelse med konkretiseringen af initiativet,
der er målrettet mod gymnasierne, afholdt Det
Unge Akademi i november 2012 et to-dages
seminar på Carlsberg Akademi, som var arrangeret af Formidlingsudvalget. Dette seminar
havde udvikling af koncepter til gymnasiebøgerne eller webportaler som omdrejningspunkt.
Gennem kontakt til Ministeriet for Børn og
Undervisnings fagkonsulenter inden for emnet
Almen Studieforberedelse er det blevet klart,
at der er et stort behov for materiale, som kan
bruges til dette emne. Almen Studieforberedelse, der blev indført som emne, ikke som fag,
i forbindelse med den nye gymnasiereform, skal
bevirke at fag i højere grad arbejder på tværs af
fagligheder. Dog oplever mange gymnasielærere og elever problemer med at få et optimalt
udbytte af emnet. I Det Unge Akademi håber
vi, at vi gennem vores stærke tværfaglige sammensætning kan byde ind med materiale, som
kan bruges i denne sammenhæng. Hvis dette
kan lykkes vil offentlighedens kendskab til Det
Unge Akademi stige (også Det Unge Akademi
som en del af Videnskabernes Selskab). Læs
mere om forskningsformidlingsseminaret på
side 59.

I takt med optaget af nye medlemmer i Det
Unge Akademi kommer flere idéer til. Herunder
en idé til iværksættelsen af en ”Science Club”
for piger i folkeskolen. Dette initiativ har nogle
medlemmer haft gode erfaringer med fra USA.
Et sådant tiltag vil potentielt have en stor indflydelse på, hvorledes forskning formidles, først
af forskere og derefter af ældre elever til yngre
elever. Det vil kunne bidrage til at sætte fokus
på forskningsformidling allerede i folkeskolen
og derved afmytologisere forskningsverdenen
for eleverne på et tidligt tidspunkt i deres skoleuddannelse. Det påtænkes at iværksætte dette
initiativ som et pilotprojekt.
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Klimaet for unge danske forskere er ikke
konkurrencedygtigt med de lande, som vi skal
og bør sammenligne os med

Forskningspolitisk Udvalg består på nuværende tidspunkt af
følgende medlemmer: Emil Bjerrum-Bohr, Fredrik Hagen,
Tine Jess, Thomas B. Poulsen (udvalgsformand),
Jacob Sherson og Pia Quist.

Forskningspolitisk udvalg
Foto: Mikkel Gerken
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Det Unge Akademis Forskningspolitiske
Udvalg er det organ i Det Unge Akademi, der
beskæftiger sig med de politiske rammer og
problemstillinger, som har indflydelse på yngre
forskeres virke i Danmark. Dette inkluderer i særdeleshed en stadig diskussion af de
omstændigheder og vilkår, som unge forskere
er underlagt på de danske universiteter og
læreanstalter, og opbygningen af den ph.d.-uddannelse, som i øjeblikket udgør forskeruddannelsen i Danmark. Kort sagt ønsker vi at sætte
fokus på, hvordan vi optimerer et uddannelsessystem, der sikrer både den ypperste kvalitet i
forskningen men også i den enkelte forskers liv.
Med baggrund i personlige erfaringer fra
akademiets medlemmer ønsker det forskningspolitiske udvalg:
•	At sætte fokus på styrker og svagheder i det
danske (forsker)uddannelsessystem
•	At videreformidle akademiets erfaringer til
beslutningstagere og den bredere offentlighed.
Det er udvalgets målsætning at kunne fungere
som et talerør for alle yngre danske forskere, og
således ikke blot det lille udsnit, som udgøres
af Det Unge Akademis egne medlemmer. Vi arbejder hen imod denne målsætning ved dels at
arrangere åbne arrangementer med mulighed
for deltagelse udefra og dels via en deltagelse i
debatten i den skrevne presse.
Det Unge Akademi afholdt den 13. juni 2012 et
forskningspolitisk debatmøde, om unge forskeres karriereveje. Et emne som ligger os meget
på sinde. Læs mere om debatmødet på side 57.

Nye idéer fra
Forskningspolitisk udvalg
Forskningspolitisk udvalg arbejder videre med
og diskuterer flere forskellige emner, som vi
mener er vigtige at sætte fokus på.

Forskningsfundament fremadrettet:
Hvordan ser dansk forskning ud om 40 år? Er vi
foran, på linie med, eller bagud i forhold til resten af verden? Dette simple – og umiddelbart
lidt snæversynede – spørgsmål om ”placering”
har en betydning, der rækker langt ud over
fagspecifik akademisk konkurrence mellem
forskergrupper. Det er af afgørende betydning
for Danmarks position som fremtidigt førende
videnssamfund og medfølgende økonomisk
velstand. Kort sagt, de politiske beslutninger,
som træffes i dag på områder, som kommer
til at betyde noget for forskningens fremtidige
rammer i Danmark, kan vise sig overordentligt
betydningsfulde på en noget større samfundsmæssig skala. Men kan man ikke altid
fremdrage et sådant argument? I sidste ende er
det jo ganske menneskeligt at tro, at ens egen
position er unik i en historisk kontekst. Der er
dog en lang række indikatorer på, at der netop
i disse år rokkes ved det hidtidige styrkeforhold mellem de forskningsførende ”vestlige”
lande og resten af verden. Specielt er konkurrencen på forsknings- og innovationsområdet
fra vækstøkonomierne i Asien (og i stigende
grad Sydamerika) massiv, og investeringerne,
der foretages inden for dette område, er af en
kaliber, hvor Danmark og mange andre vestlige
lande ikke kan følge med. Selv om det er
fristende at tro, at Danmarks nuværende (og ud
fra indbyggertal udmærkede) position i den globale forskningskonkurrence kan fremskrives til
vores positionen om 20 år, så vil dette være en
fatal fejl. Den position vil i højere grad være defineret af graden af succes af de unge forskere,
som skal udgøre rygraden i dansk forskning i
fremtiden. Det Unge Akademi er i den sammenhæng en unik institution i dansk forskning,
idet akademiet, som følge af mange medlemmers nylige erfaring fra internationalt førende
forskningsinstitutioner, samlet set nok besidder
den mest opdaterede viden om, hvordan klimaet
for uddannelse, forskning og innovation på
danske universiteter forholder sig til resten
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Hvordan ser dansk forskning ud om
40 år? Er vi foran, på linje med, eller
bagud i forhold til resten af verden?

af verden – overordnet set og specielt fra den
unge forskers synsvinklen. Både i lande som
tilhører ”vores blok” af vestlige lande og som i
disse år ligesom vi er tvunget til respondere på
den øgede globale konkurrence samt fra andre
”upcoming” lande, specielt fra Kina. Holdningen
er klar: der er stor grund til bekymring!
Akademiets egne erfaringer samt brede
spørgeskemaundersøgelser blandt unge
danske forskere, viser alle den samme trend;
klimaet for unge danske forskere er ikke
konkurrencedygtigt med lande, som vi skal og
bør sammenligne os med. Karriereforløbene
er umiddelbart ikke tilstrækkeligt attraktive
(specielt for kvindelige forskere) og man må
med rette tvivle på, om vi med det nuværende
system kan tiltrække eliten af unge udenlandske forskere til at fortsætte deres karrierer i
Danmark. Det første år i Det Unge Akademi har
inden for dette område være præget af forsøg
på at skabe kommunikation mellem de unge
forskere (repræsenteret ved Det Unge Akademi)
og både universitetsledelse og politikere, og det
er forhåbningen, at denne dialog kan fortsætte
ved fremtidige arrangementer.
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Prioritering af
forskningsmidler
Hvordan skal vi prioritere de offentlige midler,
som gives til forskning i Danmark? Hvor mange
midler skal universiteterne forvalte, og hvor
mange skal være konkurrenceudsatte? Skal
vi satse på grundforskning, anvendt forskning
eller begge dele på samme tid? Spørgsmålene
er mange, specielt i slutningen af året, hvor
politikerne forhandler om næste års finanslov.
De seneste år har medført store ændringer i
bevillingsstrukturen for dansk forskning og for
universiteterne, som følge af omlægninger og
ikke mindst indfusioneringer af blandt andet
sektorforskningsinstitutionerne. I kølvandet
på disse ændringer er der et stort behov for at
(gen)overveje, om midlerne anvendes efter bedste hensigt, dvs. maksimerer både kvalitet og
kvantitet i dansk forskning og innovation. I 2013
ønsker Det Unge Akademi blandt andet at sætte
fokus på disse spørgsmål, herunder:
• Har vi i Danmark den rette balance mellem
fordelingen af midler til den grundvidenskabelige og den anvendte forskning?
• Bør/kan vi overhovedet skille disse to områder ad?
• Har de ”nye universiteter” en administrativ
sammensætning, der er afbalanceret i forhold til den videnskabelige medarbejderstab?
• Hvordan er forholdene på universiteter uden
for landets grænser?
• Hvordan og i hvilken grad dirigeres universiteternes administrationsgebyrer (overhead)
tilbage til forskningfacilitering?

DET UNGE AKADEMI

Samarbejdsudvalget består på nuværende tidspunkt af følgende
medlemmer: Jonathan Adams, Rebecca Adler-Nissen, Tais W.
Dahl (udvalgsformand),Vibe Gedsø Frøkjær, Sune Haugbølle,
Sune Lehmann, Anders Søgaard, Ala Trusina og Kristin Veel.

Samarbejdsudvalget
Foto: Mikkel Gerken
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Det tværfaglige samarbejde iblandt Det Unge
Akademis medlemmer er et af de fokuspunkter,
hvor Det Unge Akademi mener at skulle gøre
sig gældende. Vi mødes derfor for at diskutere
formål, ansvar og bud på aktiviteter i Det Unge
Akademi. Udvalget har især lagt vægt på at
sørge for, at møderne altid indeholder attraktive indslag, der kan få unge forskere til at rejse
langt for at deltage i møderne. Vi ser det som
vores formål:

Nye idéer fra
Samarbejdsudvalget

• at give hinanden inspiration og motivation til
egne projekter.
• at give unge forskere sparring på alverdens
problemstillinger i forskningsmiljøet.
• at give plads til på en uformel måde at diskutere vilde idéer og nye angrebsvinkler.
• at give plads til at diskutere forskningspolitik.
• at skabe et attraktiv miljø, hvor unge
forskere kan mødes, og hvor alle får ”noget
med hjem” fra hvert møde.

1. Sparring

For at kunne indgå i et meningsfuldt tværfaglig
samarbejde indså vi hurtigt, at vi måtte have
en bedre forståelse for hinandens forskning,
herunder også metoder, udfordringer og visioner. Derfor startede vi en præsentationsrunde
kaldet Grifforedrag. Det var og er hensigten, at
disse foredrag kan skabe grobund for ikke bare
interessante diskussioner under det efterfølgende smørrebrød, men også for genuint
tværfagligt samarbejde. Der er allerede eksempler på, at dette rent faktisk er lykkedes – nye
forbindelser og samarbejder har fundet fode
mellem forskerne – og netværk er blevet delt.
Nogle af foredragene er blevet filmet for senere
at blive lagt ud på Det Unge Akademis hjemmeside til inspiration for den yngre generation og
andre interessenter i den bredere befolkning.
Læs mere om grifforedragene på side 54.
Samarbejdsudvalget har i den første sæson
afprøvet et mere fokuseret initiativ for tværfagligt samarbejde internt i Det Unge Akademi.
Som en slags eksperiment arrangerede vi
et idéudviklingsseminar, hvor vi blandede
medlemmerne vilkårligt på tværs af akademisk
baggrund og gav dem til opgave to og to at finde
på et tværfagligt forskningsprojekt. Vi stillede
spørgsmålet til hinanden: ”Hvis vi to fik penge
til et fælles forskningsprojekt, hvad ville vi så
lave?” Seminaret blev afholdt på Dragsholm
slot den 10-11. maj 2012 og er beskrevet på
side 57.
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I samarbejdsudvalget har vi diskuteret tre
former for samarbejder, som vi vil søge at
implementere i fremtiden.

Vi vil støtte hinanden i idéfasen og udarbejdningen af ansøgninger ved at læse ansøgninger og
projektbeskrivelser igennem, for at udveksle,
udvikle og præcisere idéer som et led i at skabe
bedre forskningsansøgninger.

2. Kompetenceudvikling
Vi har fælles interesser i at forbedre kompetencer af anden karakter, som f.eks. formidling
og lederskab. Vi kan arrangere workshops med
fokus på disse temaer, f.eks: Hvordan bliver vi
bedre forskerledere? Hvordan formidler vi ”Den
Gode Historie”?

3. Samfundsudfordringer
Vi er gået igang med at identificere væsentlige
udfordringer i samfundet og for Danmark. Hvad
bliver samfundets største udfordringer i løbet
af de næste 20 år? Vi arbejder på en længere
proces, hvori diskussioner og foredrag med
oplægsholdere samt projektarbejde vil indgå.
Politikere, forfattere, forskere og kunstnere er
nogle af de meningsdannere, som vi har valgt at
lade os inspirere af. Et mål kunne være at skrive
et manifest, som kan offentliggøres og være
med til at ”brande” Det Unge Akademi.

4. Et fælles samarbejde.
Med inspiration i det kortlægningsprojekt, som
blev søsat dengang Videnskabernes Selskab
blev dannet, har vi diskuteret muligheden for at
angribe et bestemt samfundsmæssigt problem
tværfagligt og i fællesskab. Det kunne blive et
kortlægningsprojekt af en art. Det Unge Akademi kunne blive central katalysator og stå for
koordinering, således at mange forskere kunne
blive involveret. I processen med at identificere
samfundsudfordringer (3) søger vi at gå et
skridt videre. Vi har ligeledes diskuteret muligheden for at invitere private fonde til at byde ind
med forslag. Endnu forestår opgaven: “Hvordan
finder vi frem til det væsentlige problem, som
skal løses?”

DET UNGE AKADEMI

Internationalt
arbejde
Det Unge Akademi ønsker i de kommende år
at etablere og udvikle samarbejdet med unge
akademier i andre lande og på supranationalt plan.

I øjeblikket findes der 20 nationale unge
akademier i verden (se næste side). Blandt de
nyeste er Det Unge Akademi i Danmark, som
blev etableret i 2011. Det verdensomspændende
Global Young Academy blev etableret i 2010,
og for nylig er der oprettet et fælleseuropæisk
ungt akademi.
Et øget internationalt samarbejde skal understøtte Det Unge Akademis formålsparagraf ved

at bringe unge forskere i kontakt med andre
discipliner uden for eget fagområde, bygge
bro mellem forskning og samfund og påvirke
forskningspolitikken.
De fleste af de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, er globale: stigende
sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige
kløfter, befolkningstilvækst og klimaforandringer. Sådanne problemer forstås og løses

Løsninger på globale problemstillinger kræver internationalt
videnskabeligt samarbejde.

Foto: mag3737. (billedet er ikke et udtryk for, hvilke lande, der har etableret unge akademier)
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Lande med Unge
Akademier 2012.

bedst ved at samarbejde på tværs af fag- og
landegrænser, og ved at højne dialogen mellem forskere, politiske aktører og borgere på
tværs af landegrænser.

Unge Akademi den 25. november 2011. Her høstede vi, som led i vores opstartsfase, erfaringer
og inspiration fra henholdsvis en nystartet og en
mere etableret organisation.

Det forskningspolitiske landskab har også
forandret sig radikalt over de seneste år, ikke
mindst i kraft af etableringen af det europæiske
område for videregående uddannelse og det
europæiske forskningsråd. Disse supranationale forskningspolitiske strukturer har ikke kun
effekt på det europæiske forsknings- og uddannelsesklima, men også på ikke-EU medlemsstater. Et europæisk og internationalt samarbejde vil give en bedre platform til at kunne
påvirke forsknings- og uddannelsespolitikken,
uanset om det gælder at påvirke prioriteringen
af forskningsområder eller kriterierne for bedømmelse af forskningskvalitet, eller at støtte
unge forskere fra hele verden i deres akademiske udvikling og karriere.

Det næste skridt er at deltage i et to-dages
symposium, ’Shaping the Future of Young Academies’, i Amsterdam 31. oktober –1. november.
Det overordnede formål med symposiet er at
undersøge hvilke områder, der med fordel kan
etableres et internationalt samarbejde på, og
hvordan et sådant samarbejde skal se ud. Et
andet formål er at dele erfaringer og ’bestpractice’ med henblik på at etablere nye nationale
akademier. For Det Unge Akademi deltager
Anna Kristina Hultgren. Hun holder ligesom
deltagerne for de andre nationale akademier et
kort oplæg om erfaringerne med etableringen
af Det Unge Akademi i Danmark.

Første skridt i Det Unge Akademis internationale samarbejde var et seminar med deltagelse
af repræsentanter fra det svenske og det tyske

Medlemmer af Det Unge Akademis
Internationale Udvalg er Kristin Veel,
Sune Haugbølle og Anna Kristina Hultgren.
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Et fællestræk for de unge
forskere i Det Unge Akademi
er en brændende lyst til at gå
på jagt efter det, vi endnu ikke
forstår. Det er begejstringen for
at finde ud af noget nyt snarere
end det opnåede resultat, der
driver os videre.

Grif
foredrag
For at lære hinanden at kende og for at undersøge muligheder for tværfagligt samarbejde,
besluttede vi at holde korte foredrag for hinanden om vores forskning. Målet med foredragene
er at lægge en bred tværfaglig angrebsvinkel,
som vil kunne åbne op for videnskabelig dialog
mellem medlemmerne og åbne op for tværfaglige samarbejder. Navnet grif-foredrag stammer fra fabeldyret i vores logo.

Foredragsholderne medbringer en genstand,
der symboliserer deres forskning. Disse
genstande indgår i Grifkabinettet, vores eget
kuriositetskabinet eller forundringskammer. I
modsætning til det traditionelle videnskabelige
foredrag, fokuserer grif-foredragene på videnskabelig metode, en spændende problemstilling
og fremtidige udfordringer snarere end på de
opnåede resultater.

Grif-foredragene er blevet videofilmet og klippet af Iben Schmidt fra Ishot Production.
Nogle af videoklippene kan ses på Det Unge Akademis hjemmeside.
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EKSEMPEL FRA
FOREDRAGENE

Rubina Raja
Lektor, Institut for Kultur og Samfund
- Klassisk Arkæologi

Hvert foredrag berører
tre elementer:

Denne mønt fra det antikke Characmoba i Jordan viser på den ene side et portræt af en hersker og på den anden side en siddende mandlig
kultstatue, der er placeret overfor en stiliseret
kultstatue, der står på et offerbord. Dette motiv
er interessant, da kultstatuer der interagerer
med andre kultstatuer ikke er et særlig kendt
motiv i billedsproget i den antikke verden. Mønten er et eksempel på, hvorfor det kan bryde ny
grund - i dette tilfælde indenfor religions- og
ritualudøvelse i antikken - at beskæftige sig
med ikonografi. Analyse og fortolkning af billedsprog, dets symboler og ikoner, er et af de
forskningsområder, som jeg brænder for.

1.
Hvad brænder du for at vide i din forskning?

2.
Hvilken metode bruger du?

3.
Hvad er en udfordring i din forskning?
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Aktiviteter i 2011-2012

Foto: Mikkel Gerken

Internationalt
akademimøde
Den 25. november 2011havde Det Unge Akademi inviteret repræsentanter fra Sveriges Unga
Akademi og Die Junge Akademie i Tyskland til
seminar og erfaringsudveksling.
	Sveriges Unga Akademi er ligesom det
danske en nystartet institution mens Die
Junge Akademie har eksisteret i lidt over 10 år.
Repræsentanterne for de to akademier kunne
bl.a. berette om baggrunden for oprettelsen, finansiering samt den praktiske tilrettelæggelse
af arbejdet og hidtidige projekter.
	Mødet med de svenske og tyske unge akademier var et godt afsæt for det videre arbejde
med Det Unge Akademis vedtægter, idet man
kunne hente inspiration og lære af de andre
erfaringer.
Forhåbentlig er fundamentet også lagt for et
fremtidigt samarbejde akademierne imellem.
	Læs mere om Sveriges Unga Akademi på
www.sverigesungaakademi.se og Die Junge
Akademie på www.diejungeakademie.de.

Forskningens Døgn
Forskningens Døgn er en landsdækkende
videnskabsfestival, som afholdes hvert forår
for at give offentligheden et indblik i forskningens verden. Den 19. april 2012 afholdt Det
Unge Akademi og Videnskabernes Selskab to
sideløbende arrangementer i Videnskabernes
Selskabs lokaler. Formidlingsudvalget stod for
organiseringen af Det Unge Akademis indslag,
hvor seks af medlemmerne præsenterede
en serie af foredrag ud fra hver deres faglige
ekspertiseområde. Foredragene var organiseret omkring to tværgående temaer, ”Den
opmærksomme hjerne” og ”Syn på verden”,
som blev belyst fra forskellige videnskabelige
perspektiver.
Petrine Wellendorph lagde ud med en
farmakologisk vinkel på ”Den opmærksomme
hjerne” og fortalte om de kemiske signalstoffer
i hjernen, som kan udnyttes til lægemidler, men
også misbruges i nattelivet. Thomas Habekost
fulgte op med et neuropsykologisk foredrag,
hvor tilhørerne blandt andet fik prøvet, hvordan
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Forskningsformidlingsseminar
i Carlsberg Akademi, november
2012
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deres evne til at være opmærksomme kan
testes og kvantificeres. Kristin Veel afsluttede
denne session med et perspektiv hentet fra
humaniora. Med eksempler fra kunst, film og
litteratur beskrev hun, hvordan den kulturelle
opfattelse af opmærksomhed har ændret sig
gennem tiderne, for eksempel i forbindelse
med de store omvæltninger ved industrialiseringen i det 19. århundrede.
	I den anden halvdel af arrangementet gjaldt
det ”Syn på verden”. Emil Bjerrum-Bohr repræsenterede det naturvidenskabelige område og
fortalte om, hvordan fysikkens verdensbillede
har udviklet sig gennem historien - en videnskabelig udviklingsproces, der også er meget
levende i dag. Rubina Raja førte diskussionen
tilbage til antikken og beskrev nogle af de myter
om verdens tilblivelse, som dengang fandtes i
Middelhavsregionen, og hvorledes de prægede
verdensbillederne. Det historiske perspektiv blev afrundet af Jonathan Adams, der tog
udgangspunkt i danske tekster fra middelalderen og beskrev pudsige eksempler på datidens
forestillinger om fremmede verdensdele og
fantasivæsner.
Foredragene blev gentaget flere gange, så
mange gæster fik mulighed for at høre dem i
løbet af dagen og aftenen.
Vores opfattelse var, at den tværvidenskabelige form fungerede glimrende og Det Unge
Akademi regner med at deltage i Forskningens
Døgn fremover.

Forskningsseminar
på Dragsholm slot
Seminaret blev afholdt på Dragsholm Slot den
10.-11. maj, 2011. Idéen var simpel, og måske
lidt naiv: Det Unge Akademi bestod på det
tidspunkt af 16 unge forskere. Vi kommer hver
især med vores værktøjstaske, vores viden om
eget og andre forskningsfelter og en masse
selvtillid og kreativitet. Hvad skal der til for at
udvikle forskningsidéer, der går på tværs af
eksisterende forskningsfelter? Kan et tilfældigt
udvalgt par udvikle noget interesserant lige nu
og her, hvis man spærrer dem inde i et rum i en
times tid?
Den første dag blev akademimedlemmerne i
tre omgange sat sammen med andre, tilfældigt
udvalgte medlemmer. Idéudviklingen begyndte
allerede i bussen på vej hen over Sjælland. Fra
tidlig morgenstund begyndte de første par at
diskutere de første idéer. I første runde fik man
rimelig god tid, i sidste runde kun tre kvarter.
Og hen på formiddagen kunne medlemmerne
præsentere femten forskningsidéer. Præsenta-
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tionerne var mundtlige oplæg begrænset til ét
minut. Idéerne blev præsenteret under følgende
titler:
1.		Låneords indflydelse på sprogets struktur
betinget af sociokulturelle faktorer
2.		Automatisk tekstprofil: forfatterattribuering
og stilgruppering
3.		 DNA-digging
4.		 Udvikling i netværksstrukturer i de arabiske
opstande
5.		Sammenhæng mellem ADHD og kreativitet
6.		 Kulturkamp i Mellemøsten og i Norden
7.		 Dannelse af sociale normer
8.		Learning to identify risks of depression
9.		Euforikultur - før, nu og i fremtiden
10.		Øjet i det høje
11.		 Fjendebilleder gennem tiden - hvorfor
hader man folk, man ikke kender?
12.		Automatisk bordplanlægning – eller Optimeret gruppedannelse
13.		 Parallel PET-screening
14.		Naturkonstanter og liv
15.		Sprogets temperaturtilstande: Bias-korrigering ved høje temperaturer
Seks af forskningsidéerne blev valgt ud (4, 9,
10, 12, 13 og 15), og idéerne blev videreudviklet i firemandsgrupper om eftermiddagen.
Sent om aftenen blev de videreudviklede idéer
præsenteret i form af mundtlige oplæg (ca. 15
minutter). Medlemmerne fordelte sig herefter
endeligt på tre forskningsidéer; Udvikling i
netværksstrukturer i de arabiske opstande,
Automatisk bordplanlægning – eller Optimeret
gruppedannelse og Parallel PET-screening.
Dagen blev sluttet af med et oplæg ved forskerservicemedarbejdere fra Syddansk Universitet
og Københavns Universitet, som skulle vejlede
os i hvilke forskningsmidler, der kunne søges til
de udviklede “bottom-up” projekter.
På andendagen udviklede de tre grupper
mere detaljerede interessetilkendegivelser på
baggrund af de forskellige forskningsidéer.

Debatmøde om unge forskeres
karriereveje
Det danske akademiske system adskiller sig
markant fra en række andre lande, hvad angår
de karriereforløb, der tilbydes unge forskere i
starten af deres uafhængige karrierer. Mange
lande, specielt USA, anvender i udtalt grad
såkaldte tenure-track systemer, hvor unge
forskere efter en skarp indledende udvælgelse
rekrutteres ind i veldefinerede (og finansierede) forløb af ca. 4-6 års varighed, hvor den
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unge forsker kan få ro til at opbygge sin egen
forskningsprofil og gruppe. I slutningen af
forløbet afgør en vurdering på en række succeskriterier, om den unge forsker kan tilbydes
fastansættelse. Det danske system er derimod
karakteriseret af korte og usikre ansættelser
med manglende klarhed omkring kriterier og
tidshorisonter for fastansættelse. Systemet
er desuden meget bundet op på, at forskerne
kan skaffe bevillinger fra ekstern side (både
statslige og private fonde) og det er langt fra
ualmindeligt, at de første år af en forskers uafhængige karriere bruges på at forsøge at skaffe
finansiering til sine projekter, herunder specielt
til at betale sin egen løn.
Det skal dog siges, at der ikke foreligger nogen
grundige undersøgelser af, hvorvidt denne
”danske model” er konkurrencedygtig i forhold
til de karriereforløb, som tilbydes i andre
lande, hvis man kigger på det videnskabelige
output, som forløbene genererer. Hvad der
dog er helt klar evidens for, er, at modellen
for manges vedkommende resulterer i store
karrieremæssige usikkerheder, og at specielt
kvindelige forskere af denne grund fravælger
en forskerkarriere på universiteterne. Dette
faktum, i sammenhæng med en stadigt stigende mobilitet af forskere rent internationalt,
gør, at danske universiteter sandsynligvis bliver
nødt til at strømline deres karriereforløb, så de
bliver attraktive nok til at kunne fastholde de
bedste danske forskertalenter, samt tiltrække
højt kvalificerede udenlandske forskere. Der er
ingen tvivl om, at fremtidens forskere vil være
tilbøjelige til at vælge de steder, som tilbyder de
bedste betingelser for etablering af forskergrupper, herunder specielt at forløbene er
lange nok til at udgøre en rimelig base for f.eks.
at stifte familie, hvilket for manges vedkommende falder sammen med overgangen til at
blive uafhængig forsker. Kort sagt, det er måske
naivt at tro, at ret mange af verdens bedste
unge forskere vil finde det attraktivt at tage en
stilling i Danmark i f.eks. to år uden nogen klar
ide om, hvad der skal ske bagefter.
Af ovennævnte årsager er behovet for at indføre
tenure-track lignende systemer på danske
universiteter betydeligt, og derfor havde Det
Unge Akademi inviteret repræsentanter fra de
3 største danske universiteter (Københavns
Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk
Universitet) med ansvar for talentudvikling til
en debat omkring emnet. Desuden deltog en
repræsentant for Carlsbergfondets bestyrelse
for at give et indblik i de private bevillingsgive-

res synspunkter på dette område.
Debatmødet blev afholdt den 13. juni 2012. Det
Unge Akademis Forskningspolitiske Udvalg
bød velkommen hvorefter Christian Schultz
talte om Københavns Universitets planer for
et tenure-track-system. Derefter fortalte Jes
Madsen og Henrik Pedersen om henholdsvis
Aarhus Universitets og Syddansk Universitets
tiltag for unge forskeres karrieremuligheder.
Endelig kunne Søren-Peter Olesen berette om
Carlsbergfondets indstilling til samme.
I løbet af den efterfølgende debat blev det klart,
at det tilsyneladende var første gang, at dette
emne blev diskuteret i et forum med repræsentation fra de ovennævnte universiteter, og at
der var betydelige holdningsmæssige forskelle
universiteterne imellem. Mens man på Københavns Universitet var temmelig langt med
implementering af konkrete planer omkring
tenure-track systemer, var Aarhus Universitet
stadig i en ideudviklingsfase men tilkendegav
dog, at man havde klare intentioner om også
at etablere et sådant karrieresystem. Syddansk Universitet gav i højere grad udtryk for,
at systemet allerede blev praktiseret implicit i
form af ansættelsesforløb i forbindelse med opnåelsen af større forskningsbevillinger. Det blev
ikke klart meldt ud, hvordan universiteterne
havde forsøgt at få en klar finansieringsmodel
for deres tenure-track modeller.
Med delvis baggrund i ovennævnte arrangement skrev medlemmer af Det Unge Akademi
efterfølgende en kronik i Universitetsavisen
(Københavns Universitet).
I det forskningspolitiske udvalg har vi en klar
intention om at fastholde vores engagement i
debatten om talentudvikling i Danmark. Som
første trin på vejen mod et større og bredere
debatarrangement inden for dette område til
mulig afholdelse i 2013, inviterede udvalget
d. 19 november 2012, som led i et to-dages
DUA-seminar, Marie-Louise Nosch (næstformand i Danmarks Forskningspolitiske Råd
- DFPR) til at holde et oplæg om DFPRs syn
på dansk forskning anno 2012 med fokus på
talentudvikling. Oplægget og den efterfølgende
diskussionen berørte igen problematikker
med rekrutteringsprocedurer og en tilsyneladende manglende bredde i forbindelse med
stillingsopslag på universiteterne. Desuden
diskuteredes styrker og svagheder i den danske
forskningsmodel.
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Forkningsformidlings-seminar
på Carlsberg Akademi
Formidlingsudvalget har som ét af sine satsningsområder valgt at fokusere på formidling
til elever på gymnasialt niveau. Emnet Almen
Studieforberedelse (AT), som blev indført ved
den nye gymnasiereform, giver eleverne mulighed for at arbejde på tværs af flere fag og synes
et oplagt område, hvor Det Unge Akademis
medlemmer vil kunne byde ind med konstruktivt tværfagligt forskningsbaseret formidling. Til
trods for at ATs målsætninger lyder attraktive,
bliver emnet af mange gymnasielærere og
elever opfattet som problematisk. Dette bl.a.
fordi der ikke er allokeret timer til emnet, men
det i høj grad finder sted i andre fags timer og
samtidig er et emne, som eleverne skal have
alle tre år. På denne baggrund – det grundlæggende krav om tværfaglighed i AT og problema-

i stigende grad også som netpublikationer. De
holdt et oplæg om deres forskellige initiativer,
især var der fokus på deres nye webbaserede
fagportaler. Fagportalerne er dynamiske platforme, der skal indeholde stof til en række fag,
der undervises i i gymnasiet.
	Efter gruppearbejde, om hvorledes Det Unge
Akademi som et tværfagligt organ kan byde ind
med læringsmateriale til emnet AT, blev det
besluttet, at vi vil stå i spidsen for en ny fagportal til emnet AT; eventuelt i samarbejde med
Gyldendal.
Fagportalen skal indeholde en tematisk, en
metodisk samt en kernefaglig søjle. Derudover
vil Det Unge Akademi arbejde for at få inkorporeret dynamiske elementer så som video-interview og samtaler mellem forskere om relevante
emner og andre relevante materialer. Det tema,
som Det Unge Akademi besluttede at arbejde

Foto: Mikkel Gerken

Det tværvidenskabelige
samarbejde er i fokus i Det
Unge Akademi arbejde.

tikken med at få det integreret i gymnasieundervisningen – besluttede formidlingsudvalget
at arrangere et seminar med fokus på AT, og på
hvorledes Det Unge Akademi vil kunne byde ind
med innovativt læringsmateriale. Formidlingseminaret fandt sted 19. og 20. november 2012
på Carlsberg Akademi.
	Til seminaret havde Det Unge Akademi inviteret fagkonsulenten for AT, Bent Fischer-Nielsen, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til
at holde et oplæg om AT-forløbene i gymnasiet
samt om hvilke udfordringer og muligheder,
der er omkring AT. Det blev klart, at kravet om
tværfaglighed i AT volder mange både elever og
lærere problemer, og at der ikke er afsat større
ressourcer til at udvikle emnet.
Der var ligeledes inviteret to forlagsredaktører fra Gyldendal. Forlaget udgiver en del
materiale til gymnasier, både i trykt form, men
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videre med, blev ”Løgn”. Temaet kan belyses fra
mange forskningsvinkler, såvel naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige. Det giver mulighed for samarbejde mellem
en del af Det Unge Akademis medlemmer og
kan på denne måde være medvirkende til at
udvikle det interne fokus på tværfaglighed.
	En arbejdsgruppe bestående af Thomas
Bjørnskov Poulsen, Pia Quist og Rubina Raja
blev nedsat. Arbejdsgruppen vil blandt andet
undersøge mulighederne for et samarbejde
med Gyldendals lærebogsafdeling. Den brede
opbakning til projektet i Det Unge Akademi
tegner lovende for, at konceptet kan søsættes i
løbet af 2013. Det er forhåbningen, at initiativet
kan bringe forskningen ud over kanten til unge
i gymnasierne samt placere Det Unge Akademi
som et aktivt organ i den danske forskningsformidlingsverden.

DET UNGE AKADEMI

VEDTÆGTER

FOR DET UNGE AKADEMI

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.

grundforskere med forskningsbase i Danmark.
Den nærmere indvalgsprocedure fastsættes i en
forretningsorden.

§ 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, 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
og tværvidenskabeligt forum for unge

62

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.
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 medlemssmøder 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. 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. 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

I.
VALG AF RÅDSFORMAND
OG RÅDSNÆSTFORMAND

II.
REPRÆSENTANTER

III.
INDVALG AF NYE
MEDLEMMER

(jf. § 5 i Vedtægterne)

(jf. § 6 i Vedtægterne)

(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. I
opbygningsperioden startes med en gruppe
på 16 det første år, og otte i de følgende fire
år. I år 5 vil der således være et overskud af
medlemmer, som dog vil udjævnes efter år 6.

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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Indvalgsmodel 40 medlemmer
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
År 7

(2011/12)
(2012/13)
(2013/14)
(2014/15)
(2015/16)
(2016/17)
(2017/18)

16
24 (+8)
32 (+8)
40 (+8)
48 (+8)
40 (–16, +8)
40 (–8, +8)

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.

BILAG / ÅRSSKRIFT 2012

IV.
DET UNGE AKADEMIS RÅD
OG UDVALG

V.
REGNSKABSVÆSEN
(jf. § 9 i Vedtægterne)

(jf. § 5-9 i Vedtægterne)

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.

§ 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. 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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Stk. 2.
Rådet udarbejder et budget, som godkendes blandt
Det Unge Akademis medlemmer og danner grundlag
for rådets økonomiske dispositioner.

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.
Medlemmerne tildeles et femårigt medlemskab, og der
optages otte nye medlemmer hvert år.

