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OM DET UNGE AKADEMI
Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab oprettede i efteråret 2011 et
videnskabeligt akademi for unge talentfulde
forskere i Danmark, Det Unge Akademi.

Rådet er Det Unge Akademis ledende organ.
Det består af en formand, næstformand og tre
udvalgsrepræsentanter.

Det Unge Akademi er en uafhængig
platform for unge forskere inden for
alle videnskabsgrene. Dets formål er at
styrke grundforskning og den tværfaglige
udvekslingen, bygge bro mellem videnskab og
samfund - og give nogle af landets dygtigste
unge forskere en stemme i offentligheden.

RÅDET I 2019:
Formand
Henrik Dimke
Næstformand
Kristine Niss
Udvalgsrepræsentanter
Forskningspolitisk Udvalg
Rasmus Bjørk
Formidlingsudvalget
Andreas Bandak
Samarbejdsudvalget
Birgitte Kornum
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FORORD

Det har været et nervepirrende år at følge
med i dansk forsknings- og uddannelsespolitik. Det omstridte og altødelæggende omprioriteringsbidrag er endeligt blevet sløjfet
og taxameterløftet midlertidig forlænget.
Det er glædeligt, men der er ingen udsigt til,
at der sker en reel investering i forskning og
uddannelse, selvom budgetterne er skåret
ind til benet. De hårde tider for universiteterne påvirker alle lag af forskere, men
yngre forskere, som skal etablere sig, er ofte
ekstra sårbare, hvilket vi i Det Unge Akademi
løbende søger at sætte fokus på.
Yngre forskere ved de danske universiteter
er ofte under et pres, fordi de ydre rammer
ikke fordrer klare karriereveje. Dette hænger
selvfølgelig sammen med økonomi, men også
med strukturerne på universiteterne. En ny
stillingsstruktur forventes implementeret
fra begyndelsen af det nye år blandt andet
med sigte på at tydeliggøre karrierevejene.
Det Unge Akademi ser positivt på de omlægninger, der styrker de undervisningsmæssige kompetencer hos det fastansatte,
videnskabelige personale samt muligheden
for klarere og mere stabile karriereveje i
den akademiske stillingsstruktur. Men der
er også bekymringer for, at de nye forfremmelsesforløb i praksis kan blive til ”forlængelsesforløb”. Derfor har Det Unge Akademi
indsendt et høringssvar, som understreger
opmærksomhedspunkter i forbindelse med
stillingsomlægningerne.
På sin niende sæson er Det Unge Akademi ved
at være en veletableret enhed i det danske
forsknings- og uddannelseslandskab. Det
Unge Akademi var igen i år aktivt ved flere debatter på Folkemødet, både som debattør og
som medarrangør. Medlemmer af Det Unge
Akademi debatterede blandt andet, hvordan vi
bevarer originaliteten i dansk forskning, hvordan man sikrer gode karriereveje for yngre

forskere, og om vi satser nok på bredden i
forhold til eliten. Ligeledes har vi gentaget
succesen med at deltage på videnskabsfestivalen Bloom. Dette år med et indlæg om ”Det
Umålelige”. Et tema som også var omdrejningspunkt for vores årlige fællesmøde med
Videnskabernes Selskab.
I 2019 har vi styrket samarbejdet med de
andre nordiske unge akademier. En delegation fra Det Unge Akademi deltog i et fælles
nordisk møde, hvor der var mulighed for at
erfaringsudveksle med ikke blot de andre
nordiske men også med de nye unge akademier i de baltiske lande. Det Unge Akademi
har sammen med en række andre nordiske
akademier deltaget i kønsdebatten og udarbejdet en Gender Statement som led i et øget
fokus på diversitet i forskning.
Det er en fornøjelse at have så mange gode
samarbejdspartnere, og de bidrager helt
afgørende til vores virke. Vi ser frem til at
styrke disse samarbejder i fremtiden og
opbygge nye, som kan understøtte Det Unge
Akademis kerneaktiviteter og komme med
indspark til nye projekter. Samtidig har vi fået
mange gode input og indsigter fra de eksterne
talere, som har gæstet Det Unge Akademi i
årets løb, både indenfor formidling, samarbejde og forskningspolitik.
Alt i alt har det været et spændende år i
Det Unge Akademi. På de indre linjer har
vi udvidet vores medlemsskare fra 34 til 41
medlemmer. Den øgede medlemsskare vil
kunne sætte et større aftryk indenfor DUA’s
kerneaktiviteter, og vi glæder os meget til at
se, hvordan det former os fremadrettet.
På de kommende sider kan du læse om de aktiviteter, som Det Unge Akademi har givet sig i
kast med i løbet af det forgangene år, og få et
indblik i nogle af medlemmernes forskning.

Henrik Dimke

Kristine Niss

FORMAND, 2019

NÆSTFORMAND, 2019
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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.
I de følgende artikler skriver nogle af
medlemmerne om deres forskning.
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G E N O

Mikroskopibillede af en
bananflue (Drosophila
melanogaster) med en
proteinkomponent fra fluens
genomforsvar farvet rød i
ovarie-kimcellerne.
FOTO: PETER REFSING ANDERSEN OG DANIEL REUMANN

6

FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2019

M E T S
INTERNE KONFLIKTER

Organismer dræber og fortærer
hinanden i et væk i kampen om plads,
forplantning og føde. Det har David
Attenborough vist os nok af, til at vi ved,
at naturens harmoniske forklædning
dækker over bunker af brutale konflikter.
Naturen er dog også fuld af skjulte
konflikter – genomets interne.
PETER REFSING ANDERSEN
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ADJUNKT VED INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK,
AARHUS UNIVERSITET

DET UNGE AKADEMI

”Det er en del af vores DNA”, hører man alt
fra bankfolk til miljøforkæmpere sige, når de
beskriver kerneværdierne i deres identitet.
Noget centralt der fortæller om, hvem de er,
og som ikke kan ændres. Men hvis vi tager
dem på ordet og kigger på, hvad der rent
faktisk er en del af vores DNA, så er billedet, der kigger tilbage på os i det genomiske
spejl, noget anderledes, end vi normalt
forestiller os. Den del af vores DNA, der indtil
videre har fået langt mest opmærksomhed,
er de områder, vi kalder gener. Generne
indeholder proteinopskrifter, den genetiske
information, der viser cellen, hvordan den
samler hvert af de tusinder af proteiner, der
hjælper til at opretholde livet i vores celler.
Generne udgør dog kun ca. 1,5 pct. af vores
genetiske landskab. På en globus ville dette
svare nogenlunde til det areal byerne fylder
i verden. Selv om disse områder selvfølgelig
er meget vigtige, ved vi forbavsende lidt om
de 98,5 pct., der omgiver dem. To tredjedele af det menneskelige genom, et område
svarende cirka til størrelsen af verdenshavene på den genetiske globus, stammer fra
DNA- parasitter. DNA-parasitter er genetiske
elementer, som ikke bidrager til at opretholde
livet i cellen, men i stedet overlever gennem
evolutionen ved hele tiden at lave nye kopier
af sig selv. Hver især er DNA-parasitterne på
størrelse med værtsgenomets egne gener,
men de fylder så meget i landskabet, fordi
nogle af dem har lavet enormt mange kopier
af sig selv. For eksempel findes den lille
DNA-parasit, Alu-elementet, i mere end en
million kopier i vores DNA. Det er ikke kun det
menneskelige genom, der er et kludetæppe
af værtscellens nyttige gener og en masse
områder fra DNA-parasitter. Stort set alle
organismer, fra bakterier til planter og dyr,
bærer store mængder DNA-parasitter med
sig i deres genomer.
I min forskningsgruppe arbejder vi på at
finde ud af, hvilken rolle dette hav af DNAparasitter og deres fragmenterede rester
spiller for funktionen af dyrs genomer som
helhed. Samtidig forsøger vi at forstå den
indre spænding, som DNA-parasitter skaber i
genomerne. Det brogede genomiske landskab
afspejler nemlig en evig intern evolutionær
konflikt i genomet mellem på den ene side
alle de gener, der hele tiden udvælges i evolutionen til at maksimere individets chancer for
at formere sig, og på den anden side DNA-parasitterne, der udvælges til at kopiere sig selv
– også selv om det nogle gange skader værtsFOTO: GETTYIMAGES
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organismens chancer for at formere sig. Den
store udfordring ved at studere denne type
biologi er, at de underliggende molekylære
mekanismer kun er aktive i ganske få celler i
hvert individ, nemlig kimcellerne.
Kimcellerne er de stamceller, der kan lave
ægceller og sædceller, og er dermed de
eneste celler, der kan give deres DNA videre til
næste generation. Hvis kroppen var en myretue, ville kimcellerne være dronningen og alle
andre celler i kroppen sterile arbejdermyrer.
Hjerne, arme, lunger, hjerte og alt det andet
vi betragter som ’kroppen’, er altså (lidt groft
sagt) et kødeligt maskineri, som kimcellerne
opbygger igen og igen for at overleve. Hver af
os bestod på den måde engang af én kimcelle,
fusioneret af én fra hver af vores forældre,
som hver især engang bestod af én kimcelle,
osv. Den åbenlyse, omend noget underfundige, konklusion er, at der er en ubrudt linje
af ’udødelige’ kimceller fra hver af os og
tilbage til dyrenes oprindelse. For at studere
den molekylære biologi i kimceller skal man
både kunne isolere dem og manipulere dem
genetisk. Det er både teknisk og etisk højst
problematisk at gøre med mennesker. Bananfluen er til gengæld et næsten perfekt system
til at studere den interne konflikt i kimcellers genomer. Bananfluer er både nemme at
manipulere genetisk og hurtige at undersøge
over generationer, idet hver generation kun
varer omkring ti dage. Ved at bruge bananflu-

Den del af vores DNA, der
indtil videre har fået mest
opmærksomhed, er de
områder, vi kalder gener.
Generne udgør dog kun
1,5 pct. af vores genetiske
landskab. Den resterende
98,5 % af landskabet ved vi
forbavsende lidt om.
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ers ovarier som modelsystem kan vi dermed
afdække generel viden om samspillet mellem
DNA-parasitter og værtsgener i dyrs genomer.
Lidt paradoksalt vil netop meget generel
viden om det globale samspil i dyrs genomer blive vigtig for at forstå den specifikke
regulering og funktion af DNA-parasitter i
menneskets genom. Modsat den klassiske
tilgang, hvor man studerer en molekylær
mekanisme i en organisme, der ligner den
menneskelige – det kunne for eksempel være
i mus – så er man nødt til at zoome bredere
ud, når man vil forstå genetiske konflikter.
Dette skyldes, at evolutionen ofte går så
hurtigt i interne genetiske konflikter, at de
molekylære mekanismer ser anderledes ud i
mus end i mennesker.
Den hurtige evolution drives af det evolutionære våbenkapløb, som opstår i en genetisk
konflikt. Værtsgenomet udvikler forsvarsmekanismer, der lukker ned for DNA-parasitternes kopiering, men som det ses af deres høje
antal, udvikler DNA-parasitterne ofte måder
at undgå denne nedlukning – indtil forsvaret
udvikler svar på modsvar, og sådan kører
våbenkapløbet. Et våbenkapløb er en tilstand
af accelereret innovation af teknologi, og
biologiens teknologi er molekyler som DNA,
RNA og protein. Ved at studere det evolutionære våbenkapløb mellem DNA-parasitter
og værtsgener i bananfluers genomer vil vi

medvirke til at skabe en forståelsesramme
for, hvordan de underliggende molekylære
mekanismer virker i både dyr og mennesker.
Denne strategi understøttes af en opdagelse
vi gjorde for nylig, hvor vi afdækkede nye
komponenter af bananfluers forsvarsmekanismer mod DNA-parasitter. Disse komponenter er gener, der udvikler sig meget
hurtigt, og de findes derfor heller ikke i mennesker. Der findes til gengæld andre gener
fra den samme større genfamilie, og disse
gener udvikler sig også meget hurtigt i menneskets genom. Det tyder altså på, at vores
fund i bananfluer også har ledt os på sporet af
komponenter af menneskets genomforsvar.
Vi kan selvfølgelig ikke direkte teste denne
hypotese med et eksperiment, men det bliver
nok heller ikke nødvendigt, for her kommer
udviklingen i sundhedsvæsenet os i møde
over de næste år. Ligesom bananfluer bliver
pattedyr (givetvis inklusiv mennesker) nemlig
infertile, når komponenter i genomforsvaret
fejler – DNA-parasitternes uhæmmede aktivitet ødelægger simpelthen arvemasse, som
derfor ikke kan nedarves. I takt med at vores
sundhedsvæsen aflæser flere og flere hele
genomer fra raske og infertile mennesker,
vil vi derfor kunne overføre den generelle
indsigt fra modelorganismer, som bananfluen, til at forstå genetikken bag menneskets
genomforsvar, dalende frugtbarhed ¬og de
store oceaner af DNA-parasitter. Det er en del
af vores DNA.
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AT PAKKE
RYGSÆKKEN
PÅ NY
MATHIAS DANBOLT

LEKTOR I KUNSTHISTORIE VED INSTITUT FOR KUNST- OG KULTURVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Siden 2017 er der kommet fornyet fokus
på nordiske kolonihistorier i kunstfeltet.
I Danmark kom den transatlantiske slavehandel igen i søgelyset ved 100-årsmarkeringen
af salget af den tidligere koloni, Dansk
Vestindien. I Norge var 100-årsjubilæet for
den samiske kamp mod Norges vedvarende
kolonisering af urfolkets landområder med
til at vække interessen for samisk kunst og
kultur i majoritetskulturen. Kunsten har været
central i opgøret med traditionen for kolonial
ignorance i Norden.
10
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FOTO: NASJONALMUSEET, THE FINE ART COLLECTIONS, OSLO, NORGE

Johannes Flintoe
”Bjønnestigsvarden, Aurland”.
Gouache på papir fra 1820.

Siden jeg var lille, har sommeren været en
tid for vandreture. At pakke en rygsæk og
gå ind i den storslåede norske natur, som de
nationalromantiske malere fra sidste del af
1800-tallet har lært så mange af os nordmænd
at værdsætte. I dag, som fastansat forsker, er
sommeren snarere en tid for at læse og skrive
uden afbrydelser af møder og mails. I år blev
det tid til at læse den samisk-svenske forfatter
Linnea Axelssons lyriske epos Aednan (2018).
En mere end 700 siders generationsfortælling
om livet i to samiske familier fra begyndelsen
af 1900-tallet til i dag. En historie præget af
tvangsflytning på grund af norsk og svensk
grænsepolitik, racemæssige hygiejneforsøg,
aggressiv assimileringspolitik og vedvarende
kampe om ”aednan” – landet, marken, jorden
– i mødet med nutidens statslige regulering af
rendrift og intensiv mine- og bjergværksindustri. Axelsson beskriver præcist, hvordan de
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koloniale magtstrukturer påvirker hverdagen,
sproget, blikket og følelseslivet. Ikke bare dem
som undertrykkes, men også dem som står på
undertrykkerens side, som det formuleres i et
digt i bogen:

Ni nordiska barn
som går fram så lätt
Som vore ni
helt utan makt
utan förflutet
−
De som gått före er
har visst glömt
att packa er ryggsäck

DET UNGE AKADEMI

FOTO: UNSPLASH.COM / JEAN ESTRELLA

Markeringen i 2017
af 100-årsdagen for
Danmarks salg af den
tidligere koloni, Dansk
Vestindien, til USA var med
til at sætte kolonihistorien på
dagsordenen i Danmark.

Jeg er uden tvivl et af disse ”nordiske børn”,
Axelssons digt beskriver. En der er blevet
hjulpet frem af forskellige uddannelsesinstitutioner til at føle mig berettiget til at
bevæge mig let frem i det nordiske landskab
– neutralt, uskyldigt, ahistorisk. Jeg er ikke
alene om at være blevet opflasket med en
norsk, nationalromantisk forestillingsverden, der idylliserer vandreren, der klatrer op
på bjergtoppene, som tager det hele ind. De
kanoniserede malerier af kunstnere som Johannes Flintoe, J.C. Dahl og Adolph Tidemand
har virket; de virker stadig. Men meget skal
glemmes, for at den norske natur, kultur og
historie kan fremtræde på denne uskyldige
måde. For eksempel; at nationalromantikken faldt sammen med intensiveringen af den
koloniale fornorskningspolitik i forhold til
mindretalsgrupper som det samiske urfolk. At
den kunstneriske konstruktion af det specifikt
norske ved landskabet bidrog til at udslette
den lange samiske tilstedeværelse i Norge.
Dette ses ikke på de storslåede malerier
udstillet på Nasjonalmuseet i Oslo, og det
nævnes aldrig i museernes formidlingstekster. Og kun sjældent bliver disse koloniale
koblinger behandlet i kunsthistorisk faglitteratur. Den norske nationalromantik er snarere
blevet synonymt med det nationale opgør med
”kolonimagten” i syd: Danmark. Den dansknorske fællestid har således været en effektiv
lynafleder for enhver diskussion af den norskdanske og den norske inddragelse i koloniale
projekter, internationalt såvel som nationalt.
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I de sidste mange år har jeg forsket i kolonihistoriens aftryk i nordisk kunst og visuel kultur.
Eksemplerne er mange på, hvordan kunsthistorikere i både Norge og Danmark har pakket
rygsækken til studerende og kunstpublikum
med en stor portion kolonial ignorance. Men
i løbet af 2017 blev det klart, at der for alvor
var ved at ske nogle bevægelser i relation
til disse spørgsmål. Markeringen i 2017 af
100-årsdagen for salget af den tidligere
danske koloni i Caribien, Dansk Vestindien,
til USA var med til at sætte kolonihistorien på
dagsordenen i Danmark. I Norge blev 2017
fremstillet som et gennembrudsår for samisk
kunst og kultur, blandt andet på grund af den
storslåede fejring af 100-årsdagen for den
samiske, politiske mobilisering mod den norske kolonimagt i 1917. Selv om arbejdet med
spørgsmål om nordisk kolonialisme og strukturel racisme er pågået i lang tid, blev 2017 alligevel det år, hvor dansk kolonihistorie og den
pågående kolonisering af Sápmi ikke længere
syntes at kunne blive ignoreret med samme
lethed. Dette både i og udenfor kunstfeltet
eftersom store dele af offentligheden nu, med
stor forsinkelse, blev opmærksom på betydningen og relevansen af disse spørgsmål.
Selv om der kom gang i nye kolonikritiske
samtaler om Sápmi i Norge og Dansk Vestindien i Danmark i 2017, var der en bemærkelsesværdig mangel på møder mellem disse
diskussioner. På trods af at historierne er
sammenvævet på mange forskellige måder.
Norske handelsmænd og godsejere var for ek-
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sempel særdeles aktive i den transatlantiske
trekantshandel under den såkaldte ”florissante handelsperiode” i sidste del af 1700-tallet,
hvor store rigdomme blev ført til Danmark og
Norge. Danmark var også central i koloniseringen af Sápmi. Opdelingen og splittelsen
af samiske landområder mellem de nordiske
nationalstater tog for alvor fart under det
dansk-norske imperie i 1600 og 1700-tallet. I
1751 blev store dele af dagens landegrænse
mellem Norge og Sverige tegnet op – en
proces, der gjorde henholdsvis København og
Stockholm til hovedsæder for reguleringen af
samiske forhold. Længe før rigsgrænsen blev
fastsat forsøgte dansk-norske konger at få
kontrol over Sápmi gennem opdagelsesrejser,
missionsarbejde og indsamlingspraksisser.
Vi finder derfor billeder af samiske trommer
i optegnelserne fra 1655 over indholdet af
polyhistor Ole Worms ”Museum Wormianum”,
så vel som i kataloget over Frederik 3’s kongelige kunstkammer, Museum Regium, fra 1696.
Flere af disse trommer blev beslaglagt ved de
såkaldte trolddomsprocesser i 1600-tallet,
hvor en række samiske noaider, eller shamaner, blev fængslet, dømt til døden og dræbt for
trolddomskunst, mens deres trommer blev
sendt til kunstkamre i København og Europa,
hvor disse var populære samleobjekter. Fascination, kontrol og vold gik hånd i hånd med
koloniseringen af Sápmi. Et udvalg af samiske
trommer fra 1600-tallet kan fortsat ses på
Nationalmuseet i København. Men udstillingen
nævner ikke et ord om Danmarks rolle i koloniseringen af Sápmi, eller om hvorfor samlingen af samiske trommer er endt op i museets
varetægt. De samiske trommer bruges i stedet
som et æstetisk bagtæppe til en udstilling om
Nationalmuseets nuværende direktør Rane
Willerslevs ekspeditioner i Sibirien.

Det er ikke overraskende, at de
nationalromantiske kunstnere og
historikere, der kæmpede for at
etablere nye, nationale fortællinger
i sidste del af 1800-tallet, ikke
interesserede sig for den måde dansknorsk (koloni)historie er flettet ind i
hinanden på.

jekt ”The Art of Nordic Colonialism: Writing
Transcultural Art Histories” (Carlsbergfondet,
2019-2022) vender blikket mod transkulturelle
forbindelsesled, kontaktzoner og mødepunkter mellem forskellige nordiske kunst- og
kolonihistorier. Ved at arbejde på tværs af
nationale, disciplinære og æstetiske grænser,
håber vi at bidrage til at pakke vores fælles
historiske rygsæk med nogle nye og skarpere
spørgsmål om kolonialismens effekter og affekter – før så vel som nu.

Det er ikke overraskende, at de nationalromantiske kunstnere og historikere, der
kæmpede for at etablere nye, nationale
fortællinger i sidste del af 1800-tallet, ikke
interesserede sig for den måde dansk-norsk
(koloni)historie er flettet ind i hindanden på.
Mere overraskende er det dog, at denne metodiske nationalisme stadig syntes at gøre sig
gældende i tilgange til kolonihistorien i dag.
Nationsbygningen i sidste del af 1800-tallet
synes at have omfordelt ansvaret for historieskrivningen, så koloniseringen af Sápmi
er blevet til et udelukkende norsk fænomen,
mens engagementet i den transatlantiske
slavegørelse alene klæber sig til Danmark.
Det nystartede kollektive forskningsproFOTO: WIKIMEDIA COMMONS / UNIVERSITY OF EDINBURGH IMAGE COLLECTION
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Samiske trommer blev
beslaglagt ved såkaldte trolddomsprocesser i 1600-tallet
og endte i kunstkamrer bl.a.
i København. Således er
samiske trommer at finde
i optegnelserne fra 1655
over indholdet af Museum
Wormianum.
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Politisk selvstændighed uden videnskabelig
selvstændighed er ligeså selvmodsigende som
en vegetarisk tiger.
MALCOLM ADISESHIAH
(VICE-GENERALDIREKTØR I UNESCO)
TALE I LAGOS, NIGERIA I 1964

Malcolm Adiseshiah (19101994). Den indflydelsesrige
indiske vice-generaldirektør
for UNESCO igangsatte en
række programmer, der skulle
styrke videnskaben i kølvandet
på afkoloniseringen.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, PUBLIC DOMAIN / ARQUIVO NACIONAL COLLECTION
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I VIDENSKABERNES VERDEN

CASPER ANDERSEN

LEKTOR I IDÉHISTORIE VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET

I bredeste forstand handler min forskning om
videnskabens og teknologiens rolle i Afrika
syd for Sahara igennem de sidste 150 år. Dette
store emne behandles som regel ud fra en
grænsedragning mellem en kolonial periode
(ca. 1880-1960) og en postkolonial periode (ca.
1960 til i dag). Det skel bryder jeg med i min
forskning, hvor mit udgangspunkt er, at vi må
tage skiftende imperiale, nationale og internationale strukturer i betragtning, når vi skal forstå Afrikas plads i videnskabens og teknologiens nyere historie. Pointen kan anskueliggøres
med udgangspunkt i UNESCO – FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur – som
jeg har beskæftiget mig med en del år.
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UNESCO blev grundlagt lige efter Anden
Verdenskrig for at styrke internationalt samarbejde inden for uddannelse, videnskab og
kultur. Med hovedsæde i Paris var UNESCO
en meget fransk-britisk organisation, og for
grundlæggerne var det naturligt, at organisationens arbejde i Afrika skulle opbygges omkring den sporadiske forskningsinfrastruktur,
som kolonimagterne var begyndt at opbygge
på kontinentet med deres interesser for øje.
UNESCO samarbejdede derfor med kolonimagterne omkring udviklingen af forskningsprojekter og forskningsinstitutioner. Både
idémæssigt og i praksis hang det imperiale og
det internationale niveau sammen.
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nationale niveau i eksplicit opposition til de
imperiale interesser, der hidtil havde domineret tænkningen omkring teknologisk og videnskabelig udvikling i en kolonial verden. Dette
repræsenterer et stort skifte i videnskabernes
globale idéhistorie.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

De første 8 bind af UNESCOS
General History of Africa.
Her i den portugisiske
oversættelse.

Omkring 1960 kom afkoloniseringen til det
meste af kontinentet, og de nye uafhængige
stater blev medlemmer af UNESCO. UNESCO’s internationale arbejde skulle nu tjene
til at opbygge ”national videnskab”, dvs.
forskning tilpasset de nye staters behov, herunder også uddannelse af forskere udstyret
med en etos af at være nationale eksperter og
embedsmænd. Målet var at gøre sig uafhængig af vestlige eksperter og de forskningsdagsordner, der var blev sat af de tidligere
kolonimagter, for derigennem bedre at kunne
bestemme over egen udvikling og fremtid. Det
var i den sammenhæng, at Adiseshiah, som
repræsentant for UNESCO, insisterede på,
at politisk uafhængighed uden videnskabelig
uafhængighed var en selvmodsigelse på linje
med en vegetarisk tiger. Den videnskabelige
internationalisme blev derved knyttet til det

”Ved afkoloniseringen var der
bekymring for at forblive fastlåst i
eksisterende afhængighedsforhold.
Den bekymring har vist sig
velbegrundet.”

Dagsordenen med opbygning af national videnskab og udvikling kom til at stå stærkt i det
internationale system – så stærkt, at det først
er fornyligt, at UNESCO-historikere er blevet
opmærksomme på den imperiale periode i organisationens virke i Afrika. Der skete da også
meget i de første år, hvor national videnskab
dominerede. UNESCO bidrog eksempelvis til
et stort General History of Africa projekt, som
jeg har undersøgt nærmere i min forskning.
Projektet sigtede på at opbygge nationale
museer, nationale arkiver og historieafdelinger i de nye stater og på at udgive et kæmpe
forskningsværk om kontinentets historie, som
var blevet negligeret i historieforskningen.
Man ønskede at gøre op med fordomsfulde
forestillinger i historievidenskaben, der havde
parkeret Afrika på historiens dørtærskel. På
de hårde og våde områder handlede det om at
opbygge nye universiteter, polytekniske skoler, laboratorier, forskningspolitiske enheder
og andet, der var relevant for nationsbygning.
På tværs af de videnskabelige felter delte
man synspunktet, at videnskabelig og kulturel
selvbestemmelse var en afgørende værdi.
Som idéhistoriker er jeg netop interesseret i
idéer og forestillinger, der er delt på tværs af
vidensområder.
Den historiske forskning viser, at man nåede
ganske meget på kort tid i betragtning af, hvor
lidt videnskabelig institutionsopbygning der
var at bygge videre på fra kolonitiden. Som
agenda og realitet tabte ”national videnskab”
dog ret hurtigt pusten. Det var der flere grunde til. Økonomisk blev de råvareproducerende
stater i Afrika hårdt ramt af krisen i 1970’erne
og i kølvandet fulgte politiske kriser i de fleste
lande. Investeringer i uddannelse og forskning
blev nedprioriteret og forskningsfriheden led
også. Idéen om at man gennem national forskning kunne bryde med koloniale afhængighedsforhold viste sig svær at indfri i praksis.
Mange steder brød den nationale forskningsinfrastruktur nærmest sammen. En række
problemer – og vigtige forskningsspørgsmål
– knytter sig til det forhold. Helt basalt har det
betydet et stort tab af forskningstalent, fordi
for få unge mennesker har fået chancen for
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at få en forskeruddannelse. Det gør det også
svært at holde på dem, der bliver forskningsuddannede. ”Hjernedræn” har i årtier været
en realitet, mens understøttelse af en positiv
”hjernecirkulation” har været meget vanskelig. Det skyldes ikke, at man ikke har været
opmærksom på problemet. Folk som Adiseshiah var meget bevidste om, at videnskabelig
selvstændighed ikke handlede om isolation
men om at indgå i den internationale forskningsverden på mere jævnbyrdige måder. Den
udfordring står vi stadig med.
Ved afkoloniseringen var der bekymring for
at forblive fastlåst i eksisterende afhængighedsforhold. Den bekymring har vist sig
velbegrundet. Forskere på det afrikanske
kontinent påpeger også i dag problemer med,
at forskningsspørgsmål og dagsordener
defineres i det globale nord. De peger også på,
at kontinentets forskere måske nok er med på
publikationerne men oftest for deres rolle i
empiriindsamlingen til artikler, hvor det analytiske og teoretiske arbejde foretages uden
for kontinentet. Når afhængighedsforhold
reproduceres spøger den koloniale arv. Mange
stiller i dag spørgsmål om, i hvilket omfang
forskningsverdenen reelt er blevet ”afkoloniseret”. Kun i meget ringe grad, lyder svaret,
hvis man lytter til akademikere og studenterbevægelser i Sydafrika og andre steder på

”Man ønskede at gøre op med
fordomsfulde forestillinger i historievidenskaben, der havde parkeret
Afrika på historiens dørtærskel.”

kontinentet. De stemmer er jeg optaget af at
lytte til, fordi de er tæt på problemerne. I det
hele taget finder vi i dag i denne del af verden
mange af de mest interessante diskussioner
om, hvad formålet er med forskningen, hvem
den bør stå til regnskab overfor, og hvem den
skal komme til gavn.
Jeg har her fremhævet nogle idéhistoriske
perspektiver, der viser, hvordan imperiale, nationale og internationale udviklingslinjer har
formet Afrikas plads i forskningens verden.
Denne idéhistoriske forskning er vigtig blandt
andet fordi, at historien spiller en meget aktiv
rolle i dagens diskussioner og dermed også
påvirker fremtidens relationer omkring videnskab og teknologi på global skala.

UNESCO General History
of Africa. Projektet
samlede historikere fra
hele kontinentet for at
udarbejde en ny autoritativ
historie om Afrika.
Projektet blev indledt i
1963, og der udkommer tre
nye bind i 2020.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
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DET DATAFICEREDE
MENNESKE
STINE LOMBORG

LEKTOR VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Med skandalen om Facebook og Cambridge
Analytica, hvor personlige data om over
80 millioner brugere fra hele verden uden
deres vidende var blevet indsamlet gennem
en personlighedstest på Facebook, blev
’dataficering’ genstand for offentlig bekymring.
Skandalen gav også næring til en mere generel
akademisk kritik både af den overvågning,
som muliggøres, når vores personlige datafodspor opsamles af andre, og af data-drevne
beslutningsprocesser og produkter, der
potentielt diskriminerer mellem mennesker,
og derved undergraver grundlæggende
rettigheder og etiske fordringer om frihed,
lighed og fairness for alle.
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FOTO: UNSPLASH.COM / JOSHUA HOEHNE

Hverdagen er i stigende grad
dataficeret, fordi digitale
medier gennemsyrer hverdagslivet og er med til at få
det til at hænge sammen.

I 2018 rullede skandalen om Facebook og
Cambridge Analytica, hvor personlige data
om over 80 millioner brugere fra hele verden
uden deres vidende var blevet indsamlet
gennem en personlighedstest på Facebook.
270.000 brugere havde tilgået testen, der så
høstede oplysninger ikke bare om dem, men
også deres sociale netværk. Disse data blev
solgt og brugt bl.a. i politisk sammenhæng i
den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016
og i kampagnen for Brexit. Hvad der kunne synes uskyldige data i én kontekst, var pludselig
i aggregeret form ikke længere så uskyldige.
Med Cambridge Analytica-skandalen blev
’dataficering’ genstand for offentlig bekymring. Skandalen gav også næring til en mere
generel akademisk kritik både af den overvågning, som muliggøres, når vores personlige
datafodspor opsamles af andre, og af datadrevne beslutningsprocesser og produkter,
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der potentielt diskriminerer mellem mennesker, og derved undergraver grundlæggende
rettigheder og etiske fordringer om frihed,
lighed og fairness for alle. I en dansk kontekst
afføder dataficeringen spørgsmål om, hvordan
vi værner om demokratiske processer og
principper, og om den grundlæggende tillid til
hinanden og til velfærdssamfundets institutioner i et gennemdigitaliseret samfund. Men
dataficering har også konsekvenser for hver
enkelt af os. Hverdagen er i stigende grad
dataficeret, fordi digitale medier gennemsyrer
hverdagslivet og udgør en central praktisk
kilde til at få hverdagens gøremål gjort og få
livet i al almindelighed til at hænge sammen:
Fra familiekoordinering til arbejde til kontakt
med skolen, sundhedssystemet, banken etc.
Med dette kommer en gennemgribende dataficering af os alle.
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FOTO: UNSPLASH.COM / MARKUS SPISKE

Dataficering – hvad er det? Kort fortalt betegner det den proces, hvorigennem de digitale
spor, vi alle efterlader os igennem vores
online aktiviteter, transformeres til datapunkter i databaser, som kan samkøres med
andre data, analyseres og anvendes af private
og offentlige organisationer med henblik
på værdiskabelse, fx procesoptimering og
økonomisk gevinst. Dataficering kommer fx
til udtryk i form af personaliserede reklamer
på sociale medier (de fleste af os har nok
prøvet at ’google’ et bestemt produkt for så
minutter efter at se det optræde i en reklame
i vores personlige Facebookfeed), men også
i data-drevne processer der skal bidrage til
at screene borgere ift. bestemte risici og velfærdsydelser, bedrive grænsekontrol, udvikle
personaliseret behandling i sundhedsvæsenet
etc. Men hvad betyder digitale infrastrukturer
og datastrømme egentlig for mennesker i
hverdagslivet, arbejdslivet og vores liv i velfærdssamfundets institutioner?
Min forskning er drevet af spørgsmål om
individet set gennem data – både de måder
vi tracker os selv mere eller mindre frivilligt,
og de måder andre tracker os gennem digitale
medier. På den ene side studerer vi i min

forskningsgruppe det levede hverdagsliv med
digitale medier og data: Hvilke muligheder og
begrænsninger skaber dataficering for menneskelig erkendelse, oplevelse og handling;
groft sagt for udfoldelsen af det gode liv?
På den anden side undersøger vi digitale
infrastrukturer: Hvordan foregår den tracking
og dataopsamling egentlig rent teknisk,
hvilke data opsamles, og hvordan og for hvem
omsættes data om individet i praksis til værdi?
Min forskning oscillerer mellem disse to perspektiver og søger at forbinde dem gennem
empiriske studier af forskellige former for
’tracking’ i digitale medier og med et kommunikationsteoretisk perspektiv som indgang.
Kommunikationsforskningen bidrager til at
forstå dataficeringens logikker og konsekvenser på flere måder. For det første bidrager
kommunikationsforskningen til at udfordre
ideen om, at data kan stå alene: Forestillingen
om at med store mængder af de rette data
bliver menneskelig fortolkning eller teoretisk
forklaringskraft overflødig, fordi dataene taler
for sig selv. Medie- og kommunikationsforskningen peger – i lighed med andre human- og
samfundsvidenskabelige perspektiver – på,
at ”data” altid må udvælges, bearbejdes og
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fortolkes for at gøre en forskel og skabe
værdi – både for de systemer, der opsamler og
anvender data til automatisering af processer,
og for de mennesker for hvem data integreres
og bliver en kilde til mening og refleksion i
hverdagen. Data ”indkodes” og ”afkodes”.
Empiriske studier af, hvordan almindelige
mennesker anvender såkaldte selv-tracking
teknologier (apps og wearables til at monitorere fx fysisk aktivitet, humør, søvn eller
produktivitet) i privatliv, arbejdsliv og som
patienter i sundhedssystemet, viser eksempelvis, at kontekstviden og fortolkningskompetence spiller en væsentlig rolle for, hvordan
vi afkoder data om os selv: Hvad bestemte
data om os betyder, hvordan vi bør handle på
de data-input, vi får, og hvilken hjælp vi evt.
har brug for (fx fra fagpersoner), for at selvtracking overhovedet kan blive en meningsfuld ressource i vores stræben efter det gode,
dataficerede liv. Den viden kan bidrage til at
kvalificere, hvor data-drevne løsninger er
mest hensigtsmæssige.
For det andet udfordrer kommunikationsforskningen en udbredt forestilling om, at
den digitale udvikling i sin nuværende form er
uafvendelig. Den historiske medie- og kommunikationsforskning viser, at medier nok
skaber mulighedsbetingelser og begrænsninger for menneskelig handling og samfundsmæssig organisering, men de determinerer
ikke selvsamme. Gennem historien er der
talrige eksempler på, at medieteknologier,
der var udviklet med én bestemt intention, i
praksis udviklede sig i en anden retning bl.a.
på grund af mediebrugernes kreative og flerfoldige anvendelser. Telefonen var oprindelig
tænkt som et broadcast-medium, fx til trans-

mission af musik over afstand, men udviklede
sig som bekendt til et medie for interpersonel
kommunikation. Ser vi på udviklingen i det digitale landskab, er forestillingen om uafvendelighed i nogen grad bygget ind i en konsensus om, at digitale systemer og teknologier er
”black boxes”, hvis tekniske virkemåde vi ikke
kan tilnærme os. Og hvis vi ikke kan vide noget om, hvad der foregår, bliver det svært at
ændre på noget og afværge de mest negative
konsekvenser af dataficeringen. Forskning
i kommunikationsinfrastrukturer forsøger
imidlertid at gøre op med den forestilling. Ved
hjælp af empiriske undersøgelser af digitale
infrastrukturer kan man faktisk lære en
hel del om deres virkemåder, organisering,
forretningsmodeller og politisk-økonomiske
forhold. Vi undersøger, fx den måde tredjepartstjenester (fx cookies) optræder sammen
på bestemte typer af websites, og den måde
data rejser igennem digitale systemer. Det
gør vi ved at ”høste” af tredjepartstjenester
på internettet både i Danmark og på tværs af
lande og med brug af bl.a. netværksanalyser. På den måde kan vi kortlægge centrale
aspekter af dataficeringen. Den netbaserede
detailhandel opsamler og bruger fx data anderledes end nyhedsmedier eller kommuner.
Den type infrastrukturforskning kan hjælpe
med at kvalificere, hvilke slags persondataopsamling og analyse, der er legitim og
etisk forsvarlig, og hvilke vi som samfund bør
overveje at regulere. Det kan også bidrage
til at afdække, hvor omfattende den tracking
af individer, der finder sted i Danmark, er
sammenlignet med andre steder i verden, og
hvordan de positive og negative implikationer
af tracking af borgerne afvejes i forskellige
nationale kontekster.

“...hvis vi ikke kan vide noget om, hvad der
foregår, bliver det svært at ændre på noget
og afværge de mest negative konsekvenser af
dataficeringen.”
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VEGETATIONSDYNAMIK I ET
FORANDERLIGT
ARKTIS
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Vi lever i en verden i hastig forandring.
Vegetationen ændres nogle gange i takt med
forandringerne, andre gange ikke. Hvorfor?
Hvilke processer styrer variation i vegetationsdynamik? Hvordan påvirker ændringerne
mangfoldigheden og funktionen af vores
økosystemer? Hvordan kan vi studere
ændringerne ved at kombinere viden fra
celler til satellitter?

SIGNE NORMAND

FOTO: SIGRID S. NIELSEN

Udgangspunktet for
undersøgelser af
vegetationsdynamik i
Nordøstgrønland. To
ekspeditions telte i frodig
tundra vegetation.

PROFESSOR VED SEKTION FOR ØKOINFORMATIK OG BIODIVERSITET SAMT CENTER FOR BIODIVERSITETS DYNAMIK I EN
FORANDERLIG VERDEN, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AARHUS UNIVERSITET

Teltdugen blafrer, og udenfor kan jeg høre, det
pusler. Klokken er 4 om morgenen, og det er
min tur til at stå isbjørnevagt, nyde stilheden
og det skiftende lys over bjergene i det fjerne.
Vi er i det nordøstlige Grønland, og resten af
min forskningsgruppe sover trygt i deres telte
efter endnu en lang dag med feltarbejde på
den højarktiske tundra. Vi har gravet hundredvis af buske op og skåret dem over, lige
der hvor de engang startede deres spæde
tilværelse i det barske arktiske klima. Måske
var det i 1890’erne eller 1920’erne; præcist
hvornår de enkelte individer etablerede sig,
ved vi først med sikkerhed, når vi har analyseret prøverne i laboratoriet og talt deres årringe. Måler vi også bredden af ringene, får vi
viden om, hvor meget de har groet fra år til år.
Og ved at analysere fordelingen af de enkelte
celler og deres vægtykkelser kan vi estimere
variation i deres evne til at transportere vand
og lagre kulstof. Buskene giver os en unik mulighed for at analysere, i hvilken grad klimaet
har styret buskenes evne til at etablere sig og
gro gennem tiden.
Det er højsommer men koldt i de tidlige
morgentimer. Inden solens stråler får magt,
letter dagens første drone med den termiske
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sensor. Den kortlægger variationen i mikroklima på tværs af landskabet. Sammen med
sensorer, der kortlægger variation i terræn
og fordelingen af buske, hjælper den termiske
kortlægning os med at forstå de processer,
der styrer variationen i vegetationsdynamik på
tværs af landskabet. Langt uden for synsvidde, højt oppe i rummet, svæver satellitter med
sensorer, der er sammenlignelige med vores.
Siden 2013 har mit forskningshold indsamlet
tusindvis af buske på tværs af Grønland. Ved
at koble information fra vores indsamlede
buske med data fra droner og satellitter
har vi mulighed for at forstå, i hvilken grad
ændringerne observeret i hvert buskindivid
får konsekvenser for arktiske økosystemer og
det globale klima. Konsekvenserne afhænger
nemlig af størrelsesordenen af ændringerne
på tværs af landskabet, Grønland og Arktis.
Simpelt sagt er Arktis et af jordens køleskabe.
Sne og is reflekterer stråling og holder jorden
kølig. Vegetation derimod absorberer stråling,
og øget dækningsgrad af buske kan potentielt
medføre øget opvarmning, øget smeltning af
permafrost og frigivelse af CO2. Effekterne
er komplekse, men vegetationsændringer i
Arktis kan potentielt have betydning for det
globale klima.
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Arktisk er i de seneste årtier opvarmet mere
end resten af verden. Med opvarmningen er
der observeret øget dækningsgrad af buske,
både direkte ved lokale observationer og indirekte via data fra satellitter. Der er generelt
to processer, der bestemmer ændringer i
buskes dækningsgrad: vækst og etablering af
nye individer. Hvor vækst primært bidrager
til at øge dækningsgraden på steder, der allerede har vegetation, bidrager etablering til
kolonisering af steder uden vegetation. Vi har
længe haft en meget begrænset forståelse af
sammenhængen mellem buskes etablering
og opvarmning. Vores undersøgelser har vist,
at etablering af buske øges med de stigende
sommertemperaturer. Ydermere viser vores
foreløbige undersøgelser, at etableringen
især er højt oppe i fjeldene. Det indikerer
ekspansion af buske til nye områder. Ser vi
på tværs af Grønland, observerer vi både
positive, negative og ingen sammenhæng med
opvarmning. Variationen skyldes sandsynligvis lokal variation i fugtighed, snedække,
næringstilgængelighed og interaktioner med
andre organismer (fx herbivorer). Vi kan endnu ikke give et komplet billede af kompleksiteten af buskes vækst og etablering på tværs
i Grønland, men når vi har færdiganalyseret
vores unikke datasæt, har vi forhåbentlig
bidraget med en vigtig brik i puslespillet.

Selv om buske er vigtige økosystemdominanter
i Arktis, så handler vegetationsdynamik i et
foranderligt Arktis ikke kun om buske. For at
forstå hvordan funktionen af økosystemerne
ændres, skal vi også forstå, i hvilken grad plantearternes funktionelle træk ændres. På vores
mange feltekspeditioner har vi derfor indsamlet
information om variationen i plantearternes
funktionelle træk, fx bladstørrelse- og vægt,
højde og nitrogen indhold. Ved at sammenholde
variation i funktionelle træk i ca. 400 plantearter
med op til 30 års ændringer i 118 plantesamfund
på tværs af Arktis har vi belyst, i hvilken grad
vegetationen på tværs af den arktiske tundra
har ændret funktion. Analysen viser, at højere
plantearter har spredt sig i tidsperioden, mens
graden af ændringer i andre funktionelle træk i
høj grad afhænger af tilgængeligheden af vand.
De observerede ændringer i vegetationshøjde
kan have konsekvenser for mangfoldigheden af
plantearter i fremtiden. Højere planter forventes at udkonkurrere de lavere. Vores analyser
viser desuden, at der over de sidste 30 år
hverken er sket et generelt fald eller en generel
stigning i antallet af plantearter på den Arktiske
tundra. Nogle steder er der kommet flere arter
og andre steder færre, men der er ikke en generel tendens på tværs af Arktis. Dette mønster
står i kontrast til observerede ændringer over
145 år på 302 europæiske bjergtinder.

FOTO: URS TREIER
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Bredden på årringene fortæller, hvor meget planterne har
groet fra år til år.

Start på flyvning med fastvinget drone og måling af
højde.
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Vi kan endnu ikke give et komplet
billede af kompleksiteten af
buskes vækst og etablering på
tværs i Grønland, men når vi har
færdiganalyseret vores unikke datasæt,
har vi forhåbentlig bidraget med en
vigtig brik i puslespillet.

Drevet af en fascination for at forstå fordelingen af plantearter besteg botanikere for
mere end 100 år siden Europas bjergtinder. Ved at genbesøge bjergtinderne har et
stort internationalt forskerhold og jeg vist,
at antallet af plantearter er accelereret på
bjergtinder fordelt fra middelhavsområdet
til Arktis. Accelerationen kan tilskrives de
accelererede klimaændringer. Det kan undre,
at de igangværende hurtige klimaændringer i
Arktis endnu ikke har ført til store ændringer
i antallet af arter. Årsagen er sandsynligvis,
at spredningsbegrænsning spiller en meget
stor rolle i hastigheden, hvormed ændringer
manifesteres over de store afstande i Arktis.
Min forskning har tidligere dokumenteret
spredningsbegrænsning på flere tusind år i
forbindelse med opvarmning efter sidste istid,
både i Grønland og Europa.
Arktis er i hastig forandring. Nogle vegetationskomponenter responderer i takt med
klimaet, andre ikke. Vi har endnu ikke en
fuld forståelse af de processer, der driver og
begrænser vegetationsdynamik i et foranderligt Arktis. Min fortsatte fascination for at
dissekere ændringerne på tværs af tid og rum
ved brug af information fra celler til satellitter vil forhåbentlig fortsætte med at bidrage
til en bedre forståelse af de komplekse ændringer og deres konsekvenser for arktiske
økosystemer.

Referencer:
Bjorkman AD et al. (2018) Plant functional trait change across a warming
tundra biome. Nature 562: 57-62.
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Ved at sammenholde
variation i funktionelle
træk i ca. 400 plantearter
med op til 30 års ændringer i 118 plantesamfund
på tværs af Arktis har
forskerne belyst, i hvilken
grad vegetationen på
tværs af den arktiske tundra har ændret funktion.
FOTO: LAERKE STEWART

25

Normand S et al. (2013) A greener
Greenland? Climatic potential and
long-term constraints on the future
expansion of trees and shrubs.
In Long-term changes in arctic
tundra ecosystems special issue of
Philosophical Transactions of the Royal
Society B
Normand S et al. (2017) Legacies
of historical human activities in
arctic woody plant dynamics. Annual
Review of Environment and Resources.
42: 541–567
Steinbauer MJ et al. (2018) Climate
warming accelerates the increase in
plant species richness on mountain
summits. Nature 556:231-234.

DET UNGE AKADEMI

AKTIVIT
26

ÅRSSKRIFT 2019

TETER
Det Unge Akademi arbejder
inden for tre kerneområder:
Forskningspolitik, forskningsformidling
og tværvidenskabeligt samarbejde.

27

DET UNGE AKADEMI

FORSKNINGSFORMIDLING
I foråret besøgte Peter Lund
Madsen Det Unge Akademi
og delte ud af sine erfaringer
med forskningsformidling.
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FÆLLESMØDER
MED FOKUS PÅ
FORMIDLING
På fællesmøderne har vi i regi af formidlingsudvalget haft ganske produktive indspark
gennem besøg af personer med stor erfaring
med formidling i forskellige typer af medier.
I foråret havde vi fornøjelsen af at have Peter
Lund Madsen på besøg, også kendt som
Hjerne-Madsen og kendt fra en bred vifte af
forskningsformidlingsaktiviteter såsom Hjernekassen på P1 og Ph.d. Cup på DR2. Peter
Lund Madsen præsenterede os for et sæt både
vidende og underholdende perspektiver omkring forskningsformidling. En af de centrale
indsigter, som blev lagt frem, var, at nærmest
al forskning kan formidles. Dette kræver, at
man selv brænder for sit stof og forsøger at
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formidle denne brand videre. Engagement og
entusiasme er med denne indramning centrale for at lede andre mod emner, der måske
ellers kunne forekomme tørre eller fjerne. I
den forstand er den store opgave at gøre viden
til en del af folks virkelighed. I den bredere
diskussion blev der stillet spørgsmål om,
hvor de bedste muligheder for forskningsformidling ser ud til at være i disse år. Hertil var
Lund Madsen ganske klar i sin analyse; det er
værd at arbejde med radioformatet, hvor man
har de største muligheder for at gå i dybden.
Et andet frugtbart indspark fik vi fra Dagbladet Informations chefredaktør Rune
Lykkeberg, der med kant og viden bød op til
fælles diskussion og refleksion i relation til et
blik på journalisters arbejde og ambition. Her
var Lykkeberg særlig skarp på, at der påhviler
forskere, såvel som journalister, en stor opgave i at gøre samtalen større og invitere flere
med til at forstå nye og dybere sider af verden.
Dette ledte til en efterfølgende samtale om,
hvordan dette kan gøres i praksis.

PODCASTENS
POTENTIALE I FORSKNINGSFORMIDLING
Netop som følge af de refleksioner samtalerne
om formidling og formater har afstedkommet,
inviterede vi Kristoffer Frøkjær, chefkonsulent
i Det Kongelige Danske Videnskabernes
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Denne sæson har budt på mange gode tiltag
i formidlingsudvalget. Som mange ved, så
betyder gode tiltag ikke altid, at de materialiserer sig i konkrete samarbejder eller produkter.
Men i arbejdet med og omkring formidling er
der mange gode ting at berette og meget godt at
fortsætte med også i det kommende kalenderår.

Selskab og tidligere vært på Videnskabens
Verden på P1 og meget andet, til vores todagsseminar i Nyborg. Her præsenterede
Kristoffer Frøkjær os for overordnede betragtninger om forskningsformidling og gav
også helt praktiske anvisninger på, hvordan
man kan gå i gang med at lave podcasts. Dette
var den opgave, som formidlingsudvalget
og samarbejdsudvalget sammen havde sat
på programmet. Så efter oplæg og fælles
samtale gik vi i lag med selv at øve os på at
lave podcasts. Dette var en sjov og udbytterig
oplevelse, der allerede nu har afstedkommet
etableringen af et podcast ad hoc-udvalg,
der vil arbejde videre med, hvordan DUA kan
etablere sit eget podcastformat.

INITIATIV TIL ØGET
SAMARBEJDE
MED VIDENSKABSJOURNALISTER

mere interesseret i dybderne i forskningen.
Dette er selvfølgelig lettere karikeret, men det
har ledt formidlingsudvalget til at se det som
en nødvendig satsning at få etableret stærkere
relationer til feltet af videnskabsjournalister.
Et stærkere gensidigt kendskab og sæt af
relationer vil kunne være en vigtig vej til bedre
typer af samarbejder, hvor endnu stærkere
forskningsformidling vil kunne faciliteres i et
bredere dansk landskab. I løbet af året har Karen Vallgårda og Liselotte Jauffred haft et sæt af
produktive indledende møder med blandt andet
videnskab.dk. Håbet er, at dette kan føre til, at
vi i løbet af det nye år kan programsætte nogle
møder mellem forskere og videnskabsjournalister, hvor emner som fx kedelig forskning kunne
komme på tapetet. Ambitionen er, at vi gennem
en satsning på at få etableret et bedre gensidigt
kendskab kan øge mulighederne for og kvaliteten af forskningsformidlingen i en bredere
dansk ramme.

Hvor initiativet omkring podcast er en interessant vej frem, så har formidlingsudvalget, på
baggrund af de seneste to sæsoners besøg af
diverse videnskabsjournalister og publicister,
også haft andre ting i ærmet. En oplevelse, der
har været delt i DUA, er, at der ofte synes at
være to sæt af forventninger til interaktionen
mellem forsker og journalist. Lidt poppet kan
man sige, at den journalistiske vinkel betoner
behovet for drama og konflikt i den gode fortælling, hvorimod forskeren ofte lader til at være

Kristoffer Frøkjær gæstede
DUA’s to-dagsseminar og
holdt et inspirerende oplæg
om at lave podcasts.
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Det Unge Akademi deltog igen
i år på videnskabsfestivalen
Bloom, der holdes hvert år
i maj.
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DELTAGELSE I VIDENSKABSFESTIVALEN
BLOOM
Igen i år deltog DUA på videnskabsfestivalen
Bloom, hvor der var velbesøgt ved vores arrangement. Der er stor interesse i en fortsættelse,
så det arbejder vi med at få rammesat. Der er
allerede flere gode ideer i spil, men det endelige
emne er ikke fastlagt i skrivende stund. Som et
lille kuriosum kan vi fortælle, at Bloom selv har
optaget sidste års arrangement og udgivet en
podcast af arrangementet.

BOBLERE FOR DET
KOMMENDE ÅR
I den forgangne sæson har vi valgt ikke at
videreføre ph.d.-dagen, da det virker til, at
den opgave løftes skarpere på fakultetsniveau
ud over landet. Det har været godt de år, vi
har kørt det, men vi vil fokusere kræfter og
indsats andre steder nu. I det forgangne år har
vi haft møder med Weekendavisen og deres
videnskabsredaktør Cecilie Cronwald om mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Dette
er ikke afklaret i skrivende stund, men der er
en fælles interesse i at konkretisere potentialet. I formidlingsudvalget har vi arbejdet på et
forslag om en serie om, hvordan vi får ideer,
og hvad man gør med dem, når man har dem.
Dette er en fundamental udfordring for os alle
på tværs af faglige discipliner og forskningsmæssige interesser og kunne være meget relevant at afsøge sammen. Dette ville samtidig
kunne passe glimrende til Weekendavisens
videnskabssektion Ideer, der netop fokuserer
på forskning. Dette er et af de projekter, som
vi håber, kan blive materialiseret i 2020.
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FORSKNINGSPOLITIK
Det Unge Akademis forskningspolitiske
udvalg beskæftiger sig bredt med forskningsog uddannelsespolitik, altså de politiske og
ledelsesmæssige rammer som forskning og
universiteter opererer under i Danmark.

Udvalget har et overordnet fokus på de omstændigheder og vilkår, som yngre forskere
er underlagt på de danske universiteter. Mere
specifikt har udvalget i år behandlet og diskuteret emner som; strukturen af offentlige og
private forskningsinvesteringer, karriereveje
og mobilitet for yngre forskere, strukturen
af ph.d.-uddannelsen, uddannelsespolitiske
reformer og akkreditering samt mere generelt vilkårene for mellemlaget af adjunkter og
yngre lektorer i dansk forskning.
Drøftelserne i forskningspolitisk udvalg tager
udgangspunkt i medlemmernes personlige
erfaringer. Udvalget arbejder for at sætte fokus
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på styrker og svagheder i det danske forskningspolitiske system, som kan påvirke yngre
forskeres vilkår. Vi gør dette ved at videreformidle akademiets erfaringer til beslutningstagere og den bredere offentlighed gennem
både offentlige indlæg og direkte til relevante
beslutningstagere. Udvalgets medlemmer
har gennem året været i kontakt med forsknings- og uddannelsespolitiske aktører, fonde
og organisationer samt deltaget i forskningspolitiske debatter i den skrevne presse og ved
udarbejdelsen af rapporter. Derigennem har
udvalget skabt synlighed både i offentligheden
og blandt beslutningstagere omkring vilkårene
for yngre forskere i Danmark.

DET UNGE AKADEMI

Med et nyt Folketing på plads efter valget i
juni 2019 tog forskningspolitisk udvalg igen
kontakt til Folketingets Uddannelses- og
Forskningsudvalg for at relancere ordningen.
Henrik Dimke, Birgitte Rahbek Kornum og
Rasmus Bjørk var på besøg på Christiansborg i november for at forelægge ordningen
for udvalget med henblik på at tiltrække nye
politikere til ordningen i 2020.

FORSKNINGSPOLITIK
PÅ FOLKEMØDET
FOTO: DET UNGE AKADEMI

Rasmus Bjørk, Birgitte
Rahbek Kornum og Henrik
Dimke i Folketinget på vej
til møde med Folketingets
Uddannelses- og
Forskningsudvalg for at
relancere forsker-politiker
følgeordningen.

GENOPSTART AF
FORSKER-POLITIKER
FØLGEORDNINGEN
Forskningspolitisk udvalg stod i årene
2017/2018 for en forsker-politiker følgeordning, der skulle fremme dialogen med uddannelses- og forskningsordførerne i Folketinget
og samtidig gøre opmærksom på de kår, som
yngre universitetsforskere er underlagt.
Ideen med ordningen var, at politikerne fik
mulighed for at opleve forskeres hverdag
på universiteterne og lære om forskningen i
praksis ved simpelthen at følge en ung forsker
på arbejde for en dag. Dette blev så efterfulgt
af et lignende besøg for den unge forsker på
Christiansborg. De politiske profiler, som var
med i ordningen, var; Christine Antorini, Mads
Fuglede, Mette Reissmann, Jakob Mark, Sofie
Carsten Nielsen, Jens Henrik Thulesen Dahl
og Søren Pind.

Henrik Dimke deltager i
et debatarrangement på
Folkemødet 2019.

FOTO: DET UNGE AKADEMI
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Det Unge Akademi var involveret i at arrangere
en række debatter på Folkemødet på Bornholm, hvilket må betegnes som en stor succes.
Sammen med Tænketanken DEA, Danmarks
Frie Forskningsfond, Danmarks Forskningsog Innovationspolitiske Råd (DFiR) og Videnskabernes Selskab arrangerede vi debatten
“Satser vi nok på både eliten og bredden i
dansk forskning?” Her blev denne problematik
samt andre problemstillinger relateret til fordelingen af bevillinger diskuteret med Steffen
P. Lüders, kommunikationschef i Novo Nordisk
Fonden, David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond, Rektor
Henrik Dam fra Syddansk Universitet, Jens Oddershede, Formand for Danmarks Forskningsog Innovationspolitiske Råd, Marie Louise
Nosch, Professor ved Københavns Universitet,
Mogens Høgh Jensen, Præsident for Videnskabernes Selskab og Formanden for Det Unge
Akademi, Henrik Dimke.
Ligeledes arrangerede Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab, Tænketanken DEA,
Danmarks Frie Forskningsfond sammen
med Det Unge Akademi debatten “Prisen for
knaphulskronologi og fortidens megafauna”
med bl.a. Professor Eske Willerslev fra
Københavns Universitet og Analysechef Maria
Theresa Norn fra tænketanken DEA. Her
kunne man stille en forsker til ansvar og få
svar på, hvorfor man som almindelig dansker
skal betale for forskning. Senere samme dag
afholdt vi debatten “Fuldt flor - hvordan får vi
originalitet i dansk forskning?” sammen med
Danmarks Frie Forskningsfond, Tænketanken
DEA og Videnskabernes Selskab. Debattens
præmis var rettet mod at forstå, om vi gør
det sværere for forskere at bane nye veje for
forskningen, og hvad det har af konsekvenser
for samfundet. I debatten deltog bl.a. Thomas

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2019

Sinkjær fra Lundbeckfonden, Professor på
Københavns Universitet, Eske Willerslev samt
Birgitte Rahbek Kornum, som er formand
for samarbejdsudvalget i Det Unge Akademi.
Derudover arrangerede vi debatten “Unge
forskere - købt eller solgt?” sammen med
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske
Råd, Akademikerne, Danmarks Frie Forskningsfond, Tænketanken DEA og Videnskabernes Selskab. Debatten var rettet mod at forstå,
hvordan man kunne skabe attraktive karriereveje for yngre forskere på universiteterne.

AKTIVE I DEBATTEN OM
FORSKNINGSPOLITIK
Igennem 2019 har forskningspolitisk udvalg
været aktivt i den offentlige debat om forskningspolitikken i Danmark.
Forskningspolitisk udvalg diskuterede, og
senere hele Det Unge Akademi, det fremlagte
lovforslag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om en ny stillingstruktur på universiteterne. Diskussionerne mundede ud i, at
Det Unge Akademi indsendte et høringssvar
til ministeriet, hvor det angav mulige bekymringer omkring tenure-track ordningerne og
brugen af fuldtidsundervisere.
Efter finanslovsforslaget, hvor det stod klart,
at nedskæringssporet vil fortsætte på universiteterne, fik vi publiceret et debatindlæg i Altinget om betydningen af disse nedskæringer
for yngre forskere. Baggrunden for debatindlægget var, at ganske vist valgte regeringen
at foreslå, at omprioriteringsbidraget blev
sløjfet, men derudover skulle det altafgørende
taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab også standes. Forsvinder dette løft af
taxameteret helt, vil det yderligere forværre
situationen på HUM/SAMF og kan for unge
forskere betyde enden på karrieren, da der
med endnu en runde besparelser ikke vil blive
slået stillinger op til yngre forskere, som så
enten må hutle sig igennem eller forlade de
danske universiteter. Det generelle problem
med mangel på forskningsfinansiering, som
er særligt problematisk for yngre forskere,
blev også diskuteret i indlægget.
I februar bidrog medlemmer af forskningspolitisk udvalg til debatten omkring karrieremuligheder for studerende og forskere

Formand for DUA’s
samarbejdsudvalg, Birgitte
Rahbek Kornum, i debat på
Folkemødet 2019.
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i erhvervslivet. I et debatindlæg i Altinget
diskuterede medlemmerne en rapport fra
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR), som offentliggjorde en række
anbefalinger, der skal sikre, at yngre forskere
ikke strander i et karrieremæssigt dødvande.
I indlægget argumenteres for, at der bør gøres
op med ideen om, at en universitetskarriere
er et Utopia, som alle dygtige studerende
uden nærmere eftertanke bør stræbe efter.
Men derfor vil vi som universitetsansatte ikke
begynde at tale os selv og vores arbejde ned
og prøve at skræmme ansøgerne væk. Eksempelvis siger Google jo heller ikke til folk,
der søger job hos dem, at de burde skrive en
ansøgning til Apple i stedet. Der må altså ligge
et betragteligt ansvar hos de virksomheder,
der skriger på talent, for selv at komme og
hente det på universitetet.
Efter den forrige regerings forslag om at
bruge en del af de offentlige forskningsmidler
på at finansiere såkaldte Pionercentre, skrev
flere medlemmer af forskningspolitisk udvalg
et debatindlæg til Altinget for at argumentere
mod denne prioritering. Argumenterne imod
Pionercentre er dels, at de empiriske studier,
der er lavet på området, viser, at en større
spredning af forskningsmidlerne ved brug
af mindre bevillingsstørrelser har en større
effekt, og dels at midlerne til et Pionercenter
ikke er åbne, konkurrenceudsatte midler. At
uddele midler alene baseret på CV strider mod
den praksis, der har været siden etableringen
af de frie forskningsråd i 1980’erne, hvor det
er vurderingen af den konkrete forskningsidé, der ligger til grund for tildeling af midler.
Endelig viste Det Unge Akademis undersøgelse ”Den Ideelle Bevilling” fra 2018 klart,
at forskerne selv ikke efterspørger store
centersatsninger, men derimod bevillinger på
3-10 millioner kroner.
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Henrik Dimke og Rasmus
Bjørk mødtes i foråret med
David Dreyer Lassen, formand
for DFF’s bestyrelse.

emnerne ligestilling og tematisk forskning, og
herefter blev DFF’s fremtidige rolle diskuteret i
lyset af de store private fonde. Her var DFF sikker på, at deres strategi med små og mellemstore bevillinger og en klar review procedure
var unik og fremtidssikker, hvilket DUA var enig
i. Endelig drøftedes fremtidige samarbejder og
berøringsflader mellem DFF og DUA, inklusiv
sommerens aktiviteter på Folkemødet.
FOTO: DET UNGE AKADEMI

I foråret 2019 kom Meriteringsudvalget nedsat
af Uddannelses- og Forskningsministeriet med
dets rapport. DUA’s næstformand var medlem
af Meriteringsudvalget, og DUA’s forskningspolitiske udvalg har deltaget aktivitet i diskussionen af, hvordan man bedst vurderer forskningskvalitet. Denne diskussion pågår stadig, blandt
andet i kraft af at den er temaet for Videnskabernes Selskabs kommende Hvidbog, og en
række af medlemmer af forskningspolitisk
udvalg deltog i november i et inspirationsmøde
som et led i arbejdet med Hvidbogen.

SÆSONENS
FORSKNINGSPOLITISKE
MØDEAKTIVITETER
Sæsonen begyndte med, at Rådet mødtes med
daværende departementschef i Uddannelsesog Forskningsministeriet, Agnete Gersing. Ud
over en generel orientering fra departementet
var temaerne for mødet; karriereveje for unge
forskere, mindre og mellemstore bevillinger
og endelig kvalitet i undervisningen. Med
hensyn til det første punkt var departementet
opmærksom på problemerne, mens der under
punkt to blev diskuteret livligt, herunder
særligt balancen mellem fri og strategisk
forskning samt Pionercentrene.
Forskningspolitisk udvalg, repræsenteret ved
Henrik Dimke og Rasmus Bjørk, var i marts
2019 til møde hos Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) i Odense. I mødet deltog
David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand for
fonden, samt fondens kontorchef og enhedsleder. Mødet indledtes med en kort diskussion af
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I august 2019 valgte forskningspolitisk udvalg
at holde et ekstraordinært heldagsmøde
for at få tid til at debattere en række emner i dybden. På mødet deltog 12 medlemmer af udvalget, og dagen blev brugt på at
debattere tre store emner: Store og små
bevillinger, karriereveje for yngre forskere
og overgangen fra talent til tenure. Inden
for emnet store og små bevillinger belyste
diskussionen, at der er talrige argumenter
for at foretrække små bevillinger. Forskningspolitisk udvalg aftalte at fokusere på, at
få fondene til at have små bevillinger med høj
succesrate, få fondene til at dele store bevillinger ud over mange år og italesætte tidsspillet med ansøgningsskrivning, og hvilke
dramatiske ressourcer der kunne frigives
på den konto. Diskussionen af karriereveje
for yngre forskere fokuserede primært på
strukturen for den danske ph.d.-uddannelse.
Der var bred enighed om, at den danske
ph.d.-uddannelse er for kort. Et løsningsforslag på problematikken er at arbejde for at få
fjernet ph.d.-kurser, pligtarbejde og tvunget
miljøskifte. Problematikken om pligtarbejde
har forskningspolitisk udvalg fulgt op på ved
at kontakte en række fagforeninger for at
anmode om, at dette bliver et punkt i OK21
forhandlingerne. Endelig blev overgangen fra
talent til tenure diskuteret. Denne diskussion omhandlede emner, der belaster unge
forskere efter postdoc stadiet, med fokus på
en række forhold, deriblandt BFI-systemet
og akkreditering, som kræver en masse ressourcer, tidsforbrug på at måle/veje/tælle
ting, våbenkapløbet universiteterne imellem, eksempelvis på forskningsansøgninger,
penge brugt på specialkonsulenter, særlige
TAP’ere etc. og mangel på overskud til strategisk tænkning på institutniveau.
I efteråret havde Det Unge Akademi besøg af
Peter Munk Christiansen, tidligere formand
for Danmarks Frie Forskningsfond, for at
høre en beretning om hans tid i fonden, hans
omgang med politikere og departementet
og andre emner vedrørende fondens udde-
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linger. Det var et spændende og medrivende
oplæg, hvor fondens prioriteringer også blev
diskuteret, særligt i lyset af de besparelser
som fonden var udsat for, mens Peter Munk
var formand. Samme dag som Peter Munk
gæstede det Unge Akademi, deltog Henrik
Dimke og Rasmus Bjørk fra forskningspolitisk
udvalg også i DTU’s Uddannelses- og Forskningspolitiske Topmøde 2019, hvor forskningsog uddannelsesordførerne fra de forskellige
partier debatterede, og den nye forskningsminister bidrog med et oplæg, der fokuserede på
regeringens satsning på grøn forskning.
Traditionen tro var formiddagen på den første
dag af Det Unge Akademis to-dagsseminar
i november helliget forskningspolitikken.
Seminaret begyndte med et oplæg ved Peter
Harder, professor ved Institut for engelsk,
germansk og romansk på Københavns
Universitet. Temaet for oplægget var ”Universitetsledelse”, og Peter Harder gennemgik
ændringerne på universitet som følge af universitetsreformen og den ledelsesmæssige
omkalfatring, som dette medførte. Konklusionen på oplægget var, at verden ikke var
perfekt før universitetsreformen, men der var
en større autonomi i systemet og meget mindre mål- og topstyring. Dog var Peter Harders
pointe ikke, at vi skulle tilbage til et universitetssystem fra 1970erne, men derimod se på
omverdenen og lære af andre for derigennem
at indrette et bedre universitetssystem.
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Året 2019 har budt på et væld af forskningspolitiske aktiviteter i Det Unge Akademi. Vi har
både markeret os i den offentlige debat om
forskningspolitik og universiteternes vilkår
og mødtes med fonde og meningsdannere på
området. Vi har igen i år fortsat vores fokus
på vilkårene for mellemlaget af adjunkter og
yngre lektorer, yngre forskeres karriereveje og
ph.d.-uddannelsen, uddannelsespolitiske og
forskningspolitiske reformer samt fordeling af
forskningsmidler. Alt tyder på, at 2020 bliver et
lige så spændende år for forskningspolitisk udvalg og Det Unge Akademi, som 2019 har været.

Medlemmerne af
forskningspolitisk udvalg
mødes til ekstraordinært
møde.

Direktør i Novo Nordisk
Fonden, Birgitte Nauntofte,
holder oplæg om fremtiden
for dansk forskning for Det
Unge Akademi.

Harders oplæg blev efterfulgt af et interessant oplæg ved Birgitte Nauntofte, direktør for
Novo Nordisk Fonden, om fremtiden for dansk
forskning. Novo Nordisk Fonden er Danmarks
suverænt største forskningsfond, og den
bevilligede sidste år 463 forskningsprojekter
til samlet set DKK 1,7 milliarder. Fonden har
et mål om at nå en uddeling på DKK 5 milliarder i 2023, hvilket sættes i perspektiv af de
samlet set DKK 1,2 milliarder, som Danmarks
Frie Forskningsfond uddelte i 2018. Birgitte
Nauntofte fortalte først om sin personlige
rejse fra professor på Københavns Universitet
til direktør i Novo Nordisk Fonden. Derefter
gennemgik hun fondens strategi og plan for
kommende projekter og nye ansøgningsmidler. Derigennem satte hun også fondens
størrelse i kontekst. Oplægget blev afsluttet
med en bred diskussion med spørgelystne
medlemmer af Det Unge Akademi, som dels
spurgte om fondens holdning til undervisning,
om fokuseringen på meget store donationer
og om fondens syn på humanistisk forskning.
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Professor Peter Harder
holder oplæg på Det Unge
Akademis seminar.
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SAMARBEJDE &
TVÆRFAGLIGHED

Samarbejdsudvalget arbejder for at styrke
og optimere den tværfaglige interaktion
blandt Det Unge Akademis medlemmer.
Samarbejdsudvalget udvikler derfor ideer og
initiativer, der styrker og optimerer udbyttet af
den tværfaglige bredde i DUA.
Udvalget skal desuden bidrage til at kvalificere
debatter af tværvidenskabelig karakter i
den danske offentlighed i bred forstand.
Udvalgets arbejde med disse målsætninger
har i det forgangne år resulteret i en vifte af
aktiviteter, der har sigtet på at understøtte
tværvidenskabelige aktiviteter.
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HYDRAEN SOM NYT
SYMBOL PÅ DUA’S
TVÆRVIDENSKABELIGE DISKUSSIONER
Samarbejdsudvalget ønsker kontinuerligt at
udfordre DUA’s medlemmer til at sætte deres
kernefaglighed på spil i større tværvidenskabelige sammenhænge. For at udfordre
formatet blev der i starten af 2019 udviklet et
nyt koncept – en Hydra. DUA’s hydra har tre
hoveder, der taler om samme emne. Hver Hydra har således tre oplægsholdere, der taler
med hver deres faglighed som baggrund om
samme emne ud fra blot et enkelt billede efter eget valg. Ordstyreren – hydrabetvingeren

- fører derefter hele forsamlingen igennem
en debat om det valgte emne. Vi prøvede Hydra konceptet for første gang i februar 2019,
hvor emnet var orden/kaos. De tre oplægsholdere var Dorthe Ravnsbæk, kemiker og
lektor ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci,
Syddansk Universitet, Carsten Levisen, lingvist og lektor ved Institut for Kommunikation
og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet samt Kristian Lauta, jurist og professor ved det Juridiske Fakultet, Københavns
Universitet. Det blev en spændende diskussion om, hvornår orden og kaos optræder i
forskellige videnskabelige discipliner, og hvad
det betyder, for de videnskabelige spørgsmål
der stilles og besvares. DUA oplevede endnu
engang, hvordan tværvidenskabelig tænkning
kan bidrage med nye perspektiver på kendte
problematikker.
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Det Unge Akademis Hydra
er et noget mere fredeligt
forehavende end Hercules’
kamp mod det mangehovedet
uhyre.
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”Vi fik rejst en væsentlig diskussion
om vores egen praksis, og om den
incitamentsstruktur vi, som yngre forskere,
er underlagt, og som vi nok så vigtigt er
med til at give videre til vores ph.d.er og
postdocs.”
FOKUS PÅ
TVIVLSOMME
FORSKNINGSPRAKSISSER
I januar satte samarbejdsudvalget ”tvivlsomme forskningspraksisser” til debat. Vi havde
besøg af professor Jesper Wiborg og seniorforsker Mads P. Sørensen fra Dansk Center
for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet.
De står bag forskningsprojektet Practices,
Perceptions, and Patterns of Research Integrity (PRINT), der undersøger forskningsintegritet ud fra begrebet om tvivlsom forskning.
Grundtanken er, at decideret forskningssnyd
er et relativt sjældent fænomen, mens ”tvivlsomme forskningspraksisser” derimod er
langt mere udbredte og sandsynligvis et langt
større problem for forskningen og det omgivende samfund. Hvor går grænsen fx mellem
en effektiv publikationsstrategi og tvivlsom
salami-slicing af resultater? Hvornår har man
i problematisk grad underspillet betydningen
af et fejlslagent forsøg, eller hvornår har man
oversolgt nyheden af et forskningsresultat,
som er lavet i ens forskningsgruppe? Og ikke

En delegation af medlemmer
af Det Unge Akademi deltog
i ”Baltic and Nordic Young
Academies: Joint meeting” i
Stockholm, hvor blandt andre
Arne Flåøyen, direktør i
NordForsk, holdt oplæg.
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mindst er der hele problemkomplekset, der
rejses af den stigende grad af ekstern finansiering af forskningen.
I praksis er det spørgsmål, der er vanskelige
at håndtere. De vedrører den enkelte forskers
integritet, men de har også rod i en incitamentsstruktur, der fordrer, at man præsterer
”signifikante resultater” i konstant, høj fart.
Derfor tog vi temaet op i samarbejdsudvalget.
I samarbejde med PRINT gennemspillede vi
en række gruppeøvelser inden for og på tværs
af vores fagområder. Vi fik rejst en væsentlig
diskussion om vores egen praksis, og om den
incitamentsstruktur vi, som yngre forskere, er
underlagt, og som vi nok så vigtigt er med til
at give videre til vores ph.d.er og postdocs. Det
giver et stort ansvar både i forhold til håndteringen af gældende forskningspraksis og i
forhold til at udstikke en fremtidig retning, der
er sund for forskningssystemet. Den diskussion fortsætter i DUA.

NORDISK
SAMARBEJDE
I marts deltog Det Unge Akademi på et
todagesmøde i Stockholm ”Baltic and Nordic
Young Academies: Joint meeting”. Arrangementet foregik i det svenske akademis lokaler
– med festmiddag i Stadshuset. Den danske
delegation bestod af DUA-isterne Line Burholt
Kristensen, Carsten Levisen og Kristine
Niss og videnskabsklubbens Rikke Schmidt
Kjærgaard og Katrine Hassenkam Zoref. Ét
af mødets højdepunkter var et foredrag af
Arne Flåøyen fra NordForsk. Han pegede
på Norden som en stærk forskningsmuskel,
der kan styrkes endnu mere gennem større
”nordbilitet” – dvs. mobilitet mellem nordiske
forskningsmiljøer og institutioner. Det var
inspirerende at møde de nordiske og baltiske
unge akademier. Det førte til spørgsmål som:
”Når nu svenskerne besøger andre unge akademier hvert år for at udveksle erfaringer og
idéer, skal vi så lade os inspirere næste år og
invitere norskerne, svenskerne eller albanerne til et fælles møde?” Og apropos øget nordbilitet: ”Skal vi lave en Kattegat-traktat, der
tilbyder medlemmer af andre nordiske unge
akademier midlertidigt medlemskab – eller i
det mindste tilskynde dem til at netværke med
os - når de for en periode har et forskningsophold i et andet nordisk land?”
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TEMAMØDE OM
DET UMÅLELIGE
Hvert år afholdes et fællesmøde med deltagelse af medlemmerne fra Det Unge Akademi
og Videnskabernes Selskab. Emnet for den
tværvidenskabelige temaaften i marts var Det
Umålelige. Aftenen indledtes med fire meddelelser; Eugene Polzik (medlem af Videnskabernes Selskab og professor i kvantefysik på
Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet) om at måle bevægelser i kvanteobjekter;
Thomas Just Sørensen (medlem af DUA og
lektor ved Kemisk Institut på Københavns
Universitet) om kemiske sensorer; Line
Burholt Kristensen (medlem af DUA og lektor
ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet) om grammatikkens (u)målelige systematik og Jesper
Ryberg (medlem af Videnskabernes Selskab
og professor i retsfilosofi ved Institut for
Kommunikation og Humanistisk Videnskab,
Roskilde Universitet) om strafudmåling og
kunstig intelligens.

HAR VI GODE
RAMMER FOR TVÆRVIDENSKABELIGHED
PÅ DE DANSKE
UNIVERSITETER?
Ved DUA’s sommermøde i juni, kom tværfagligheden igen i fokus. Samarbejdsudvalget
satte de nuværende rammer for tværvidenskabelig forskning på Danmarks universiteter
til debat med to inviterede oplægsholdere.
Først fortalte Bente Stallknecht, Professor
og Prorektor på Københavns Universitet, om
rammer for tværfaglighed ud fra personlige
erfaringer. Bagefter gav Lone Simonsen,
Professor Institut for Naturvidenskab og
Miljø, Roskilde Universitet, DUA’s medlemmer et indblik i hendes egen lange erfaring
med at stå i spidsen for brede tværvidenskabelige projekter. Begge oplæg lagde op
til en spændende debat om muligheder og
udfordringer ved at arbejde rigtig tværvidenskabeligt på tværs af de store faggrænser,
fakulteter og forskningsinstitutioner. Der
var ved sommermødet også tid til en øvelse,
hvor alle DUA medlemmer skulle tænke over,

Professor Lone Simonsen
fortalte på DUA’s
sommermøde om hendes
egne erfaringer med at
stå i spidsen for brede
tværvidenskabelige projekter.
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hvilke tværvidenskabelige sammenhænge
de kunne se sig selv som en del af. Dette var
endnu en del af samarbejdsudvalgets arbejde
med at understøtte bevægelsen fra tanker til
tværvidenskab.

OPLÆG FRA
MEDLEMMERNE
Oplæg ved DUA medlemmer – Grifforedragene - er en veletableret tradition i Det Unge
Akademi. Til Grifforedraget fortæller et af
DUA’s medlemmer i et kort format om egen
forskning. Foredraget skal fagligt finde den
rette balance mellem på den ene side at være
populært, fordi medlemmerne spænder så
fagligt bredt, og på den anden side skal der
være plads til metodiske refleksioner på et
højere plan end til et almindeligt populærvidenskabeligt foredrag. Foredragsholderen
skal på 10 minutter svare på tre spørgsmål:
1 Hvad brænder du for i din forskning?
2 Hvilken metode bruger du?
3 Hvad er en faglig udfordring i dit felt?
Efterfølgende drøftes oplægget i mindre grupper, hvorefter medlemmerne har mulighed for
at stille spørgsmål til oplægsholderen, noget
de i den grad benytter sig af. I løbet af 2019 har
der været Grifforedrag af: Tune Pers, Center
for Basic Metabolic Research, Københavns
Universitet om “Hjernens rolle i metabolske sygdomme”; Rasmus Bjørk, Institut for
Energikonvertering og Lagring, Danmarks
Tekniske Universitet om “Magneter og deres
anvendelser” og af Elisenda Feliu, Institut for
Matematik, Københavns Universitet om ”En
verden af polynomier”.
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EMMER
Det Unge Akademi består af 41 yngre
forskere fra forskellige videnskabsgrene.
Medlemmerne er alle markante profiler
med stærke internationale erfaringer og
interessante syn på forskning og samfund.
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Biotekingeniør
Andreas Hougaard Laustsen

ANDREAS HOUGAARD
LAUSTSEN
LEKTOR VED INSTITUT
FOR BIOTEKNOLOGI
OG BIOMEDICIN VED
DANMARKS TEKNISKE
UNIVERSITET
FAGOMRÅDE
BIOTEKNOLOGI
OPTAGET I DET UNGE
AKADEMI I 2019

“Generelt går jeg op i, at min forskning
enten skaber nye løsninger eller viden, som
kan bruges til at forbedre leveforhold for
menneskeheden.”

neutralisere flere ting på én gang. En anden
type af disse antistoffer har egenskaber, der
gør, at de kan bruges i uhørt lave doser. En
sidste type af disse antistoffer er uhørt selektive og kan bruges til at skelne mellem tætpå-identiske toksiner fra nært beslægtede
arter, hvilket fx kan bruges til at diagnosticere
slangebid.

Jeg arbejder med bioteknologisk udvikling
af antistoffer til brug som terapeutika og til
diagnostik inden for negligerede tropesygdomme og smitsomme sygdomme, særligt
med et fokus på at neutralisere og identificere
toksiner fra giftige dyr og bakterier.

Sidst men ikke mindst arbejder jeg med at
lave kontrollerede blandinger af antistoffer,
der kan bruges til bredspektret neutralisering
af toksiner, samt alternative antistofformater,
der kan produceres i storskala til uhørt lave
omkostninger.

Inden for det teknologiske arbejder jeg
målrettet med at udvikle nye typer af ”intelligente” antistoffer, som har særlige bindingsegenskaber. En af disse typer antistoffer er
de bredt krydsreaktive, som kan bruges til at

Ved siden af min antistofforskning arbejder
jeg også med gift- og toksinanalyser samt
genomanalyser af dyr – særligt i evolutionær
sammenhæng.

Russist og boghistoriker
Birgitte Beck Pristed

BIRGITTE BECK PRISTED
LEKTOR INSTITUT FOR
KULTUR OG SAMFUND,
AARHUS UNIVERSITET

“Når jeg undersøger sovjetisk papir, kan
jeg ikke nøjes med en humanvidenskabelig
betragtning af dette lagringsmedium for
verbal og visuel kulturarv, uden også
at forholde mig til papirets kemiske
komponenter, læsningens fysiologi, fladens
dimensioner og formater, osv.”

FAGOMRÅDE
RUSLANDSSTUDIER
OPTAGET I DET UNGE
AKADEMI I 2019

Jeg forsker i russisk visuel og materiel kultur,
særligt sovjetisk og postsovjetisk bog- og mediehistorie, og med et nysgerrigt sideblik til
russisk børnekultur og -litteratur. I min ph.d.
afhandling om russisk bogdesign undersøgte
jeg sammenstødet mellem vestlig og sovjetisk
bogkultur efter privatiseringen af statsforlagssystemet i 1991.
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Lige nu arbejder jeg på et projekt om sovjetisk
papir. Indrømmet, sovjetisk papir lyder noget
nørdet, men faktisk er vi digitalt indfødte i
berøring med papir hver eneste dag. Papir er
fortsat et af historiens vigtigste medier for det
skrivende, skabende og handlende menneske,
men samtidigt et relativt “ubeskrevet blad,”
fordi dets enkle, blanke flade undsiger sig
selv. Først den globale digitalisering har frataget papir dets status som givent medium for
skriftlig kommunikation, men dermed åbnet
for nye syn på papirets materialitet.
Det særlige ved sovjetisk papir var, at kontrol
med papiradgang blev brugt som en form for
indirekte censur i et samfund, der prioriterede
uddannelse og litteratur for alle meget højt.
Derfor var papir ofte en defekt mangelvare i
et land ellers fyldt med skov. Den socialistiske erfaring tydeliggør papirets funktion som
både magtteknologi og legetøj og tilbyder os
et lærerigt eksempel på politiseringen af en
kulturel, naturlig og industriel ressource.
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Kemiker
Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen
“Jeg studerer de helt grundlæggende
sammenhænge mellem kemisk syntese,
atomar struktur og materialeegenskaber,
og jeg finder det ekstremt fascinerende, at
vi som kemikere kan begynde at designe
nye materialer med helt skræddersyede
egenskaber til en bestemt applikation, f.eks.
i batterier og katalyse.”

Jeg forsker i materialekemi, og fokuserer
særligt på at opnå en ny forståelse for den
atomare struktur i energimaterialer. Gennem
de seneste år er det blevet klart, at nanopartikler, dvs. materialer med dimensioner på
nanometerskala, kan give nye muligheder for
energiteknologier som batterier og katalysatorer, og dermed sikre udviklingen af vedvarende
energi. De nye materialer udfordrer dog vores
etablerede metoder til at bestemme atomar
struktur. Et materiales egenskaber er bestemt
af dets struktur, og det er derfor essentielt at
kunne studere den. Min forskning bidrager til
at løse dette problem. Ved at benytte højenergi-røntgenstråler fra synkrotroner, f.eks.
den nye MAXIV facilitet i Lund, kan vi opnå unik
indsigt i atomar struktur, og dermed genudvikle materialekemi på nanoskala.

KIRSTEN MARIE
ØRNSBJERG JENSEN
ADJUNKT VED KEMISK
INSTITUT, KØBENHAVNS
UNIVERSITET
FAGOMRÅDE
KEMI
OPTAGET I DET UNGE
AKADEMI I 2019

Sociolog
Kristoffer Kropp
“Igennem grundige empiriske undersøgelser
får vi mulighed for ikke kun at bidrage til at
udvide vores forståelse af produktionen af
samfundsvidenskabelig viden under stadigt
stigende internationalt forhold, men også
til diskussionerne om betingelserne for
produktionen af videnskabelig viden.”

I min forskning undersøger jeg forholdet
mellem politik og videnskab. Mere konkret
undersøger jeg i mit nuværende projekt,
hvordan en europæisk samfundsvidenskabelig forskning forandrer sig i sammenhæng
med en række politiske og sociale processer
i Europa. Det centrale spørgsmål er, hvordan
relationer mellem samfundsvidenskaberne

og politiske institutioner er konfigureret, og
hvordan disse relationer medskaber samfundsvidenskabelig viden.
Jeg undersøger således både konkrete samfundsvidenskabelige projekters historie og de
politiske og sociale strukturer, som videnskabelige selskaber, tidsskrifter og forskningspolitiske forhold, som er blevet etableret på
europæisk niveau i løbet af de seneste ca. tredive år. Herigennem får vi både nye indsigter i,
hvordan samfundsvidenskaberne producerer
viden i nye internationale kontekster og på den
baggrund bidrage til diskussioner om betingelserne for samtidig samfundsvidenskabelig
vidensproduktion.
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KRISTOFFER KROPP
LEKTOR VED
INSTITUT FOR
SAMFUNDSVIDENSKAB
OG ERHVERV, ROSKILDE
UNIVERSITETSCENTER
FAGOMRÅDE
SOCIOLOGI
OPTAGET I DET UNGE
AKADEMI I 2019
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Geograf
Laura Vang Rasmussen

LAURA VANG
RASMUSSEN
ADJUNKT INSTITUT
FOR GEOVIDENSKAB OG
NATURFORVALTNING,
KØBENHAVNS
UNIVERSITET
FAGOMRÅDE
GEOGRAFI
OPTAGET I DET UNGE
AKADEMI I 2019

“Jeg vil gerne udvikle konkrete løsningsforslag til, hvordan vi kan forbedre levevilkår for lokalbefolkninger uden at forringe
økosystemer. Men udviklingen af sådanne
løsningsforslag kræver, at vi kender kausale
sammenhænge mellem landskabsændringer
og ændringer i levevilkår og økosystemer. At
identificere disse kausale sammenhænge er
min primære motivation.”
Jeg er geograf og undersøger, hvordan landskabsændringer i lavindkomst-lande påvirker
økosystemer og menneskers levevilkår. Jeg
fokuserer primært på konsekvenserne af, at
der hvert år tabes 5 mio. ha skov på globalt
plan, hvilket især skyldes et hastigt voksende

landbrugsareal. Da skove huser næringsrige
fødevarer fra både plante- og dyreriget, kan
de være af afgørende betydning for forsyning
af vigtige mineraler og vitaminer. Desværre
overses skove ofte i strategier for fødevaresikkerhed, der typisk fokuserer ensidigt
på landbrugets produktion af stadigt flere
fødevarer. I min aktuelle forskning søger jeg
at forstå, hvordan øget landbrugsproduktion
og skovrydning i Afrika påvirker lokalbefolkningers fødevaresikkerhed og levevilkår. Min
metode er først at kortlægge ændringer i
landbrugsareal, skovdække og den rumlige
fordeling af skov i landskabet. Denne kortlægning integrerer jeg herefter med husholdningsdata med GPS-koordinater – hvor jeg
især fokuserer på data vedr. folks dyrkningsstrategier, fødevareindtag, indkomstkilder, og
markedsadgang.

Politolog
Peter Marcus Kristensen

PETER MARCUS
KRISTENSEN
LEKTOR VED INSTITUT
FOR STATSKUNDSKAB,
KØBENHAVNS
UNIVERSITET
FAGOMRÅDE
STATSKUNDSKAB
– INTERNATIONAL
POLITIK
OPTAGET I DET UNGE
AKADEMI I 2019

“International Politik disciplinen har,
ligesom verdenspolitikken den studerer,
længe været domineret af Nordamerika
og Europa og er på den måde, trods sit
navn, meget lidt international. Tværtimod
er den notorisk kendt som en ”Amerikansk
samfundsvidenskab.”

Jeg forsker og underviser i international
politik. Min forskning befinder sig i krydsfeltet mellem international politik og videnssociologien. Min forskning i international
politik fokuserer på spørgsmålet om globale
magtforskydninger og den rolle såkaldte ’opstigende magter’ eller ’emerging powers’ som
Kina, Indien og Brasilien spiller i international
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politik. Grundlæggende er jeg interesseret i at
forstå, hvordan international politik ser ud fra
det Globale Syds perspektiv og min forskning
har derfor kortlagt ’opstigende magters’
verdensanskuelser, teorier, og debatter om
verdensorden gennem en række empiriske
studier, særligt kvalitative interviews i Kina,
Indien og Brasilien over de seneste 10 år.
Derudover har jeg en mere generel forskningsinteresse i den interdisciplinære videnskabs-sociologi, herunder videnskabshistorie,
videnskabens rolle i samfundet, videnskabens
forhold til staten og politik. Teoretisk har min
forskning været inspireret af alt lige fra den
klassiske videnskabssociologi til STS (Science
and Technology Studies). Afslutningsvis har
jeg også en noget mere nørdet interesse i den
kvantitative videnskabssociologi, bibliometri,
netværks- og citationsanalyser.
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Molekylærbiolog
Peter Refsing Andersen
“(...) der er ingen garanti for at man
finder nye eller anvendelige molekylære
mekanismer – det bedste man kan gøre, er
grundigt at undersøge så mange organismer
og genetiske konflikter som muligt.”
Jeg studerer genetiske konflikter og den
molekylære innovation de bærer med sig.
Genetiske konflikter dækker over situationer,
hvor forskellige genetiske sekvenser konkurrerer mod hinanden. Det kan for eksempel
være mellem et virusgenom og værtsgenomet hos et inficeret menneske. Der er dog
også konflikter indeni genomer, hvor selviske
gener opfører sig som genetiske parasitter og kun fungerer til at lave flere kopier af
sig selv. Spredningen af selviske gener kan

give problemer for værtsgenomerne, så alle
livsformer har udviklet systemer til at hæmme
de selviske gener. De selviske gener udvikler
konstant molekylære modsvar og på den led
eksisterer al liv på jorden i et evigt molekylært
våbenkapløb mod selviske gener. Et våbenkapløb er en tilstand af accelereret innovation
og i biologi betyder innovation nye molekylære
mekanismer. Det er disse mekanismer jeg
forsøger at kortlægge, dels for bedre at forstå
hvordan gener reguleres og dels for at afsløre
hvilken innovation de selviske gener udvikler
for at undgå værtsgenomernes forsvarsmekanismer – det ved vi nemlig stort set intet
om. Til at studere denne biologi benytter jeg
især bananfluer, da de molekylært set ligner
mange andre dyr, men tillader langt hurtigere
og nemmere udforskning.

PETER REFSING
ANDERSEN
ADJUNKT INSTITUT FOR
MOLEKYLÆRBIOLOGI
OG GENETIK, AARHUS
UNIVERSITET
FAGOMRÅDE
MOLEKYLÆRBIOLOGI
OPTAGET I DET UNGE
AKADEMI I 2019

Fysiker
Søren Ulstrup
“Forskningsmæssige gennembrud
afhænger af, at vi kan udføre
eksperimenter hvor det er muligt at zoome
ind på nanometer længdeskala
(1 nanometer er lig med 0.000000001
meter) og optage ultrahurtige film på
femtosekund tidsskala (1 femtosekund er
lig med 0.000000000000001 sekund).”

Jeg arbejder med eksperimentel faststof- og
materialefysik. Mit fokus er todimensionelle
(2D) materialer, dvs. krystaller med en tykkelse på blot et enkelt lag af atomer. I midten
af 00erne opdagede man materialet grafen,
som består af et enkelt lag af kulstofatomer,
og det har siden ført til et paradigmeskifte i
materialeforskning, idet mange andre eksempler på 2D materialer er blevet fundet. Da man
kan dreje, bøje og stable disse materialer, lidt
ligesom Legoklodser, er det muligt at designe
materialer med helt nye mekaniske, optiske
og elektroniske egenskaber som potentielt
kan føre til nye teknologier såsom fleksibel
elektronik til touch skærme, mere kompakte
mikrochips og ekstremt effektive solceller.
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SØREN ULSTRUP
ADJUNKT VED
INSTITUT FOR FYSIK OG
ASTRONOMI, AARHUS
UNIVERSITET
FAGOMRÅDE
FYSIK
OPTAGET I DET UNGE
AKADEMI I 2019
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Digital medieforsker
Stine Lomborg

STINE LOMBORG
LEKTOR VED INSTITUT
FOR KOMMUNIKATION,
KØBENHAVNS
UNIVERSITET
FAGOMRÅDE
MEDIEVIDENSKAB OG
KOMMUNIKATION
OPTAGET I DET UNGE
AKADEMI I 2019

“Gode, værdiskabende IT-løsninger bygger
som regel på en indgående forståelse af de
mennesker, der skal anvende dem og de
kontekster, de skal virke i.”
Jeg har en ph.d. i medievidenskab og forsker
i kommunikation og IT. Mit forskningsområde er digital mediebrug og datastrømmes
betydning for mennesker i hverdagslivet,
arbejdslivet og vores liv i velfærdssamfundets
institutioner.

Alumner 2019
Et medlemskab af Det Unge Akademi varer 5 år,
og i juni 2019 sagde Det Unge Akademi farvel til
følgende medlem, der i stedet bliver alumne:
Michael Bang Petersen
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Jeg arbejder overvejende empirisk og med at
udvikle og udfordre klassisk kommunikationsteori i kontekst af IT-brug: på hvilke måder er
sociale medier egentlig sociale? Hvad kommunikerer vi om og med os selv, når vi tracker
fysisk aktivitet, søvn, kalorieforbrug osv. med
apps? På hvilke måder er digitale medier med
til at sløre grænsen mellem det personlige liv
og arbejdslivet? I øjeblikket er jeg især optaget af spørgsmål om det gode, dataficerede
liv og hvordan vi kan sikre at virksomheder og
offentlige institutioner bruger de persondata,
som hele tiden opsamles om os alle i digitale
systemer og mediebrug, på en måde som
kommer den enkelte og samfundet til gavn.

MEDLEMMER / ÅRSSKRIFT 2019

Litterat Anders Engberg-Pedersen
PROFESSOR VED INSTITUT FOR KULTURVIDENSKABER, SYDDANSK UNIVERSITET.

Jeg er litterat og forsker bredt i litteratur- og
kulturhistorien fra ca. 1750 til i dag. I de senere
år har jeg beskæftiget mig med krig og med
forholdet mellem krig, epistemologi og æstetik.
I foråret udgav jeg en bog om tilfældets rolle i
repræsentationen af Napoleonskrigene, og lige
nu undersøger jeg militariseringen af æstetik-

ken. Det drejer sig om, hvordan samarbejdet
mellem kulturindustrien, militærinstitutioner
og den universitære forskningsverden har placeret æstetik og fiktion i centrum af moderne
krigsførelse. Derudover interesserer jeg mig
for takt-begrebet og for litteraturens forhold til
kartografien.

Antropolog Andreas Bandak
LEKTOR VED INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Min forskning fokuserer på kristendom som
en levet religion. Jeg har været optaget af
kristendom på steder, hvor den ikke er en
majoritetsreligion. Mine etnografiske studier af
kristendom har fokuseret på de måder, hvorpå
religiøs praksis udfolder sig i den ellers relativt
sekulære stat i Syrien før krigen.

Teoretisk har jeg været optaget af at udforske
eksemplets magt. Hvordan bruges eksempler
til at understøtte bredere påstande? Hvad vil det
sige at følge et eksempel? Hvad er et godt/dårligt eksempel? Det interessante ved eksempler
er, at deres status debatteres akademisk, men
også er et lokalt anliggende.

Teolog Anne Katrine de Hemmer Gudme
PROFESSOR I DET GAMLE TESTAMENTE, DET TEOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO

Mit forskningsfelt er religionshistorie, nærmere
bestemt religion og ritualer i middelhavsområdet i det første årtusinde f.v.t., og min indgang
til religionshistorien er oftest Det Gamle Testamente. Jeg er interesseret i religiøse ritualer
og i ritualiserede sociale praksisser, såsom
måltider og gæstfrihed, og jeg forsøger at

afdække de værdier, hierarkier og verdensbilleder, teksterne indeholder. Jeg sammenligner
med andre nærorientalske tekster fra samme
periode, inddrager oplysninger fra arkæologi og
historie og anvender metoder fra litteraturvidenskab, sociologi, antropologi m.m.

Humanbiolog Birgitte Rahbek Kornum
LEKTOR VED INSTITUT FOR NEUROVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jeg forsker i hjernens immunforsvar og hvordan dette påvirker søvnen. Hjernens immunforsvar er meget omhyggeligt reguleret, så der
passes bedst muligt på hjernecellerne. Vi ved
alle sammen, at vores søvnmønster ændres,
når vi bliver syge, og normalt er dette en gavnlig mekanisme, der bidrager til sygdomsbe-

kæmpelsen. Desværre går det nogle gange galt,
så hjernens immunsystem overaktiveres. Dette
kan medføre permanente ændringer i hjernens
søvnregulering med invaliderende søvnsygdomme til følge.

Strukturbiolog Bjørn Panyella Pedersen
LEKTOR VED INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AARHUS UNIVERSITET

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

Vores arbejde sigter mod at danne et fundament
for en bedre forståelse af de processer, der ligger bag en række vigtige folkesygdomme såsom
kardiovaskulære sygdomme, kræft, diabetes og
fedme.
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Idéhistoriker Casper Andersen
LEKTOR VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND (IDÉHISTORIE), AARHUS UNIVERSITET

Jeg er idéhistoriker og forsker i videnskabernes og teknologiens nyere historie og kultur.
Jeg arbejder især med relationerne mellem
Europa og Afrika, hvor jeg undersøger, hvordan
videnskabelige institutioner og en række nøgleteknologier som skibsteknologier, jernbaner
og internettet har formet forbindelserne mel-

lem kontinenterne fra kolonitidens begyndelse
til i dag. Formålet med min idéhistoriske
forskning er blandt andet at kaste lys på,
hvilke roller videnskab og teknologi kan spille i
fremtidens relationer mellem et rigt, aldrende
europæisk kontinent og et fattigt, dynamisk
afrikansk kontinent.

Lingvist Carsten Levisen
LEKTOR VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HUMANISTISK VIDENSKAB, ROSKILDE UNIVERSITET

Jeg er lingvist og sproglig antropolog. Jeg
forsker i sprogkulturer, særligt i kulturspecifikke sproglige praksisser (etnopragmatik), ords betydningsuniverser (semantik) og
radikale sprogkulturelle opbrud og nyskabelser
(kreolistik). Grundlæggende er jeg optaget af
store spørgsmål: hvad er fælles for verdens

sprogkulturer? Hvilken rolle spiller fælles
ord for opretholdelsen af en fælles socialitet?
Hvordan, hvornår og hvorfor opstår sprogkulturelle forandringer?

Antropolog Christian Suhr
LEKTOR VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET

Jeg er antropolog, og i min forskning forsøger
jeg at forstå, hvordan mennesker på forskellig vis forholder sig til det ukendte. Hvad gør
vi, hvis vi eksempelvis bliver konfronteret
med sygdom eller pludselig oplever, at noget
udefrakommende tager kontrollen over vores
liv? Hvordan reagerer vi i mødet med det dæ-

moniske, med usynlige ånder, afdøde forfædre
eller det guddommelige? Jeg har arbejdet med
sådanne spørgsmål i Egypten, Danmark og
Papua Ny Guinea.

Biolog Christoffer Clemmensen
LEKTOR VED NOVO NORDISK FOUNDATION CENTER FOR BASIC METABOLIC RESEARCH, KU

Jeg forsker i menneskets energistofskifte. I
min forskningsgruppe arbejder vi blandt andet
på at forstå hvordan forskelligartede miljøfaktorer (herunder diæt, fysisk aktivitet, medicin,
rygning, temperaturpåvirkning og stress)
interagerer med vores individuelle genetik mod
at forme vores metaboliske helbred. Vi er især

fokuseret på at kortlægge de neuro-endokrine
mekanismer som styrer appetitreguleringen,
energiomsætningen samt individets motivation
til at prioritere specifikke typer af fødevarer.

Kemiker Dorthe Bomholdt Ravnsbæk
LEKTOR VED INSTITUT FOR FYSIK, KEMI OG FARMACI, SYDDANSK UNIVERSITET

Med en baggrund som kemiker, har jeg specialiseret mig i udvikling af nye materialer til energiopbevaring og studier af materialestruktur på
nano- og atomar-skala. Dette er omdrejningspunktet for min forskningsgruppe ved Syddansk
Universitet. Min forskning omhandler hovedsageligt udvikling af nye typer genopladelige
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batterier, der er mere effektive, miljøvenlige og
billigere end den nuværende teknologi. Vi sigter
i høj grad mod nye løsninger, der er optimale til
elektriske køretøjer, systemer til stabilisering
af belastningen på det elektriske net og opbevaring af vedvarende energi.

MEDLEMMER / ÅRSSKRIFT 2019

Matematiker Elisenda Feliu
LEKTOR VED INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jeg er forsker i matematisk biologi. Det betyder, at jeg beskæftiger mig med matematiske
modeller, som bruges i biologi. Specifikt arbejder jeg med matematiske modeller inden for
molekylærbiologi, systembiologi og syntetisk
biologi. Jeg fokuserer på at udvikle ny matematisk teori, som kan hjælpe med at adressere

nogle af de udfordringer, man står overfor
i molekylærbiologien. Mit arbejde foregår i
samarbejde med andre matematikere, og med
teoretiske og eksperimentelle biologer.

Molekylærbiolog Henrik Dimke
LEKTOR VED INSTITUT FOR MOLEKYLÆR MEDICIN, SYDDANSK UNIVERSITET

Jeg beskæftiger mig med fysiologisk grundforskning. Groft sagt sigter jeg i min forskning
mod at forstå, hvordan nyren fungerer. Jeg har
i min forskning fokus på, hvordan nyrens transport af mineralerne calcium og magnesium
reguleres. Derudover, fokuserer min forskning
på nyrens små blodkar, med henblik på at

forstå deres vigtighed for at opretholde nyrefunktionen, og hvordan de påvirkes i forskellige
tilstande, der giver anledning til nyresygdom.
Perspektivet for mit forskningsfelt er, at man
potentielt kan bidrage til identifikationen af nye
angrebspunkter at udvikle lægemidler imod.

Biolog Ida Moltke
ADJUNKT VED BIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Min forskning består i at udvikle og bruge
statistiske metoder og computerprogrammer
til at analysere DNA. Formålet med analyserne
spænder ret vidt: fra at finde genetiske årsager
til type 2 diabetes, over at blive klogere på,
hvordan verden er blevet befolket, til at finde ud
af, hvordan vi mennesker genetisk har tilpasset

os livet i ekstreme miljøer som fx Arktis. Med
andre ord spænder min forskning over flere
forskellige forskningsfelter inklusiv medicinsk
genetik, historie og evolutionsbiologi. Et typisk
resultat fra mine analyser inden for medicinsk
genetik er, at jeg finder en eller flere DNA-mutationer, der forårsager en bestemt sygdom.

Historiker Karen Vallgårda
LEKTOR, SAXO-INSTITUTTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Min forskning kredser om det, man kan kalde
politisk familiehistorie. Jeg interesserer mig for,
hvordan mennesker i det 19. og 20. århundrede har ordnet og ageret i deres familieliv,
og hvordan intime relationer er blevet formet
af skiftende sociale, økonomiske, politiske og
juridiske forhold. Det er min ambition at forstå,

hvad de foranderlige familiemønstre har betydet
for de mennesker, der har levet (i) disse. Derfor
er følelsernes historie et vigtigt perspektiv i min
forskning. Jeg undersøger, hvordan mennesker
har praktiseret følelser i forbindelse med store
kriser som skilsmisse og død, såvel som i mere
hverdagslige aspekter af familielivet.

Datalog Kasper Green Larsen
LEKTOR VED INSTITUT FOR DATALOGI, AARHUS UNIVERSITET

Jeg forsker i algoritmik og datastrukturer.
Feltet omhandler, hvor effektivt beregningsproblemer kan løses af en computer, samt hvordan
data kan struktureres, således at vi kan søge i
det effektivt. Når vi bruger computere til at løse
problemer, er det algoritmerne og datastrukturerne nedenunder, der sikrer, at vi får de rigtige

resultater, og ikke mindst, at computeren bliver
færdig med beregningerne inden for en tilfredsstillende tidsramme. I min forskning udvikler
jeg både hurtigere algoritmer og datastrukturer,
samt bruger matematik til at bevise, at centrale
beregningsproblemer umuligt kan løses hurtigt
af en computer.
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Biolog Knud Andreas Jønsson
ADJUNKT VED STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jeg bruger DNA fra fugle til at undersøge deres
slægtsskabsforhold og søger med fugle i fokus
at beskrive og forklare, hvordan organismer på
jorden har spredt sig, har tilpasset sig, er blevet
til flere arter og hvorfor nogle arter uddør. Det
gør jeg både baseret på materiale, som jeg selv
indsamler i New Guinea og andre øer i Indo-

nesien og Stillehavet og ved at bruge allerede
indsamlet materiale fra museumssamlinger. For
nyligt har jeg kastet mig over at sætte satellitsendere på fugle i New Guinea for at kunne følge
deres bevægelsesmønstre, så min forskning
bruger teknologiske landvindinger blandet med
god gammeldags naturhistorie og feltarbejde.

Jurist Kristian Cedervall Lauta
PROFESSOR OG PRODEKAN VED DET JURIDISKE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Min forskning handler om, hvorfor katastrofer
sker, hvordan de påvirker verden, og hvordan
vi kan undgå dem i fremtiden. Som jurist
interesserer jeg mig særligt for, hvordan vi
kan regulere katastrofale risici; og for hvordan
rettigheder og ansvar fordeles før og efter
katastrofer.

Det moderne samfund er tiltagende mere
sårbart for store katastrofer. På den ene side
bliver vi stadigt bedre til at forstå, forudsige
og modellere naturen, men på den anden side
bliver vores samfunds strukturer stadig mere
komplekse. Med stigende samfundsmæssig
kompleksitet følger nye fælles sårbarheder.

Fysiker Kristine Niss
PROFESSOR MSO. VED INSTITUT FOR NATURVIDENSKAB OG MILJØ, ROSKILDE UNIVERSITET

Jeg er eksperimentalfysiker og arbejder med
at forstå sammenhængen mellem mikroskopiske og makroskopiske egenskaber af
materialer. Konkret handler min forskning om
de grundvidenskabelige spørgsmål omkring
glasovergangen. Spørgsmålet er, hvad der sker,
når en væske afkøles, bliver sejt flydende og til

sidst helt stiv, fx når vi laver glas eller bolsjer.
Selvom vi har været i stand til at udføre disse
processer i årtusinder, forstår vi stadig ikke,
hvad der fundamentalt set styrer processen.

Lingvist Line Burholt Kristensen
LEKTOR, INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Mit forskningsfelt er grammatikforståelse.
Jeg undersøger hvordan mennesker forstår
grammatik – både når grammatikken følger
normen, og når den afviger fra det modtageren forventede (fx en uventet ordstilling eller
uventet endelse). I min aktuelle forskning
i projektet ”Broken Grammar & Beyond”

samarbejder jeg med hjerneforskere, andetsprogsforskere og praktikere for at forstå,
hvordan afvigelser i grammatik påvirker
hjernens arbejde med læsning.

Biofysiker Liselotte Jauffred
LEKTOR VED NIELS BOHR INSTITUTTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jeg er fysiker og laver eksperimentel biofysik,
derfor anvender jeg de fysiske begreber og
teorier på det levende. Jeg leder efter generelle
egenskaber og mekanismer, som er fælles for
vidt forskellige systemer. Jeg har stor erfaring med nanopartiklers vekselvirkning med
laserlys, men hvad der især optager mig i disse
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år, er, hvordan en celles form hænger sammen
med dens funktion, og hvordan den bruges til
at overlevere information. Min metode er en
kombination af mikroskopi, optisk manipulation (med en fokuseret laser), billedanalyse og
matematisk modellering.
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Fysiker Mads Toudal Frandsen
LEKTOR VED CENTRE FOR COSMOLOGY AND PARTICLE PHYSICS PHENOMENOLOGY, SYDDANSK UNIVERSITET.

Jeg er teoretisk højenergifysiker, dvs. jeg forsker i de elementære partikler og fundamentale
naturkræfter, som vores univers er opbygget af.
Jeg forsøger især at beskrive massens oprindelse: Hvordan de kendte elementarpartikler
blev massive i det tidlige univers – dvs. Higgs
mekanismen. Og hvad mørkt stof– langt den

største del af massen i universet – består af. I
samarbejde med eksperimentalister ved f.eks.
Large Hadron Collider (LHC) i CERN, bliver de
modeller, vi konstruerer, testet.

Kunsthistoriker Mathias Danbolt
LEKTOR, INSTITUT FOR KUNST- OG KULTURVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Mit nuværende forskningsprojekt handler om
krydsfeltet mellem kunsthistorie og kolonihistorie i en nordisk kontekst. Jeg har i mange år
arbejdet med feministiske, queer og dekoloniale
perspektiver i kunsthistorien og udforsket den
måde, hvorpå magt, ideologi og identitetsspørgsmål har været med til at forme fore-

stillinger om fortiden, nutidens kunst og den
visuelle kultur. Min interesse for inklusion- og
eksklusionsprocesser i kunsthistorieskrivningen ledte mig til den dansk-norske kolonihistorie, hvis visuelle aspekter længe har været
ignoreret i en dansk kontekst.

Biolog Naia Morueta-Holme
ADJUNKT, STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jeg er betaget af naturens mangfoldighed, og
forsker i makroøkologi, hvor man beskæftiger sig med de store mønstre i naturen. Jeg
arbejder med at forstå, hvad der bestemmer
mangfoldigheden og fordelingen af livet på
Jorden. Min forskning har især beskæftiget
sig med grundvidenskabelige spørgsmål som

”hvad styrer, om en art er sjælden eller vidt udbredt?”, ”hvad bestemmer sammensætningen
af forskellige artssamfund?”, og ”hvordan kan
vi forudsige biodiversitetsmønstre på tværs af
rumlige skalaer – fra en skov eller eng til hele
kloden?”.

Matematiker Niels Martin Møller
ADJUNKT VED INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jeg er matematiker, og mit forskningsfelt er
geometrisk analyse, hvilket vil sige studiet af de
differentialligninger, der er knyttet til forståelsen af rumlige former. Navnlig er det teorien
for optimale geometriske former, som for tiden
interesserer mig. Derfor arbejder jeg med minimalflader, som - lidt forenklet sagt - er rumlige

opdelinger med det mindst mulige areal under
de givne betingelser. Det er noget naturen selv
tit gør, så de nydelige minimale strukturer
dukker f.eks. op så forskellige steder som i
farvede fuglefjer, i cellernes trappeformede
DNA-struktur og sågar på kanten af universets
sorte huller.

Kemiker Nina Lock
LEKTOR VED INSTITUT FOR INGENIØRVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET

Jeg er kemiker og arbejder med fremstilling og
karakterisering af materialer med henblik på
katalytiske anvendelser. Målet med de katalytiske processer er aktivering af små molekyler såsom H2O (vand) og CO2. Min tilgang
til aktivering af de små molekyler er udvikling
af katalysatorer, der kan sænke den såkaldte

aktiveringsenergi for en kemisk reaktion. Jeg
har særligt fokus på materialer, der kan bruges
til fotokatalytiske processer, hvor sollys bruges
til at drive de kemiske reaktioner ved stuetemperatur. Helt specifikt så udvikler jeg en type
katalysatorer, der består af en uorganisk såvel
som en organisk komponent.
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Humanistisk IT-forsker Peter Dalsgaard
PROFESSOR VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR, AARHUS UNIVERSITET

Jeg forsker i interaktionsdesign, dvs. udviklingen af interaktive systemer og produkter.
En rød tråd gennem mit arbejde er anlægge
et humanistisk perspektiv på, hvordan man i
udviklingen af ny teknologi kan forstå og involvere de mennesker, der i sidste ende møder,
bruger og lever med den. Sagt med andre ord,

hvordan kan man udvikle IT, der giver mening
for brugerne? Inden for dette forskningsfelt
fokuserer jeg især på digital kreativitet: studiet
af hvordan digitale teknologier indgår i og
påvirker kreative processer.

Fysiker Rasmus Bjørk
PROFESSOR VED INSTITUT FOR ENERGIKONVERTERING OG LAGRING, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

Min forskning handler om energikonvertering,
altså forskellige måder at kunne konvertere
energi fra en form til en anden. Jeg arbejder
primært med at lave en ny og mere effektiv
kølemaskine baseret på permanente magneter
og et såkaldt magnetokalorisk materiale, der
ændrer temperatur, når det bliver udsat for et

magnetfelt. Derudover laver jeg en del forskning i magnetisme og i hvordan man genererer
et magnetfelt ved hjælp af permanente magneter, eksempelvis til MRI og andre anvendelser.
Endelig laver jeg også forskning i termoelektriske generatorer, som kan omdanne varme
direkte til strøm.

Biolog Signe Normand
PROFESSOR VED INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AARHUS UNIVERSITET

Jeg er biolog og målet med min forskning er at
belyse de komplekse sammenhænge, der styrer
vegetationsdynamik i tid og rum, samt at bidrage
til at forstå og mitigere konsekvenserne af de
igangværende globale ændringer i klima og landskabsudnyttelse. Hvilke faktorer og processer
bestemmer geografiske mønstre i plantearters

udbredelse gennem tid og rum? Er nuværende
mønstre i ligevægt med klimatiske forhold, eller
har forhistoriske begivenheder sat varige aftryk
på dem? Hvordan varierer og skalerer betydningen af forskellige faktorer og processer på tværs
af tid og rum? Jeg har de senere år skiftet fokus
fra tempererede egne til Arktis.

Bioinformatiker Søren Besenbacher
LEKTOR VED MOLEKYLÆR MEDICINSK AFDELING, AARHUS UNIVERSITET

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

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

Kemiker Thomas Just Sørensen
LEKTOR VED NANO-SCIENCE CENTER & KEMISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jeg er farvestofkemiker. Jeg arbejder med at
lave farvestoffer og på at forstå vekselvirkningen
mellem lys og materialer. Specielle farvestoffer
kan sende lys ud under belysning - de er fluorescerende. Lysudsendende farvestoffer er en
af hjørnestenene i moderne teknologi. De er at
finde i fladskærme, lyskilder, telekommunikati-
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onsudstyr og bliver brugt i medicinsk forskning
og til diagnostik. Jeg er ikke direkte involveret
i alle disse områder, men jeg laver farvestoffer, der med fordel kan bruges her. Jeg laver
”værktøjer”, som ingeniører og andre forskere
kan bruge til at gøre hverdagen nemmere, eller
til at gøre nye opdagelser.
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Bioinformatiker Tune H. Pers
LEKTOR VED NNF CENTER FOR BASIC METABOLIC RESEARCH, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jeg har udviklet en selvstændig forskningslinje
inden for data-drevne fremgangsmåder til identificering af gener og biologiske processer, der
fører til svær overvægt og psykiatriske lidelser.
Med metoden har vi bl.a. kunne påvise, at svær
overvægt skyldes deregulering af centrale
processer i hjernen. I den forbindelse er jeg ved

at etablere en platform til måling af ekspression
i enkeltceller, hvilken kombineret med de datadrevne analyseteknikker har potentiale til at belyse hidtil ukendte biologiske processer centrale i
forståelsen af sygdomsopståelse samt forløb.

Astrofysiker Víctor Silva Aguirre
LEKTOR, INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI, AARHUS UNIVERSITET

Mit forskningsområde er astrofysik, nærmere
bestemt Galaktisk Arkæologi, som er studiet af
Mælkevejens dannelse og udvikling. Vi forstår
endnu ikke fuldt ud, hvordan Mælkevejen er
dannet, og hvordan den har udviklet sig. Indtil nu
har vi gjort os nogle antagelser om udviklingsforløbet, som dels er bygget på teoretiske mo-

deller, og dels på noget, som i en vis udstrækning er gætterier tilpasset de observationer,
som vi allerede har. I Galaktisk Arkæologi kobler
vi de teoretiske modeller for galaksedannelse og
galakseudvikling sammen med konkrete observationer af forskellige udvalgte typer af stjerner
i særligt udvalgte områder i Mælkevejen.

Alumner 2016 - 2018
Ala Trusina 2012-2017
Alicia Lundby 2011-2016
Anders Søgaard 2011-2016
Casper Sylvest 2013-2018
Eline Lorenzen 2013-2018
Emil Bjerrum Bohr 2011-2016
Fredrik Norland Hagen 2011-2016
Hussam Nour-Eldin 2013-2018
Jacob Sherson 2012-2017
Jonathan Adams 2011-2016
Karen Gram-Skjoldager 2013-2018
Kresten Lindorff-Larsen 2011-2016
Kristin Veel 2011-2016
Lotte Thomsen 2013-2018
Mikkel Bille 2013-2018

Mikkel Gerken 2012-2017
Nikolaj Zinner 2013-2018
Petrine Wellendorph 2011-2016
Pia Quist 2011-2016
Rebecca Adler-Nissen 2012-2017
Rikke Schmidt Kjærgaard 2012-2017
Rubina Raja 2011-2016
Steffen Dalgaard 2013-2018
Sune Haugbølle 2011-2016
Sune Lehmann 2012-2017
Tais Wittchen Dahl 2011-2016
Thomas Bjørnskov Poulsen 2011-2016
Thomas Habekost 2011-2016
Tine Jess 2012-2017
Vibe Gedsø Frøkjær 2011-2016

53

DET UNGE AKADEMI

FORRETNINGSORDEN

FOR DET UNGE AKADEMI
SENEST REVIDERET NOVEMBER 2018.

Det Unge Akademi er en selvstændig
enhed under Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab, hvis virke
er styret af en forretningsorden som
udstukket i Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskabs vedtægter.

1.
FORMÅL
Det Unge Akademi, stiftet den 7. december
2011, har som formål:
1.1 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.
1.2 At bringe unge forskere i kontakt
med andre discipliner uden for eget
fagområde.
1.3 At engagere unge forskere i
tværvidenskabelig og forskningspolitisk
tænkning.
1.4 At opmuntre til udadrettet
forskningsformidling.
1.5 At støtte unge forskere i deres
akademiske udvikling og karriere.

2.
TEGNINGSREGEL
2.1

2.2

Det Unge Akademi tegnes som Det
Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab af dettes præsident og
generalsekretær.
Det Unge Akademi repræsenteres af et
formandskab bestående af en formand og
en næstformand.

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

3.
ORGANISATION
3.1

3.2
3.3
3.4

Det Unge Akademi er en selvstændig
enhed under Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab. Videnskabernes
Selskab har det økonomiske ansvar.
Det Unge Akademi består af maksimalt
44 medlemmer.
Hvert år indvælges 7 til 10 nye
medlemmer under hensyntagen til 3.2.
Det øverste organ i Det Unge Akademi
er fællesmødet. Fællesmødet udgøres af
alle medlemmer af Det Unge Akademi.
På fællesmødet har alle medlemmer
stemmeret.
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Fællesmødet vælger et formandskab
bestående af en formand og en
næstformand.
Medlemmerne vælger at bidrage i et af
minimum tre stående udvalg.
De stående udvalg vælger en
udvalgsrepræsentant, der leder arbejdet i
udvalget.
Det Unge Akademi styres af et råd
bestående af formandskabet samt
udvalgsrepræsentanterne.
Dimitterede medlemmer indgår i Det
Unge Akademis alumneklub.

4.
MEDLEMSKAB
4.1

Medlemskab af Det Unge Akademi er
tidsbegrænset til fem år fra september i
år 1 til juli knap 5 år senere.
4.2 Medlemskab opnås på baggrund af
ansøgning, efterfulgt af et interview med
indvalgskomitéen, hvor kandidaterne
kan redegøre for deres motivation og
konkrete interesse i medlemskab.
4.3 Medlemmer forventes at have afsluttet
en ph.d.-grad inden for de seneste tre
til syv år på ansøgningstidspunktet.
Der tages hensyn til eventuelle
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4.4

4.5

4.6

fraværsperioder, fx på grund af
barselsorlov.
Medlemmer forventes at have publiceret
én eller flere vægtige publikationer samt
at have markeret sig aktivt og fagligt
inden for sit fag.
Man kan ikke samtidig være medlem af
Det Unge Akademi og Videnskabernes
Selskab, ligesom det første heller ikke
automatisk fører til det sidste.
Medlemskabet kan opsiges ved
indgivelse af en skriftlig erklæring om
udmeldelse til Det Unge Akademis
formandskab.

5.
INDVALG
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Optagelse af nye medlemmer forestås af
en indvalgskomité.
På et fællesmøde, senest i november,
nedsættes en indvalgskomité bestående
af mindst tre medlemmer og maksimum
fem af bred faglig sammensætning
foruden en repræsentant fra
formandskabet. Indvalgskomitéen
godkendes på et fællesmøde ved
simpelt flertal. Ved uenighed vælges
medlemmerne ved almindeligt
forholdstalsvalg (Hares kvota), se dog
5.3. Afstemningen er hemmelig.
Der gives forrang til et medlem fra
forrige indvalgskomité, således at
mindst et medlem af indvalgskomitéen
sidder i flere på hinanden følgende
indvalgskomitéer.
Indvalgskomitéen inviterer
medlemmerne af Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskabs præsidium
til at udpege 2-3 repræsentanter til at
deltage i indvalget.
Ansøgningerne vurderes på baggrund
af forskningskvalitet, motivation og vilje
til tværfagligt samarbejde. Det forventes
desuden, at ansøgere interesserer
sig for og tager udgangspunkt i
det danske forskningsmiljø. 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 akademisk og
tværvidenskabeligt forum for unge
grundforskere med forskningsbase i
Danmark.
Ansøgerne vurderes i forhold til deres
tilknytning til danske forskningsmiljøer,
og 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.
Indvalgskomitéen udvælger relevante
kandidater til interview og af holder
interview, hvorefter indvalgskomitéen
beslutter, under hensyntagen til

antallet af medlemmer angivet i § 3.2,
hvilke ansøgere der vil blive tilbudt
medlemskab af Det Unge Akademi.

6.
FÆLLESMØDER
Der af holdes ti ordinære fællesmøder
årligt, månedligt i perioden fra
september til juni.
6.2 Rådet planlægger og leder de ordinære
fællesmøder.
6.3 Det er en medlemspligt at deltage i
alle ordinære fællesmøder, der kan
dog dispenseres fra dette ved skriftligt
af bud.
6.4 Et ordinært fællesmøde indkaldes
skriftlig med minimum 2 ugers
varsel. Rådet er ansvarlig for at
indkalde til ordinære fællesmøder.
Mødedagsordenen udsendes senest 1
uge før mødet.
6.5 Formandskabet, et flertal af Rådet
eller en gruppe på 10 medlemmer
kan indkalde til et ekstraordinært
fællesmøde.
6.6 Ekstraordinære fællesmøder kan
af holdes på en hvilken som helst online
platform hvor alle medlemmer har
adgang eller ved et fysisk møde. Hvis
det af holdes som et fysisk møde skal
det være muligt at deltage virtuelt via et
alment tilgængeligt medie.
6.7 Et ekstraordinært fællesmøde indkaldes
skriftligt med minimum 48 timers
varsel. Dagsorden skal vedlægges
mødeindkaldelsen, og det skal angives
tydeligt hvorledes mødet afvikles.
6.8 Et fællesmøde er beslutningsdygtigt,
når minimum 50 % af medlemmerne
deltager i mødet.
6.9 Fællesmødet træffer beslutninger ved
simpelt flertal.

7.7

7.8

6.1

7.
FORMANDSKABET
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

Formandskabet består af en formand og
en næstformand.
Formandskabet forestår den daglige
ledelse af Det Unge Akademi og
repræsentation af Det Unge Akademi
ved arrangementer, hvori Det Unge
Akademi deltager.
Det er pålagt formandskabet at orientere
fællesmødet om hele formandskabets
virke mellem to fællesmøder.
Formandskabet vælges på februarmødet
for en periode på 1 år.
Senest en uge før valgdagen meddeles
kandidatur skriftligt med en kort
motivation til sekretariatet, som
orienterer alle medlemmer forud for
valgdagen.
Det ordinære formandskabsvalg varsles
med 1 måneds frist. Et valg i utide
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7.9

7.10
7.11

7.12

7.13

varsles med mindst 2 ugers frist.
Formand og næstformand vælges ved
hemmelig afstemning blandt Det Unge
Akademis medlemmer. Formand vælges
først, derefter næstformand.
Den kandidat, som først sikrer sig flertal
blandt de afgivne stemmer, er valgt
for et år og besætter straks sin post. I
tilfælde af at ingen opnår flertal eller
ved stemmelighed, gennemføres en ny
afstemningsrunde, hvor den kandidat
der modtog færrest stemmer udgår
(indtil kun to kandidater er tilbage). Ved
stemmelighed mellem to kandidater,
afgøres valg ved lodtrækning.
På valgdagen nedsættes et ad hoc
afstemningsudvalg bestående af tre
ikke-opstillede medlemmer af Det Unge
Akademi. Afstemningsudvalget sørger
for afstemningens praktiske forløb,
herunder stemmeoptælling der foretages
umiddelbart efter afstemningen er
afsluttet.
Formandskabet kan til enhver tid vælge
at træde tilbage.
Fællesmødet kan ved simpelt flertal
afsætte formandskabet og indkalde til
nyvalg.
Bliver en post vakant i løbet af en
valgperiode, foretages snarest muligt,
under hensyn til § 7.6, suppleringsvalg
med gyldighed for resten af perioden.
Et medlem kan maksimalt være en del af
formandskabet i to hele perioder.

8.
UDVALG
8.1

Det Unge Akademi har mindst
tre stående udvalg, der varetager
aktiviteter inden for interessegrenene
forskningspolitik, tværfaglig virksomhed
og forskningsformidling.
8.2 Nye udvalg skal godkendes af
fællesmødet, hvorefter medlemmer af
Det Unge Akademi ved samme lejlighed
kan indtræde i udvalget.
8.3 På septembermødet og på februarmødet
vælger hvert medlem af Det Unge
Akademi at sidde i et af de stående
udvalg. Det er muligt at deltage i
arbejdet i alle udvalg, men et medlem
kan kun bære stemme i ét stående
udvalg.
8.4 Sekretariatet fører en liste over
medlemmerne i hvert stående udvalg.
8.5 Udvalgene holder, som udgangspunkt,
møder i forbindelse med fællesmøderne.
Udvalgsrepræsentanten eller tre
medlemmer af udvalget kan i
ekstraordinære tilfælde indkalde
skriftligt til udvalgsmøder med 72
timers varsel.
8.6 Udvalgsrepræsentanten forbereder
og leder udvalgets møder; ved forfald
vælger udvalget en mødeleder,
medmindre repræsentanten har udpeget
en suppleant.
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8.7

Udvalgsrepræsentanten sørger for, at et
kort beslutningsreferat af udvalgsmødet
bliver tilgængeligt for alle medlemmer af
Det Unge Akademi.

9.
UDVALGSREPRÆSENTANTER
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

På februarmødet udpeger hvert
nytiltrådt stående udvalg en
repræsentant til Rådet. Valget kræver
kun én behandling i hvert stående
udvalg og gælder for et år.
Der kan stemmes ved håndsoprækning
eller ved hemmelig afstemning. Ved
stemmelighed afgøres valget ved
lodtrækning.
Udvalgsrepræsentanten accepterer,
at det et er en pligt at deltage i
rådsmøderne, pligten kan varetages af
stedfortræder i enkelte tilfælde.
En gruppe på minimum 3/4 af alle
stemmeberettigede i et udvalg kan til
hver en tid og på eget initiativ indkalde
til nyvalg af udvalgsrepræsentant.
Bliver en post vakant i løbet af en
valgperiode, foretages snarest muligt
erstatningsvalg i udvalget.
Et medlem kan maksimalt udpeges som
udvalgsrepræsentant i tre perioder.
Repræsentanten varetager udvalgets
anliggender i Rådet.

10.
RÅDET
10.1 Rådet består af formandskabet samt
udvalgsrepræsentanterne.
10.2 Rådet repræsenterer Det Unge Akademi
i forbindelse med kommunikation med
Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab og sidstnævntes præsident,
generalsekretær og præsidium.
10.3 Rådet er ansvarligt for udarbejdelse
af Det Unge Akademis budget, og
at dette til enhver tid er retvisende
og godkendt af Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskabs
generalsekretær.
10.4 Rådet har med bistand fra sekretariatet
ansvaret for programlægning af de ti
ordinære fællesmøder, jf. § 6.1.
10.5 Rådet foranstalter, at der hvert år
udgives et årsskrift om Det Unge
Akademis virke.
10.6 Formanden forbereder og leder
Rådets møder i samarbejde med
næstformanden; ved forfald er
næstformanden mødeleder.
10.7 Formandskabet sørger for, at et kort
beslutningsreferat af rådsmødet bliver
tilgængeligt for alle medlemmer af Det
Unge Akademi.

10.8 Kun et tillidshverv (formand,
næstformand og udvalgsrepræsentant)
kan bestrides ad gangen, og det er ikke
muligt at opstille til et tillidshverv i sit
femte medlemsår.

11.
ØKONOMI
11.1 Det Unge Akademi er tildelt et
budget under Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab, hvor
regnskabsåret er kalenderåret.
11.2 Det Unge Akademi har til huse i
Videnskabernes Selskab, hvor fysiske
fællesmøder hovedsageligt forgår.
11.3 Det Unge Akademi kan forvente
støtte fra Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskabs sekretariat
til gennemførelse af møder, andre
arrangementer samt udgivelse af
publikationer m.m.
11.4 Rådet udarbejder et udspecificeret
budget for det kommende år senest til
oktobermødet.
11.5 Efter oktobermødet forelægges
budgettet til godkendelse af Det
Kongelige Danske Videnskabernes
Selskabs generalsekretær.
11.6 Formandskabet sikrer inden
decembermødet, at budgettet er
godkendt.
11.7 Regnskab samt budget forelægges
Det Unge Akademis medlemmer på
februarmødet.
11.8 I tilfælde af uforudsete udgifter
udarbejder formandskabet et revideret
budget, der forelægges Rådet, for
dernæst at blive sendt til godkendelse af
Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskabs generalsekretær.

12.
REPRÆSENTATION
12.1 Medlemmerne må underskrive sig som
medlemmer af Det Unge Akademi, hvis
indlægget deles med alle medlemmer af
Det Unge Akademi senest 24 timer før
offentliggørelse.
12.2 Medlemmerne må underskrive med
”Det Unge Akademi mener” og bruge
officielt brevpapir, hvis indlægget har
været til debat og er blevet godkendt af
fællesmødet.
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13.
EKSKLUSION
13.1 Eksklusion af et medlem kan kun
finde sted ved ¾-dels flertal på et
ordinært fællesmøde. Det skal fremgå af
dagsordenen for det pågældende møde,
at der er afstemning om eksklusion
på mødet. Afstemningen skal være
hemmelig.
13.2 Ved eksklusion bliver medlemmet straks
ekskluderet.

14.
ÆNDRINGER I
FORRETNINGSORDENEN
14.1 Ændringer i forretningsordenen kan kun
besluttes på to på hinanden følgende
ordinære fællesmøder. Et skriftligt
beslutningsforslag skal vedlægges
mødeindkaldelsen.
14.2 Forslag til forretningsordenen indsendes
skriftligt til Rådet, som har pligt til
straks at orientere alle medlemmer
skriftligt og gøre plads til behandling
som et selvstændigt punkt på de to
førstkommende planlagte ordinære
fællesmøder.
14.3 Ændringer i forretningsordenen skal
opføres på den skriftlige mødedagsorden
i deres fulde længde. På første
møde undergår beslutningsforslaget
førstebehandling, mindre redigering kan
forekomme før ændringerne indstilles
til andenbehandling eller forkastes ved
simpelt flertal.
14.4 Den nye forretningsorden og
den gældende forretningsorden
skal rundsendes skriftligt med
mødeindkaldelsen til det andet
ordinære fællesmøde. På andet møde
kan ændringsforslaget vedtages med
¾ deles flertal, hvorved den nye
forretningsorden straks underskrives
af formandskabet og forelægges til
godkendelse af Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab.
14.5 Ændringer i Det Unge Akademis
forretningsorden offentliggøres i Det
Unge Akademis årsskrift.

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 uafhængig platform for unge
forskere inden for alle videnskabsgrene og dermed en
unik 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.
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