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

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af formand, næstformand og tre
udvalgsrepræsentanter. I 2013 bestod Rådet af:
Formand
Rubina Raja
Næstformand
Thomas Bjørnskov Poulsen
Udvalgsrepræsentanter
Forskningspolitisk Udvalg
Jacob Sherson
Formidlingsudvalget
Rikke Schmidt Kjærgaard/Alicia Lundby
Samarbejdsudvalget
Tais Wittchen Dahl
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FORORD

Det Unge Akademis tredje sæson fra januar 2013 til december 2013 har været travl. I løbet
af en relativ kort periode, har vi i Det Unge Akademi fået en lang række aktiviteter op at
stå. Disse involverer både løbende arrangementer men ligeledes tiltag, som foregår i de tre
udvalg for forskning, formidling og samarbejde samt i specielt nedsatte ad hoc udvalg.
Udover faglig excellence og nytænkning er engagement det, der er kendetegnende for Det
Unge Akademis medlemmer. Et sådant engagement kan give sig udslag på mange måder
og medlemmerne formår både samlet, i mindre grupper og alene at blive hørt på en lang
række områder inden for forskningspolitik, formidling af vores forskning samt naturligvis i
forbindelse med vores forskningsområder.
Det fantastiske ved at være med til at starte noget nyt op, som Det Unge Akademi jo
stadig er, er ansvaret og friheden til at forme en dagsorden, som vi i Akademiet gerne
vil kendes for. Vi har derfor bl.a. arbejdet på målrettet at komme ud med holdninger til
forskningspolitiske emner, hvilket vi har formået. Vi mener, at Det Unge Akademi er et
forum, som qua dets interdisciplinære sammensætning gør en forskel i den danske debat
omkring for eksempel universiteternes udvikling og forskningspolitik. Det Unge Akademi
giver medlemmerne mulighed for i et tværfagligt forum at diskutere forskningspolitiske
emner på et bredt og detaljeret grundlag. Dertil kommer, at medlemmerne kommer fra
flere danske universiteter og dette tilfører vores blik på det danske universitetslandskab
andre dimensioner. Vi håber at fortsætte og styrke vores engagement på denne front i de
kommende år.
Initiativerne, deres sigte og omfang, har været mangfoldige. Blandt de mange tiltag, som
I kan læse mere om på de følgende sider, kan fremhæves forskningspolitiske debatter
og nationale ph.d-seminarer, tværfaglige undervisningsforløb og forelæsningsrækker
samt et digitalt kortlægningsprojekt. I vores formidlingsindsats har vi målrettet sigtet
mod transitionsperioder mellem gymnasieskolerne og universitetet samt mellem ph.d.
og postdoc niveau. Det Unge Akademis tværfaglige profil gør det oplagt for os at indgå
i formidlingen omkring udfordringer i sådanne transitioner. Det giver os ligeledes
muligheden for at bringe vores forskning ud over kanten på tværs af fag- og aldersgrænser.
Vi vil fortælle om det, vi brænder for – både i detaljen og i det helt store perspektiv – med
fokus på problemløsningen og processen omkring denne, som er forskningens kerne,
uanset om der er tale om humanistisk eller naturvidenskabelig forskning.
Internt i Det Unge Akademi har vores fokus været højnelse af forståelsen for vores
forskellige fagligheder og måder hvorpå vi kan få bragt disse i spil med hinanden på en
innovativ måde. Dette er bl.a. blevet afprøvet gennem vores årlige efterårsseminar, som
blev afholdt i oktober på Carlsberg Akademi.
2013 har på mange måder været et ekspansionens år – og vi ser frem til et endnu mere
aktivt 2014!

Rubina Raja
FORMAND
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GLIMT FRA
SÆSONEN
2013
I 2013 har vi, udover vores månedlige møder,
som afholdes den første onsdag i hver måned,
afholdt en lang række andre arrangementer,
både internt i Det Unge Akademi og for en
bredere offentlighed. Aktiviteterne er for en stor
dels vedkommende udsprunget af udvalgsarbejde i Det Unge Akademis tre udvalg for
henholdsvis forskningspolitik, forskningsformidling og tværfagligt samarbejde. Men der
er også initiativer, som er udviklet på tværs af
udvalgene.

DET UNGE AKADEMI BRÆNDER FOR
FORSKNINGSFORMIDLING
Et udvalg bestående af Thomas Poulsen, Pia
Quist, Rubina Raja og Kristin Veel har på baggrund af input fra hele Akademiet udarbejdet
et konceptforslag og oplæg til samarbejde med
forlaget Gyldendal omkring et nyt undervisningsforløb rettet mod AT (Almen Studieforberedelse) i gymnasieskolen. Det Unge Akademi ser
bl.a. gymnasieelever, som en oplagt målgruppe
for vores forskningsformidling. Samarbejdet
med Gyldendal skal udmønte sig i en webbaseret undervisningsportal, som er et nyt
ekspansionsområde for Gyldendal. Temaet, der
arbejdes med, og som formår at samle hele Det
Unge Akademi, er ”Løgn og Sandhed”. Arbejdet
med dette tema sker i mindre - meget tværfaglige - grupper.
I forlængelse af vores formidling til gymnasieskolen har vi ligeledes planlagt en forelæsningsrække, der påbegyndes i januar 2014. Her

vil medlemmer af Det Unge Akademi fortælle
om deres forskning, deres vej ind i forskningen
og hvorfor forskning er spændende. For at
komme ud til så mange som muligt, afholdes
der en række foredrag både i Videnskabernes
Selskab i København samt på AIAS, AU. Det er
spændende, hvorledes denne foredragsrække
vil blive modtaget i gymnasieskolerne og af nye
universitetsstuderende.
Som et led i vores formidlingsstrategi har vi
ligeledes igangsat en afsøgning af mulighederne for på sigt at implementere et koncept,
der kendes i USA som ”Science Club”. Dette
er en non-profit institution, som formidler og
implementerer undervisning uden for skoletid
til elever, der gerne vil lære mere om naturvidenskab. Et af de interessante aspekter er,
at der etableres en såkaldt mentor-kæde, der
strækker sig helt fra universiteternes bachelorniveau og ned til indskolingsniveauet i folkeskolen. Konkret arbejder formidlingsudvalget,
repræsenteret ved Rikke Schmidt Kjærgaard og
Petrine Wellendorph, nu på at afprøve konceptet
i pilotform, i første omgang på to skoler. Det er
meningen, at projektet skal tilpasses det danske undervisningssystem og på sigt ikke kun
omhandle naturvidenskaberne, men også de
humanistiske fag. De to ”pilotskoler” skal vise
om et sådant tiltag, som i høj grad er baseret på
frivilligt arbejde, er gangbart i Danmark. Ideelt
set kunne initiativet være et godt supplement til
undervisningen i folkeskolen samt være et nyt
bidrag til dansk forskningsformidling.
FOTO: LARS SVANKJÆR
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Det Unge Akademi har i 2013 været aktivt
på rigtig mange fronter og vores virke har
været præget af det, vi står for: nemlig
engagement – engagement i forskningen,
i forsknings- og universitetspolitik,
i formidlingen af forskningen til
omverdenen og i at øge den tværfaglige
forståelse. De følgende sider giver et
overblik over sæsonens aktiviteter.
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TVÆRFAGLIGHEDEN
ER VORES STYRKE
Vi skød 2013 i gang med et seminar, som medlemmer af samarbejdsudvalget, Tais Dahl, Sune
Lehmann og Anders Søgaard, organiserede,
omhandlende muligheden for at foretage en ny
kortlægning af det digitale Danmark. Et projekt
af denne type har potentialet til at udnytte Det
Unge Akademis tværfaglige styrker. Tor Nørretranders var inviteret til at holde et foredrag
ved arrangementet, som på mange måder
har været med til at forme dagsordenen for
Samarbejdsudvalgets hovedtema i 2013, nemlig
”Big-data”: hvordan håndteres sådanne data og
hvordan kan man udnytte deres potentiale til at
forbedre det danske samfund.
Et tilbagevendende element i vores møder har
været de såkaldte Grif-foredrag (navnet er
afledt af Det Unge Akademis logo, der indeholder en grif)som er korte præsentationer af
medlemmernes forskningsområde og deres
forskningsudfordringer. Disse foredrag bidrager
til at åbne for tværfaglig dialog og sørger for,
at alle medlemmer af Det Unge Akademi får
et indblik i hinandens forskning. Dette skaber
potentiale for fremtidige samarbejder, ligesom
det åbner for dialog mellem fagligheder, der
ikke normalt støder på hinanden.
I februar afholdt Det Unge Akademi og Videnskabernes Selskab et fællesmøde, arrangeret

af de to institutioner i fællesskab. Mødet,
der tog form som debatmøde, havde temaet
”Ansvarlighed i forskningen”. Fra Det Unge
Akademi bidrog Emil Bjerrum-Bohr med et
oplæg om ansvarlighed og risikovurdering
ved forsøg i fysikken og Sune Lehmann med
et oplæg om etik ved indsamling af personfølsomme data. Der var fra begge fora stor
opbakning til mødet. Det Unge Akademis
medlemmer er glade for muligheden for at
mødes med medlemmer fra Videnskabernes
Selskab – både til debat og i forbindelse med
det sociale samvær efter mødet.

FORSKNINGSPOLITIK –
EN GRUNDPILLE I DET UNGE
AKADEMIS ARBEJDE
Forskningspolitisk Udvalg igangsatte i starten
af året en række forskningspolitiske debatter
ud fra udvalgte temaer, som medlemmerne på
skift tog sig af at sætte sig ind i og præsentere
for hele Akademiet. Ideen med denne debatrække var at igangsætte en mere tilbundsgående dialog og debat omkring en række
aktuelle emner, så som tenure track, elite- og
talent uddannelsesspor samt kønsfordeling i
universitetsverdenen. I flere tilfælde har debatterne resulteret i indlæg i den skrevne presse
og Det Unge Akademi var også repræsenteret
ved Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske Årsmøde, hvor Thomas Poulsen, Rubina
Raja og Jacob Sherson bidrog med et oplæg
FOTO: MIKKEL GERKEN
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til postdoc – karriereplanlægning, strategier
eller tilfældigheder”. Til seminaret var der inviteret en række fremtrædende personer fra den
danske fonds- og forskningsrådsverden samt
ph.d-skole koordinatorer og -ledere, som præsenterede forskellige aspekter af, hvad der er
vigtigt at tænke på og forholde sig til, når man
som ung forsker påtænker at blive i universitetsverdenen efter en endt ph.d-grad. Desuden
deltog 2 medlemmer af Det Unge Akademi
med deres egne erfaringer med overgangen
fra ph.d. til postdoc. Seminaret blev efterfølgende evalueret og blev virkelig godt modtaget.
Desuden blev det omtalt i Magisterbladet som
en ”øjenåbner” for yngre forskere.

VELKOMMEN TIL
8 NYE MEDLEMMER

FOTO: MIKKEL GERKEN

omkring elite- og talentuddannelser på de
danske universiteter.
Samme gruppe bidrog med et oplæg om det
danske universitetssystem ved Symposium om
Akademisk Ledelse i Videnskabernes Selskab.
Det er andet år i træk, at medlemmer fra Det
Unge Akademi var inviteret til at give deres syn
på ledelsesudfordringer i den danske universitetsverden og det er en glæde, at Videnskabernes Selskab inddrager os i deres arrangementer på sådanne områder.

DET UNGE AKADEMI
FOR ÅBNE DØRE
Forskningens Døgn i maj måned blev afholdt i
fællesskab med Videnskabernes Selskab. Foredragene blev holdt i par, hhv. af et medlem fra
Det Unge Akademi og et medlem fra Selskabet.
I alt var der fem dobbeltforedrag, som også
er tilgængelige på Videnskabernes Selskabs
hjemmeside www.royalacademy.dk. Fra Det
Unge Akademi deltog Anna Kristina Hultgren,
Alicia Lundby, Thomas Poulsen, Rubina Raja
og Petrine Wellendorph. Arrangementet var
velbesøgt af gæster udefra og det er planen, at
deltagelsen i denne landsdækkende videnskabsfestival skal være en tilbagevendende
årlig begivenhed.
I maj afholdt Formidlingsudvalget et nationalt
ph.d.-seminar med titlen ” Overgangen fra ph.d.
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Ved mødet i september mødte de 8 nye medlemmer af Det Unge Akademi op for første
gang og blev modtaget under festlige rammer.
På mødet skulle alle medlemmer, både nye
og gamle, i meget kort form præsentere deres
forskning for de andre og alle tilhørere skulle
i et online-dokument kommentere på, om og
hvorledes de kunne associere deres forskning
til de andre medlemmers forskningsområder.
Denne øvelse dannede baggrund for sammensætningen af grupper til årets efterårsseminar, som bl.a. havde ”data-broer” som tema.
Til dette to-dages seminar, som blev afholdt
på Carlsberg Akademi, havde vi inviteret foredragsholdere fra en lang række institutioner
i Danmark, som arbejder med indsamling og
arkivering af data på stor skala. Disse foredrag
skabte stor debat og gav inspiration til videre
samarbejder og udviklingen af mulige fremtidige forskningsideer. Ved samme lejlighed
havde forskningspolitisk udvalg inviteret en
række fonds-, forskningsråds- samt universitetsledere for at komme i dialog med dem
om en række vigtige emner under hovedoverskriften ”forsker- og forskningsevaluering”
med særlig fokus på brugen af bibliometriske
indikatorer i forbindelse med ansættelse og
bevillinger. For Det Unge Akademi gav dette
mulighed for at udpege nogle områder, hvor vi
i det næste år gerne vil markere os med vores
holdninger.
Vi har i Det Unge Akademi haft et meget aktivt
år takket være vores engagerede medlemmer,
deres idérighed samt vilje til at gennemføre
projekter, som er blevet søsat. Det lover rigtig
godt for den kommende sæson.

DET UNGE AKADEMI

MEDLE
8
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EMMER
Det Unge Akademi består af 32 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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MIKKEL BILLE
ADJUNKT VED INSTITUT
FOR TVÆRKULTURELLE
OG REGIONALE
STUDIER, KØBENHAVNS
UNIVERSITET

Antropolog
Mikkel Bille

Antropolog
Steffen Dalgaard

”Min specifikke interesse i
belysning, som et vigtigt element
i den måde vi omgås hinanden,
blev vakt ved en strømafbrydelse i
København i 2003.”

“En udfordring ved mit
forskningsprojekt er at forstå
samspillet mellem sociale, politiske,
teknologiske og videnskabelige
argumenter.”

FAGOMRÅDE:

FAGOMRÅDE

Antropologi

Antropologi/videnskabs- og teknologistudier

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

Jeg arbejder inden for et forskningsfelt kaldet
materielle kulturstudier, der handler om den
måde, hvorpå mennesker skaber betydning,
bruger og formes af de ting, de omgives af. Jeg
er særligt interesseret i den rolle, ting fra den
nære fortid spiller. De ”samtidslevn” som netop
er blevet erklæret skadelige og umoderne ud
fra politiske, religiøse eller sundhedsmæssige
hensyn, men som mange personer stadig holder fast i af sociale årsager. Mit seneste projekt
handler således om overgangen fra glødepæren
til energipæren, og de kulturelle betydninger
belysning har ved at skabe stemninger.

Min dataindsamling foregår ved langvarige ophold blandt de personer og ting, jeg undersøger.
Jeg har mestendels fokuseret på beduiner i
Jordan og forholdet mellem livet i ørkenen og
i byerne, og den rolle kulturarv spiller. En stor
del af mit arbejde handler således om at bo
sammen med familier i ørkenen, spise sammen, sove sammen, rejse sammen, og igennem
interviews få indsigt i dagligdagen og deres
brug af visse ting.

Jeg har i de senere år primært arbejdet med
forståelser af staten samt af de politiske processer og styreformer, som indgår i opfattelser
af, hvad en stat ’er’ og hvad den ’skal gøre’ i
forhold til sine borgere. Det vedrører temaer
som demokratisering, men også hvordan
politiske debatter om klimaforandring og økonomi forandrer samfundsmæssige værdier og
værditilskrivning.
Teknologier spiller en væsentlig rolle i skabelsen af statens autoritet samt i demokratiseringsprocesser. Digitale optællingsformer tages
i brug fx til valg og folketællinger, og digitale
sociale medier har stigende indflydelse på
politisk tale og mobilisering. Jeg har tidligere
studeret dette i Papua Ny Guinea men er nu ansat på forskningsprojektet DemTech (www.demtech.dk), som undersøger brugen af digitale
teknologier i demokratisk øjemed særligt til evalg. Min forskning er baseret på en etnografisk
tilgang, der bygger på interviews kombineret
med observationer af menneskers handlinger
samt deltagelse i relevante begivenheder.
Samtidig arbejder jeg fortsat med at forstå især
handel med CO2-kreditter som en ny form for
værditilskrivning, der rykker ikke bare ved, hvad
der kan købes og sælges, men også ved vores
grundlæggende syn på ’naturen’. Dette er i sidste ende også et demokratisk spørgsmål, som
drejer sig om moralsk fordeling af ansvar og
definitioner af den ansvarlige medborger både i
Vesten og i resten af verden.

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2013

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2013

Udfordringen er, at langt de fleste ting, vi omgiver os med, enten tages for givet eller bliver
brugt til at udtrykke ting, vi ikke nødvendigvis
kan eller vil sætte ord på. At undersøge det
uudtalte og det, der tages for givet, kræver, at
man som forsker kan træde et skridt tilbage og
fokusere på det ualmindelige i det almindelige.

STEFFEN DALGAARD
LEKTOR VED CULTURE,
AESTHETICS,
ORGANIZATIONS
AND SOCIETY, ITUNIVERSITETET
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Historiker
Karen Gram-Skjoldager

Biolog
Eline Lorenzen

”Det er ofte nødvendigt at
indsamle tusindvis af sider
historisk dokumentation for at
kunne svare på de spørgsmål, jeg
er integresseret i.”

”At tale med folk, der anskuer
verden anderledes end mig selv,
giver en masse perspektiver på
mit arbejde og gør det hele mere
interessant.”

FAGOMRÅDE

FAGOMRÅDE

Historie

Biologi, evolution, naturhistorie, pattedyr, fossilt
DNA, genetik

KAREN GRAMSKJOLDAGER
LEKTOR VED INSTITUT
FOR KULTUR OG
SAMFUND, AARHUS
UNIVERSITET

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

Jeg forsker i internationale organisationer og
international ret i det 20. århundrede. I globaliseringens tidsalder spiller internationale institutioner en afgørende rolle som omdrejningspunkter for reguleringen af de hurtigt voksende
politiske, økonomiske og sociale relationer og
konflikter mellem og på tværs af staterne.
Jeg interesserer mig for, hvordan de europæiske stater – og især Danmark – historisk set
har brugt de internationale organisationer og
regimer til at forfølge deres nationale interesser, og hvordan de nye internationale regler og
rammer har været med til at omforme staterne
ved at indlejre dem i nye, tætte politiske, økonomiske, sociale og kulturelle netværk og fællesskaber. Jeg har bl.a. arbejdet med Folkeforbundet og udviklingen i diplomatiet som institution
og profession efter Anden Verdenskrig. For
tiden arbejder jeg med at kortlægge, hvornår
og hvordan Europaretten som en akademisk
disciplin og som en politisk tænkemåde kom til
Danmark i 1950’erne og 1960’erne.
De spørgsmål, jeg arbejder med, interesserer ikke kun historikere. Udviklingen hen
mod en tættere sammenfletning af nationale
og internationale autoriteter og kompetencer
interesserer også forskere inden for politologi,
antropologi, sociologi og jura – blot i et nutidigt
perspektiv. For at lave gode historiske analyser, henter jeg og mine historiker-kolleger en
masse inspiration fra disse nabodiscipliner.

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

I mit arbejde bruger jeg DNA til at forstå vilde
dyrs evolution og undersøger hvilke kræfter,
der har skabt - og igennem tiderne også udryddet - verdens biologiske mangfoldighed. Det
er et tværdisciplinært arbejde, der fusionerer
genetik med geologi, palæontologi, botanik,
økologi og klima.
Jeg har arbejdet med nulevende og uddøde
pattedyr i Afrika, Euroasien og Nordamerika.
Jeg er interesseret i at forstå, hvordan tidligere
tiders klimaforandringer har påvirket verdens
dyrearter og den stigende betydning af menneskers aktiviteter igennem de sidste 15.000
år. Arbejdet har et stort grundvidenskabeligt
og anvendelsesmæssigt potentiale. En indsigt i
fortiden giver os et videnskabeligt grundlag for
bedre at kunne sige noget om, hvordan verdens
nulevende arter vil klare sig i fremtiden under
en stadig større påvirkning fra miljø og mennesker.
Jeg har sammen med en kollega etableret
National Wildlife Forensics Facility på Statens
Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (www.wildlifeforensics.dk). Vores vision bag
faciliteten er en ambition om at anvende vores
videnskabelige ekspertise til at yde en dedikeret
indsats for bevarelse af naturens biodiversitet
både på lokalt og globalt plan.
ELINE LORENZEN
OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2013

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2013
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POSTDOC. VED UNIVERSITY OF CALIFORNIA
BERKELEY OG STATENS
NATURHISTORISKE
MUSEUM, KØBENHAVNS
UNIVERSITET
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Molekylærbiolog
Hussam Nour-Eldin

Historiker
Casper Sylvest

”Vi opfatter derfor os selv som
opdagelsesrejsende med en kæmpe
opgave foran os. Hvad laver alle
disse transportproteiner i planter?”

”Eksisterende faggrænser har godt
af at blive udfordret, særligt hvis
det sker med en vis ydmyghed.”

FAGOMRÅDE:

FAGOMRÅDE

Plantemolekylærbiologi/Bioteknologi

Historie og statskundskab

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

Jeg forsker i at forstå de transportprocesser,
der muliggør kommunikation mellem forskellige væv i planter. Dette søges afklaret på molekylært niveau, hvilket betyder, at vi forsøger
at identificere og karakterisere de gener, som
koder for hormon-transport-proteiner. Identifikation og karakterising af transport-proteiner
vil øge vores grundvidenskabelige indsigt i en
lang række vigtige biologiske processer inklusiv
hormonmedieret kommunikation.

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

HUSSAM NOUR-ELDIN
LEKTOR VED INSTITUT
FOR PLANTE- OG
MILJØVIDENSKAB,
KØBENHAVNS
UNIVERSITET

Planter er afhængige af at kunne transportere et væld af stoffer mellem forskellige væv.
Næringsstoffer og vand tages op fra jorden og
sendes til bladene, som omvendt laver sukker
via fotosyntesen og sender ned til rødderne.
Samtidigt sendes hormoner rundt for at kommunikere opfangede ændringer i omgivelserne
til væv langt væk, for at disse kan igangsætte
nødvendige reaktioner. Fx ”fortæller” rødderne
bladene, hvis der opstår vandmangel, så bladene lynhurtigt kan begrænse transpirationsraten for at bevare vand i planten.

CASPER SYLVEST
LEKTOR VED INSTITUT
FOR HISTORIE,
SYDDANSK UNIVERSITET

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

Mange væsentlige ideer og forestillinger er
blevet skabt og forandret gennem det 20.
århundrede. Et godt eksempel er den Kolde
Krigs historie. Her var kernevåben og ideologisk
konflikt med til helt gennemgribende at militarisere verdenspolitikken. Men en del af vores
nuværende verdensbillede – den blå planet,
klimaforandringer, etc. – var i vid udstrækning
også et produkt af militariseringen, der særligt
i USA finansierede meget af den forskning og
dataindsamling, der skabte alternative verdensbilleder, som har politisk betydning i dag. Det
samme gælder rumkapløbet, der jo gav os de
første billeder af kloden – billeder der har en
rig kulturhistorie.
For at forstå sådanne nogle begivenheder og
forløb må vi arbejde tværfagligt. Studiet af
politisk historie og international politik bliver
stærkere hvis det også forstår sig på visuelle
repræsentationer, på teknologiers sociale og
politiske effekter eller på videnskabshistorie.

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2013
OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2013
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Psykolog
Lotte Thomsen

Fysiker
Nikolaj Thomas Zinner

”De store spørgsmål her i livet
lader sig ikke fange eller besvare af
enkeltdiscipliner. ”

” Alting starter med en model eller
et billede af et system og nogle
dertil hørende ligninger, som kan
skrives ned og studeres.”
LOTTE THOMSEN
LEKTOR VED
PSYKOLOGISK INSTITUTT,
OSLO UNIVERSITET

FAGOMRÅDE PSYKOLOGI

FAGOMRÅDE

Social Psykologi og Udviklingspsykologi

Fysik

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

HVAD ER DIT FORSKNINGSFELT – KORT BESKREVET?

Mennesket er et grundlæggende socialt væsen.
Alle børn må lære at forstå - og holde styr på
- hvem der er venner eller fjender, ligemænd,
over- eller underordnede, og hvad det betyder
for, hvordan folk handler i forhold til hinanden.
Hvornår skal man dele med andre? hvornår bør
man følge en andens ordre eller lade være?
Sådanne sociale spilleregler bliver sjældent
diskuteret og fastlagt eksplicit i hverdagssituationer, så hvordan ved vi, hvilke spilleregler, der
gælder hvornår?

Jeg forsker i teoretisk fysik, nærmere bestemt i
samspillet mellem store og små systemer. Jeg
ser således på, hvordan vekselvirkninger mellem ganske få atomer (mere generelt legemer)
kan påvirke opførslen af store systemer med
mange atomer. Jeg bevæger mig mest i den
mikroskopiske verden, så jeg bruger som oftest
kvantemekanikken som mit udgangspunkt.

Internationalt har der været lidt af en revolution
inden for udviklingspsykologien de sidste 3-5 år,
hvor nye undersøgelser har vist, at babyer har
komplekse og sofistikerede begreber og forventninger om sociale relationer, længe før de
begynder at tale – begreber som de bruger til at
forudsige interaktioner, selv når der er tale om
figurer, de ikke har nogen tidligere erfaring med.
Mit forskningsprogram undersøger; om vi
koordinerer social interaktion ved hjælp af en
slags social grammatik, som består af universelle grundrelationer for fællesskab, hierarki,
og lighed; medfødt eller meget tidligt udviklet
forståelse for og opmærksomhed på disse
grundlæggende sociale relationer og hvordan
man genkender dem; et system for hvordan
man skal fortolke forskellige kombinationer af
forskellige slags sociale relationer. Vi undersøger desuden, hvordan denne relationelle
“grammatik” strukturerer og motiverer socialog politisk-psykologiske fænomener.

Det helt store og næsten filosofiske spørgsmål
er, hvor mange atomer, der skal til i et givent
system, før vi kan betragte det som et system
med ’mange’ partikler. En, to, tre, mange er en
ikke ualmindelig udtalelse, men i fysikken har
vi den store fordel, at vi kan gå kvantitativt til
værks i besvarelsen af dette spørgsmål. Svaret
får praktisk betydning, når man skal anvende
fysikkens love og teorier på konkrete systemer,
da der ofte hersker forvirring omkring, hvornår
man kan anvende teori, der er beregnet på få
legemer og hvornår man skal bruge metoder,
der antager, at systemerne består af mange
indbyrdes vekselvirkende legemer. Det ganske
fantastiske er, at man ved at bruge atomare
gasser ved meget lave temperaturer faktisk kan
lave forsøg, hvor man gradvist øger antallet af
atomer og studerer deres opførsel, således at
teoretiske forudsigelser og metoder kan testes
i laboratoriet.

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2013

NIKOLAJ THOMAS
ZINNER
LEKTOR VED INSTITUT
FOR FYSIK OG
ASTRONOMI,
AARHUS UNIVERSITET
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Biofysiker Ala Trusina
LEKTOR VED NIELS BOHR INSTITUTTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg undersøger respons-netværk med en
kombination af teoretisk modellering og
eksperimentelle målinger. Vi kombinerer en
fysisk tilgang til analyse og modellering af
dynamiske systemer med ”real-time”-målinger
af stress-induceret dynamik af gen-expression

i levende celler. Det er forskning på grænsen
mellem systembiologi og komplekse systemers fysik. Vi ønsker at forstå fællestræk ved
stress-systemerne, der dirigerer ”heat shock”,
”unfolded protein response”, proteasomestress fra amyloid-aggregering, jernmangel og
oxidativt stress.

Biofysiker Alicia Lundby
POSTDOC VED NNF CENTER FOR PROTEIN RESEARCH, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

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

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

Datalingvist Anders Søgaard
LEKTOR VED CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

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

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

Arkæolog Andres Dobat
ADJUNKT VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg er arkæolog og arbejder med emner
inden for de yngre perioder af den europæiske
forhistorie, dvs. jernalderen, vikingetid og tidlig
middelalder. Arkæologien giver os svar på
nogle af de helt grundlæggende spørgsmål om
den menneskelige kulturs oprindelse og for-
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andring 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 osv.
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Sociolingvist Anna Kristina Hultgren
LEKTOR VED CENTRE FOR LANGUAGE AND COMMUNICATION, THE OPEN UNIVERSITY, STORBRITANNIEN
FORSKNINGSFELT:

Som sociolingvist forsker jeg i sammenhængen mellem samfund og sprog. Jeg er især
interesseret i hvordan vores sprog og måde at
kommunikere på påvirkes af globaliseringen,
dvs. en række politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske forandringer, som har

gjort verden ”mindre”. I øjeblikket beskæftiger
jeg mig med årsagerne til og konsekvenserne af
internationaliseringen af nordiske universiteter
og de sproglige forandringer den medfører, dvs.
især en øget brug af engelsk.

Fysiker Emil Bjerrum-Bohr
LEKTOR VED NIELS BOHR INSTITUTTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

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

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

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

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

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

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

Centerleder for AU Ideas Center for Community Driven Research (CODER). Jeg undersøger
i mit teoretiske og eksperimentelle arbejde
kvantefysiske processer ved hjælp af ultrakolde
atomer med henblik på at udvikle kvanteteknologier som fx kvantecomputere. I det tværfag-

lige CODER arbejder vi på at udvikle online spil,
hvor almindelige mennesker kan være med til
at løse forskellige kvanteudfordringer.
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Filolog Jonathan Adams
AKADEMIFORSKER, INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK, UPPSALA UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

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

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

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

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

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

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

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

konsekvenserne, når selektionen foregår på et
niveau under vores bevidste opmærksomhed?
Hermed kortlægges overvågningens affektive
implikationer, som en vekselvirkning mellem
nødvendighed, frygt og begær, der gentolker
Big Brother, Panoptikonet og Slottet for det
21.århundrede.

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

Jeg er filosof og arbejder primært inden for erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi, men jeg er
også interesseret i sprog- og videnskabsfilosofi.
Mit arbejde består bl.a. i at kortlægge, hvordan forskellige empiriske resultater inden for
kognitiv psykologi kan belyse nogle traditionelt
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filosofiske problemstillinger. En af udfordringerne er at forstå, hvordan erkendelsesteoretiske
indsigter kan anvendes på konkrete problemer.
Fx er jeg interesseret i de roller, som ekspertudsagn kan og bør spille i samfundet.
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Molekylærfarmakolog Petrine Wellendorph
LEKTOR PÅ INSTITUT FOR LÆGEMIDDELDESIGN OG FARMAKOLOGI, KØBENHAVNS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeg forsker i, hvordan vi bedst viser naturvidenskabelige data visuelt, og er særligt fokuseret
på at udvikle integrerede metoder til billedbehandling af biologiske data. Min forskning
kombinerer naturvidenskabelige data fra standard laboratorieudstyr med noget af det bedste

software til animation og design. En af de ting
vi arbejder på er at kunne se samme data i
forskellige sammenhænge. Det kræver en
fleksibel visualiseringsplatform, der kan læse
og fortolke mange forskellige typer af data.
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Klassisk arkæolog Rubina Raja
PROFESSOR (MSO) VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

Jeg er klassisk arkæolog og beskæftiger mig
med mediterran arkæologi. Mine to primære
forskningsområder er portrætforskning og
urban arkæologi i den hellenistiske, romerske
og tidlig islamiske Nærorient (Mellemøsten).
Et specielt fokusområde er gravskulpturen fra

ørkenbyen, Palmyra i Syrien, som er det største
korpus af portrætter uden for Rom. Desuden leder jeg et udgravningsprojekt i Jerash, Jordan,
der beskæftiger sig med byudvikling over en
længere periode (1 årh. fvt. – 12. årh. evt.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Læge Tine Jess
FORSKNINGSLEDER VED STATENS SERUM INSTITUT OG ADJUNGERET PROFESSOR VED AALBORG UNIVERSITET
FORSKNINGSFELT:

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

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

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

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

logi primært via studier af raske mennesker.
Jeg arbejder med genetiske risikomodeller,
psykologiske modeller og hormonbiologiske modeller, fx en model som fokuserer
på, hvad medicinsk inducerede ændringer i
kønshormonniveauer gør ved hjernens biologi og funktion.
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FORSK
Fokus på vores
aktuelle forskning
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KNING
Medlemmerne af Det Unge Akademi er alle talentfulde
forskere inden for hver deres fagområde, og det er
forskningen der er i centrum for Det Unge Akademis
aktiviteter.
I de følgende artikler gives et indblik i medlemmernes
aktuelle forskning.
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Vores hjerteslag er en konstant i vores liv,
som vi alle er afhængige af. Variationer i
hjerterytmen spænder bredt: fra den gode
type, vi alle kender, når vi fx dyrker motion og
pulsen stiger, til den anden yderlighed, hvor
uønskede hjerterytmeforstyrrelser i værste
fald kan lede til pludseligt hjertesvigt og død.

HJERTETS
MOLEKYLÆRE
ARBEJDSHESTE
OG KONTROLLØRER
ALICIA LUNDBY

NOVO NORDISK FOUNDATION CENTER FOR PROTEIN RESEARCH, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jeg arbejder på at forstå mekanismerne, der
på molekylært plan kontrollerer hjerterytmen.
Både på den gode og den dårlige måde.
Det menneskelige hjerte slår cirka 100.000
gange om dagen. Hvert hjerteslag udgøres af en
sammentrækning af hjertemusklen, som bliver
kontrolleret af elektriske impulser. Hvis der
forekommer uregelmæssigheder i udbredelsen af de elektriske impulser, medfører det
hjerterytmeforstyrrelser, som kan variere fra
harmløse ekstra slag til dødbringende arytmier.
De elektriske impulser kan dog også genereres oftere, hvis der simpelthen er behov for, at
vores hjerte skal slå hurtigere.
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PROTEINERNE BAG ET ADRENALINKICK
Vi kender nok alle fornemmelsen af, at vores
hjerte begynder at slå hurtigt og hårdt, når vi
bliver forskrækkede eller får et adrenalinkick.
Men hvad sker der egentlig på molekylært
niveau i hjertet, når dette sker? Det har vi for
nyligt undersøgt.
Det sympatiske nervesystem er en af de vigtigste fysiologiske stimuli af det kardiovaskulære
system. Det er derfor vigtigt at belyse hvilke
proteiner, der bliver reguleret af det sympatiske
nervesystem, for at opnå en grundig forståelse
af de mekanismer, hjertet benytter for at regu-
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KONTROL MUS

β1AR STIMULEREDE MUS

β1-blokker β2-blokker

β1-aktivator

β1AR β2AR

β2-blokker

β1AR β2AR

Puls:
421±13 slag/min

Puls:
603±29 slag/min

Ekstraktion af proteiner fra hjerterne

Ph

Berigelse af fosforylerede peptider

Ph
Ph
Ph

Identifikation af:
4.246 proteiner
8.518 fosforylerings sites

Massespektrometri
LC-MS/MS

IDENTIFIKATION AF 670 PROTEIN FOSFORYLERINGER,
DER ER REGULERET VED Β1AR STIMULERING
EKSPERIMENTEL TILGANG TIL KORTLÆGNING
AF DET B-ADRENERGE SIGNALERINGSNETVÆRK I HJERTET.
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lere hjerterytmen. For at kortlægge præcist de
ændringer, der sker i hjertet, når pulsen øges,
har vi udført en omfattende analyse af proteiner
og deres fosforyleringssteder induceret ved
stimulering af β-adrenerge receptorer i hjertet.
Når de β-adrenerge receptorer aktiveres,
medfører det, at en række kinaser i hjertets
muskelceller får besked om, at de skal på
arbejde. Kinasernes arbejde består i at koble
fosfatgrupper på proteiner, hvilket påvirker proteinernes funktion. I mange tilfælde
fungerer protein fosforylering som en form
for ’tænd/sluk’ knap for proteinet, der altså
simpelthen dikterer, hvor aktivt proteinet er.
Fosforylering af et protein kan også påvirke,
hvor i cellen proteinet befinder sig, eller påvirke om proteinet ’taler sammen med’ andre
proteiner. I det studie, vi lavede, påvirkede vi
farmakologisk mus med enten β-blokkere,
som er stoffer, der hæmmer de β-adrenerge
receptorer, eller med stoffer der binder og
aktiverer de β-adrenerge receptorer. Efterfølgende isolerede vi hjerterne fra de to grupper
af mus og benyttede kvantitativ phosphoproteomics til at undersøge hvilke proteiner, der
var fosforyleret på præcis hvilke aminosyrer
i hjertet af de to grupper af mus. Med vores
forsøg kunne vi vise, at akut stimulering af det
β-adrenerge system medfører en øget fosforylering af 353 proteiner fordelt på 670 aminosyrerester. Vores studie ændrede kendskabet til
de specifikke protein fosforyleringer induceret
ved β-adrenerg stimulering fra et antal, der
kunne tælles på et par hænder, til mange
hundrede. Blandt de 353 proteiner, vi fandt, er
der flere kinaser, man ikke hidtil har forbundet
med det β-adrenerge respons. Desuden er der
specifikke fosforyleringsites på fx ionkanaler
og transportproteiner, som er afgørende for
koblingen mellem eksitation og kontraktion
af hjertets muskelceller. En af grundene til, at
vores studie er interessant, er, at det giver det
mest detaljerede billede, vi pt. har af, hvad der
sker på molekylært plan i hjertet, når vi me-

For at forstå, hvad der styrer hjertets
banken, er man nødt til at forstå de
elektriske impulser, der forårsager dem.
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dicinsk påvirker hjerterytmen. På baggrund af
denne type studier vil man forhåbentlig på sigt
kunne udvikle lægemidler, der i stedet for at
binde de β-adrenerge receptorer binder nogle
af de down-stream targets, da det formodes af
have en mindre (negativ) effekt på de langsigtede konsekvenser, en sådan behandling har
for hjertets elektriske kredsløb.
GENETISKE FAKTORER FORBUNDET
MED HJERTERYTMEN
Udover den positive regulering af hjertet, når
vi fysiologisk har brug for det, er der desværre
også en lang række mennesker, der døjer
med uønskede hjerterytmeforstyrrelser. For
en del mennesker har rytmeforstyrrelserne
en genetisk forklaring. Men på nuværende
tidspunkt er det fortsat kun en meget lille del
af arveligheden, der er forklaret. For at forstå
de uønskede ændringer i hjerterytmen har vi
taget en helt ny tilgang, hvor vi kombinerer
proteomics og genetiske studier, med det mål
at kunne afdække en større del af arveligheden. Hvis man ønsker at forstå hjerterytmeforstyrrelser, er man nødt til at have et
detaljeret indblik i de molekylære mekanismer, der regulerer udbredelsen af hjertets
elektriske impulser. Med andre ord, for at
forstå hvad der styrer hjertets banken, er man
nødt til at forstå de elektriske impulser, der
forårsager dem. De elektriske impulser bliver
udbredt via en klasse af proteiner, der hedder
ionkanaler. Vores tilgang beror på, at vi tager
udgangspunkt i de ionkanaler, som man ved
fra traditionelle genetiske studier, er vigtige
for hjertearytmi. Vi benytter proteomics til at
undersøge, hvilke andre proteiner ionkanalerne danner komplekser med i hjertet. Eller sagt
med andre ord undersøger vi, hvilke andre
proteiner ionkanalerne ’sidder sammen med’ i
hjertet, da disse andre proteiner ofte er vigtige
for ionkanalernes funktion. Den basale idé er,
at vi blandt interaktionspartnerne for de vigtige
ionkanaler, vil finde proteiner, der ligeledes er
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vigtige for hjerterytmen. Ionkanalerne fungerer
nemlig ikke som isolerede proteiner, men er
dele af større protein-komplekser, hvor deres
funktion er reguleret af de andre proteiner.
Genome-wide-association-studies har fundet
en række loci, eller regioner i genomet, som er
forbundet med hjerterytmeforstyrrelser. Men
for de fleste af disse loci mangler vi fortsat at
belyse præcist hvilket gen, der er det kausale.
Ved at kombinere de genetiske data med vores
proteomics data har vi kunnet specificere en
række gener i de fundne loci, og på den måde
bidraget til at afdække genetiske faktorer, der
dikterer hjerterytmen.

PERSPEKTIV OG MULIGHEDER
De proteomics metoder, jeg benytter, har udviklet sig enormt inden for de sidste par år, og
vi er nu nået til et punkt, hvor det er muligt at
anvende metoderne til at analysere vævsprøver.
Vi har således mulighed for at se på globale
ændringer - på protein eller modifikations
niveau - der finder sted i et givet organ i kroppen. Denne udvikling af metoden åbner for helt
nye muligheder for at undersøge fysiologiske
responsmekanismer.

DE SENESTE PUBLIKATIONER FRA STUDIERNE
Lundby et al, Science Signaling, 2013
Lundby et al, Cell Cycle, 2013
Den Hoed et al, Nature Genetics, 2013
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Alicia justerer kolonnen på
HPLCen, hvor peptider isoleret
fra vævsprøver separeres, inden
de sprøjtes ind i massespektrometeret.
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Vikingetiden i Skandinavien fremstår som
en afgørende formativ periode, hvor der
sker gennemgribende samfundsmæssige
forandringer. En række grundlæggende
institutioner og former for organisering
træder frem, bla. de urbane miljøer - byer.

’BYENS RØDDER’
ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER AF
DEN URBANE KULTUR I SKANDINAVIEN
ANDRES S. DOBAT

INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET

Som samlingspunkter for økonomiske, militære, religiøse og politiske funktioner opstår de
første bymiljøer i Skandinavien i tiden mellem
700 og 1100 e.Kr. Deres opståen markerer
kulminationen på en lang udviklingsproces og
er betinget af en række samfundsmæssige og
kulturelle forandringer i tiden op til og under
vikingetiden; skibsteknologiske landvindinger,
fremvæksten af en politisk elite, og ikke mindst
overgangen til den Romersk-Katolske kirkes
centraliserede organisationsstruktur.
VIKINGETIDENS BYER
Vikingetidens byer udgør et centralt element
af en såvel lokal som global kulturarv. Når vi i
dag går i byens gader i Aarhus (vikingetidens
Aros), Ribe (vikingetidens Ripen) eller det
nutidige tyske Slesvig (vikingetidens Hedeby)
og det svenske Lund, så går vi delvis over de
samme gader og runder de samme hjørner,
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som strukturerede de første byboers færden og
handlinger for over 1000 år siden. Og når vi med
store som små handlinger følger i de for længst
udtrådte spor af de første byboere i vikingetiden, så skriver vi os ind i disse steders over
1000 år lange historie.
I vikingetidens byer formedes ny sociale grupper og relationer; med markedsøkonomiske
principper og monetær økonomi vandt nye
måder at handle med indpas; og med den
retslige og mentale opdeling af landskabet i by
og land formedes en dikotomisk adskillelse og
organisatorisk centralisering, som i høj grad er
rammesættende for de nutidige samfund.
Men hvad er baggrunden for opståen af de første byer? Hvilke faktorer var udslagsgivende for
de første byers placering? Hvilke aktører stod
bag? Hvad var byernes primære funktioner? Det
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er disse og andre spørgsmål, som arkæologien
prøver at finde svarene på i udforskningen af
den skandinaviske urbaniseringsproces, som
foregår langt før de første detaljerede skriftlige
vidnesbyrd om forholdene i Nordeuropa. Og det
er bl.a. disse spørgsmål, som projektet ’Mellem
land og by – udviklingen af det urbane samfund
i Sydskandinavien’ ved Aarhus Universitet,
finansieret af Carlsbergfonden, prøver at finde
svarene på.
UDGRAVNINGEN AF EN ”VIKINGEBY”
Et unikt studieobjekt for bydannelsprocessen i Skandinavien, er udviklingen af Hedeby/
Slesvig i den gamle grænseegn Slesvig, som
gennem hele vikingetiden udgjorde et brohoved

for transmissionen af kultur og ideer mellem kontinentets komplekse statssamfund og
Sydskandinavien. I Hedeby/Slesvig kan vi følge
udviklingen af en vikingetids handelsplads ved
Haddeby Noor (Hedeby) til en regulær by, som
ud over økonomiske funktioner også rummer
centrale politiske og religiøse funktioner i middelalderen.
I 2003 førte målrettede detektorafsøgninger
til opdagelsen af en vikingetidsbebyggelse ved
Füsing, beliggende mindre end 5 kilometer fra
Hedeby og Slesvig ved fjorden Slien, som hurtigt
åbnede for overraskende perspektiver i forhold
til forståelsen af baggrunden for opståen af
Hedeby og Slesvig. Inden for rammen af projek-

FOTO: ANDRES DOBAT
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Udgravningerne blev gennemført inden for rammen af
internationale ’field-schools’,
med deltagelse af arkæologistuderende fra europæiske og
nordamerikanske universiteter.
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spørgsmål og perspektiver for forståelsen af
baggrunden af denne bydannelse.

Vikingetidens byer udgør et
centralt element af en såvel lokal
som global kulturarv.

tet ’Mellem land og by’ er der sidenhen blevet
gennemført omfattende rekognosceringer og
regulære udgravninger på stedet. Disse har
været med til at skabe et billede af en rig og
kompleks lokalitet: Som ingen andre vikingetidslokaliteter i det sydlige Jylland kendetegnes
pladsen af flere hundrede metalfund fra 700 til
900-tallet, bl.a. en række unikke og prestigiøse
ædelmetalarbejder, som ellers kun kendes
fra samtidens aristokratiske miljøer. Lige så
overraskende er de mange spor af håndværk og
handel på pladsen. Selve bebyggelsen bestod
af over 200 grubehuse og en række langhuse,
heriblandt en over 30 meter lang halbygning,
som øjensynligt er blevet nedbrændt. Spor af
brand og våben i stolpehullerne antyder, at
dette skete som følge af en militær konflikt
engang i 900-tallet. Beliggende på et prominent
bakkeplateau, indrammet af fjorden Slien og
Füsing Å, var pladsen særdeles eksponeret.
Især de høje langhuse må have været synlige
for enhver, som sejlede på fjorden mellem
Østersøen og Hedeby/Slesvig. Husenes beboere havde til gengæld overblikket over hele den
indre del af fjorden og indsejlingen til Haddeby
Noor samt byområdet af Hedeby og Slesvig.
Selvom spørgsmålet om pladsens funktion og
betydning stadig er ubesvaret, tyder de hidtil
opnåede resultater på, at der er tale om en
stormandsresidens og sædet af en regional
elite. Af særlig interesse er pladsens umiddelbare tilknytning til Hedeby og Slesvig. Med
etableringstidspunktet i 700-tallet er bebyggelsen ved Füsing faktisk ældre end de første
bebyggelsesaktiviteter ved Hedeby. Opgivelsen
af pladsen omkring år 1000 korrelerer med
grundlæggelsen af Slesvig på den nordlige bred af Slien. Dette medfører en række
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Pladsens beliggenhed tyder, sammen med de
mange fund af spor efter handel og håndværk,
på en funktion som distributions- og produktionscenter. Dette understreger, at den tidlige
urbanisering i Skandinavien ikke medførte,
at byerne havde monopol på disse funktioner.
Tvært imod synes handel og håndværk langt
op i tiden at have været dybt forankret i de
decentrale netværk af det traditionelle godssamfund. Den klare opdeling mellem by og
land, med byen som samfundets midtpunkt
og et ruralt opland som producent for råvarer
og madvarer, er altså et forholdsvis sent
fænomen.
EN KONGELIG RESIDENS?
De tidligste historiske kilder beretter om, at
Hedeby blev grundlagt i 808, af den danske
konge Godfred. I de samme kilder refereres
dog allerede år forinden til en ældre by, Sliesthorp, som havde fungeret som kongens base
til at reetablere forsvarsværket Danevirke.
Füsing bopladsen ligger faktisk kun få hundrede meter fra den centrale del af Danevirkesystemet, et massivt spærringsanlæg på tværs
af fjorden, som byggedes i 700-tallet, og som
skulle forhindre overgangen over fjorden.
Spærringen var en del af Danevirke-befæstningen, som blev påbegyndt samtidigt med
etableringen af Füsing i 700-tallet. Spørgsmålet ligger lige for: Kan Füsing lokaliteten
være kong Godfreds Sliesthorp, og dermed den
ældste fase af Hedeby/Slesvig?
Også efter etableringen af Hedeby kan Füsing
have bibeholdt en særlig funktion i forhold til
denne tidlige by. Indtil videre er der i Hedeby ikke fundet tegn på, at magthavere som
kongen eller kongens repræsentanter tog
permanent ophold her. Derimod peger både
arkæologiske og skriftlige vidnesbyrd på, at
Füsing - i hvert fald i perioder - var opholdssted for samtidens højeste sociale elite. Dette
underbygges endvidere af pladsens dominerende landskabsposition ved indsejlingen
til byen, hvor ikke mindst de højt hævede
langhusbygninger tydeliggjorde beboernes
status og magtkrav. På denne baggrund kan
Füsing også tolkes som sædet for de politiske
og militære magthavere i Hedeby. Fra den
sikre position på den nordlige side af fjorden,
og i behørig afstand fra byens larm og stank,
kunne de ikke alene sikre markedsfreden i
byen. Herfra kunne de også afkræve deres
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andel i de økonomiske transaktioner på stedet
i form af direkte handelsafgifter eller møntskat. I modsætning til deres middelalderlige
eller senere efterfølgere, med deres rumligt
koncentrerede organisationsstruktur, fremstår
vikingetidens bydannelser dermed som i høj
grad dispergeret, med de enkelte funktioner
spredt ud i et større geografisk område.
Det er disse forskellige funktioner (overregional og regional handel, produktion, militær
organisation, religionen og politisk magt), som
ved overgangen til middelalderbyen smelter
sammen og bliver samlet geografisk til den
strukturelle enhed, vi betegner som by. I den
sammenhæng er det af særlig interesse, at
Füsing øjensynligt opgives samtidigt med
etableringen af Slesvig, som få årtier senere
også skulle overtage Hedebys funktion som
international handels- og håndværkscenter.
Dette afspejler en mere overordnet udvikling omkring år 1000. Overalt i Skandinavien
opgives på denne tid de gamle høvdinge- og

kongeresidenser, som herefter erstattet af en
ny generation af byer.
I kraft af sin særlige geografiske kontekst,
nær handelscentret Hedeby, middelalderbyen
Slesvig og forsvarsværket Danevirke har den
ny-opdagede lokalitet Füsing vist sig at åbne
for vidtrækkende perspektiver i forhold til
opståen og baggrunden for en konkret case
af den skandinaviske bydannelse. Fundet af
pladsen har således føjet væsentlig ny viden
til vores forståelse af urbaniseringens bagvedliggende processer. På baggrund af bydannelsens grundlæggende implikationer peger
de hidtil opnåede resultater dog langt ud over
den konkrete regionale kontekst og berører
mere overordnede forskningsspørgsmål knyttet til en periode, hvor de nordeuropæiske
samfund blev integreret i et fælleseuropæisk
kulturfællesskab. En fornyet bevilling fra
Carlsbergfondet har betydet, at disse spørgsmål kan forfølges ved fremtidige arkæologiske
undersøgelser ved Füsing.
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Fundpladsens beliggenhed ved
den nordlige bred af fjorden
Slien. I baggrunden anes
Hedeby (til venstre) og den middelalderlige bykerne af Slesvig
(til højre).
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I et interdisciplinært samarbejde mellem
forskere på tværs af fire kontinenter
gennemtrævler vi isbjørnens DNA for at
forstå den genetiske baggrund for artens
specialiserede levevis, og for at afklare
hvornår, hvordan og hvorfor arten blev til.

GENETISK
KORTLÆGNING
AF ISBJØRNENS
(UDVIKLINGS)
HISTORIE
ELINE LORENZEN

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY OG STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, KØBENHAVNS UNIVERSITET
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Isbjørnen lever på alle måder et liv i det ekstreme. Arten er unikt tilpasset en tilværelse
i højarktis og tilbringer størstedelen af sit liv
ude på havisen. I det kolde Arktis er energi i
høj kurs, og isbjørnen har gennem hele livet
en meget fedtholdig diæt. Isbjørnens modermælk består af 27 % fedt (det er lige før det kan
piskes til flødeskum!) og voksne bjørne spiser
primært sælspæk. Isbjørnens betragtelige
fedtdepoter under huden og rundt om de indre
organer kan udgøre op mod halvdelen af dens
vægt. Isbjørnen har et meget højt kolesteroltal
og det er en gåde, hvordan arten igennem et
helt liv og uden problemer kan klare så meget
kolesterol i blodet. Tilsvarende værdier hos
mennesker er forbundet med en kraftigt forøget
risiko for hjertekarsygdomme. Spørgsmålet er:
Hvordan kan det lade sig gøre?

Isbjørnen er unikt tilpasset livet
i højarktis og fedtdepoter under
huden og rundt om de indre
organer kan udgøre op til 50 %
af et individs vægt.

Vi bruger den information, der ligger hengemt
i isbjørnens DNA til at belyse dette og andre
spørgsmål. Vi har de sidste år arbejdet på at
kortlægge hele den genetiske arvemasse fra 80
grønlandske isbjørne for at forstå artens evolution. Ved at sammenligne isbjørnens DNA med
den genetiske arvemasse fra dens nærmeste

FOTO: RUNE DIETZ
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slægtning brun bjørn, som vi også har kortlagt
genetisk, har vi undersøgt, hvor gammel isbjørnen er som art, hvad der er sket siden i dens
udviklingshistorie, hvilke gener der har været
betydende for isbjørnens unikke tilpasninger til
livet i højarktis, og hvordan arten har regeret på
tidligere tiders klimaforandringer.
HVOR GAMMEL ER ISBJØRNEN SOM ART?
Til at starte med har vi estimeret, hvornår
isbjørn og brun bjørn spaltede fra hinanden. Det
er et vigtigt udgangspunkt for at have en tidshorisont for isbjørnens alder som art og for, hvor
hurtigt dens tilpasninger er opstået – snakker vi
over millioner af år (meget langsom evolution)
eller over et par hundrede tusinder af år (meget
hurtig evolution)?
Tidligere studier peger i øst og vest, og der
er ingen konsensus omkring, hvornår arten
opstod. Det eneste vi ved med sikkerhed er, at
der fandtes noget, der minder om en moderne
isbjørn allerede for 110.000 år siden. Det ved
vi ud fra en gammel kæbeknogle, der blev
fundet på Svalbard for et par år siden. Kæben
ligner noget à la isbjørn (og ikke brun bjørn)
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og element isotopanalyser af knoglen har vist,
at kæbens ejer havde en udelukkende marin
diæt og levede af mad fra havet. Brun bjørn er
i modsætning til isbjørn stort set altædende og
har en diæt med en anden isotopsammensætning, og arten er vidt udbredt og lever under
mere tempererede himmelstrøg. Fordi vi ved,
at der for 110.000 år siden var ganske køligt på
Svalbard, kan vi deducere os frem til, at isbjørnen allerede dengang var økologisk tilpasset en
anden niche end brun bjørn.
DE VIGTIGSTE GENER
Det er sjældent, at man udover mennesker, som
mange er interesserede i at studere genetisk,

eller andre modelorganismer som mus og bananfluer, har genereret en så stor datamængde,
som vi har. De mange data giver os en meget
høj detaljerigdom, og vi kan direkte undersøge,
hvilke konkrete gener der har været altafgørende for isbjørnens evolution og har muliggjort
dens økologiske tilpasninger til livet i Arktis.
Vi har undersøgt dette ved at kortlægge og
sammenholde varianterne af de cirka 20.000
kodende gener hos isbjørn med de tilsvarende
gener hos brun bjørn. Er der ingen forskel i selektionspresset hos de to arter, forventer vi det
samme niveau af variation inden for de enkelte
gener. Er der derimod et specifikt gen, der har
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Isbjørnen har igennem hele
livet en meget fedtholdig
diæt, som primært består af
sælspæk.
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været under stærk selektion i isbjørn, forventer
vi kun ganske få eller en enkelt genvariant hos
alle individer. Variationen vil derimod være langt
højere inden for det tilsvarende gen hos brun
bjørn, da genet ikke har været under de samme
evolutionære restriktioner i løbet af den arts
udviklingshistorie.
Udover de arter, som mennesker selv har
selekteret kunstigt på, fx domesticerede arter
og forsøgsdyr, er hvide individer et sjældent syn
hos vilde arter og i vildtlevende populationer.
Men i Arktis giver et hvidt ydre en selektiv fordel.
Hos isbjørnen skyldes den hvide pels en mangel
på pigmentkorn i håret, og vi har i vores studie
fundet frem til netop de gener, der koder for
dette, et af artens mest karakteristiske træk.
Som nævnt er isbjørne af flere grunde tilknyttet
en fedtrig diæt gennem hele livet. Det kræver store mængder energi at leve i et arktisk
klima, og havisen er en gold og iskold ørken
uden adgang til ferskvand (et biprodukt ved
nedbrydningen af fedt er vand, kameler bruger
samme genvej til vand ved at nedbryde fedtdepoterne i deres pukler). Vi har haft stor fokus
på at kortlægge de gener, der forårsager, at
isbjørnen kan klare en livslang fedtholdig diæt
uden at blive påvirket af hjertekarsygdomme.
Vores resultater er især relevante inden for
den humane fedmeforskning - ifølge hjerteforeningen lever der i Danmark næsten en halv
million mennesker med en hjertekarsygdom. At
forstå de molekylære mekanismer, der gør, at
isbjørnen kan klare et vedvarende forhøjet kolesterolniveau vil kunne lede os i nye spændende
forskningsretninger.
KLIMAFORANDRINGER
Det sidste, vi arbejder på at belyse, er, hvordan
isbjørnen har klaret sig gennem tidligere tiders
klimaforandringer for bedre at forstå, hvordan den vil klare sig gennem den nuværende
globale opvarmning. Det er vigtig viden, for
isbjørnen er blevet selve symbolet på, hvordan

den globale opvarmning vil true de arktiske
egne og forandre vores verden. Både i populærvidenskaben, blandt politikere og i den
generelle offentlighed har interessen aldrig
været større. Arktisk Råd har påpeget, at klimaforandringerne er den væsentligste trussel for
isbjørnens fremtidige overlevelse. Ydermere har
IUCN (World Conservation Union) givet isbjørnen status som en truet art. Denne vurdering er
foretaget på baggrund af fremtidsprojiceringer
af, hvordan arten vil klare sig gennem de næste
150 år, og ikke på artens nuværende tilstand.
Som med de moderne bjørne har vi kortlagt
den genetiske arvemasse hos 10.000 år gamle
isbjørne, som vi sammenligner med det moderne materiale fra Grønland. Fordi isbjørnen
lever og dør ude på havisen, findes der meget
få fossiler – størstedelen er sunket til bunds.
Men vi har været heldige at få adgang til en helt
unik samling forhistoriske isbjørneknogler fra
Sibirien. De blev fundet i en køkkenmødding i
forbindelse med en arkæologisk udgravning på
de Nysibiriske øer i 1980’erne, og lå hengemt
på et museum i Skt. Petersborg, indtil vi for
nyligt hentede dem til Statens Naturhistoriske
Museum på Københavns Universitet.
Vi er specifikt interesserede i at kortlægge
isbjørnens respons til en veldokumenteret
klimaforandring. For mellem 8.000 og 6.000
år siden blev det så varmt, at store dele af den
grønlandske havis smeltede; sommerisens
sydlige grænse lå 1.000 km længere mod nord,
end den gør i dag. Det er et klimascenarie,
der minder meget om det, vi forventes at gå
i møde de næste årtier. Men hvad skete der
med isbjørnen dengang? Vores prøvemateriale
udgør en stikprøve af isbjørnebestanden før og
efter denne tidligere tids klimaforandring. Vi
kan bruge de data til at kortlægge, hvordan klimaforandringer har påvirket isbjørnen over en
længere periode, for derved at give et velfunderet videnskabeligt belæg for, hvordan arten vil
reagere på den nuværende globale opvarmning.

Det kræver store mængder energi at leve i et
arktisk klima, og havisen er en gold og iskold
ørken uden adgang til ferskvand.
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At leve med lys er ikke blot et spørgsmål om
at kunne se. Det er et spørgsmål om at kunne
se verden på en særlig måde. Lys bruges til at
skabe atmosfære, det påvirker vores samvær
med andre mennesker og vores brug af lys er
et udtryk for vores kulturelle tilhørsforhold.

AT LEVE
MED LYS
MIKKEL BILLE

INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Lys har en fremtrædende plads i videnskaberne. Fysikere udforsker lysets natur, hastighed,
og farve med store potentialer for udvikling af
teknologier. Læger viser, hvordan lys har en
helbredende effekt ved at påvirke biologiske
processer og produktion af vitaminer og signalstoffer. Fra et udviklingsperspektiv er mennesket et af de få væsener, der kan skabe og
kontrollere ild, og dermed lys, hvilket fra tidlige
tider har betydet, at natten kunne oplyses, mad
kunne tilberedes, og kroppen kunne varmes.
Disse mange facetter af lys er måske også
årsagen til, at lys har fået en fremtrædende
plads blandt metaforer for sandhed, åbenbaring
og viden. Lys er, om vi er os det bevidste eller
ej, en central del af det at være menneske, og
derfor er lys i høj grad interessant ud fra et
kulturelt perspektiv.
DET GODE LYS
At leve med lys er ikke blot et spørgsmål om at
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kunne se. Det er et spørgsmål om at kunne se
verden på en særlig måde. I Danmark er det
ganske normalt at tænde et stearinlys ved et
frokostbord, og en måde at signalere velkomst
og samvær. Vi tænker måske ikke over det,
men langt det meste af den belysning, vi møder
i dagligdagen, er iscenesat for os, lige fra
gadebelysning, filter på vinduer, til kontorbelysning. Lyseksperter forsøger konstant at forme
belysningen ud fra de nyeste forestillinger om
”det gode lys”. Mange studier har således vist,
hvorledes lyssætningen kan påvirke produktiviteten på arbejdspladsen, forhindre narkomaner
i at bruge deres nåle på toilettet, og få varer til
at se friskere ud i køledisken. Vi orienterer os i
verden gennem lyset.
Vi lever altså ikke blot i lys, men også med
lys, der former vores forestillinger om verden,
skønhed, det gode liv og socialt samvær. Man
kan tale om, at vi indgår i forskellige slags
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Jordansk hjem: Grønt lys gennem vinduer
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”lyskulturer”, der er så indgroede, at de fleste
mennesker end ikke tænker over, at den måde,
de i dagligdagen belyser deres omgivelser, er
udtryk for kulturelle og sociale normer. Belysning handler om at skabe identitet for såvel
steder som for os selv. I danske hjem kommer
denne kulturelle brug af lys oftest til udtryk i
form af dæmpet, spredt belysning, hvor små
lamper eller stearinlys markerer nuancer mellem lys og mørke, der skaber små rum i rummet. Som et af de lande med det største forbrug
af stearinlys pr. indbygger bruger danskerne
flammens særlige evne til at skabe den intime
og uformelle stemning, der kendetegner mange
danske hjem. Når jeg som antropolog interviewer danskere om deres brug af lys, er det
tydeligt, at stearinlys har en særlig - men ofte
ubevidst - rolle i skabelsen af, hvad informanter kalder en ”hyggelig” atmosfære. Filosoffen
Gaston Bachelard skriver poetisk, at drømmerierne ved det lille lys fører os til fortrolighedens
små rum. Det er, som om der er skyggefulde
kroge i os, der kun tåler et flimrende lys. Hvad
end interviewpersonen er alene hjemme og skal
falde ned efter en arbejdsdag, eller hvis der er

gæster, kan lys bruges til at skabe intimitet.
Dette hyggelys omtales ofte som noget særligt
dansk, med alt hvad den slags betegnelser
indeholder af forestillinger om fællesskab og
kulturel særegenhed.
MODSTAND MOD ENERGIPÆREN
Udfasningen af glødepæren i 2012 markerede
afskeden med en glødepæreteknologi, der i høj
grad har formet menneskets visuelle oplevelse
af det 20. århundrede. Udfasningen er en del af
et større politisk projekt om at værne om jordens ressourcer og fremtid. Den spiralformede
energipære fik som første egentlige alternativ til glødepæren dog en kølig modtagelse i
Danmark. Den kunne ikke dæmpes. Den tændte
langsomt, og farvegengivelsen og farvetemperaturen var slet ikke, som man var vant til. Den
gav ”koldt ” og ”sterilt” lys, modsat glødepærens varme. Små nuancer i den visuelle tilsynekomst af verden, var altså nok til, at mange
danskere modsatte sig den nye teknologi, der
ellers kunne spare dem penge, og sænke verdens energiforbrug. I stedet hamstrer mange
danskere glødepærer, mens de venter på, at
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Dansk stue:
Skygger og dæmpet hyggelys
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den efterfølgende LED lysteknologi falder i pris
og forbedres i kvalitet. Mens mange andre nye
klimateknologier er opfundet og indført, er det
altså ved lyset, at modstanden fra forbrugerne
i Danmark særligt opstår. For at sikre jordens
atmosfære, er det nødvendigt med en forståelse
for dagligdagsatmosfærerne. For muligvis orienterer mennesket sig i verden gennem lyset,
men det identificerer sig også med lyset ved at
skabe stemninger og følelser, som er indlejret i
kulturel identitet og normer for samvær.
LYSKULTUR I JORDAN
Som led i mine undersøgelser af lys og nye lysteknologier som kulturelle fænomener, udførte
jeg feltarbejde blandt beboere i Sydjordan. Her
var glæden stor over tilgængeligheden af den
nye teknologi. En bar pære eller lysstofrør i
loftet skaber her den ønskede atmosfære, og
her er de ”hyggelige”, små rum i rummet og
uformelle samvær ikke en prioritet. Det er snarere det formelle samvær og visuelt store rum,
de ønsker. Tilsynekomsten af et stort receptionsrum viser, at ejeren har et stort netværk,
som han har plads og økonomi til at invitere. I
det jordanske samfund måles prestige blandt
andet på størrelsen af ens netværk, og deraf
følgende formodede evne til at få indflydelse og
magt. ”Godt lys” handler her ikke om, at farvegengivelse og temperatur skal være så tæt på
det naturlige lys som muligt, men om at stærkt
hvidt lys får rummet til at syne større ved at
oplyse hvert et hjørne.
Mere end blot rent funktionelt at iscenesætte,
at familien er vigtig og generøs, har lyset også
religiøse betydninger. Forestillinger om, at onde
ånde lever i mørket og skyggerne, er fremtrædende, og lyset bruges aktivt til at holde
dem væk. Mest uvant for danske normer for
lyssætning er nok de grønne vinduer, som de

Lyseksperter forsøger konstant at
forme belysningen ud fra de nyeste
forestillinger om ”det gode lys”.

37

fleste huse i Sydjordan har fået installeret i det
seneste årti. Om dagen overmaler solens gennemtrængende lys interiøret med grøn farve,
og om natten stråler grønt lys ud af huset. Den
grønne farve er tæt forbundet med islamisk
historie, og anvendes til at ihukomme Allah,
og derigennem søge beskyttelse af hjemmet
og personerne i det mod uheld og ulykke. Det
grønne lys skaber ro og en følelse af tryghed,
og Guds nærvær. ”Godt lys” er her ikke et
spørgsmål om videnskabsfolkenes forståelse af
optimal lysmængde, -spektrum, og -fordeling,
men om religiøs beskyttelse og social prestige. Lysteknologier, ligesom de fleste andre
teknologier, må således altid forstås i forhold
til de sammenhænge, de bliver en del af og de
følelser og forståelser, de fremtvinger.
LYS OG ATMOSFÆRE
Et centralt aspekt af at forstå den måde, mennesker lever med lys, findes i begrebet ”atmosfære”. For hvad er en atmosfære egentlig, hvis
ikke blot et meteorologisk begreb? Filosoffer
har længe forsøgt at afdække dette lidt vage
eksistentielle begreb. Den kan mærkes, gribe
os og få humøret til at slå om fra bedrøvet til
opstemt, og dog kan den ikke udpeges fysisk.
Den er omskiftelig, og er ikke nødvendigvis
begrænset til ét rum, men kan omfavne et sted
som en slags tåge. Den er ikke kun et produkt
af en arkitekts fornemmelse for formgivning,
men ej heller alene et produkt af et enkelt
individs sindstilstand. Det er følelsen af at være
et sted: en lørdag aften alene på sofaen, en
æstetisk erfaring på et kunstmuseum, fællesskabet ved en fodboldkamp eller intimiteten på
en restaurant. Netop denne flerstemmighed
og vaghed gør atmosfære til et fænomen med
mange potentialer, såvel filosofisk og analytisk,
som rent praktisk i dagligdagens indretning og
identitetsdannelse.
Med lys kan man forsøge at iscenesætte en atmosfære og forme den måde, vi ser verden på,
men man er aldrig sikker på, at alle føler netop
det samme. For en dansker kan oplevelsen af
grønne rum i Jordan være nærmest surrealistisk og svimlende, mens en jordaner vil føle
dansk hyggelys søvndyssende. Det er muligt, at
mine danske interviewpersoner egentlig gerne
vil bidrage til at sænke forureningen, men små
nuancer i lyset og mangler ved teknologien,
er nok til, at atmosfæren ikke helt bliver som
forventet. Atmosfære er dermed ikke kun den
måde et individ oplever verden på, men også de
sanselige normer, kollektive fællesskaber har
for samvær, hvoraf lys er en faktor.
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Hvordan kan vi i vores sprogbeskrivelser
og sprogteorier inkorporere mobilitet? Og
hvordan kan vi gøre det uden at negligere,
at sociale og geografiske steder rent faktisk
betyder noget for os alle? Det er spørgsmål
som disse, mine kollegaer og jeg i øjeblikket
forsøger at besvare i vores forskning.

SPROG, KROP OG STED
PIA QUIST

NORDISK FORSKNINGSINSTITUT, AFD. FOR DIALEKTFORSKNING, KØBENHAVNS UNIVERSITET

En af de største udfordringer for dialektforskning og sociolingvistik i dag er det faktum,
at moderne mennesker bevæger sig socialt
og geografisk. Det har moderne mennesker
naturligvis gjort længe – også før de blev kaldt
moderne. Alligevel opererer sprogforskningen
i overvejende grad med, at sprogbrugere er
stedsstabile og ikke mobile. Man tegner streger
på kort, som viser, hvor der tales på den ene
eller den anden måde, og man placerer sprogbrugere i sociale kategorier som mand-kvinde,
ung-gammel, arbejder-middelklase og så videre – i hvert fald i en meget grov udlægning, for
sprogforskere ved naturligvis godt, at sådanne
kategorier ikke er statiske størrelser. Alligevel
mangler vi fortsat grundlæggende viden om
sprogs rolle og funktioner i forbindelse med,
at vi flytter os, hvad enten det drejer sig om
geografiske bevægelser over større afstande
(for eksempel i forbindelse med migration)
eller kortere afstande (for eksempel i forbindelse med pendling på tværs af landsdele og
regioner) eller sociale bevægelser i forbindelse
med uddannelse og social opstigen eller det
modsatte, social deroute. Hvordan kan vi i vores
sprogbeskrivelser og sprogteorier inkorporere
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mobilitet? Og hvordan kan vi gøre det uden
at negligere, at sociale og geografiske steder
rent faktisk betyder noget for os alle? Det er
spørgsmål som disse, mine kollegaer og jeg i
øjeblikket forsøger at besvare i vores forskning.
SPROG OG STED
En af måderne at indkredse problemstillingen på er ved at undersøge de ideologier,
der dels har betydet, at sprogforskningen har
været træg til at indarbejde mobilitet, og dels
betyder, at folk knytter sprog og mennesker
til steder. Det ligger nemlig dybt forankret i
vores kultur at knytte sprog til geografiske
steder og til bestemte grupper af mennesker.
Man kan tale om en sprog-krop-sted-binding,
som gennemsyrer vores måder at tænke og
tale om sprog på. For det første forbinder vi
sprog til steder: vi opfatter sproget dansk som
naturligt hørende til det geografiske sted Danmark, århusiansk til Århus og grønlandsk til
Grønland. Og omvendt, vi forventer, at steder
(lande, regioner, byer) har deres egne sprog.
Det naturlige sprog på Bornholm må være
bornholmsk og i København må det være københavnsk, hvad det så end er. Men forbindel-
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sen mellem steder og sprog er historisk; nogle
ville kalde den forestillet eller ideologisk. Den
reelle forbindelse mellem sprog og steder er
i hvert fald nem at problematisere. Dansk, for
eksempel, tales i mange områder uden for
det område, vi kalder Danmark. Det bruges
dagligt af mennesker i for eksempel Grønland,
i de store enklaver af dansktalende i London
og i Sydspanien og der undervises i dansk ved
universiteter i hele verden. Og i det geografiske område, vi kalder Danmark, tales der som
bekendt mange flere sprog end blot dansk. For
København alene er der opgørelser, der viser,
at der tales over 120 forskellige sprog. Og på
Bornholm er virkeligheden, at der tales ligeså
meget – hvis ikke mere – københavnsk som der
tales traditionel bornholmsk dialekt.
KROP OG STED
Vi knytter også mennesker – eller kroppe – til
steder. Nogle kroppe i Danmark tilskrives
en mere naturlig tilknytning til den danske
geografi end andre. Krop-sted-koblingen er
en stærkt virkende ideologi, som blandt andet
har med race og etnicitet at gøre. Den er
grundigt undersøgt og beskrevet af antropologer, minoritetsforskere og mange andre,
men den er også vigtig for sprogforskere at
undersøge kritisk. Der er for eksempel blandt
almindelige mennesker stærke holdninger
til, hvad en ’rigtig’ køberhavner eller bornholmer er, altså hvem der tilskrives en naturlig
forbindelse til den københavnske eller bornholmske geografi, og det har så igen indflydelse på, hvem der opfattes som autentiske
talere af ’ægte’ københavnsk eller bornholmsk. I praksis er det dog umuligt at afgøre,
hvad ’ægte’ københavnsk eller bornholmsk
er, blandt andet fordi variationen altid vil
være stor mellem generationer og forskellige
socialgrupper.
SPROG OG KROP
Det er også en almindelig opfattelse – også
blandt mange sprogforskere – at vi alle har et,
og kun et, personligt eller autentisk sprog. Det
er typisk det sprog eller den dialekt, man lærte
tidligst livet. Men denne ”en krop-ét sprog-kobling” kan vi også pille fra hinanden. Moderne
sprogbrugere er nødt til at benytte sig af flere
sprog og en lang række af sproglige registre.
De fleste benytter som minimum engelsk til
hverdag, for eksempel på job eller uddannelse,
og man møder engelsk i film, musik, reklamer,
brugsanvisninger og så videre. Derudover
skifter man sprog afhængig af, hvor og hvem
man taler med. Når sprogforskere analyserer

DEN BESTEMTE ARTIKEL ER
FORANSTILLET
EFTERSTILLET

GRAMATISK KØN OG
DEN BESTEMTE ARTIKEL
3 KØN
2 KØN - FÆLLESKØN OG INTETKØN
2 KØN EFTER VESTJYSKE REGLER

faktisk sprogbrug, viser det sig derfor at være
umuligt at afgøre, hvornår der tales autentisk
eller ”som personen selv”.
Sprog-krop-sted-bindingen er en stærk ideologi og har været det i århundrede. Men sammenknytningen af sprog, sted og mennesker
tager nye former i det sen-moderne samfund
karakteriseret ved globalisering og social og
geografisk mobilitet. I stedet for blot at pille
koblingen fra hinanden, eller helt forkaste
den, er det måske mere interessant at prøve at
forstå, hvordan den fungerer i praksis. Stedet
spiller (stadig) både en praktisk og symbolsk
rolle for sprogbrugere, men, måske til forskel
fra tidligere, er sprogforskere nødt til at forholde sig til sprogbrugeres de facto tilknytninger og holdninger til de steder, som sprogforskeren forbinder dem med. I det globaliserede
og super-diverse samfund, som nogle kalder
det, giver det nemlig ofte bedst mening at
forstå koblingerne mellem sprog, kroppe og
steder som handlinger, altså noget vi gør og
hele tiden skaber og genskaber i vores daglige
praksisser. Derfor undersøger vi i øjeblikket,
hvordan sprog-krop-sted-koblingen skabes
og opretholdes, idet vi undersøger sprogbrug
i sammenhæng med sprogbrugeres sociale
orienteringer og identiteter.

Quist, Pia 2010: Untying the language-body-place connection:
A study on linguistic variation and social style in a Copenhagen
community of practice. I: P. Auer & J.E. Schmidt (eds.): Language and Space. Berlin: De Gruyter Mouton, 632-648.
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Traditionelle dialektforskelle
kan illustreres på dialektkort
med tydelige grænser mellem
forskellige sprogtræk. Her
er det et kort over forskelle i
bøjning af grammatisk køn og
brugen af bestemt artikel. Vest
for den stiplede linje har man
sat den bestemte artikel foran
navneordet, for eksempel æ
hus og æ stol, og øst for linjen
har man anvendt efterstillet artikel, huset, stolen. Kortet viser
et billede af et sprogsamfund
med stedsstabile sprogbrugere.
Der er ingen brud på koblingen
mellem sprog, krop og sted.
Men en sprogbeskrivelse, der
skal inkorporere mobilitet, må
nødvendigvis benytte sig af andre metoder end dialektkortet
til at beskrive sproglig variation.
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Alle dyr forbruger fri ilt (O2) i deres
energistofskifte, men hverken O2 eller dyr var
til stede, da Jorden blev dannet. I 2013-2015
støtter Villum fondens Young Investigator
Programme et forskningprojekt, hvor vi vil
kortlægge iltindholdet i havet under den
Kambriske eksplosion, da dyrene pludseligt
spredte sig på Jorden. Det skete for ca. 525
millioner år siden, hvor skeletbærende dyr
hastigt udbredte sig i havet.

ET FRISKT
PUST TIL
LIVET PÅ
JORDEN
TAIS WITTCHEN DAHL

STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, KØBENHAVNS UNIVERSITET
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Tais benytter håndholdt røntgenfluorescens-spektroskopi
til at analysere grundstofsammensætningen på 600 mio. år
gamle klipper.

På dette tidspunkt havde livet på Jorden allerede eksisteret i form af bakterier i mere en tre
milliarder år. Et af de store spørgsmål er derfor,
hvorfor dyr opstod så sent i livets historie?
DYRELIVETS UDVIKLING PÅ JORDEN
Formålet med projektet er dels at teste en
hypotese om, at dyrenes fremkomst skete
som følge af, at iltniveauet i atmosfæren steg,
og dels at teste en hypotese om, at dyrenes
fremkomst selv øgede iltniveauet, og dermed
forbedrede overlevelsesmulighederne i havet.
Sammenlagt kan disse to hypoteser betyde,
at der eksisterede en positiv feedback-mekanisme mellem livets og miljøets udvikling, der
forklarer opblomstring af dyrelivet på Jorden.
En sådan opdagelse vil have vidtrækkende
konsekvenser for vores opfattelse af livet på
Jorden, fordi den kan understøtte eksistensen
af en (ubevidst) naturlig drivkraft fra simple
encellede livsformer mod større og mere komplekst organiserede organismer.
Da O2 er en gas, og derfor ikke er bevaret over
geologisk tid, kan iltniveauet i havet kun spores
indirekte. Derfor har jeg sammen med danske og
amerikanske forskere etableret nye eksperimentelle teknikker baseret på uran og dets isotopsammensætning, som vi anvender på geologiske
prøver til at spore mængden af fri ilt i urhavet.

Målingerne kan kun foretages ét sted i Danmark
– nemlig på Statens Naturhistoriske Museum,
Københavns Universitet. Analyserne foretages i
nye laboratorier etableret af Martin Bizzarro og
James Connelly ved Grundforskningscenteret for
Stjerne- og Planetdannelse (StarPlan).
Vi er i færd med at analysere geologiske prøver
fra Marokko og Sibirien, som blev aflejret i
havet, dengang de første skeletbærende dyr
fremkom på Jorden. Dengang befandt Marokko
sig på sydpolen og Sibirien ved ækvator. De to
geologiske formationer repræsenterer derfor
forskellige aflejringsmiljøer. Modelberegninger
viser, at uran isotopsammensætningen skulle
have udviklet sig ens overalt i havet og dermed
parallelt op gennem den geologiske lagserie
– i takt med et øget iltindhold i verdenshavet.
Resultaterne af disse undersøgelser forventer
vi at se i begyndelsen af 2014.
HVABEHAR? – GAV DYR ILT?
Mens reguleringsmekanismerne for indholdet
af CO2 i atmosfæren (og dets effekt på Jordens
klima) anses for veletablerede af brede videnskabelige kredse, er der kun ringe indsigt i de
mekanismer, som regulerer O2. Vi ved, at fri ilt
understøtter stofskiftet hos dyr og alle andre
aerobe organismer. Vi ved også, at verdenshavet var iltfattigt, før dyrene opstod – og det må
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Spor efter bevægelige dyr ses
blandt andet i form af ormegange i havbundssedimenter fra
tidlig Kambrium.

Ediakara faunaen fandtes i
urhavet for 600 til 542 mio. år
siden (tv) og repræsenterer de
ældste kendte former for kompliceret flercellet liv på Jorden.
Ved den Kambriske eksplosion
opstod skeletbærende dyr og
alle nulevende dyrerækker (th).

have begrænset udfoldelsesmulighederne for
dyrelivet i havet.
Ilt produceres gennem fotosyntese i cyanobakterier og planter ud fra vand og kuldioxid. Ilten
forbruges af alle aerobe organismer, såsom
E-coli bakterier og dyr, som returnerer vand og
kuldioxid. Herved etableres en fin balance på
kort tidsskala. For at ilt kan anvendes metabolisk, behøves et brændstof. Dieselolie, bacon
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og planteplankton er alle gode brændstoffer,
der frigiver energi når de reagerer med O2 i
bilmotorer såvel som i levende organismer. Men
hvis brændstoffet derimod ikke når at reagere
med ilt, og i stedet begraves i jordskorpen, vil
det langsomt (over geologisk tidsskala) øge
iltniveauet i Jordens overflademiljøer.
En uprøvet hypotese postulerer, at fremkomsten af svømmende havdyr øgede iltniveauet
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i havet og atmosfæren. Denne sammenhæng
er indirekte, da alle dyr som sagt forbruger
ilt. Når dyr fordøjer, pakker de en del af det
organiske materiale (brændstoffet), de æder,
uforbrugt i fækalieperler, som synker til bunds.
Derved opbygges et overskud af ilt, som øger
de havområder, der er beboelige for dyr. Med
den øgede eksport af fækalieperler fra havet
brydes balancen mellem ilt-produktion og iltforbrug, og O2 niveauet i Jordens atmosfære og
oceaner vil langsomt stige.
Omvendt har vi netop kunne vise, at fremkomsten af sedimentborende orme medvirker til
at sænke O2 niveauet på Jorden. Denne effekt
skyldes ikke dyrenes eget iltforbrug. Når orme
graver i sedimentet, fjernes fosfat fra havet. Alle
organismer har brug for dette næringsstof, der
bl.a. indgår i DNA, RNA, og ATP. Da kuldioxid og
vand er hyppigt forekommende på Jorden, bliver
fosfat den begrænsende faktor for fotosyntetisk
produktion af organisk materiale. Når fosfat
begraves i havbunden hæmmes dannelsen af
organisk materiale i havet, og der frigives derfor
mindre O2. Derved vil anoxiske zoner brede sig i
havet, og betingelserne for dyr forringes.

millioner år siden, men endnu ved ingen,
hvordan de iltfattige zoner udviklede sig.
Palæobiologiske studier viser, at både fækalieperler og bioturbation var en del af denne
udvikling, men geologiske faktorer såsom
kontinenternes placering, erosion og forvitring af jordskorpen spillede også en rolle for
næringstilførslen til havet.
OG HVOR ER VI SÅ PÅ VEJ HEN?
Med de nye isotopdata og modelberegninger
for dyrenes påvirkning af iltreguleringen på
Jorden, håber vi at kunne beskrive dyrenes
betydning i økosystemet og for regulering af
O2 på Jorden. Det er nemlig langt fra åbenlyst,
at dyrene kunne have spillet en afgørende
rolle for forekomsten af et, for dem, livsnødvendigt stof. Med projektet søger jeg også at
forstå vigtigheden af henholdsvis geologiske
og biologiske reguleringsmekanismer, der gav
anledning til, at miljøet og dyreriget gensidigt blev tilpasset til hinanden. Resultaterne
vil belyse, om økosystemer selv-reguleres i
overgangen mellem encellede og komplekse
livsformer. I givet fald vil det markant øge
sandsynligheden for at finde højerestående liv
andre steder i universet.

Rovdyr og deres byttedyr udviklede sig hastigt
under Den Kambriske Eksplosion for 535-515

Første ormegange

Den Ediakariske fauna (kun bløddyr)

13 C/ 12 C

O 2?

Den Kambriske fauna (første skeletbærende dyr)

i urhavet

Alder (millioner år siden)

Artsdiversitet
(Antal slægter)

550

542

525

510
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En af de væsentligste forandringer i miljøets og livets
udviklingshistorie skete for
540-520 millioner år siden,
da både skeletbærende- og
sedimentborende dyr pludseligt
udviklede sig i havet. Denne
periode kaldes også biologiens
”Big Bang”, idet alle nulevende
dyrerækker pludselig udviklede sig efter millarder af år
af evolution mellem encellede
organismer. Med støtte fra Villum Fondens young investigator
programme, har geokemiker
Tais W. Dahl udviklet metoder
til at bestemme om iltning af
verdenshavene spillede en afgørende rolle, der muliggjorde
dyrenes pludselige opståen og
udvikling på Jorden.
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TETER
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.
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FORSKNINGSFORMIDLING
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Formidlingsudvalget er helt centralt for Det Unge
Akademis rolle og funktion. En af vores vigtigste
opgaver er at skabe positive rollemodeller, og
inspirere og motivere kommende generationer af
danske akademikere. Formidling handler ikke bare
om at dele viden. Det handler om at vække noget;
at få folk til at flytte sig. Vi får fat i folk, hvor der er
brug for det, og arbejder målrettet, hvor vi kan gøre
en forskel. Det Unge Akademi viser med relevante og
nyskabende formidlingsinitiativer, at vi er en vigtig
stemme i dansk forskningsformidling.
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FORSKNINGENS
DØGN

NATIONALT PH.D.SEMINAR

Et af de tilbagevendende arrangementer i Det
Unge Akademi er Forskningens Døgn, som blev
afholdt d. 3. maj i Videnskabernes Selskab.
Forskningens Døgn er et landsdækkende arrangement for den danske befolkning, hvor
man kan stifte bekendtskab med forskning og
innovation i bred udstrækning. Denne forårsaften i forskningsformidlingens tegn har længe
været en tradition i Videnskabernes Selskab
og har typisk bestået af forskellige foredrag
og omvisninger i huset. Det var også formlen
i år, men som noget nyt bestod programmet
for første gang af foredrag på tværs af de to
akademier med et ønske om tværfagligt indhold
og formidling på tværs af generationer.

En af vores hovedforpligtelser i Det Unge Akademi er at inspirere og informere kommende
generationer af forskere. Derfor afholdt vi den
22. maj på Formidlingsudvalgets initiativ med
Rubina Raja som tovholder Det Unge Akademis
første nationale ph.d.-seminar. Programmet var
målrettet ph.d.-studerende, der påtænker at
søge postdoc stillinger og stipendier efter endt
ph.d. Tilslutningen fra hele landet var stor.

Ideen om fællesforedrag opstod i Det Unge Akademis formidlingsudvalg og blev vel modtaget
af Videnskabernes Selskabs præsidium. Herefter kunne Det Unge Akademis medlemmer byde
ind med ønsker til såvel emner som foredragspartnere fra Videnskabernes Selskab. Dette
førte til fem spændende sammensætninger af
nye forskerformidlingspar - og ikke mindst til
foredrag med en stor grad af dynamik, tværfaglighed og bred interesse. Det var glædeligt at
opleve, hvordan de to akademier i fællesskab og meget naturligt - formidlede deres forskning
på tværs af følgende områder:
Eske Willerslev og Petrine Wellendorph:
Genomisk DNA: Fra drug discovery til geogenetik
Søren-Peter Olesen og Alicia Lundby:
Hjertearytmi: Fra patienter i klinikken til molekylærbiologisk forskning
Lars Jørgensen og Rubina Raja:
Arkæologi og religion på tværs af kulturer
Peter Harder og Anna Kristina Hultgren:
Engelsk som universitetssproget i Danmark?
Norm og praksis i sprogforskningen
Kristian Helin og Thomas Poulsen:
Fremtidens kræftbehandling – hvor skal vi lede?
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Seminarets fokus var overgangen fra ph.d
stipendiat til postdoc og hvorledes denne overgang kan være afhængig af bevidst karriereplanlægning, strategier eller tilfældigheder. Vi
inviterede en række fremtrædende personer
fra den danske fonds- og forskningsrådsverden til at komme og fortælle om fondenes og
forskningsrådenes uddelingspraksis. Der er
efterhånden en lang række meget varierende
kriterier afhængigt af, hvilket virkemiddel man
søger, og oplysninger omkring disse er noget,
som vi mærker, at ph.d.-studerende ikke altid
er opmærksomme på, når de nærmer sig ansøgningsfasen til postdoc stipendier.
Hans Bräuner-Osborne, leder af forskeruddannelsesprogrammet Drug Research Academy,
fortalte om de generiske færdigheder i ph.d.uddannelsen, som er et område med stigende
fokus inden for alle ph.d.-programmer og
ph.d.-skoler. Fra Københavns Universitet fortalte Dorthe Gert Simonsen, ph.d.-koordinator
på Saxo Instituttet, om forskellige niveauer i
strategier under ph.d.-forløbet for at opnå en
postdoc stilling. Formand for Carlsbergfondet,
Flemming Besenbacher fokuserede på vigtigheden af at være sig sine valg bevidst i løbet af
ph.d.-forløbet. De valg, man træffer her, kan
have afgørende indflydelse på muligheden for
at opnå et postdoc stipendium efterfølgende.
Det Frie Forskningsråd (DFF) var repræsenteret
ved formanden for Forskningsrådet Kunst og
Kultur, Anette Warring og formanden for Forskningsrådet Natur og Univers, Jan Philip Solovej,
som holdt et fælles oplæg om, hvorledes og
hvorfor DFF prioriterer og uddeler, som de gør
på postdoc områderne,bl.a. satte de fokus på
grundene til de forskellige uddelingsstrategier
mellem de forskellige forskningsråd. Direktør
for Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet, Morten Kyndrup, fortalte om
videnskabskulturernes forskelle, som en mulig
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forklaring på, hvorfor det er vigtigt at prioritere
forskelligt fra fond til fond, samt fra forskningsråd til forskningsråd alt efter hvilke fagdiscipliner man har med at gøre, og at det ligeledes
er vigtigt for den ph.d.-studerende at forstå sin
egen videnskabskulturs praksis for at navigere
i ansøgningsmuligheder. To medlemmer af
Det Unge Akademi, Alicia Lundby og Mikkel
Gerken, bidrog med deres personlige erfaringer
i overgangen fra ph.d.-studiet til postdoc stillingen og gav et inspirerende indblik i, hvordan
disse overgange kan formes på flere forskellige
måder og ikke altid kan detailstyres.
Dagen blev afsluttet med workshops, hvor deltagerne gav hinanden feedback på medbragte
udkast til postdoc ansøgninger. Dette blev gjort
i tværfaglige grupper for at stimulere input på
tværs af disciplinerne.
Seminaret blev efterfølgende evalueret af deltagerne, som var meget positive både overfor
temaet, dagens opbygning samt udbytte. Både
temaet, det tværfaglige aspekt samt kombinationen af oplægsholderne blev vurderet som
nogle af styrkerne ved seminaret. Efterfølgende
blev seminaret ligeledes omtalt i Magisterbladet som en øjenåbner og opråb om, at man allerede relativt tidligt i sit ph.d.-forløb bør tænke
på fremtiden. Dette var et aspekt, som kom bag
på en del af deltagerne, men som de ligeledes
var glade for at blive tvunget til at forholde sig
til. Det er derfor skønt, at et forum som Det
Unge Akademi kan byde ind med sådanne tiltag
og italesætte emner, som der måske ikke altid
er tid til i den enkelte forskerstuderendes travle
hverdag på kontoret og i laboratoriet.

FORSKNINGSFORMIDLING
TIL GYMNASIET

lowres!

Et af de større formidlingsprojekter, vi i Det
Unge Akademi har givet os i kast med over det
seneste år, er et formidlingsprojekt til danske
gymnasier i forbindelse med faget Almenstudieforberedelse (AT). AT er et forløb, som er
blevet indført som obligatorisk i gymnasieskolen efter sidste gymnasiereform. Forløbet
strækker sig over alle tre år i gymnasiet og er
i sin opbygning baseret på at være tværfagligt
ved at kombinere to fag. I efteråret 2012 afholdt
Det Unge Akademi et formidlingsseminar på
Carlsberg Akademi, hvor en række fagkonsulenter og forlagsrepræsentanter var inviteret for at
give deres blik på Almenstudieforberedelse. Det
var vores intention med dette seminar at klarlægge, om det ville være muligt for Det Unge
Akademi at bidrage til udviklingen af forskningsbaseret undervisningsmateriale til faget AT.
Forlaget Gyldendal viste sig interesseret i et
samarbejde og en arbejdsgruppe bestående
af Thomas Poulsen, Pia Quist, Rubina Raja og
Kristin Veel udarbejdede et konceptforslag og
oplæg til samarbejde med Gyldendal omkring
et nyt undervisningsforløb i AT. Samarbejdet
skal udmønte sig i en webbaseret undervisningsportal, som er et nyt ekspansionsområde
for Gyldendal. Temaet, der arbejdes med og
som formår at samle hele Det Unge Akademi,
er ”Løgn og Sandhed”. Arbejdet med dette
tema sker i mindre, tværfaglige grupper, hvor
medlemmerne har udviklet tværfaglige undertemaer inden for det overordnede tema ”Løgn”.
Emnerne dækker bl.a. ”Syn på skabelseshistorier – kan religion rumme den naturvidenskabelige forklaring på verdens opståen?”, ”Den
biologiske løgn – du er skabt til at lyve”, ”Løgn
i videnskaben – om manipulation af data” og
mange andre, herunder knyttet til mediernes
brug af narrativer og politikeres stillingstagen i
forhandlingssituationer.
Det har ikke kun været udfordrende at arbejde
med formidling til gymnasieskolen og blive
konfronteret med, at det er ved at være nogle
år siden, man havde fingeren på pulsen i den
sammenhæng, det har ligeledes været lærerigt
at arbejde i mindre grupper og få tværfagligheden til at krystallisere sig i klare ord. Det har
givet os muligheden for at få et bedre indblik i
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den enkelte partners forskning samtidig med,
at formidlingen af ens egen forskning ligeledes
har været interessant i et AT-perspektiv.
Forløbet har indtil videre udviklet sig til et færdigt koncept, som der er indgået forhandlinger
med Gyldendal og gymnasieskoler omkring.
Konceptet finpudses i løbet af den næste
sæson og vi håber, at portalen kan lanceres i
løbet af 2014.

FORMIDLING OG
INSPIRATION TIL
BØRN OG UNGE
Mens vi arbejder videre med ovenstående
projekter har vi også en række nye inititativer
under opsejling i 2014. Fra januar 2014 søsætter Det Unge Akademi en forelæsningsrække
for gymnasieelever og førsteårsstuderende på
universiteterne, samt en Videnskabsklub for
drenge og piger i alle aldre.
Forelæsningsrækken finder sted både i Videnskabernes Selskab i København og på Aarhus
Institute of Advanced Studies (AIAS) på Aarhus
Universitet. Der bliver en forelæsning hvert sted
ca. en gang om måneden begyndende fra januar
2014 til og med maj, i alt 8 forelæsninger i første halvdel af 2014. Det bliver en god blanding
af humanistiske, samfundsvidenskabelige, samt
natur- og sundhedsvidenskabelige foredrag.
Det overordnede tema er ”Den forskning jeg
brænder for! Hvad er det, hvad gør jeg og
hvorfor?” Det er vores mål at formidle til yngre
folk – herunder potentielle universitetsstuderende og nye studerende – hvad det er, der gør
forskning attraktivt og spændende. Hvad er det
innovative, det banebrydende, det der gør, at vi
dedikerer os til noget, der for udenforstående
kan synes meget detaljeret og nogle gange tørt.
Forelæsningerne vil primært handle om formidling af medlemmernes forskning og af os som
forskere. Tovholdere på projektet er Rubina
Raja og Hussam Nour-Eldin.
Der findes rigtig mange gode formidlingsinitiativer, der primært har fokus på gymnasieuddannelserne, hvilket i det hele taget præger
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dansk naturvidenskabelig formidling og dansk
naturvidenskabeligt undervisningsmateriale.
I en almindelig folkeskole får eleverne faget
Natur & Teknik i 1. klasse. Mange emner i faget
ligger inden for biologiens område og ambitionerne er desværre ofte svære at få øje på. Først
i 7. klasse begynder elever i folkeskolen at få
de naturvidenskabelige fag Biologi, Geografi,
og Fysik/kemi. Det er alt for sent. Inspirationen
skal komme meget før! Derfor besluttede vi i
Det Unge Akademi, med inspiration fra Science
Club for Girls i Boston (MA), at oprette en landsdækkende videnskabsklub for piger og drenge i
alle aldre. Det Unge Akademi skaber hermed et
helt unikt, inspirerende og motiverende forum
for danske piger og drenge med interesse for
naturvidenskab.
Formålet med initiativet er at give piger og
drenge i Danmark helt ned til 0. klasse mere
naturvidenskabelig selvtillid og herigennem
give dem mål, perspektiver og muligheder inden for de naturvidenskabelige fag. Baseret på
et frivilligt mentor-system vil initiativet hjælpe
piger og drenge i folkeskolen, gymnasiet og på
universiteterne til at blive mere fortrolige med
naturvidenskab. Gennem tidlig erfaring med
gode naturvidenskabelige oplevelser stimuleres nysgerrigheden omkring naturvidenskab,
og den naturvidenskabelige selvtillid styrkes.
Initiativet vil fungere sådan, at kvinder og mænd
i virksomheder og i høje stillinger på universiteterne underviser, inspirerer og vejleder unge
kvinder og mænd på universitetsuddannelserne
og i gymnasierne; unge kvinder og mænd på
universitetsuddannelserne og på gymnasierne
underviser, inspirerer og vejleder piger og
drenge i folkeskolens ældste klassetrin; piger
og drenge i 7.-10. klasse underviser og inspirerer piger og drenge på 4.-6. klassetrin; piger og
drenge i 4.-6. klasse underviser og inspirerer
piger og drenge fra 0.-3. klassetrin. Netop på
den måde mindskes vejen til inspiration og
det er nemmere at forholde sig til succes og
karriereveje inden for fagene. I november 2013
blev der holdt indledende møder med gruppen i Boston for at høre om deres initiativer og
erfaringer. Tovholdere på projektet er Petrine
Wellendorph og Rikke Schmidt Kjærgaard.
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FORSKNINGSPOLITIK

Dette inkluderer i særdeleshed en stadig
diskussion af de omstændigheder og vilkår,
som unge forskere er underlagt på de danske
universiteter og læreanstalter i deres proces
mod at etablere en uafhængig forskningsprofil
samt opbygningen af den ph.d.-uddannelse,
som udgør grundpillen i forskeruddannelsen i
Danmark. Kort sagt ønsker vi at sætte fokus på,
hvordan vi optimerer et universitetssystem, 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 sætte fokus på unge forskeres muligheder for at etablere en forskerkarriere

•

At videreformidle akademiets erfaringer
og holdninger til beslutningstagere og den
bredere offentlighed.

For at sikre en bred forskningspolitisk diskussion i Det Unge Akademi har vi i 2013 søsat en
debatrække, hvor akademiet alene eller med
inviterede gæster fra det forskningspolitiske
landskab jævnligt tager fat i vigtige og aktuelle
emner. Vi har blandt andet diskuteret eliteuddannelser, bevillingsmulighederne for yngre
forskere, den skæve kønsfordeling blandt
forskere, samt evaluering af forskning og af
forskere. Målet er, at hver debat munder ud i et
konkret skriftligt produkt, der enten kan læses
på vores hjemmeside eller formidles til offentligheden via den skrevne presse. På de følgende
sider gives eksempler på forskningspolitiske
problemstillinger, som Det Unge Akademi har
debateret.
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Det Unge Akademis Forskningspolitiske
Udvalg er det organ i Det Unge Akademi,
der beskæftiger sig med politiske og
økonomiske rammer og problemstillinger,
som har indflydelse på yngre forskeres
virke i Danmark.

ELITE FOR
ALLES SKYLD
FOTO: DET UNGE AKADEMI

Der er i disse år intens interesse
for, hvordan Danmark som nation i
fremtiden skal kunne klare sig i den
globaliserede konkurrence.
AF THOMAS B. POULSEN, RUBINA RAJA OG JACOB SHERSON

Standardsvaret er ofte, at vi i Danmark har unikke kompetencer inden for kreativitet, innovation
og udvikling, og at vi derfor kan klare os ved at
løfte den brede befolkning op på et højt uddannelsesniveau, og ved at de bedste i Danmarks
forskningsverden også skal tilhøre forskningens superliga. Denne strategi er dog for tiden
udfordret af dårlige Pisa tests og diskussioner
af uddannelsernes generelle niveau i lyset af det
kraftigt øgede optag på videregående uddannel-
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ser. Med hensyn til forskning kan det ofte synes
utopisk, at vi i længden skulle kunne konkurrere
med bl.a. de store amerikanske eliteuniversiteter og de fremstormende kinesere. Men findes
der et alternativ for Danmark?
Regeringens nylige udspil ”Plads til talenterne”, der blandt andet omhandler universitetsuddannelserne i Danmark, har sparket
gang i debatten om en holdningsændring i det
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danske uddannelsesvæsen og har sat skub i
universitetsledelserne til at udvikle såkaldte
elite/talent-tiltag. Der er i øjeblikket to typer af
elite/talent-initiativer under planlægning eller
afprøvning på danske universiteter samt i andre
europæiske lande, der i universitetsstruktur
er sammenlignelige med Danmark. Der er
“inkluderende” initiativer, hvor man tillader
og opfordrer “eliten” at vokse ud fra den store
gruppe af studerende, fx ved at udvide studiets
ECTS ramme med flere traditionelle kurser. Vi
mener dog at flere traditionelle ECTS-point blot
er mere af det samme, og det er ikke det rette
værktøj til at løfte elitens niveau.
Den anden type initiativ er radikalt anderledes.
Her defineres hvem der tilhører eliten helt
fra begyndelsen, dvs. at der kører parallelle
uddannelsesspor (A og B spor groft sagt). Asporet kunne bestå af en eller flere af følgende
komponenter: en udvidelse af ECTS rammen
med flere traditionelle kurser, særlige ”høj
niveau” kurser til erstatning for de eksisterende
kurser, mere generel opkvalificering såsom
kurser i projektledelse eller videnskabsetik
og endelig forskningsforløb i tæt kontakt til en
eller flere forskergrupper allerede fra starten af
studiet. Hvis den studerende fuldfører eliteuddannelsen, forventes optagelse på ph.d.uddannelsen. Der er ingen tvivl om, at denne
model vil bibringe eliten nye kompetencer,
men en sådan A- og B-holds model indebærer
samtidig én stor risiko, nemlig at fraværet af
de dygtigste bevirker, at niveauet af den brede
gruppe studerende falder markant.
Vi mener, at der eksisterer en tredje mulighed, som primært er funderet i A- og B-holds
modellen, men som er tilpasset til at minimere
denne models risiko-elementer. Modellen er
baseret på, at den lille gruppe af elite-studerende ikke kun får unikke muligheder, men
at de også bliver mødt med unikke og store
krav om at hjælpe til med at hæve uddannelsernes generelle niveau. Om dette vil vi bruge
begrebet “en social elite” og mener, at vi i en

dansk tradition vil have mulighed for at skabe
en sådan. Scenariet kunne se således ud: på et
givent studie, lader vi antallet af studerende på
A-sporet, som udvælges efter en meget grundig
proces fokuseret på forskerkvaliteter, definere
ud fra antallet af forventelige ph.d.-pladser
på det givne studie pr. år, men det således,
at kun ca. halvdelen af pladserne vil blive
optaget af studerende fra A-gruppen. Resten
af ph.d.-pladserne er reserveret til den brede
gruppe af studerende. Vi tillader nu A-gruppen
at udvide deres studiers ECTS-ramme med
en betydelig faktor. De ekstra “ECTS-point/
arbejdsindsats” skal dog ikke anvendes på
ekstra kurser i traditionel forstand. Vi støtter
ideen om at give de studerende kompetencer
inden for bredt kvalificerende områder, da det
efter vores mening netop er disse områder, der
faktisk kan gøre nogen til en bedre forsker. En
anden portion af den udvidede ECTS-ramme
bruges i projekter, som foregår i tæt kontakt
med institutionens forskningsmiljøer. Endelig
skal en betydelig portion bruges til at de elitestuderende skal bidrage til undervisningen og
populærvidenskabelig formidling. Ved således
at øge underviserkapaciteten kan vi hjælpe de
studerende, som måske har sværere ved stoffet
og dermed trække gennemsnittet op. Et sådant
greb har sågar en læringsteoretisk logik, idet
formidling af undervisning typisk kræver et
andet og højere abstraktionsniveau end at modtage undervisning.
Vi skal turde lægge mere ansvar og forventninger på skuldrene af de allerbedste studerende,
for de vil løfte opgaven. Der er tale om empowerment og det er et slagkraftigt værktøj, hvis
det tilbydes den rigtige gruppe af studerende.
Vores forslag kunne være første skridt mod
større konkurrencedygtighed på et stærkt stigende internationaliseret uddannelsesmarked
og dermed også føre til øget mobilitet, nationalt
og internationalt og det har Danmark brug for.
Elite for alles skyld blev bragt som kronik i Weekendavisen
den 25 april 2013.

Vi skal turde lægge mere ansvar og
forventninger på skuldrene af de
allerbedste studerende.
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MÆND FORFREMMES
MEST PÅ UNIVERSITERNE
– HVORDAN NÅR KVINDERNE TOPPEN?

Hver gang 10 succesfulde mænd
forfremmes på danske universiteter
bliver kun 7 tilsvarende succesfulde
kvinder forfremmet.
AF ALICIA LUNDBY, MIKKEL GERKEN, TINE JESS OG TAIS W. DAHL.

En rapport fra Det Frie Forskningsråd (DFF)
viser, at rekrutteringen af forskere på de
danske universiteter fortsat er skæv på trods af
økonomiske tiltag for at udligne kønsforskelle.
Vi må finde roden til problemet, hvis vi skal
komme det til livs.
I 2010 var kun hver sjette danske professor en
kvinde. Denne skæve fordeling mellem kønnene
i toppen af dansk forskning skyldes i høj grad et
historisk efterslæb. I dag er kønsfordelingen på
det adgangsgivende ph.d. grad niveau udlignet,
og derfor kunne man forvente at den skæve
kønsfordeling ville forsvinde af sig selv over tid.
DFF har i 2013 udgivet en rapport, der viser, at
den yngre generation af adjunkter og lektorer
har en mere lige kønsfordeling end tidligere,
samt at andelen af kvinder er i fremgang på alle
niveauer. Alligevel viser rapporten også, at der
fortsat er skæv rekruttering blandt kønnene
og at business as usual derfor ikke vil føre til en
lige kønsfordeling. På europæisk plan har man
også anerkendt problematikken i den skæve
kønsfordeling, hvilket afspejler sig i EUs Horizon 2020 forskningspulje, hvor man aktivt søger
at udligne ubalancen i fordelingen af mænd og
kvinder inden for videnskab. I USA og Canada
er man ligeledes proaktiv inden for området. Vi
ønsker ikke at argumentere for, hvorvidt underrepræsentation af et køn er et problem i sig
selv, men vi mener, at det er et problem, hvis
mænd og kvinder ikke har lige muligheder for en
akademisk karriere i Danmark. Alt tyder på, at
mandlige og kvindelige ph.d.’er i Danmark er
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lige talentfulde, og det på trods klarer mændene sig bedre i det akademiske karriereforløb.
Vi er nødt til at finde ud af, hvorfor det sker.
Af opgørelserne i rapporten fra DFF fremgår
det, at mænd generelt får tildelt større og flere
bevillinger end kvinder. Det skyldes blandt
andet, at der er flere mandlige ansøgere. Det
er dog bemærkelsesværdigt, at flere mænd
end kvinder forfremmes efter at have søgt en
bevilling. Og det sker uanset om mændene
opnår bevilling, eller ej! Hvis vi fokuserer på de
forskere, der opnår en bevilling viser skævheden
sig ved at kun 7 kvindelige DFF-bevillingstagere
forfremmes, hver gang det er tilfældet for 10
af deres tilsvarende succesfulde mandlige
kolleger. Disse data tyder på, at der udøves
mandsfavorisering under ansættelser på danske
universiteter.
En mulig forklaring på dette kan være implicit
bias, som blandt andet dækker over det fænomen, at både kvindelige og mandlige ledere
bedømmer kvinder hårdere end mænd. En
amerikansk undersøgelse fra Yale University
har for nyligt vist, at bedømmere af ansøgninger til en forskningsstilling ubevidst bruger
køn som en indikator for kvalifikationer. Man
kan kun komme kønsbias til livs ved at være
opmærksom på, at vi alle ubevidst udøver den.
Der er meget få kvinder på universitetets
topposter, og det kan gøre det svært for yngre
kvindelige kandidater at se sig selv i en akade-
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misk karriere. På tilsvarende vis kan det også
bevirke, at mænd har svært ved at se kvinder
som forskningsledere. Hvis en bestemt karrierevej ikke harmonerer med ens køn, kan det
have stor betydning for ens valg og desuden
også for ens performance, hvilket kendes som
fænomenet stereotype threat. Hvis mandestereotyper associeres med forskningskompetencer og kvindestereotyper er uforenelige med en
forskerkarriere, vil det udgøre et reelt problem
for nogensinde at skabe lige muligheder for
begge køn i dansk forskning.
I Danmark har man i de sidste 15 år haft
økonomiske tilskud til forfremmelser, midlertidige- og faste ansættelser af kvinder på
danske universiteter; fx Københavns Universitet’s trepunktsprogram, Aarhus Universitets
2011 plan, FREJA programmet og snart YDUN
programmet. De økonomiske tiltag har medført
en ophedet debat, men vi mener, at disse tiltag
kan være med til at afhjælpe problematikken
omkring stereotype threat. Vi ser de økonomiske
tiltag med kvindefavoriseringen som en analogi
til den særbehandling, alle yngre forskere
får gennem diverse ”young investigator” og
”starting grants”. Særpuljer til yngre forskere
er generelt accepteret, og vi mener,  at man på
samme måde kan argumentere for særpuljer
til kvinder, da det kan være en måde at komme
(ubevidst) favorisering af mænd i ansættelsesprocessen til livs.
Problematikken er kompleks. Det er et fundamentalt problem, at kvinder oftest er underrepræsenteret i ansøgningsfelter. Udover implicit
bias og stereotype threat, er familieetablering
også en medvirkende årsag, der fraholder kvinder i højere grad end mænd fra et akademisk
karriereforløb. Denne faktor kan vi ikke komme

til livs alene gennem øremærkede bevillinger
og stillinger. I Danmark er tidspunktet for familieetablering ofte overlappende med starten på
en akademisk karriere. For at sænke barrieren
for samtidigt at opbygge forskergruppe og familie mener vi, at man med fordel kan etablere en
centralt administreret barselsfond, således at
barselsudgifter (som fortsat primært forbindes
med kvindelige ansatte) ikke kan komme til at
påhvile det enkelte institut. Derudover kan man
forestille sig oprettelse af børneinstitutioner i
relation til universiteterne således at forskere,
der er forældre til småbørn kan arbejde længere. I implementeringen af tenure-track kan man
overveje at indføre muligheden for udskydelse
af tenure-bedømmelsen med 1 år per barn,
som man fx har gjort på Stanford University.
Ovenstående tiltag kan forhåbentlig motivere
flere kvinder til at forfølge et akademisk karriereforløb, men derudover skal kvinder formentlig opfordres til at søge forskningsbevillinger og
-stillinger i højere grad end mænd.
Der er ganske afgjort flere andre faktorer, der
også medvirker til den skæve kønsfordeling i
toppen af dansk forskning. Det er væsentligt at
afdække årsagerne til det kvindelige frafald i
Danmark, for at vi kan implementere ændringer, der løser problemet. Her gælder det blandt
andet at forstå, hvorfor mænd forfremmes mest
på universiteterne. Alle er enige om, at toppen af dansk forskning bør tegnes af de bedst
kvalificerede kandidater. Dette mål skal nås ved
at identificere fx mandsfavoriserende faktorer
og udligne de barrierer, der forhindrer at talent,
motivation og indsats udgør de centrale parametre i det hårde akademiske udskilningsløb.
Artiklen blev bragt som kommentar i Berlingske Tidende den
6. november 2013.

Hver gang 10 succesfulde
mænd forfremmes på danske
universiteter bliver kun 7
tilsvarende succesfulde kvinder
forfremmet.

SKAF ORIGINAL
BILLEDET!
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ER DEN RETTE VEJ LIGE?
Ministeriet for forskning og uddannelse har
indskærpet over for de danske universiteter,
at de studerendes gennemførselstid skal
nedbringes kraftigt. Universiteterne strammer
derfor reglerne og øger presset, så studerende
nu kan risikere at blive smidt på porten, hvis
studierne trækker mere end et halvt år ud.

AF ANDRES DOBAT, TINE JESS, PIA QUIST OG JACOB SHERSON

I forvejen er de unge i gang med at indrette
sig efter regeringens seneste SU-reform, som
også er designet til at presse de unge endnu
hurtigere fra gymnasiet videre til universitet og
fra universitetet til arbejdsmarkedet. Men er
den lige vej gennem systemet rent faktisk den
måde, vi skaber de dygtigste og bedst kvalificerede kandidater på? Det har vi spurgt os selv
om i Det Unge Akademi ved Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Vi gennemførte
derfor en spørgeskemaundersøgelse blandt
den yngre forskningselite i Danmark for at klarlægge, hvor langt tid landets dygtigste yngre
forskere reelt har brugt – eller spildt – på deres
vej gennem universitetskarrieren. Resultatet er
overraskende: To tredjedele har brugt længere
end den normerede tid på deres uddannelse,
mere end halvdelen havde ikke bare først påbegyndt studierne efter en kortere eller længere
pause fra bøgerne, de havde også brugt meget
mere end normeret tid på studiet – og, lige så
interessant, mange vurderede denne ekstra tid
som afgørende for deres senere forskningskarriere. Undersøgelsens resultater rejser en
række væsentlige spørgsmål om, hvordan man
sikrer talentfulde unges vej gennem uddannelsessystemet. Det er ikke sikkert, at den rette
vej er så lige som uddannelsesministerens
reformer lægger op til, at den skal være.
Parallelt med de nye strammende tiltag har både
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den forrige og den siddende regering argumenteret for behovet for forskning og innovation som
grundlag for fremtidens vækst. Et konkret tiltag
på dette område er EliteForsk-initiativet. Siden
2006 er der inden for rammen af dette initiativ
blevet uddelt stipendier og priser med det formål
at skabe opmærksomhed om fremragende forskeres resultater, og at fremhæve unge forskere
som rollemodeller med henblik på at tiltrække
flere unge studerende til en forskerkarriere.
For at skabe større indsigt i sammenhængen
mellem studielængde og en karriere i toppen af
dansk forskning besluttede vi i Det Unge Akademi at foretage en spørgeskemaundersøgelse
blandt modtagerne af bevillinger fra EliteForskprogrammet, som tildeles eliten blandt yngre
forskere inden for alle videnskabsgrene. Vi
ønskede konkret viden om denne særlige
gruppes tidsforbrug og vej gennem uddannelsessystemet fra gymnasiet til en kandidat- og
ph.d.-grad. Spørgeskemaet blev sendt til alle
modtagere af bevillinger fra 2006 til 2012 samt
til medlemmerne af Det Unge Akademi. Vi modtog i alt 108 svar fra lektorer (37 %), postdocs
(37 %), adjunkter (12 %) og professorer (11 %).
Besvarelserne viser ganske overraskende
resultater: Kun en tredjedel af forskningstalenterne påbegyndte deres universitetsuddannelse
umiddelbart efter gymnasiet. Størstedelen (66
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%) blev først indskrevet på deres uddannelse et
halvt, et helt år eller flere år efter gymnasiet.
For en lille gruppe skyldtes forsinkelsen militærtjeneste, men de allerfleste angiver, at tiden
mellem gymnasiet og universitetet blev brugt
på rejser, højskoleophold og lignende.
Når det kommer til spørgsmålet om, hvor lang
tid de unge forskere har brugt på universitetet
fra indskrivning på bacheloruddannelsen til
opnåelse af kandidatgraden eller tilsvarende
(når vi ser bort fra barsels- og sygdomsperioder samt militærtjeneste) er der kun 38 % af
de adspurgte, som har gennemført studiet på
normeret eller kortere end normeret tid. De
resterende 62 % har brugt mindst et halvt år
ekstra på studiet, og hele 43 % har brugt op
til eller mere end et helt år. Årsagerne hertil
angives forskelligt, men det er fælles for flertallet, at tiden er blevet brugt på aktiviteter, som
har kvalificeret den enkelte i forhold til deres
igangværende forskerkarriere. Det vil sige
studierelevant arbejde, ophold på udenlandske
universiteter og praktikperioder.
Langt størstedelen (72%) af de adspurgte i
denne gruppe vurderer den længere studietid
i forhold til deres karriere positivt. Den ekstra
studietid har nemlig givet mulighed for at
udvikle en række kompetencer og færdigheder,
som senere skulle vise sig at være afgørende
for at komme i gang med en forskerkarriere.
Enkelte af de adspurgte angiver, at de herved allerede som studerende blev involveret
i forskningsprojekter, eller at de fik chancen
for at udgive deres første forskningspublikationer, som ikke alene var meriterende i en
ph.d.-ansøgning, men som også skulle danne
grundlag for deres egne fremtidige forskningsprojekter. Andre pointerer, at den ekstra tid
gav dem mulighed for at udvikle selvstændighed i forskningssammenhænge, erfaring med
forskningsorganisering eller undervisning
og international erfaring. Og en lille gruppe
understreger desuden, at den længere studietid
muliggjorde en forskerkarriere i harmoni med
privat- og familielivet.
Med EliteForsk-modtagerne sætter undersøgelsen fokus på en særlig gruppe, som langt
fra kan siges at være repræsentativ for den
brede gruppe af studerende. Dette fokus er dog
bevidst valgt, fordi forskning og talentudvikling
netop står centralt i regeringens politik og uddannelsesministerens satsninger. Man kan så
spørge, om de mange ”langsomme” eliteforskere ikke ville have klaret sig lige så godt, hvis

de var blevet tvunget direkte fra gymnasiet til
universitetet, og hvis de havde fulgt studieordningernes skema og gennemført universitetet
på normeret tid? Vi vurderer ud fra spørgeskemabesvarelserne, at svaret herpå er et klart
nej: Den ekstra tid inden og under studiet har
for et flertal af eliteforskerne været afgørende,
fordi den netop ikke blev brugt på cafe- og
natteliv, men på at kvalificere og meritere sig
til den senere forskningskarriere. Dermed
viser sig et paradoks i regeringens forskningspolitik. De samme forskere, som skal agere
rollemodeller inden for rammen af EliteForskinitiativet, er ’dårlige’ eksempler i baggrundsscenariet for den nye SU-reform. På den ene
side er der ambitionen om at gøre Danmark til
et af verdens førende og mest konkurrencedygtige vidensamfund. Og på den anden side er der
ønsket om et strømlinet uddannelsessystem,
hvor de hurtige belønnes med bonusordninger,
og hvor rammerne for fordybelse, engagement,
nysgerrighed og i sidste ende genialitet indsnævres betragteligt.
I Det Unge Akademi mener vi, det er afgørende
at indrette systemet på en måde, som skaber
fleksibilitet for den enkelte studerende. Og det
er uanset om den enkelte regnes til bredden
eller eliten. Der er talent i mange dele af uddannelseskæden – også talent, der retter sig
mod andet end forskning – og vi mener, at det
er vigtigt at skabe en struktur, der giver denne
forskellighed af talent individuelle betingelser
for at blomstre til gavn for hele samfundet.
Der skal være plads til, at man bliver et halvt
eller et helt år længere som gæst ved universitetet i Freiburg eller Boston, selvom det ikke
meriteres på papiret. Der skal være plads til at
foretage feltarbejde i Mongoliet i forbindelse
med et speciale i antropologi. Plads til, at man
bruger længere tid på et laboratorieforsøg, end
det først var planlagt. Og der skal være plads
til, at en studerende er i praktik på en udgravning i Mellemøsten, mens vedkommende lærer
sig arabisk. Det ville være paradoksalt, hvis
de nye regler på SU- og uddannelsesområdet
skaber barrierer for fremtidens topforskere.
Det er forskertalenterne, som kommer til at stå
for fremtidens undervisning af de mange andre
studerende på universiteterne, og det er de
samme forskertalenter, som med deres forskning skaber fremtidens videns- og innovationssamfund. Man skaber ikke eliteforskning med
et usmidigt, strømlinet system.
Bragt som kronik i Berlingske Tidende den 18. november
2013.
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ET NYT DANSK
KORTLÆGNINGSPROJEKT
Samarbejdsudvalget fokuserer på
ideer og initiativer, som styrker og
optimerer udbyttet af det tværfaglige
samarbejde blandt Det Unge
Akademis medlemmer.
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Vi lægger stor vægt på, at møderne i Det Unge
Akademi skal være spændende og attraktive at
deltage i. Vi mener, at det er vigtigt, at der er
plads til at diskutere vilde ideer og nye angrebsvinkler, at blive inspireret, at opnå sparring på
alverdens problemstillinger i forskningsmiljøet
og at alle går fra mødet med en følelse af at
have fået noget med hjem.
Med inspiration i den kortlægning, som Det
Kongelige Danske Videnskabernes selskab
udførte i den sidste del af 1700-tallet, har
samarbejdsudvalget diskuteret mulighederne
for, at Det Unge Akademi involverer sig i en
ny kortlægning af Danmark. Vores idé tager
udgangspunkt i den massive vækst i data, der
bliver indsamlet hver dag. Googles daværende
CEO Eric Schmidt sagde i 2010:
“Every two days now we create as much information as we did from the dawn of civilization up until
2003. That’s something like five exabytes of data.”
Vi mener, at der kan være værdi i at kortlægge
disse nye datamænger, fordi
• Det kan skabe værdi for samfundet, fx give
indsigt i spredningsprocesser på sociale
netværk med betydning for folkesundhed og

regeringsførelse.
• Det indebærer mange grundvidenskabelige
udfordringer, fx i forhold til bias-korrigering.
• Det er tværfagligt i sit udgangspunkt og
derfor relevant for næsten alle medlemmer i
Det Unge Akademi.
Samarbejdsudvalget har derfor taget initiativ til en række arrangementer, som har til
formål at inspirere, udvikle idéer og identificere
udfordringer i samfundet, som kunne gøre den
digitale verden mere overskuelig.
Filosof Tor Nørretranders gav et oplæg i januar
og lagde op til efterfølgende diskussion om
konkrete udfordringer og mulige fokuspunkter
i det danske samfund. Forslagene var vidtrækkende og både af naturvidenskabelig og
samfundsvidenskabelig karakter.
I oktober afholdt vi et seminar på Carlsberg
Akademi med oplægsholdere fra Danmarks
Statistik, Digitaliseringsstyrelsen, Statens
Serum Institut, Dansk Data Arkiv og Etisk Råd.
De skitserede eksisterende data-arkiver og
-registre og diskuterede vanskelighederne ved
at samkoble registre. Vi diskuterede også det
data, der ikke opsamles, som går os af hænde.
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Figuren viser et netværk over,
hvor tæt forbundet Det Unge
Akademis medlemmer er
baseret på fælles forskningsmetoder og emner. Her ses den
”akademiske afstand” mellem
medlemmerne.
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Videnskabernes Selskabs kort
over egnen omkring Kiøbenhavn. Tegnet af O.C. Wessel
i 1766.

I løbet af seminardagen eksperimenterede vi
med i små workshops at identificere væsentlige
samfundsmæssige udfordringer, hvis løsning
kræver data eller samkobling af data, der ikke
umiddelbart er til rådighed. Vi begyndte idéudvikling mod konkrete projekter – anvendelser af
data, begrænsninger, udfordringer? Hvad kan
den danske borger ønske at vide? Kan vi nærme
os en forståelse af hvilke udfordringer, hvis løsninger vil være gavnlige for danskerne og som
specielt favorabelt kan udføres i Danmark.

livsglæde, sundhed, produktivitet, og kreativitet
(fx kortlægning af vores børns trivsel, kortlægning af hybriditet, kortlægning af kulturarv i krise). Andre diskuterede indsamling af nye data
og dets potentialer (fx hvilke andre informationer, der gemmer sig i gener og proteiner eller
isotoper i jord og mennesker), mens helt andre
diskuterede, hvordan vi kan vise kompleksiteten
i større datasæt (fx visualisering af proteininteraktion netværk, eller danne overblik over,
hvad der bliver forsket i).

Gennem en ”speeddating-øvelse”, hvor alle
medlemmer meget kort præsenterede deres
forskning og de resterende medlemmer bød
ind med koblingspunkter til egen forskning,
fik vi inden seminaret undersøgt relationer
mellem Det Unge Akademis medlemmer og
tegnede netværk med forbindelser, der viser
overlap enten i form af metode, emne eller
problemstillinger. Disse netværk (se figuren
side 58) benyttede vi til at danne grupper til
oktoberseminaret.

Resultaterne fra seminaret går i tre retninger.
Nogle projektforslag var konkrete forslag til
forskningsprojekter. Andre projekter krævede
en større mere vidtrækkende national indsats,
mens andre forslag fokuserede på et behov for
politiske tiltag. Det gjaldt fx forslag til sammenføring af videnskabelige og offentlige data.

Nogle grupper diskuterede kortlægning af alt
det, der sker mellem os mennesker - alle de
komplekse størrelser, der interagerer på så
forskellige måder, men er afgørende for vores
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Samarbejdsudvalget ser samtidigt idéudviklingsfasen som en interessant øvelse i tværfaglig forskning. Hvad er det for nogle idéer,
der opstår, når forskere fra forskellige felter
mødes. Vi arbejder videre med projektet og
søger at finde ud af, hvordan og i hvilket omfang
vi kan gå videre med idéerne fra seminaret.

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
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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.

62

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.
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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

