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

Det Unge Akademi er en ny, uafhængig 
platform for unge forskere inden for alle 
videnskabsgrene og dermed en nyoprettet 
institution i dansk videnskab.

Formålet med Det Unge Akademi er at styrke 
grundforskning og den tværfaglige udveks-
ling, bygge bro mellem videnskab og samfund 
og give nogle af landets dygtigste unge for-
skere en stemme i offentligheden.

OM DET UNGE AKADEMI

Rådet i 2017:

Formand
 Mikkel Bille

Næstformand
 Nikolaj Zinner

Udvalgsrepræsentanter

 Forskningspolitisk Udvalg
 Tune Pers

 Formidlingsudvalget 
 Nina Lock

 Samarbejdsudvalget 
 Kristine Niss

Rådet i 2018:

Formand
 Kristine Niss

Næstformand
 Birgitte Rahbek Kornum

Udvalgsrepræsentanter

 Forskningspolitisk Udvalg
 Henrik Dimke

 Formidlingsudvalget 
 Nina Lock

 Samarbejdsudvalget 
 Casper Andersen

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af formand, 
næstformand og tre udvalgsrepræsentanter. 

FOTO: LARS SVANKJÆR
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Den syvende sæson i Det Unge Akademi har været fuld af aktiviteter og tiltag. På trods af den 

relativt unge alder som videnskabeligt akademi, fornemmer vi, at vi er på vej mod at blive et 

mere etableret organ i det danske videnskabelige landskab. Dette medfører nye mulighe-

der for at deltage i debatten som en stemme for yngre forskere. Dette imødegår vi med stor 

glæde, men også med stor ydmyghed. 

I den forgangne sæson har vi igen gjort en indsats for at varetage yngre forskeres interes-

ser i det politiske landskab. En praktikordning mellem medlemmer af Det Unge Akademi 

og medlemmer af Folketingets Udannelses- og Forskningsudvalg er kommet godt i gang i 

løbet af 2017. Ordningen har til formål at fremme udvekslingen mellem det politiske lag og 

forskere for bedre at forstå hinandens hverdag. Håbet er, at dette kan skabe øget forståelse 

og indsigt i en tid, hvor der i nogle sektorer er ved at opstå en afkobling af praktikere og 

beslutningstagere.

Sæsonen har desuden budt på involvering og engagement på flere fronter med deltagelse i 

March for Science samt en påbegyndt dialog om videnskab og menneskerettigheder i forbin-

delse med et besøg fra antropolog Ida Nicolaisen fra Videnskabernes Selskab i efteråret. I en 

dansk kontekst er vi ydermere gået meget aktivt ind i debatten om forskningsfinansiering i 

henhold til fordeling, tilgængelighed og udformning af virkemidler. Dette udmønter sig netop 

nu i en større spørgeskema-undersøgelse som vi gennemfører i samarbejde med tænketan-

ken DEA og Danmarks Frie Forskningsfond. Et af hovedformålene med denne undersøgelse 

er at vende spørgsmål om udbud og efterspørgsel på hovedet og spørge forskerne, hvad de 

egentlig mener, er de ’ideelle’ virkemidler. Det er ikke altid, at større bevillinger er det, der 

efterspørges. 

Lad os benytte lejligheden til at takke alle Det Unge Akademis samarbejdspartnere, både 

nye bekendtskaber samt vores mange faste partnere. Vi er meget taknemmelige for jeres 

interesse for Akademiet og jeres bidrag til at fremme Akademiets virke via jeres indsigt og 

inspiration. Vi håber naturligvis at fortsætte det gode samarbejde mange år endnu. Vi vil 

desuden benytte lejligheden til at takke alle de fremmødte ved vores yderst velbesøgte som-

merfest i juni måned. Vi håber at se mange af jer igen til sommer. 

I årsskriftet kan du læse om forskellige aktiviteter i årets løb, aktiviteter, som understøtter 

akademiets mål om at udgøre en platform for at styrke grundforskningen i Danmark, den 

tværfaglige udveksling samt at give nogle af landets dygtigste unge forskere en stemme i 

den offentlige debat. Du kan desuden finde en oversigt over medlemmerne samt blive klo-

gere på udvalgte medlemmers forskning. God læselyst!

Nikolaj Zinner
NÆSTFORMAND

FORORD

Mikkel Bille
FORMAND
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De seneste år har begivenheder udfoldet sig, 
der indtil da syntes utænkelige. Donald Trump 
kommer med udtalelser, som ingen andre 
politikere kan komme afsted med, og baseret 
på fortidens politiske historie skabes en 
bekræftelse af, at det er usandsynligt, at han 
bliver præsident. Storbritannien træder ud af 
EU, trods meningsmålingerne ofte pegede i 
en anden retning. Og så sker det alligevel kun 

få uger, dage eller timer efter, den seneste 
forsker har været i medierne og forklare om 
usandsynligheden. 

Forskere og journalister står dagligt frem 
i medierne med forklaring og afklaring af, 
hvorfor en begivenhed sker, og hvad der vil 
komme til at ske eller ej. Oftest har de selv 
samme forskere og journalister ret: Meteoren 

I Det Unge Akademi har vi det seneste år 
udforsket temaet ”det utænkelige”: Om de 
ting, forskere eller folk mere alment ikke 
mener eller tror, kan ske. Hvordan kan vi, i 
bagklogskabens klare lys, forstå Trump eller 
Brexit? Eller forstå, hvorfor folkemord sker, 
som kun få mennesker på tidspunktet for 
handlingerne tror på omfanget af, netop på 
grund af den utænkelige skala.

DET UTÆNKELIGE
AF MIKKEL BILLE, NIKOLAJ ZINNER OG TUNE PERS
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FOTO: CATHERINE BEBBINGTON

DET UTÆNKELIGE
ramte ikke, der blev ikke krig, og valget gik i 
den forventede retning, om end med lidt ud-
sving. Og så er der de gange som med Trump 
og Brexit, hvor den dominerende forudsigelse 
var, at det var utænkeligt, men hvor det al-
ligevel endte med at blive en realitet. Var det 
et blindt øje for folkedybets meninger, der 
gjorde det utænkelige til virkelighed? Var det 
dårligt datamateriale? Er forskerne poli-

tisk farvede? Er forskningen i sig selv mere 
sensationspræget end sandhedspræget i det 
realpolitiske spil efter opmærksomhed, bevil-
linger og forskningsresultater?

Forskere har ofte en dobbeltrolle, hvor de 
dels bliver taget til indtægt for deres forud-
sigelser, men samtidig også er centrale for 
en forståelse af, hvorfor det skete trods alt, 

Briterne stemte i 2016 for en 
udmelding af Den Euro-
pæiske Union. Efterfølgende 
trak David Cameron sig fra 
premierministerposten og 
blev efterfulgt af Theresa May. 
Billedet er fra Det Britiske 
Parlaments underhus.
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og dermed er de med til at forme fremtidige 
fortolkninger og forudsigelser.

Men det utænkelige handler ikke kun om 
noget, der sker trods alles forudsigelser. Mere 
forskningsnært har vi set Eske Willerslev be-
give sig ud på et eventyr om at udforske UFO-
DNA, hvor han, selvom det virker utænkeligt, 
havde et erkendelsesmæssigt behov for at 
undersøge, om det nu også kunne afvises. Det 
utænkelige som tema rejser en lang række 
forskningsrelevante spørgsmål: Hvorfor 
sker noget, der ellers var utænkeligt, og med 
hvilken effekt? Hvilken rolle spiller forskere 
i at skabe idéen om, at det er utænkeligt til at 
begynde med, og hvilken rolle spiller forskere 
i at forstå begivenhederne efterfølgende? 
Temaet ”det utænkelige” belyser, at der er 
behov for en ydmyghed over for, hvad forsk-
ningen kan. Samfunds- og humanvidenska-
belig forskning har i særdeleshed svært ved 
at forudsige begivenheder, men ligeledes kan 
naturvidenskaberne heller ikke altid forudsige 
årsagssammenhæng. Der er brug for ydmyg-

hed over for, hvad forskningen rent faktisk 
kan udsige, samtidig med, at der er tillid til 
korrektheden af dens udsagn, da heller ikke 
alle påstande er lige sandfærdige. Der er brug 
for en erkendelse af, at forskning er andet end 
at udrede årsagssammenhænge, men også 
om at udvikle begreber til at forstå processer 
og begivenheder gennem.

Rebecca Adler-Nissen fra statskundskab 
har været på besøg for at udrede den rolle, 
forskere har spillet i Brexit, og den måde, 
politiske og økonomiske påstande har fået 
lov at stå uimodsagte, eller er blevet taget 
videre, end de måske kunne bære. Ligeledes 
har ægyptolog Kim Ryholt fortalt historien 
om en papyrus, der angiveligt bekræftede, at 
Jesus Kristus havde en hustru. I en fantastisk 
fortælling om forfalskninger, penge, prestige, 
naivitet og opportunisme udredte Ryholt, 
hvorledes troen på at have fået fat på en unik 
historie kan få selv etablerede forskere til at 
stirre sig blinde i håbet om at have fundet det 
utænkelige bevis.

BILLLEDE: MARC BURCKARDT

Harvard-professor Karen King 
mente at have fundet bevis 
for, at Jesus havde en hustru. 
Beviset skulle vise sig at være 
for godt til at være sandt.
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Se ”http://science.sciencemag.org/
content/350/6267/1445”

ILLUSTRATION: JENNA LUECKE AND DAVID STEADMAN, UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

CRISPR/Cas9-genteknologien 
har gjort det hurtigere og 
billigere med meget stor 
præcision at klippe og klistre 
i generne.

MENNESKE 2.0

I Det Unge Akademi 
har vi diskuteret tvær-
disciplinære perspek-
tiver på de muligheder, 
der hastigt forøges til at 
forbedre eller helbrede 
mennesket. 

Menneske 2.0 handler om DNA, sygdomsbe-
kæmpelse og ønsker til, at mennesket udvikler 
sig i bestemte retninger. Med nye teknologiske 
fremskridt kan denne udvikling ske hurtigere 
og med klarere retning. Hvad er konsekven-
serne dog, for hvem, og hvem lades i stikken? 
Menneske 2.0 bringer Det Unge Akademis 
forpligtelse til den tværdisciplinære samtale 
frem, når teknologiske, etiske og samfunds-
mæssige udfordringer står foran os. Der 
har altid været forestillinger om et forbedret 
menneske; fra personer, der opnår umenne-
skelige spirituelle kræfter, til Frankenstein og 
superhelte. Nu er der dog kortere fra forestil-
linger til virkelighed, idet DNA-forskning og 
teknologi muliggør såvel helbredelse som 
selektion af træk, der værdsættes. Der er ikke 
svar endnu, men der er diskussioner, der ram-
mesætter spørgsmålene, der er relevante at 
stille på tværs af faggrupper. 

De seneste års forskning inden for genetikken 
har kortlagt tusindvis af specifikke steder i 
vores arvemateriale, hvilke, udover at påvirke 
vores sårbarhed overfor sygdom, influerer 
kognitive træk heriblandt intelligens og fysi-
ske egenskaber såsom udseende. Denne ud-
vikling falder sammen med en markant land-
vinding inden for bioteknologiske teknologier 
til at modificere genetisk arvemateriale. Med 
den såkaldte ”CRISPR/Cas9 gene editing” tek-
nologi, som af tidsskriftet Science i 2015 blev 
kåret til årets opfindelse1, er det blevet muligt 
på effektiv vis at ændre specifikke steder i en 
levende celles arvemateriale. Oversigten over 
genetiske steder, som er med til at definere 
et menneske, samt muligheden for selektivt 
at ændre disse i humane kønsceller åbner 

teknisk set muligheden for, at man, udover at 
udrydde sygdom, kan skabe mennesker, som 
har udvalgte egenskaber såsom høj intelligens 
eller resistens over for aldring. Dermed står 
mennesket over for en igangværende udvik-
ling med potentielt vidtrækkende individuelle 
og samfundsmæssige perspektiver. 

For bedre at forstå baggrunden for denne pro-
blemstilling inviterede vi postdoc ved Køben-
havns Universitet Morten Lundh til at fortælle 
om tidligere forsøg på at manipulere det men-
neskelige arvemateriale. Derudover inviterede 
vi professor ved Aarhus Universitet Mads 
Rosendahl Thomsen til at belyse historiske og 
nutidige forestillinger om overgangen til det 
posthumane menneske. Fra science fiction-
genren er de fleste af os bekendt med såkaldte 
posthumane forestillinger om mennesket – 
både fra episke heltedramaer som Superman 
og mere dystopiske fortællinger som Blade 
Runner. I den efterfølgende debat stod det 
klart, at uanset om man glæder sig til eller 
bekymrer sig over de ovennævnte udsigter, så 
er det vigtigt at skabe en rettidig, tværfaglig 
diskussion, i hvilken etikken bør benyttes til at 
belyse problemstillingen, naturvidenskaben til 
at beskrive de tekniske muligheder, juraen til 
at forstå de aktuelle lovmæssige rammer og fx 
sociologien til at forstå de samfundsvidenska-
belige implikationer. 

Er disse tanker generelt relevante for yngre 
forskere? Ja, det mener vi – alle forskere bør 
forholde sig kritisk til de etiske problemstillin-
ger, deres arbejde måtte medføre. Vi glæder 
os til at gå mere i dybden med dette tema i 
løbet af det næste år.
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Fokus på vores 
aktuelle forskning

8

FORSKNING
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Medlemmerne af Det Unge Akademi er alle 
talentfulde forskere inden for hver deres 
fagområde, og det er forskningen,  der er i 
centrum for Det Unge Akademis aktiviteter.

I de følgende artikler gives et indblik i 
medlemmernes aktuelle forskning.

FORSKNING
9
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PROFESSOR VED INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AARHUS UNIVERSITET

Hvert år udvælger Oxford Dictionary årets 
ord. Det er et ord, som har spillet en særlig 
rolle i det forgangne år, og som på forskellig 
vis har sat sit præg på årets begivenheder. I 
2016 var ordet ”post-truth”. Altså et ord, der 
henviser til en verdensorden, der fungerer 
hinsides et begreb om sandhed. I 2016 var der 
særligt to begivenheder, der fik Oxford Dictio-
nary til at sætte spørgsmål ved sandhedsbe-
grebets status: Det amerikanske præsident-
valg, hvor Donald Trump strøg til tops, og den 
britiske Brexit-afstemning om udmeldelse af 
EU. Begge er betydelige begivenheder, hvis 
konsekvenser måske rækker langt ud i frem-
tiden, og begge begivenheder blev påvirket af 
det, som sidenhen er blevet kendt som falske 
nyheder: Historier, der florerer på de sociale 
medier og ligner nyheder – men som er det 
pure opspind. I en tid, hvor falske nyheder 
påvirker valg, befinder vi os tilsyneladende et 
sted hinsides sandhed. Det er i hvert fald det, 
som Oxford Dictionary antyder.

Eksempler på falske nyheder er historierne 
om, at den tidligere amerikanske præsident, 
Barack Obama, er muslim, eller at Helle 
Thorning-Schmidts mand er homoseksuel. Et 
af de mest dramatiske eksempler på falske 
nyheder kom i forbindelse med den amerikan-
ske valgkamp, hvor en nyhed om, at Hillary 
Clintons stab drev en pædofilring under et 
navngivent pizzeria pludselig dukkede op. 
Nyheden, der blev kendt som pizzagate-sagen, 
florerede først på de sociale medier, men blev 
også taget op af seriøse medier. Og trods histo-
riens voldsomme og bizarre indhold, så troede 
folk faktisk, at den var sand. En undersøgelse 
fra analysebureauet YouGov viste, at et stort 
mindretal af de amerikanske vælgere troede på 
den. Én vælger troede så meget på den, at han 
angreb det pågældende pizzeria med et auto-
matvåben for at befri de tilfangetagne børn.

Hvorfor tror folk på usandsynlige historier, og 
hvorfor får deciderede falskheder magt over 

Det er ikke de sociale mediers skyld, at vi 
lever i en tidsalder præget af falske nyheder. 
Det er snarere vores egen. Vi går rundt med 
en hjerne, der fra naturens hånd er bygget 
til at sprede rygter om dem, vi opfatter 
som vores modstandere. Når det kommer 
til politik og andre konflikter, betyder 
sandheden mindre for os, end godt er. 

MICHAEL BANG 
PETERSEN

PSYKOLOGIEN BAG 
FALSKE NYHEDER
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politiske begivenheder? Journalister har i 
særlig grad peget fingrene i to retninger: dels 
i retning af russerne, og dels i retning af de 
sociale medier. Russerne får skyld for at have 
forsøgt at influere flere politiske begivenhe-
der ved at fabrikere falske nyhedshistorier, og 
de sociale medier får skyld for at sprede de 
falske nyheder. Men hvis vi skal forstå falske 
nyheders magt, må vi nok først og fremmest 
kigge indad. Hvis falske nyheder påvirker 
politik, så er det fordi, vi er villige til at tro 
på dem; og hvis falske nyheder bliver spredt, 
så er det fordi, vi er villige til at sprede dem. 
Hvis ikke vi agerede villige ofre, ville falske 
nyheders magt være stærkt begrænset. For 
at forstå falske nyheder, må vi altså forstå 
vores egen psykologi.

Når den enkelte borger falder over en nyheds-
historie på internettet, så ved vedkommende 
givetvis ikke, om den er falsk eller sand. Bor-
gerne står altså blot over for en historie, som 
ikke er specielt velunderbygget, men som må-
ske godt kunne være sand. For at forstå falske 
nyheders magt, skal vi altså forstå, hvorfor 
folk er villige til at tro på og sprede informa-
tioner, som ikke har solid evidens bag sig. Det 
er et eksempel på et større fænomen, som er 
blevet undersøgt en del inden for psykologi: 
rygter. Ifølge den psykologiske forskning er 
rygter informationer om vigtige emner, som 
savner belæg. Hvis vi skal forstå psykologien 
bag falske nyheder, er den psykologiske forsk-
ning i rygter et godt sted at kigge hen.

I 2016 blev Donald Trump valgt 
til præsident i USA. Trump er 
bl.a. kendt for at forholde sig 
afslappet til sandhedsværdien 
af sine udsagn.

FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2017

FOTO: GAGE SKIDMORE
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En udbredt teori er, at vi tror på rygter i man-
gel af bedre. Vi vil helst have solid informati-
on, men ofte er det ikke muligt, og så tyr vi til 
rygter. Det er eksempelvis veldokumenteret 
inden for organisationsforskningen, hvor fy-
ringsrunder kan sætte gang i rygter om hvem, 
der nu står for tur. Denne teori ligger også 
under en del af de tiltag, som sættes i værk 
mod falske nyheder. Google og Facebook 
arbejder eksempelvis begge med algorit-
mer, der kan markere nyhedshistorier som 
potentielt falske og dermed advare borgerne. 
Antagelsen er, at folk gerne vil have sande 
forestillinger om politik.

Desværre er det en antagelse, som der er 
grund til at være skeptisk over for. Der er såle-
des et andet spor i teorier omkring rygter, som 
tegner et mere dystert billede af menneskers 
forhold til sandheden. Et af de klareste eksem-
pler kommer fra den antropologiske forskning 
i etniske massakrer. Her spiller rygter en helt 
central rolle. I en syntese af den eksisterende 
forskning forklarer den amerikanske forsker 
Donald Horowitz det på følgende måde: 

Intet rygte, der er udbredt nok til at motivere 
til kollektiv vold, kan forstås som en tilfældig 
usandhed eller (....) som en smule misinforma-
tion, der får opmærksomhed, fordi de officielle 
nyhedskanaler ikke har formået at etablere 
sandheden. Hemmelige trusler og skandaler 
har en prominent plads i de rygter, der florerer 
inden massakrer. Fordi det er svært at verifi-
cere sådanne handlinger, udgør de det perfekte 
indhold for sådanne rygter. Men at de er svære 
at verificere, er ikke den eneste måde, hvorpå de 
motiverer til vold. Rygter er strukturelt indlejret 
i massakre-situationen, fordi de er tilfredsstil-
lende og brugbare for deltagerne og lederne af 
massakrer. Forsøg på at modgå dem kan derfor 
være fejlslagne. Rygter vil sandsynligvis vinde 
over korrekt information. (...) Rygter vinder, fordi 
de kræver og organiserer handling.

Horowitz’ pointe er, at rygter ikke nødvendig-
vis bliver spredt, fordi de er sande, men fordi 
de er brugbare. Og en af de situationer, hvor 
de i høj grad er brugbare, er i forbindelse med 
konflikter mellem grupper. 

På 100 dage mistede mellem 
en halv og en hel million 
mennesker livet i folkedrabet i 
Rwanda i 1994. 

FOTO: GIL SERPEREAU / AFP
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“De falske nyheder, som florerer i 
moderne politik, har foruroligende 
mange lighedstræk med rygter i 
forbindelse med massakrer.”

Gruppekonflikter har eksisteret lige så lang 
tid, som der har været mennesker. Mennesket 
er et gruppedyr, og de grupper, som vi har 
indgået i, har konsekvent endt i konflikter med 
andre grupper om territorier, føde og part-
nere. Arkæologer har fundet spor af væbnet 
krig og drab langt tilbage i fortiden og overalt 
i verden. Forskere estimerer, at op imod 40 
procent af dødeligheden blandt voksne i visse 
fortidige grupper skyldtes krig. Krig – forstået 
som organiseringen af kollektiv handling 
med det formål at dræbe medlemmer af 
andre grupper – ses endvidere ikke blot hos 
mennesker, men også hos vores nærmeste 
evolutionære slægtninge, chimpanserne. Med 
det in mente er det plausibelt, at menneskets 
medfødte psykologi er bygget til at navigere 
i gruppekonflikter. Hvis vores forfædre ikke 
kunne trække sig sejrrigt fra konflikter med 
andre grupper, så stod vi ikke her i dag. Et 
af de helt centrale problemer i forbindelse 
med gruppekonflikter er koordineringen af 
opmærksomhed og handling. Når vi står over 
for en fjende, så skal alle i gruppen trække på 
samme hammel. Og det er i den forbindelse, 
at spredningen af rygter kan spille en afgø-
rende rolle. Når rygter spredes om, at fjenden 
er (1) magtfuld, (2) uden nåde og (3) klar til et 
angreb, så mobiliserer det. Og ifølge Horowitz 
er det netop den type af rygter, som florerer i 
forbindelse med etniske massakrer. 

De falske nyheder, som florerer i moderne 
politik, har foruroligende mange lighedstræk 
med rygter i forbindelse med massakrer. 
Falske nyheder portrætterer ofte bestemte 
grupper som onde og magtfulde. Og folk 
tror kun på dem i den udstrækning, at de er 
brugbare. Indledningsvis blev troen på de 
falske nyheder om Pizzagate nævnt. Pizzagate 
satte et voldsomt negativt lys på den demo-
kratiske kandidat, Hillary Clinton, og analyser 
viser, at dem, der troede på historien, netop 
var de republikanske modstandere. 46 % af 
de republikanske vælgere troede, at Pizza-
gate var sand. Det gjaldt for blot 17 % af de 
demokratiske vælgere. Andre undersøgelser, 
der er foretaget både blandt amerikanere og 
danskere, har ligeledes vist en tilbøjelighed 
til at tro på usandheder omkring eksempelvis 
den økonomiske situation, så længe det blot 
sætter ens eget parti i et positivt lys og andre 
partier i et negativt lys. Når Venstre er ved 
magten her i Danmark, er Venstre-vælgere 
eksempelvis mere tilbøjelige til at mene, at 
det går godt med økonomien.

Disse resultater skal ses i sammenhæng 
med, at politik – og ikke mindst amerikansk 
politik – har oplevet en stor stigning i graden 
af polarisering. Folk støtter ikke længere blot 
et parti. Amerikanske undersøgelser viser, at 
de nu også har en tendens til både at hade og 
frygte tilhængere af andre partier. Noget af 
den sprængkraft, der tidligere har karakteri-
seret forholdet mellem sorte og hvide i USA, 
er helt bogstaveligt blevet overtaget af forhol-
det mellem republikanere og demokrater. Da 
racekonflikterne var på deres højeste, var folk 
stærke modstandere af at lade deres søn eller 
datter gifte sig med en person af en anden 
race. I dag vil omkring 40 procent af amerika-
nerne til gengæld ikke bryde sig om, at deres 
søn eller datter gifter sig med en person, der 
støtter et andet parti. I 1960’erne gjaldt det 
blot for omkring fem procent.

Politik er blevet polariseret, og det aktiverer 
måske en dybtliggende psykologi for at sprede 
rygter med det formål at mobilisere mod mod-
standeren. I den forbindelse er sandt og falsk 
måske mindre vigtigt. Det centrale kan i stedet 
være, om troen på og spredningen af rygter 
er brugbare. Fremmer rygterne og de falske 
nyheder ens partis position i den politiske 
konflikt? Hvis dette perspektiv på falske nyhe-
der er rigtigt, så skal løsningen på problemet 
ikke blot findes i avancerede algoritmer, der 
kan markere nyheder som falske. For det er i 
virkeligheden ikke spørgsmålet om sandt eller 
falsk, der optager folk, når de trykker ’del’ 
på de sociale medier. Den egentlige løsning 
ligger i at få dæmpet den politiske polarise-
ring. At politikerne udviser lederskab og aktivt 
bekæmper eskaleringen af konflikter – uanset 
hvor fristende det kan være at puste til ilden. 
Hvis besøget i en verden, der er hinsides 
sandhed, ikke skal blive til et mere permanent 
ophold, er det afgørende, at vores politikere 
lever op til dette ansvar.
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I internationale organisationer 
som EU, NATO og FN arbejder 
tusindvis af embedsmænd hver 
dag med at regulere alle de små 
og store spørgsmål, der skal 
løses for, at en moderne global 
økonomi kan fungere. Men hvem 
er disse embedsmænd? Hvilken 
magt har de? Og hvor startede 
det hele?

LEKTOR VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, 
AARHUS UNIVERSITET

KAREN GRAM-
SKJOLDAGER

FOLKEFORBUNDET 
OG OPFINDELSEN AF 
DEN INTERNATIONALE 
EMBEDSMAND

BUREAU-
KRATERNE 
KOMMER! 
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Folkeforbundets første 
generalsekretær, skotten 
Sir Eric Drummond, der var 
Folkeforbundssekretariatets 
hovedarkitekt.

lige internationale organisationer findes der 
administrative enheder, hvor embedsmænd 
indsamler information, formulerer analyser, 
faciliterer forhandlinger og implementerer 
de beslutninger, der bliver taget af medlems-
landenes politiske repræsentanter. Dermed 
udfylder de en helt nødvendig og meget 
værdifuld funktion i international politik. 
Men samtidig repræsenterer de også – som 
kritikken af EU-systemet indikerer – en særlig 
uigennemsigtig og potentielt problematisk 
form for magt, fordi de ikke på samme måde 
som nationale administrative systemer er 
underlagt en systematisk og effektiv demo-
kratisk kontrol. 

I min forskningsgruppe arbejder vi med at 
spore de historiske rødder til denne nye 
form for magt. Det gør vi ved at udforske den 
første moderne internationale organisation, 
Folkeforbundet, der blev oprettet efter Første 
Verdenskrig. 

Der er to grunde til, at vi har valgt at fokusere 
på Folkeforbundet. For det første var Folke-
forbundet den første organisation, der ansatte 
’internationale embedsmænd’ – forstået som 
embedsmænd af mange forskellige nationa-
liteter (organisationens ca. 5000 ansatte kom 
fra mere end 40 forskellige medlemslande), 
der alle afsværgede loyaliteten over for deres 
hjemlande og sværgede troskab over for den 
nye organisation, når de blev ansat. For det 
andet er Folkeforbundet populært sagt ’alle 
internationale organisationers moder’. Med 
det mener vi, at organisationen arbejdede 
med en meget bred vifte af politikområder: 
fra kollektiv sikkerhed og nedrustning over 
økonomi og mindretalsbeskyttelse til humani-
tært arbejde og sygdomsbekæmpelse. Mange 
ansatte fortsatte deres arbejde inden for disse 
forskellige specialeområder i efterkrigsti-
dens internationale organisationer, der i det 
hele taget trak tungt på de erfaringer, der var 
blevet opbygget i den første store internatio-
nale organisation. Derfor, kan man hævde, 
rummer Folkeforbundet forhistorien til alle 
de internationale organisationer (bl.a. FN, EU, 
NATO og OECD), der blev oprettet efter Anden 
Verdenskrig, og som stadig er aktive i dag.

I vores arbejde undersøger vi Folkeforbundet 
fra flere forskellige perspektiver. Vi arbej-
der dels med organisationen i et kvantitativt 
perspektiv og kortlægger de ansattes socio-
kulturelle profil, karriemønstre og efterliv i 
efterkrigstidens internationale organisatio-

I sommeren 2017 gennemførte Politiken en 
meningsmåling, hvor danskerne blev spurgt 
om, hvilke samfundsgrupper, de mente, havde 
”for meget magt i det danske samfund”. På 
andenpladsen i meningsmålingen kom EU-
institutionerne. Fyrre procent af danskerne 
mente, de havde for meget magt (på første-
pladsen lå medierne med 56%).1

Danskernes holdning til EU-institutionerne er 
hverken ny eller unik. Siden EU’s(EF’s) opret-
telse har der været kritik af organisationens 
lukkede og uigennemsigtige bureaukrati, og i 
Storbritannien spiller idéen om det lukkede, 
korrupte og udemokratiske EU-system lige 
nu en kritisk rolle i diskussionen om landets 
forhold til det europæiske samarbejde.

Det er netop den type embedsmænd, der be-
bor EU-systemet – og mange andre internatio-
nale organisationer – som vi interesserer os 
for i min forskningsgruppe. Det gør vi grund-
læggende, fordi internationalt bureaukrati 
er blevet en vigtig institution og en betydelig 
magtfaktor i international politik i de sidste 
100 år, uden at forskningen i dem er fulgt med. 

Op igennem 1900-tallet er der oprettet mere 
end 5000 internationale organisationer, der 
nu håndterer alle de mange små og store po-
litiske, økonomiske og kulturelle spørgsmål, 
som kræver grænseoverskridende løsninger 
i en globaliseret verden. I alle de forskel-
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ner. Vi analyserer organisationens offentlige 
legitimeringsstrategier, dvs. deres forsøg på 
at oparbejde folkelig opbakning og legitimi-
tet i medlemslandene, blandt andet gennem 
samarbejde med internationale NGO’er og 
nationale Folkeforbunds-foreninger. Og vi 
prøver at afdække, hvilke normer og idealer 
Folkeforbundet formulerede for, hvad en god 
international embedsmand er, og hvordan 
disse idealer blev omsat i praksis og fik be-
tydning for internationale organisationer efter 
Anden Verdenskrig.

Et eksempel på, hvordan vi undersøger det 
sidstnævnte spørgsmål, er en undersøgelse, 
vi lige har gennemført, hvor vi har studeret 
retningslinjerne for og praksis i forbindelse 
med rekruttering og forfremmelser i organi-
sationen med henblik på at afdække, hvilke 
kvaliteter, der blev værdsat og belønnet kar-
rieremæssigt i organisationen.2 For at forstå 
Folkeforbundets HR-strategi (som vi ville 
sige i dag) er det vigtigt at vide, at forbundet 
var en organisation, der var under konstant 
udvikling. Ved sin start i 1919 bestod Folkefor-
bundets samlede sekretariat af tre ansatte, 
der var huset i et baglokale i London. Ti år 
senere havde organisationen 700 medarbej-
dere, organisationen havde fået en række nye 
ansvarsområder og medlemslande, og den 
kæmpede med krav om besparelser og ef-
fektiviseringer i kølvandet på den økonomiske 
verdenskrise i 1929. De omskiftelige forhold, 
organisationen opererede under, afspejlede 
sig i en ansættelses- og forfremmelsespolitik, 
der i højere grad end datidens nationale em-
bedsmandskulturer belønnede opfindsomme, 
selvstændige, fleksible og samarbejdsoriente-
rede medarbejdere. 

Undersøgelsen af et stort antal ansættelses-
sager i organisationen har samtidig afsløret, 
hvor vigtig medarbejdernes nationale bag-
grund var. Selvom Folkeforbundet byggede på 
idéen om den neutrale, loyale internationale 
embedsmand, var der i realiteten en klar 
erkendelse af, at sekretariatets multinatio-
nale sammensætning var en afgørende kilde 
til organisationens magt og legitimitet. En 
multinational medarbejderstab kunne nemlig 
sikre, at organisationen agerede i samklang 
med medlemslandene, fordi de ansatte kunne 
skaffe løbende informationer om deres re-
spektive regeringers holdninger og samtidig 
formidle og forklare Folkeforbundets dagsor-
dener i deres hjemlande. 

Folkeforbundet var en 
mediebevidst organisa-
tion, der aktivt promoverede 
sine unge, afslappede og 
udadvendte embedsmænd og 
-kvinder. Her et fotografi fra 
Folkeforbundssekretariatets 
mandatsektion.

1
”Måling: Medier er for magtfulde”, Politiken, 
23.7.17.

2
Karen Gram-Skjoldager og Haakon A. 
Ikonomou: “The Construction of the League 
of Nations Secretariat. Formative Practices 
of Autonomy and Legitimacy in International 
Organisations”, International History Review, 
2018 (under udgivelse).

3
International Civil Service Advisory Board: 
“Report on Standards of Conduct in the Inter-
national Civil Service”, United Nations, 1954.

Denne dynamik var naturligvis af særlig 
vigtighed ift. de europæiske stormagter, ikke 
mindst Storbritannien, der havde den afgø-
rende politiske og økonomiske indflydelse på 
organisationen. Derfor udviklede der sig hur-
tigt et system, hvor Storbritannien, Frankrig 
og Italien besatte de administrative topposter, 
mens antallet af ansatte fra mindre europæi-
ske stater og oversøiske lande voksede, jo 
længere ned i organisationen man bevægede 
sig, og jo mere man fjernede sig fra de vigtige 
politiske spørgsmål og bevægede sig ind på 
organisationens tekniske arbejdsområder. 

Idéen om medarbejdernes nationalitet som 
en selvstændig, meriterende kvalitet, som 
burde tages i betragtning, når de blev ansat, 
fandt sammen med andre vigtige ansættel-
sesprincipper vej ind i efterkrigstiden, da en 
af Folkeforbundets ledende embedsmænd, 
grækeren Thanassis Aghnides, kom til at lede 
FN’s arbejde med at udvikle et kodeks for 
god international embedsmandsskik. FN’s 
Standards of Conduct in the International Civil 
Service, der var resultatet af dette arbejde, 
blev vedtaget i 1954 og implementeret i en 
lang række forskellige internationale orga-
nisationer.3 De har været i kraft i stort set 
uændret form indtil 2001 og eksisterer stadig 
i en revideret form i dag. 
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FREMTIDENS 
BATTERIER 
SKABES MED 
MATERIALE-
VIDENSKAB

Udviklingen af det genopladelige lithium-
ion-batteri har medført, hvad der kan 
betragtes som en mindre teknologisk 
revolution. Nu står teknologien over 
for sin næste store udfordring: billig, 
sikker og effektiv energiopbevaring i el-
biler, stabilisering af elforsyningen og 
opbevaring af vedvarende energi. Det 
er en udfordring, der kræver fornyet 
materialevidenskabelig viden om batteriets 
funktionalitet helt ned på atomar skala.

LEKTOR VED INSTITUT FOR FYSIK, KEMI OG FARMACI, SYDDANSK UNIVERSITETDORTHE BOMHOLDT 
RAVNSBÆK
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Overvej et øjeblik, hvordan hverdagen ville 
se ud uden batterier. Ingen mobiltelefon og 
tablets. Ingen fjernbetjeninger, lommelygter 
og kameraer. Og i den mere alvorlige afdeling: 
ingen høreapparater eller pacemakers. Uden 
batterier er det også svært at forestille sig 
en fungerende satellit og dermed hele vores 
informationssystem. Vi kan også overveje, 
hvordan vores forestillinger om fremtiden ser 
ud, hvis vi ikke er i stand til at udvikle forbed-
rede genopladelige batterier. Vores idéer om 
store fremskridt inden for elektriske køretøjer 
og udnyttelse af vedvarende energi er baseret 

FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2017

på adgang til batterier, der er billigere, mere 
sikre, har længere levetid og højere effektivi-
tet end den nuværende teknologi. Udviklingen 
af fremtidens batterier er omdrejningspunktet 
for min forskning som materialekemiker. 

I dag benytter vi primært genopladelige 
lithium- (Li) ion-batterier. Et sådant batteri 
består basalt set af tre essentielle komponen-
ter, som varetager batteriets funktion: to faste 
elektroder og en flydende elektrolyt (se figur). 
Elektrisk strøm, som er det, vi opbevarer i 

FOTO: ISTOCKPHOTO

Vores ideer om store 
fremskridt inden for bla. 
vedvarende energi er baseret 
på adgang til batterier, der 
er billigere, mere sikre, har 
længere levetid og højere ef-
fektivitet end den nuværende 
teknologi.
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batteriet, består af elektroner. Når vi oplader 
et batteri, vil strømmen i elledningen føre 
elektroner fra den positive elektrode til den 
negative. Da elektroner er negativt ladede, op-
bygges der positiv ladning i den positive elek-
trode. For at modveje denne, vil positivt ladede 
Li-ioner forlade elektroden, hvilket er muligt, 
da elektrolytten er i stand til at transportere 
Li-ioner (men ikke elektroner) og føre dem 
over i den negative elektrode. Når strømmen i 
batteriet bruges, sker den omvendte proces.
 
Elektrodernes evne til at frigive og optage 
elektroner og ioner er således fuldstændig af-
gørende for batteriets egenskaber. Den energi, 
processen kræver, er bestemmende for bat-
teriets spænding (volt), processens hastighed 
bestemmer, hvor mange watt batteriet kan 
levere, antallet af ioner og elektroner, der kan 
være i elektroden, afgør batteriets kapacitet, 
og elektrodens evne til at gentage processen, 
afgør batteriets levetid. Derfor kan vi, ved at 
ændre elektrodematerialerne kemisk, ændre 
og dermed forbedre batteriets egenskaber. 

I min forskning kombinerer jeg udviklingen af 
nye materialer med undersøgelser, der giver 
øget forståelse af sammenhænge mellem 
batteriets egenskaber, elektrodernes kemi-

ske sammensætning og deres struktur helt 
ned på det atomare niveau. På den måde når 
jeg frem til nye designkriterier for fremtidens 
elektrodematerialer. 

Sammen med mit team af yngre forskere og 
studerende tager jeg typisk udgangspunkt i 
nye elektrodematerialer med kemiske sam-
mensætninger, der vil være billige at fremstil-
le, og som ikke indeholder miljø- og ressour-
cebelastende grundstoffer. F.eks. arbejder vi 
på at benytte jern i stedet for sundhedsskade-
ligt kobolt, som i dag indgår i mange batterier, 
og vi udvikler materialer baseret på silicium, 
der er et af de mest forekommende og dermed 
billige grundstoffer. 

For at fremstille elektrodematerialer, der 
effektivt kan optage og afgive ioner, er det 
nødvendigt at kontrollere både kemisk sam-
mensætning, morfologi på mikroskala og 
struktur på atomar skala. Dette opnås ved at 
ændre betingelserne under fremstillingen 
såsom udgangskemikalierne, opløsnings-
midler, temperatur og tryk. Derfor screener 
vi typisk en række fremstillingsbetingelser 
og benytter derefter en række karakteri-
seringsteknikker til at få information om 
sammensætning og struktur på forskellige 

Konceptet bag røntgenspred-
nings-målinger fra et batteri 
under af- og opladning. Høj 
intensitets røntgenstråling 
(fra en synkrotron) sendes 
gennem det specialdesig-
nede testbatteri. Den spredte 
stråling opfanges af en 
røntgendetektor, som tager 
et billede hver 10. sekund. 
Ud fra røntgenbillederne 
kan den atomare struktur af 
elektrodematerialer udreg-
nes. Samtidig af- og oplades 
batteriet, og det elektrokemi-
ske signal optages. Gennem 
kombination af de to datatyper 
opnås information, der ikke er 
tilgængelig ved brug af andre 
metoder. 
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længdeskalaer. Sideløbende konstruerer vi 
ud fra elektrodematerialerne batterier, som 
testes for at bestemme kapacitet, effektivitet 
og stabilitet i relation til af- og opladning af 
batteriet. Således udleder vi sammenhænge 
mellem materialets ydeevne som batterie-
lektrode og dets karakteristika såsom sam-
mensætning, morfologi og struktur.

En hjørnesten i min forskning er undersøgelse 
af, hvorledes de atomare strukturer af elek-
trodematerialerne ændrer sig, mens batteriet 
af- og oplades. Det giver os vigtig information 
om batterimaterialernes funktionalitet, idet 
mekanismen bag de strukturelle ændringer 
og deres reversibilitet er afgørende for batte-
riets kapacitet, effektivitet og levetid. Til disse 
undersøgelser benytter jeg røntgenspredning, 
hvori elektrodematerialet gennemstråles af 
en fokuseret røntgenstråle, der spredes i for-
skellige vinkler. Spredningsvinklerne afhæn-
ger af afstanden mellem atomerne i materia-
let, mens intensiteten af den spredte stråling 
bestemmes af, hvilke atomer materialet 
består af. På den måde har ethvert materiale 
sit eget unikke ”røntgen-fingeraftryk”, og selv 
meget små ændringer i materialets atomare 
opbygning observeres som ændringer i den 
spredte røntgenstråling. For at gøre det mu-
ligt at optage røntgenspredningen, mens bat-
teriet er i brug, benytter vi specialdesignede 
testbatterier, der tillader røntgenstrålingen at 
trænge igennem hele batteriet. Hertil er det 
dog nødvendigt at benytte stråling med meget 
høj intensitet og høj energi. Derfor foregår 
eksperimenterne ved store internationale syn-
krotronstrålingsfaciliteter (lagerringe), der 
kan levere den påkrævede stråling og har den 
nyeste teknologi inden for røntgendetektorer. 
Med dette udstyr kan vi tage et højt opløst 
”røntgenbillede” af batteriet på 10-30 sekun-
der – tager vi billederne kontinuert, mens 
batteriet er i brug, får vi en ”røntgenfilm”, som 
kan omsættes til information om, hvordan den 
atomare opbygning af elektroderne ændrer 
sig under af- og opladning. Det er essentielt, 
at vi kan få information om omdannelser un-
der dynamiske betingelser, mens batteriet er i 
brug, da undersøgelser af batteriet i hvile kan 
give et helt forkert billede af, hvad der foregår 
på atomart niveau. 

Udover forskning i nye materialer til forbed-
rede Li-ion-batterier er jeg og mit team meget 
optaget af nye typer af batteriteknologier, som 
er baseret på andre ioner, f.eks. natrium- (Na) 
og magnesium- (Mg) ioner. Der er ca. 1000 

gange mere Na og Mg end Li på jorden, og 
det kan udvindes direkte fra havvand. Disse 
batterier vil derfor kunne fremstilles langt 
billigere. Derudover har Mg den store fordel, 
at for hver Mg-ion, der transporteres mel-
lem elektroderne i batteriet, vil der flyttes to 
elektroner gennem ledningen. På den måde 
vil batteriet generere den dobbelte strøm. 
Desværre er udskiftningen af Li med de alter-
native ioner ikke så simpel, som man kunne 
ønske. Na-ionen er knap 30 % større end 
Li-ionen, mens Mg-ionen har omtrent samme 
størrelse, men den dobbelte ladning. Derfor 
vil elektrodematerialernes atomare struktur 
påvirkes helt anderledes, når ionerne optages 
og frigives, hvilket ændrer batteriets egen-
skaber – i særlig grad stabiliteten. Det er der-
for meget vigtigt, at vi opbygger ny viden om 
de ændringer, der induceres på atomart plan, 
når batteriet af- og oplades, så vi kan udlede 
designkriterier for denne type elektroder. 

Et typisk lithium (Li) ion bat-
teri består af to elektroder 
(anoden og katoden) adskilt af 
en separator-membran (der 
forhindrer kortslutning) og 
en flydende elektrolyt. Når 
batteriet er opladt befinder 
Li-ionerne sig i anoden, som 
typisk er lavet af grafit. Heri 
sidder Li-ionerne mellem 
karbonlagene. Når batteriet 
aflades trækkes strøm, dvs. 
elektroner gennem det ydre 
kredsløb (ledningen) over i 
katoden. Li-ionerne trans-
porteres nu via den flydende 
elektrolyt over i katoden. Ka-
toden er typisk lavet af et oxid 
eller fosfat baseret materiale, 
f.eks. LiCoO2 eller LiFePO4. 

“Vi forsøger at fremstille batterier, 
som er billigere og mere effektive.”

Elektrolyt

Afladning

Opladning

Afladning

Opladning

Separator
Anode Katode

1 e – pr. Li+

Li+

Li+

e –

e –
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Planter skal det samme som os. De skal have 
mad og drikke, de skal beskytte sig mod vind og 
vejr, de skal finde en mage, formere sig og sikre 
deres afkom. De skal have solfaktor på mod 
solens UV-lys, overkomme sygdomme og være i 
konstant alarmberedskab mod planteædere. Alt 
det og mere til skal de, mens de er rodfæstet i 
jorden uden mulighed for at flytte sig og uden 
vores sanser og hjerne til at observere og reagere 
på deres omgivelser. Så hvordan i alverden gør 
planter det, de gør?

PLANTERS 
KOMMUNIKATIONSNETVÆRK

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

PLANTER KOMMUNIKERER
En del af forklaringen på planters utrolige 
evner kan findes i deres kommunikative 
formåen. Planters forskellige organer ”taler” 
rent faktisk med hinanden og omgivelserne 
ved at sende såkaldte signalmolekyler over 
lange afstande. Planters dele taler altså med 
hinanden ved at sende kemiske forbindelser til 
hinanden, som registreres og udløser en re-

spons i de modtagende organer. Den samlede 
betegnelse for planters signalmolekyler er 
phytohormoner, og deres transport igennem 
planten udgør en essentiel forudsætning for 
deres funktion. Det første phytohormon, der 
blev identificeret, eksemplificerer dette på 
elegant vis. Det skete allerede i perioden fra 
1881-1937, hvor en række berømte eksperi-
menter viste, at små græs-kimplanter bøjer 



23

PLANTERS 
KOMMUNIKATIONSNETVÆRK

sig hen imod lyset via et signal, der sendes fra 
kimplantens spids. Dvs. kimplantens spids 
detekterer, hvor lyset kommer fra, og sender 
et signal nedad til resten af kimplanten, for at 
den skal bøje sig i den rigtige retning. Dette 
signal viste sig at være en lille organisk forbin-
delse, som fik navnet Auxin (af det græske ord 
for vækst). Auxin fungerer ved at aktivere en 
masse andre gener, som leder til plantevækst. 

I ovenstående tilfælde opdagede man, at kim-
plantens spids sendte Auxin nedad i kimplan-
ten på en asymmetrisk facon, der fik den ene 
side af kimplanten til at vokse hurtigere end 
den anden side. Det får i sidste ende kimplan-
ten til at bøje sig hen mod lyset (Fig. 1). 

Der findes lidt over en håndfuld phytohormo-
ner, som tilsammen kontrollerer næsten alle 

FIGUR 4 

Ledningsstrenge i en lille 
gåsemadsspire er her frem-
hævet via det fluoroscerende 
protein GFP. (Billede produce-
ret af Sebastian Nintemann, 
ph.d.)

FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2017
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aspekter af planters vækst og udvikling. F.eks. 
hvis der opstår mangel på vand i jorden, vil et 
andet phytohormon forårsage, at bladene luk-
ker de mikroskopiske porer i bladenes over-
flade, hvorfra vand hele tiden fordamper (Fig. 
2). På den måde kan planten holde længere på 
det vand, der allerede er inde i den, mens den 
venter på næste regn.

PLANTERS INDRE TRANSPORTNETVÆRK
Selvom planter står stille, så foregår der altså 
en heftig molekylær trafik imellem planters 
forskellige dele. Ud over de kommunike-
rende phytohormoner er der et utal af andre 
molekyler, der transporteres rundt i planten. 
I nogle tilfælde over lange afstande og i andre 
tilfælde over ganske små afstande mellem na-
boceller. De fleste er bekendte med, at planter 
suger vand op fra jorden, og at vandet fordeles 
til resten af planten. Transporten af vand fore-
går gennem såkaldte ledningsstrenge, som 
er tydelige i ethvert blad (Fig. 3). Lednings-
strenge kan godt sammenlignes med vores 
blodårer, men i modsætning til dyr har planter 
to parallelle transportsystemer, og i stedet 
for blod er det vand, der flyder igennem dem. 
Det ene transportsystem hedder ”Xylem” og 

transporterer vand og næringsstoffer i opad-
gående retning. Det andet hedder ”Phloem” og 
transporterer organiske molekyler fra, ”hvor 
de bliver lavet”, til ”hvor de skal bruges”. Det 
kan fx være sukker, der bliver lavet i bladene 
og transporteres ned til rødderne eller op 
til frøene. Det er også igennem lednings-
strengene, at phytohormonerne bevæger sig. 
Ledningsstrengene fungerer lidt som rør, i 
hvad der kan betragtes som planters indre 
transportnetværk (Fig. 4). Hvis et stof kommer 
ind i røret, vil det flyde med strømmen hen til 
dets destination. For at komme ind i ”røret” 
skal stoffet først igennem såkaldte transport-
proteiner, som fungerer som små molekylære 
gatekeepers, og som sidder i de membraner, 
som omgiver alle celler. Et transportprotein 
er som en specialdesignet dør, der kun til-
lader et bestemt molekyle med en bestemt 
kemisk struktur at passere membranen. 
Man får altså hurtigt en idé om, hvor mange 
forskelige molekyler, der må transporteres 
i en plante, ved at tælle hvor mange forskel-
lige transportproteiner, den indeholder. I 
ukrudtsplanten gåsemad, som studeres bredt 
som modelplante, findes der mellem 500-700 
formodede transportproteiner, men vi kender 
på nuværende tidspunkt kun funktionen af en 
brøkdel af dem. At forstå hvilken rolle, disse 
mange transportproteiner tjener, og hvilke 
fordele, vi kunne drage af at styre dem, udgør 
min forskningsgruppes hovedinteresse.

EN NY OLIEAFGRØDE
Som et eksempel på, hvad kendskab til, 
transportproteiner kan bruges til har vi i lang 
tid interesseret os for, hvorfor sennepsfrø 
egentlig smager af sennep. Sennepssmagen 
stammer fra et stof, der hedder glucosinola-
ter, som sennepsplanten laver for at forsvare 
sig mod planteædere. Glucosinolater hober 
sig op til meget høje koncentrationer i frøene. 

FIGUR 1 

En spire bøjer sig mod lyset. 
Efter 3 dages vækst i mørke 
eksponeres spiren til lys fra 
venstre side. Efter ni timer 
ses det, hvordan den begynder 
at bøje sig og vokse henimod 
lyset (længst til højre). Bøjnin-
gen skyldes den assymetriske 
transport af auxin fra spidsen 
og ned i resten af spiren. Det 
får den side, der vender væk 
fra lyset, til at vokse hurtigere 
end den side af spiren, der 
vender mod lyset. Effekten 
bliver, at spiren bøjer sig 
henimod lyset.

FIGUR 2 

Læbeceller kan åbnes og luk-
kes som respons på signaler 
fra andre dele af planten. 
F.eks. hvis roden mærker, at 
der er vandmangel. 
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FIGUR 3 

Ledningstrengene trans-
porterer vand og uorganiske 
og organiske stoffer rundt I 
planten. Xylemet transpor-
terer I opadgående retning 
mens phloemet transporterer 
i forskellige retninger alt efter 
behov.
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at arbejde med end afgrøder. Derfor bruger 
vi den som modelplante til at lave opdagel-
ser, som vi efterfølgende søger at udnytte i 
afgrødeplanter. Som nævnt tidligere er der 
ca. 500-700 transportproteiner i gåsemad, og 
vores hypotese var, at vi ville kunne finde de, 
der transporterer glucosinolate, ved at teste 
dem én for én. 

For at teste transporterne brugte vi æg fra 
den sydafrikanske frø, Xenopus laevis, hvori vi 
injicerede generne for plantetransportprotei-
nerne. Æggene er formidable til at konstruere 
proteinerne og kan ikke kende forskel på, om 
det er en af deres egne eller et plantetrans-
portprotein, de er i gang med at konstruere. 
Så ideen var relativt simpel, men arbejdskræ-
vende. Vi byggede et genetisk bibliotek, der 
indeholder hundredvis af plantetransportpro-
teiner. Derefter testede vi hvert eneste gen i 
frøæggene ved først at få dem til at konstruere 
det pågældende protein og placere det i dens 
membran og derefter at dumpe de 1 mm store 
æg ned i en opløsning, der indeholder glucosi-
nolater. Efter en times tid målte vi, om glucosi-
nolater var blevet importeret ind i æggene. Ved 
at tage gåsemadens transportproteiner fra en 
ende af fandt vi til sidst et, der kunne.

Gennembruddet tillod os at tage et vigtigt 
skridt henimod udviklingen af sennepsplanten 
som en ny olieafgrøde, som kan gro i varme, 
regnfattige egne. Den spændende udfordring 

Men til vores overraskelse bliver glucosino-
later ikke lavet inde i selve frøet. Ergo må der 
være et transportprotein, som er i stand til at 
flytte glucosinolater over cellemembraner, 
så de kan få adgang til ledningsstrengene, 
som fører glucosinolaterne ind i frøet. I sen-
nepsplanten fungerer de sennepssmagende 
glucosinolater som et giftstof, planten produ-
cerer i bladene som forsvar mod insekter. Når 
bladene på sennepsplanten begynder at visne, 
og den begynder at sætte frø, transporterer 
den de giftige glucosinolater til frøene, hvor 
de bliver lagret i høje koncentrationer for at 
forsvare spiren mod angreb. Sennepsplanten 
har imidlertid potentiale til at blive en af frem-
tidens nye oliefrøafgrøder pga. dens evne til at 
gro i varme og tørre områder. Dens nærings-
værdi er dog hæmmet af den stærke smag af 
sennep i frøene. Derfor dyrkes planten kun for 
at producere sennep og ikke til produktion af 
vegetabilsk olie og protein til dyrefoder. Plan-
tens forsvarsstoffer præsenterer altså et di-
lemma. På den ene side ville det være gavnligt 
at fjerne sennepsmagen fra sennepsplantens 
frø og dermed øge dens næringsværdi. På den 
anden side kan planten ikke undvære stoffet 
i bladene, da dette ville gøre den forsvarsløs 
mod insekter. Men hvis vi kunne fjerne trans-
portproteinerne, kunne vi måske frembringe 
en sennepsplante, som fortsat kan producere 
glucosinolater i bladene og forsvare sig mod 
insekter, men som ville være ude af stand til at 
transportere glucosinolaterne til frøene. 

SOM AT FINDE EN NÅL I EN HØSTAK
På forhånd kendtes der ikke noget trans-
portprotein, der transporterer de senneps-
smagende glucosinolater. Det eneste, vi 
vidste, var, at de måtte eksistere i de planter, 
som producerer glucosinolater. For at finde 
proteinerne vendte vi os mod gåsemaden, da 
den er i familie med sennepsplanten og laver 
et lignende stof, som den også deponerer 
i sine frø. Gåsemadsplanten er oprindeligt 
en ukrudtsplante, som er meget nemmere 

FIGUR 5

En af vores spidskompeten-
cer ligger i vores evne til at 
identificere nye transport-
proteiner vha. æg fra den 
sydafrikanske frø, Xenopus 
laevis. Gener for plantetrans-
portproteiner introduceres i 
æggene via mikroinjektion, og 
æggene konstruerer derefter 
proteinerne og placerer dem 
i membranen. Via et simpelt 
”uptake”-forsøg kan vi se, om 
glucosinolater kommer ind 
i æggene, ved at analysere 
deres indhold.

© 2006 W.W.NORTON & COMPANY, INC.
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ligger nu i at overføre vores opdagelse fra 
gåsemaden til sennepsplanten. Det er et 
arbejde, vi har udført i samarbejde med Bayer 
CropScience, og som indtil videre viser, at 
vores idé virker overordentligt godt. Det er 
således lykkedes os at nedbringe indholdet 
af glucosinolater i sennepsfrø med hele 60 % 
kun ved at fjerne de proteiner, der transpor-
terer dem. I løbet af de næste par år håber vi 
at kunne nedbringe mængden med yderligere 

20 %. Derefter vil vejen måske være banet 
for, at sennepsolie kan købes på lige fod med 
rapsolie i supermarkedet. 

AFLURER PLANTERS KOMMUNIKATION
For at vende tilbage til udgangspunktet, 
bruger vi nu vores transportidentifikations-
metode til at søge efter transportproteiner for 
planters phytohormoner. Vi håber at aflure de-
res kemiske kommunikation ved at identificere 
de involverede transportproteiner og studere, 
hvad de transporterer, hvorfra og hvorhen og 
selvfølgelig hvornår. Kort fortalt mener vi, at 
hvis vi forstår transportproteinernes funktion 
bedre, vil vi kunne bidrage med svar til at 
forstå, hvordan planter gør det, de gør. Den 
viden vil vi kunne bruge til at styre, hvad der 
transporteres og kommunikeres mellem de 
forskellige plantedele, og vi vil kunne forbedre 
vores afgrøders egenskaber, så vi bedre kan 
brødføde verdens voksende befolkning.

FIGUR 6

Overførslen af vores opda-
gelse fra gåsemad til sen-
nepsplanter kræver analyse 
af tusindevis af planter, før vi 
finder den rigtige kombina-
tion. På billedet ses vores 
vækstfacilitet, hvor vi har de 
endnu små sennepsplanter 
groende. De små cirkler på 
hvert blad viser den prøve, der 
er blevet taget til analyse. 

Selvom planter står stille, foregår der
en heftig molekylær trafik imellem 
planters forskellige dele.
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Højtider er en måde at udtrykke identitet og 
tilhørsforhold på, men hvordan går det til, 
at en fejring af julen, som tidligere kunne 
samle en nation, skifter karakter til at blive 
fortrinsvis en religiøs markør for en stadig 
mindre kristen minoritet i Syrien? Og hvordan 
bliver religiøsitet i det hele taget anvendt i et 
nationalt projekt, og hvilke skift i opfattelsen af 
fælleshed og forskellighed ser man som følge af 
krigsudviklingen i Syrien?

DET GLADE 
BUDSKAB OG 
SYRISKE KRISTNES 
ROLLE PÅ DEN 
NATIONALE SCENE 

ADJUNKT VED INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITETANDREAS BANDAK

Kristne udgør en minoritet i Syrien, men den 
præcise andel er svær at opgøre, og det gjorde 
sig allerede gældende før de arabiske op-
stande og den efterfølgende syriske tragedie. 
Traditionelt har man omtalt 10 procent af lan-

dets befolkning som kristne. Dette tal er dog 
behæftet med nogen usikkerhed, da kristne 
for eksempel ofte har samlet sig i byerne, har 
satset på uddannelse og følgelig tidligere fået 
færre børn, lige såvel som de også tidligere 
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Jawqat al-Farah indleder jule-
koncerten i Damaskus med at 
synge om sne.

end mange muslimer har satset på migration 
til fx Frankrig, Canada, Sverige og dele af 
Latinamerika. Et mere sandsynligt tal er, at de 
kristne, allerede før borgerkrigens udbrud, 
udgjorde 8 procent af landets befolkning.

I tiden før 2011 stod højtider ofte som markø-
rer af forskellighed, men i en fælles ramme. 
For de kristne er de store højtider som jul og 
påske centrale. Men jul og påske betyder noget 
forskelligt som markører for forskellighed og 
fælleshed. Hvor påsken, der betoner Jesu død 
og opstandelse, er den centrale begivenhed i 
de ortodokse og katolske kirker, så er påsken 
også et afgørende punkt for teologisk uenig-
hed. Ifølge islam er Jesus nok en af de største 
profeter, men opstandelsen fra de døde afvises 
pure. Påsken er derfor en oplagt skillelinje. Ju-
len, derimod, har traditionelt stillet de kristne 
på en anden måde, da der ikke er nogen teolo-
gisk uenighed om, at Jesus blev født og var en 
central skikkelse. At markere Jesu fødsel såvel 
som livets tilblivelse mere bredt er derfor ikke 
et problem – i hvert fald ikke i sig selv. 

Julen i tiden før marts 2011 var en central 
markør for en kristen højtid, men også en 
højtid, der blev anvendt på den nationale scene 

til at iscenesætte religiøs harmoni og national 
enhed. Dette har været en bestræbelse fra 
centrale kristne ledere såvel som det syriske 
regimes pr-apparat. Siden åbningen af Opera-
huset i Damaskus i 2004 har en tilbagevenden-
de begivenhed været de årlige julekoncerter 
med Jawqat al-Farah, Glædens Kor, fra Vor Frue 
af Damaskus Kirke. Koret blev skabt af den 
berømte præst Elias Zahlawi, og han optræder 
også på scenen med sine oratoriske færdig-
heder under julekoncerterne, der er store 
tilløbsstykker og transmitteres og frames på 
nationalt tv som centrale begivenheder.

Ved julekoncerten i 2009 åbnede det store kor 
koncerten ved at synge: ”thalj, thalj …”, eller 
oversat, ”sne, sne …”, hvorved et berømt num-
mer af den libanesiske diva Fairouz opførtes. 
Skønsomt udklædte børn og dansere optrådte 
efterfølgende med julesange på arabisk, en-
gelsk og spansk. Julekoncerterne dette år gik 
under betegnelsen Snowing Love, ikke som et 
udtryk for kølige forbindelser mellem regimet 
og kristne, men nærmere som en fælles orke-
strering af betydning og tilpasning. 

Dette blev særligt tydeligt, da Zahlawi gik på 
scenen til store bifald. Den aldrende skik-

FOTO: ANDREAS BANDAK
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in the Arab Uprisings”, special issue of Middle 
East Critique vol. 26, issue 3.

kelse, der er en hyppig forfatter og deltager 
i tv-programmer om religiøse og kulturelle 
emner, forestod en trademark-tale, hvor han 
omtalte de fredelige og kordiale relationer, 
der skulle eksistere i Syrien, en situation, der 
skulle være særlig syrisk i en ellers uropla-
get region. Zahlawi betonede det universelle 
budskab om fred på jord mellem kristne såvel 
som muslimer. Han takkede det syriske præ-
sidentpar for dets rolle i nationens liv; for den 
stabilitet, der gør livet muligt at leve og den 
syriske enhed farbar. 

Disse affektive overtoner udtrykker meget 
fint, hvordan den kristne minoritet villigt så 
sig selv som en central aktør på den natio-
nale scene i årene op til 2011. De kristne så 
netop sig selv som havende en rolle på den 
nationale scene, og julens glade budskab 
kunne her referere såvel til denne form for 
nationale enhed, at den syriske nation skulle 
rumme muligheden for alle, på samme måde 
som den også markerede en specifik kristen 
ramme. Dette blev kun yderligere forstær-
ket af, at Zahlawi officielt i sommeren 2009 
blev tildelt nationens fortjenstmedalje for sit 
virke. Tildelingen af fortjenstmedaljen foregik 
i præsidentpaladset og findes i en velprodu-
ceret Youtube-video. Her ankommer koret i 
Mercedes-busser og synger for præsident-
fruen, der lovpriser korets og Zahlawis virke 
for at være af national betydning. Sluttelig 
viser videoen koret synge nationalhymnen 
humat al-diyar, hjemlandets vogtere. Her synes 
nationen at blive bevogtet og beskyttet af dets 
borgere, hvilket står i skærende kontrast til 
det autoritære systems virkelighed. Videoen 
blev således anvendt i forbindelse med fakhr 
baladi-kampagnen, kampagnen for national 
stolthed, og det på en måde, hvor mange 
kristne skulle føle, at deres rolle ikke blot var i 
nationens periferi, men i dens center.

Hvad så nu? Hvor står kristne så i dagens 
syriske landskab? Julen er i hvert fald ikke 
længere på samme måde en markør for 
fælleshed. I takt med, at konflikten i Syrien 
gik fra at være mere bredt folkelig til at blive 
mere og mere religiøst indekseret, så har man 
også set en anden og ny opfattelse af religiøse 
fejringer, også de, der kunne være fælles 
tidligere. Julen bliver af flere konservativt ori-
enterede muslimer set som en mere kristen 
fejring. Blandede områder, der før kunne ses 
dekoreret op til jul, har nu mange steder ikke 
samme grad af udsmykning. Og mange kristne 
i Syrien fejrer nu julen på en mere stille og 

indadvendt måde end tidligere. Her ses også 
en påvirkning fra en aktør som Islamisk Stat, 
der har angrebet kirker og fejringer, der 
følgelig mange steder er blevet nedtonet og 
omgærdet med frygt. Blandt kristne bliver 
julen dermed en fejring, der nu i højere grad 
handler om at befæste en sårbar situation 
som minoritet, og det som kristne, og hvor det 
at være borgere i nationen står som et åbent 
spørgsmål. Julen bliver dermed mere religiøs, 
ikke mindre. Og det folkelige bliver præget 
af mere religiøse tydninger. Det er derfor 
symptomatisk, at biskop George III Laham og 
andre centrale præster i disse år udsteder 
skrivelser, hvor man nøder kristne til ikke at 
forlade regionen, men at sørge for dens ved-
varende kristne islæt. Denne rolle i nationens 
liv, og i det hele taget hvilken nation, Syrien 
er og vil være for eftertiden, er der få, der for 
alvor kan forudsige. Sikkert er det, at påsken 
derfor i disse år igen bliver trukket frem som 
den centrale begivenhed, idet den rammesæt-
ter lidelsen og smerten, nok så meget som 
opstandelsen. Netop denne form for lidelse 
og smerte rammer en tone, som kristne kan 
genkende, nu hvor kirker og kristne byer i 
dele af Syrien og Irak er lagt øde og skændet. 
Mange kristne har derfor set gennem fingre 
med de ekstreme uhyrligheder, som regimet 
har stået for, hvilket samtidig risikerer at stille 
den kristne minoritet yderligere sårbart for 
den tid, der må følge efter den nuværende 
tragedie. 

Elias Zahlawi (yderst til ven-
stre i billedet) tildeles af Asma 
al-Assad en fortjenstmedalje 
ved en større ceremoni i præ-
sidentpaladset. 

FOTO: YOUTUBE
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Det Unge Akademi arbejder inden for 
tre kerneområder: forskningspolitik, 
forskningsformidling og tværvidenskabeligt 
samarbejde. Det er inden for disse områder, vi 
mener, at Det Unge Akademi kan gøre en forskel.
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31
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FORMIDLINGS-
UDVALGET 2017
Formidlingsudvalget har budt tre nye medlem-
mer velkommen i efteråret 2017. Det drejer sig 
om biologerne Signe Normand og Knud Jøns-
son samt matematikeren Niels Martin Møller. 
De er klar til at styrke forskningsformidling 
i Danmark sammen med udvalgets siddende 
medlemmer: Andreas Bandak fra komparative 
kulturstudier, biofysiker Liselotte Jauffred, 
Elisenda Feliu fra matematik, biolog Hussam 
Nour-Eldin, Anne Katrine de Hemmer Gudme 
fra teologi, populationsgenetiker Ida Moltke 
samt Thomas Just Sørensen og Nina Lock, der 
er kemikere.

Størstedelen af formidlingsudvalgets medlem-
mer er tiltrådt i 2016 eller 2017, hvilket betyder, 
at udvalget har en række nye initiativer i stø-
beskeen. I en tid, hvor videnskab og fake news 
spredes lynhurtigt via de sociale medier, vil 
udvalget fokusere på videnskabsformidling for 
det brede publikum med fagligheden i fokus. 
Formidlingsudvalget vil i de kommende år 
producere en række webforedrag, hvor danske 
forskertalenter præsenterer deres videnskab. 
Derudover vil vi undersøge interessen for 
etableringen af en formidlingskonkurrence, 
hvor elever på ungdomsuddannelserne kan 
indsende videopræsentationer baseret på eget 
projektarbejde. Sidst men ikke mindst er For-
midlingsudvalget i gang med at undersøge, om 
der i lighed med det populære arrangement 
Vin & Videnskab (se s. 35) inden for natur- og 
sundhedsvidenskabelig forskning, er interesse 
for at lave et arrangement for det brede publi-
kum inden for humanistisk og samfundsviden-
skabelig forskning i København og Aarhus.

FORSKNINGS-
FORMIDLING

FOTOS: DET UNGE AKADEMI
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Det er i år fjerde gang, vi afholder Videnskabs-
klubben – et videnskabeligt læringsinitiativ, 
der udspringer af Formidlingsudvalgets ar-
bejde i DUA. Videnskabsklubben er bygget op 
omkring et frivilligt mentorsystem, hvor ældre 
elever er mentorer for yngre elever. Gennem 

Formidling handler ikke bare om at dele viden. 
Det handler om at vække noget; at få folk til at 
flytte sig. Vi får fat i folk, hvor der er brug for 
det, og arbejder målrettet, der hvor vi kan gøre en 
forskel. Det Unge Akademi viser med relevante og 
nyskabende formidlingsinitiativer, at vi er en vigtig 
stemme i dansk forskningsformidling.

et 7-ugers program prøver de kræfter med 
forskning og det at tænke som en forsker. 
Elever fra 4. og 5. klasse kaldes miniforskere. 
Elever fra 7.-9. klasse kaldes juniormentorer, 
og elever fra gymnasiet kaldes seniormento-
rer. Med ingen voksne eller lærere til stede 
skabes et helt unikt læringsmiljø.

I 2017 har Videnskabsklubben inspireret ca. 
400 elever gennem vores programmer om 
primatologi og mikrober. Det helt nye program 
om mikrobernes verden, foranstaltet af tidli-
gere DUA-medlem Tais W. Dahl i samarbejde 
med Søren Overballe-Petersen, Andreas 
Kelager og Statens Naturhistoriske Museum, 
er blevet afprøvet for første gang i år. Der blev 
i år afholdt en mentor-workshop med overnat-
ning på Zoologisk Museum, hvor mentorerne 
lærte hinanden at kende, gennemgik pro-
grammerne og fik et indblik i, hvad det vil sige 
at være mentor.

Videnskabsklubben blev i 2017 etableret som 
en selvstændig forening med egen bestyrelse. 
Bestyrelsens formand er tidligere rektor for 
Herlufsholm Skole, Klaus Eusebius Jakobsen. 
Han har med sine mere end 20 år som rektor 
ved Herlufsholm en solid erfaring med uddan-
nelse og talentudvikling. Det Unge Akademi 
er repræsenteret i bestyrelsen ved næstfor-
mand fysiker Nikolaj Zinner. Herudover sidder 
som bestyrelsesmedlemmer fysiker Anja C. 
Andersen, hjerneforsker Peter Lund Madsen, 
molekylærbiolog Poul Nissen og advokat Jan 
Bjerrum Bach.

FOTOS: FREDERIK W. N.TEGLHUS & ANDERS D. JORDAN, STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM

VIDENSKABSKLUBBEN – FRA DUA FORMIDLINGS-
PROJEKT TIL SELVSTÆNDIG FORENING 
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Videnskabsklubben planlægger at udvide 
yderligere i de kommende år ved at engagere 
bl.a. flere kommuner, gymnasier, politikere, 
ambassadører og forskere. Der skal igen i år 
lyde en særlig tak til Lundbeckfonden, der 
har troet på Videnskabsklubben fra første 
færd. De har i år manifesteret deres støtte i 
en flot bevilling på knap 5 mio. kr. til Viden-
skabsklubbens videre udvikling og virke. Også 
tak til vores samarbejdspartnere samt vores 
kollegaer fra DUA for en fantastisk opbakning 
samt interesse i projektet. 

PH.D.-DAGEN – 
GODE RÅD TIL EN 
FREMTIDIG AKA-
DEMISK KARRIERE
Torsdag den 11. maj 2017 inviterede DUAs 
formidlingsudvalg traditionen tro til en 
karrieredag for ph.d.-studerende. I år blev 
arrangementet holdt i København i de fine 
lokaler i Videnskabernes Selskab. Omkring 
firs deltagere fra hele landet var mødt op til 
det overtegnede arrangement for at modtage 
gode råd til planlægningen af deres karriere 
efter ph.d.-uddannelsen.

Formiddagsprogrammet startede med, at 
Flemming Besenbacher, der er formand for 
Carlsbergfondet, gav nogle generelle råd til 
valg af karrierevej og til hvad der kræves, 
hvis man stræber efter en karriere som 
forsker på et dansk universitet. Dernæst gav 
Dorthe Gert Simonsen, formand for Det Frie 
Forskningsråd for Kultur og Kommunikation, 
en virkelig god guide til, hvilke midler der 
kan søges til postdocs i Det Frie Forsknings-
råd, og hvordan man skriver en god ansøg-
ning. Efterfølgende gav Klaus Ammitzbøll 
fra Innovationsfonden et overblik over de 
midler, der kan søges til erhvervspostdocs 
i Innovationsfonden, og han redegjorde for 
de fordele, der er forbundet med at være er-
hvervspostdoc i forhold til direkte at ansøge 
om et job i det private erhvervsliv. Endelig 
sluttede Søren Rud Keiding formiddagen af 
med det underholdende og dejligt konstruk-
tive foredrag med titlen ”Career planning by 
misbehaving?”.

I frokostpausen var der afsat tid til, at de 
ph.d.-studerende kunne snakke med hinan-
den, de tre arrangører fra DUA (Nina Lock, 
Rikke Schmidt Kjærgaard og Ida Moltke) og 
nogle af formiddagens foredragsholdere. 
Resultatet var en livlig samtale henover smør-
rebrød og sodavand.

Efter frokosten stod programmet på person-
lige karriereberetninger fra unge forskere, 
indledningsvis af Katrine Skeby, der efter 
en postdoc i USA valgte et job i det private 
erhvervsliv. Og derefter fulgte foredrag af tre 
DUA medlemmer, Anne Katrine de Hemmer 
Gudme, Birgitte Kornum og Hussam Nour-
Eldin, som hver især levende fortalte om vejen 
til deres nuværende forskerstilling. Alle fire 
gav desuden råd, som de ville ønske, de selv 
havde fået som ph.d.-studerende. Efter de fire 
både underholdende og lærerige eftermid-
dagsforedrag var der til afsat tid til diskus-
sion, spørgsmål, evaluering og fri snak. 

Et råd, der gik igen i stort set alle foredrag, 
handlede om vigtigheden af at rejse ud og prøve 
at forske uden for Danmark, hvis man vil have 
en karriere på et dansk universitet. Det var 
et budskab, de ph.d.-studerende ikke virkede 
udpræget begejstrede for. Det rejste en række 
spørgsmål om, hvorledes et job som postdoc 
i udlandet kan kombineres med familieliv, 
økonomisk såvel som socialt. I DUA mener vi, 
at en debat som denne bekræfter vigtigheden 
af arrangementer om karrierevejledning.

NOVEMBER-
SEMINAR - 
PERSONLIGHEDS-
TYPER OG 
REFLEKSION

Som åbning på DUAs novembermøde 2017 
havde Formidlingsudvalget arrangeret et tema 
om personlighedstyper som refleksionsværk-
tøj. Formålet var at belyse, hvorledes forskel-
lige personer ikke nødvendigvis oplever eller 
opfatter den samme situation på samme vis. 
Ikke alene kan en sådan bevidsthed om vore 
forskelligheder måske føre til større tolerance 
professionelt blandt samarbejdspartnere såvel 

FOTO: DET UNGE AKADEMI
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som privat i familielivet, men det kan muligvis 
også bruges som et refleksionsværktøj i vores 
daglige vejledning af studerende. Formidlings-
udvalget havde inviteret Rikke Louise Meyer, 
der er biolog ved Interdisciplinary Nanoscience 
Center (iNANO) på Aarhus Universitet. Hun har 
erfaring med at bruge personlighedstests som 
værktøj i forbindelse med sin daglige vejled-
ning af ca. 20 studerende.

I løbet af det to timer lange seminar diskute-
rede vi personlighedstyper baseret på Jungs 
16 personlighedstyper. Vi belyste forskelle 
og ligheder mellem forskellige stereotyper 
ved først at gennemgå de fire parametre, 
Jungs personlighedsprofiler er baseret på: (1) 
Energy: Introvert versus extrovert, (2) Per-
ception: sensing versus intuition, (3) Decision: 
Thinking versus feeling og (4) Lifestyle: Judging 
versus perceiving. Disse forskelle blev forsøgt 
illustreret igennem små øvelser for DUA-
medlemmerne, der blev inddelt i grupper 
baseret på resultatet af en personlighedstest, 
de havde taget inden mødet.

Resultaterne af DUA-medlemmernes person-
lighedstyper blev kort gennemgået af Nina 
Lock, og det var ikke uden en vis undren, at der 
på basis af en simpel test var en stærk indika-
tion af, at visse personlighedstyper er kraftigt 
overrepræsenteret i DUA. Kan DUA-medlem-
mernes personlighed delvist være styret af 
deres profession, eller er det personligheden, 
der driver en person til at blive forsker?

Der var en god stemning under seminaret, og 
uanset om det er et værktøj, man kan bruge 
til dagligt, skulle temaet gerne have ført til 
refleksion over, at vores ord og handlinger i 
vores daglige virke kan opfattes meget for-
skelligt af forskellige personer. 

VIN & VIDENSKAB 
– FORSKNINGS-
FORMIDLING PÅ 
MUSEUM
For andet år i træk var DUA på programmet 
for Vin & Videnskab, en foredragsrække, 
der arrangeres af Statens Naturhistoriske 
Museum på Københavns Universitet. Onsdag 

d. 22. november blev sidste års succes genta-
get, idet seks DUA-medlemmer holdt oplæg 
om deres forskning under titlen Fremtidens 
Frontforskere 2. Arrangementet med ca. 180 
deltagere fandt sted på Geologisk Museum og 
blev udsolgt på mindre end en time. ’

Aftenen blev indledt med foredraget Når 
immunforsvaret angriber raske hjerneceller, 
hvor søvnforsker Birgitte Kornum præsente-
rede sin vej til forskning inden for søvnsyg-
dommen narkolepsi type 1. Derefter fulgte 
oplægget Mørket i Genesis af fysiker Mads 
Toudal Frandsen. Han introducerede tilsku-
erne til partikelfysikkens komplekse verden 
igennem sit foredrag om mørkt stof. Fra 
mørket bevægede vi os over mod lyset i fore-
draget Lyset driver kemien: når sollys bruges 
til syntese, som blev præsenteret af kemi-
ker Nina Lock. I foredraget fremlagde hun, 
hvorledes sollys kan bruges til fremstilling af 
fx brændstof. Efter pausen holdt fysiker Sune 
Lehmann oplægget Matematikken bag sociale 
netværk, der gav et fascinerende og under-
holdende indblik i matematikken bag alt fra 
broer til sociale netværk. En anden type data 
udgør kernen i populationsgenetiker Ida 
Moltkes forskning inden for DNA. I foredraget 
Vores DNA er en guldgrube af viden om men-
neskets historie, evolution og sygdomme, fik 
publikum et spændende indblik i, hvad vi kan 
lære ud fra menneskets arvemateriale om fx 
risikoen for diabetes. Visualiseringsforsker 
Rikke Schmidt Kjærgaard stod bag aftenens 
finale med den personlige og rørende beret-
ning Billeder af en dræber: hvordan kunstne-
risk metode kan hjælpe os i bakterieforskning. 
Med beretningen blev publikum indviet i den 
visuelle præsentation af bakterien Strep-
tococcus pneumoniae. Rikke Kjærgaard 
afsluttede aftenen med en præsentation af 
det succesfulde formidlingsprojekt Viden-
skabsklubben.

Det var fantastisk at se DUA-medlemmerne 
fortælle om deres forskningsfelter. Fore-
dragene blev krydret med eksperternes 
personlige anekdoter om deres vej til en 
forskningskarriere og de oplevelser og valg, 
der er fulgt med.

Øverst: 
Rikke Louise Meyer gæstede 
novemberseminaret og talte 
om sin brug af personligheds-
test som refleksionværktøj 
ved vejledning af studerende. 

Nederst: 
Det Unge Akademi gæstede 
foredragsrækken Vin og Vi-
denskab på Statens Natur-
historiske Museum, hvor de 
gav smagsprøver på deres 
forskning.
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FORSKNINGS-
POLITIK
Det Unge Akademis 
Forskningspolitiske Udvalg er 
den del af Det Unge Akademi, 
der beskæftiger sig med de 
politiske og økonomiske rammer 
og problemstillinger, som har 
indflydelse på yngre forskeres virke 
i Danmark. 

I udvalget foregår en stadig diskussion af de 
omstændigheder og vilkår, som unge forskere 
er underlagt på de danske universiteter og læ-
reanstalter samt mulighederne for opbygning 
af den uddannelse, rekruttering og fastholdel-
se af yngre forskere, som udgør grundpillen 
for fremtidig forskning i Danmark. Vi arbejder 
med andre ord med tiltag, der forbedrer og 
sikrer den ypperste kvalitet i både forskning 
og undervisning.

GOD FREMTIDIG 
FORSKNING 
KRÆVER 
LØSNINGER I DAG
Efter Esben Lunde Larsen (V) og Ulla Tørnæs 
(V) blev Søren Pind (V) den tredje minister 
inden for 2 år til at overtage roret i Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet. På trods 
af skiftende vinde i ministeriet har Det Unge 
Akademi bibeholdt sin gode kontakt med 
ministeriet og departementet. I maj mødtes 
repræsentanter fra Det Unge Akademi og 
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balancen mellem kvalitet i uddannelserne og 
det stigende krav om mere afrapportering. 
Det er andet år i træk, at Det Unge Aka-
demi inviteres indenfor i Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. Denne kontinuitet 
understreger, at vi i øget grad bliver hørt og 
vi håber, at dette på sigt er med til at styrke 
opbygningen af uddannelse, rekruttering 
og fastholdelse af yngre forskere. Det Unge 
Akademi vil også fremover velvilligt bidrage 
med perspektiver på nogle af de fremtidige 
problemstillinger inden for forsknings- og 
uddannelsespolitik, hvad end det omhand-
ler elite-begrebet, måling af forskningens 
gennemslagskraft, eller fremtidige tiltag i 
forhold til uddannelse af nye forskere.

Videnskabsklubben med ministeren for at 
fremlægge og diskutere vores tanker om de 
mest presserende strukturelle problemer 
inden for forskningsbevillingslandskabet, 
heriblandt: tørken i forskningsbevillinger til 
forskningsledere på vej til at blive etablerede 
topforskere (også omtalt som timeglasproble-
matikken), de lave succesrater for bevillinger 
fra Danmarks Frie Forskningsfond samt 
inflationen i store bevillinger på bekostning af 
mindre bevillinger. 

Tendensen hen imod store bevillinger, som 
typisk udloddes til etablerede topforskere, 
har indsnævret finansieringsmulighederne for 
yngre forskere over postdoc-niveau. Konse-
kvensen er, at yngre forskere får svært ved 
fortsat at skabe nye resultater, og i værste 
fald må fravælge den akademiske forsknings-
karriere. Dermed mister Danmark unge talen-
ter i det vitale mellemlag, og det indsnævrer 
den diversitet, af hvilken fremtidens forskning 
skal vokse frem. ”Fremtidsministeren” Søren 
Pind greb og returnerede straks bolden ved at 
efterspørge tilrettelagte forslag fra Det Unge 
Akademi om, hvordan det offentlige finan-
sieringssystem kunne ændres for at imøde-
komme de omtalte problemer. Efter drøftelser 
i Det Unge Akademis Forskningspolitiske 
udvalg fremsendte vi vores løsningsforslag. 
Specifikt påpegede vi, at man kunne lade for-
skerens ph.d.-alder indgå mere aktivt i ansøg-
ningsevalueringen, fx ved at ændre instrukser 
til forskerne, som bedømmer ansøgningerne. 
En anden løsning kunne være at oprette et nyt 
fast virkemiddel specifikt målrettet forskerne 
i mellemlaget. For eksempel mod tidlige 
lektorer som har modtaget deres ph.d.-grad 
for mere end syv år siden og maksimalt 12 
år siden (jf. European Research Council’s 
Consolidator virkemiddel). (Med glæde kan vi i 
skrivende stund konstatere, at en af de største 
danske private fonde netop har indført et 
sådant virkemiddel.) Derudover påpegede vi, 
at man er nødt til at støtte den nye generations 
idéer med mindre og flere bevillinger for at 
sikre en naturlig strøm af de største talenter 
til det øverste lag i dansk forskning. Dette er 
synspunkter, som daværende medlem Tine 
Jess også pointerede på Folkemødet på Born-
holm i et arrangement med Danmarks Frie 
Forskningsfond. 

I november var rådet blevet indkaldt til møde 
med departementschef, Agnete Gersing, for 
at diskutere ovennævnte kerneudfordringer, 
samt kvaliteten af ph.d.-uddannelsen og 

Medlemmer af Det Unge Aka-
demi havde i januar foretræde 
for Folketingets Uddannel-
ses- og Forskningspolitiske 
Udvalg, for at introducere dem 
til ideen om en politiker-
forsker-praktikordning.

FOTO: DET UNGE AKADEMI
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GENSIDIG 
FORSTÅELSE 
MELLEM 
FORSKERE OG 
POLITIKERE 
FREMMER 
DIALOGEN
I det Forskningspolitiske Udvalg bestræber vi 
os på at bevare den gode kontakt med uddan-
nelses- og forskningsordførerne på Christi-
ansborg. I foråret havde vi besøg af tidligere 
Uddannelsesminister og nuværende formand 
for Folketingets Uddannelses- og Forsknings-
udvalg Christine Antorini (S). Antorini deltog i 
vores maj-møde for blandt andet at diskutere 
effekten af reformer på uddannelsesområdet 
og ph.d.-uddannelsen. For at udvide kontakten 
til uddannelses- og forskningsordførerne på 
Christiansborg og fremme deres forståelse af 
de ofte hårde vilkår yngre forskere arbejder 
under, sendte Det Unge Akademi få måneder 
senere en deputation til Uddannelses- og 
Forskningsudvalget for at forelægge vores 
ide om at skabe en såkaldt forsker-politiker-
praktikordning. Vi inviterede medlemmerne af 
Folketingets Uddannelses- og Forskningsud-
valg til at deltage i vores hverdage på univer-
siteterne og lagde samtidig op til at politikerne 
efterfølgende gerne måtte følge invitationen 
op med en indbydelse til medlemmerne af Det 
Unge Akademi om at følge dem en dag på deres 
hjemmebane. Ideen blev varmt modtaget og 
kort tid efter var Christine Antorini som den 
første politiker ude hos Tine Jess på Bispebjerg 
hospital. Sidenhen har flere andre politiker 
takket ja til at deltage. Bl.a har Sofie Carsten 
Nielsen (R) været på besøg på Syddansk Uni-
versitet, hvor hun blev taget godt imod af DUAs 
Casper Sylvest og Anders Engberg-Pedersen. 
Det samme har Jens Henrik Thulesen-Dahl, 
som fulgte Mads Toudal Frandsen. Tune Pers 
og Birgitte Kornum har været på besøg hos 
Mette Reissmann (A) og Alternativets Pernille 
Schnoor har været på RUC hos Mikkel Bille og 
Kristine Niss. Ordningen har allerede nu været 
en succes, og vi håber på at kunne videreføre 
denne gennem de næste år. 

Rune Heiberg Hansen fra 
Danmarks Akkredite-
ringsinstitution og Char-
lotte Rønhof fra Dansk 
Industri har begge gæstet 
DUA for at diskutere kva-
litet i uddannelserne.

Pernille Schnoor (AL) 
besøger RUC.

DUAs Birgitte Kornum 
på besøg hos Mette 
Reissmann (A) på Christi-
ansborg.
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KVALITET OG 
ADMINISTRATION I 
UDDANNELSERNE
I 2016 begyndte Det Unge Akademi at involvere 
sig i debatten om ph.d.-uddannelsens rolle, 
såvel som administrative belastning, på 
universiteterne. I det forgange år har vi atter 
gjort opmærksom på, at forskningstiden for 
den ph.d.-studerende – som med rette er 
tænkt at være kernen i en forskeruddannelse 
– er kompromitteret: kurser svarende til et 
halvt årsværk og undervisning løber typisk op 
i et helt års arbejde. Tilbage bliver to års tid 
til at forske (og udlandsophold), hvilket ikke 
modsvarer de tre og fire år uafbrudt forsk-
ningstid, man fx har i England og USA. Derud-
over er kvaliteten i kursusudbuddet, særligt 
inden for de mindre felter, sjældent på højde 
med det niveau, der er at finde i den forskning, 
ph.d.-kandidaterne bedriver. Derfor mener 
vi, at man burde slippe ph.d.-uddannelsen fri 
i videst muligt omfang – dette kan du læse 
mere om på side 40-41, hvor vi genoptrykker 
den kronik, medlemmer af Det Unge Akademi 
publicerede i Altinget tidligere på året1.

Vores kritik af ph.d.-uddannelsen viste sig at 
stå i kontrast til Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets rapport om ph.d.-uddannelsens 
kvalitet og relevans2. Derfor inviterede vi 
Anita Damsgaard Jensen og Line Bækgaard 
fra ministeriets ph.d.-analysegruppe ind til 
vores marts møde for at fremlægge hoved-
punkterne fra rapporten, som både er opti-
mistisk med hensyn til ph.d.-uddannelsens 
kvalitet og den såvel privat- som samfunds-
økonomiske investering, der er forbundet med 
det massivt øgede optag. Den efterfølgende 
debat kom blandt andet til at handle om det 
uhensigtsmæssige i, at op mod en tredjedel 
af de ph.d.-studerende ikke ser relevansen af 
flere af delelementerne i uddannelsen. Når vi 
skuer ud over Ph.d.-uddannelsen, så mener vi, 
at kvaliteten af uddannelserne på de danske 
universiteter er under pres grundet de årlige 
nedskæringer på 2% og en stigende tendens 
hen imod øget afrapportering. Som Det Unge 
Akademis medlemmer Karen Gram-Skjol-
dager og Peter Dalsgaard, nævner i deres 
indlæg i Altinget,3 så har universiteterne øget 
kravene omkring dokumentation og afrap-
portering af kvalitet. Underdirektør i Dansk 
Industris Afdeling for Forskning, Uddannelse 

1
https://www.altinget.dk/forskning/artikel/
unge-forskere-slip-phd-uddannelsen-fri

2
https://ufm.dk/publikationer/2017/
ph-d-uddannelsens-kvalitet-og-relevans

3
https://www.altinget.dk/forskning/artikel/
det-unge-akademi-svaert-at-faa-bedre-
undervisning-i-disse-sparetider

4
https://www.altinget.dk/forskning/artikel/
undervisere-her-er-de-fem-stoerste-
problemer-med-studenterevalueringer

og Mangfoldighed, Charlotte Rønhof, under-
stregede, i løbet af sit oplæg på vores oktober 
møde, at det markant øgede optag sammen 
med faldende bevillinger per studerende går 
ud over kvaliteten. Rønhof talte derudover for 
en systematisk tilbagemelding fra universite-
ter til gymnasierektorer med påtale om mang-
lende basale kvalifikationer og efterspurgte 
løft af uddannelseskvalitet ved blandt andet 
at forbedre metoderne til at måle kvalitet. Det 
Unge Akademi har diskuteret værdien i en af 
de mest dominerende måder at måle kvalitet, 
nemlig standardiserede studenterevaluerin-
ger. I en artikel i Altinget viser medlemmer, 
hvorledes studentertilfredshed misforstås for 
læring, hvor evalueringer kan have modsat-
rettede konsekvenser med sænket niveau 
til følge4. For at dykke længere ned i denne 
problemstilling, havde vi på Det Unge Akade-
mis efterårsseminar et oplæg af Rune Heiberg 
Hansen fra Danmarks Akkrediteringsinstitu-
tion. Dette blev fulgt op af meget gode indle-
dende diskussioner omkring balancen mellem 
kvalitet og afrapportering samt omtalte 
indlæg i Altinget, og vi forventer, at dette emne 
også vil optage os i det kommende år. 

MARCH FOR 
SCIENCE
Sidst men ikke mindst, så deltog mange af 
Det Unge Akademis medlemmer i ”March 
for Science”, som afholdtes den 22. april i 
flere hundrede byer verden over, heriblandt 
København og Aarhus. Science March er med 
arrangørernes egne ord: en global hyldest til 
videnskaben og et opråb om at værne om det vi-
denskabelige samfund og vor planet. Med disse 
ord lukker vi dette års forskningspolitiske 
kapitel og ser frem til det næste.
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konkurrerer danske ph.d.-studerende med 
fagfæller fra hele verden om eftertragtede jobs 
i industri- og forskningsverdenen. Her er det i 
deres klare interesse at have tid til at udvikle 
deres forskning og opnå resultater, der kan 
gøre dem konkurrencedygtige. 

Den gældende ph.d.-bekendtgørelse af 
1. september 2013 har det rette sigte, og 
indeholder kun få specifikke krav til en 
ph.d.-uddannelse. Forløbet er primært 
et forskningsarbejde, der skal strække 
sig over 3 år, og som skal indeholde 
uddannelseselementer/kurser svarende til 
½ års arbejde. Den enkelte studerende skal 
desuden gøre sig vigtige erfaringer inden for 
bl.a. vidensformidling, men forløbets primære 
formål er forskning og uddannelse i forskning. 
Det 3 år lange forløb udmunder i en ph.d. 
afhandling, der ved en positiv bedømmelse 
resulterer i tildeling af ph.d.-graden. Man 
kunne således forvente, at alle ph.d. studerende 
siden 2013 har brugt 2½ år på forskning, men 
sådan er den virkelighed, der møder den 
enkelte ph.d.-studerende, alt for sjældent. 

UNDERVISNING FREM FOR FORSKNING 
Virkeligheden for de fleste ph.d.-studerende 
er, at de forventes at bruge op til ½ år på at 
undervise bachelor- og kandidatstuderende. 
Dette kan både ske i kurser, der er relevante 
for deres forskningsforløb, men også 
som undervisningsassistenter på store 
førsteårskurser, langt fra den specialiserede 
forskning i ph.d.-forløbet. For de ph.d.-
studerende, der har ambitioner om at blive 
universitetsforskere, er dette ofte lærerige 
forløb. Men mange af de ph.d.-studerende 

I dag afholdes en konference som opfølgning på 
analysen, der på sin vis er kulminationen på den 
voldsomme udvikling, som ph.d.-uddannelsen 
har undergået de sidste tyve år. Dette store 
arbejde vil forhåbentlig resultere i en revidering 
af det nuværende system, som fra vores 
perspektiv ikke er tilfredsstillende, hverken 
set fra de ph.d.-studerendes, vejledernes eller 
universiteternes synspunkt. 

Vi er medlemmer af Det Unge Akademi, som 
er en selvstændig enhed under Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab, og som 
består af 34 unge forskere. I DUA har vi som 
vejledere ph.d.-systemet inde på livet hver dag, 
og vi har indgående kendskab til den praktiske 
udmøntning af det nuværende aftalekompleks 
på ph.d.-området. Vi oplever dagligt, her flere år 
efter den seneste reform af ph.d.-uddannelsen, 
at den enkelte ph.d.-studerende sidder fast i et 
uhensigtsmæssigt og rigidt system, der tager 
tid fra den forskeruddannelse, som er ph.d.-
forløbets fokus. Det går ud over den enkelte 
ph.d.-studerende og samfundet, at tiden til 
forskning og fordybelse i stedet bruges på 
administration samt opfyldelse af undervisning 
og uddannelsesforpligtelser med svingende 
relevans. Især da det danske ph.d.-studium i 
forvejen har kort tid til forskning. Sammenlignet 
med eksempelvis de amerikanske ph.d.-
studerende, der ofte har 4 års uafbrudt 
forskningstid, og ph.d.-studerende i Oxford, der 
bruger alle 3 år af deres studium til at forske, 
er de danske ph.d.-studerende dårligt stillet 
med maksimalt 2 års forskningstid.

Forskningsverdenen er i høj grad 
internationaliseret, og efter endt uddannelse 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 3. 
marts offentliggjort resultatet af en nyligt afsluttet 
analyse af den danske ph.d.-uddannelse. 

SLIP PH.D.-UDDANNELSEN FRI 

KRONIKKEN ER OFFENTLIGGJORT PÅ ALTINGET.DK DEN 20. JUNI 2017THOMAS JUST 
SØRENSEN, 
RASMUS BJØRK, 
NIKOLAJ THOMAS 
ZINNER, 
PETER DALSGAARD, 
KRISTINE NISS, 
LISELOTTE JAUFFRED 
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gør ikke karriere ved universitetet, dels fordi 
mange ønsker en anden karrierevej, dels 
fordi der med den store vækst i ph.d.-optaget 
uddannes langt flere, end der er faste jobs til på 
universiteterne. Derfor kan ph.d.-studerende 
i en del af deres forskeruddannelse udgøre 
en billig arbejdskraft, der igennem den gamle 
ph.d.-bekendtgørelse af 14. januar 2008 er 
blevet en naturlig del af universitetssystemet. 

Tidligere har der været tale om pligtarbejde, 
reelt et privilegium, hvor den enkelte ph.d.-
studerende fik mulighed for at forlænge 
det dengang 2½ år lange ph.d.-forløb 
med ½ års ansættelse på universitetet, 
typisk som underviser. At der er tale om et 
privilegium fremgår tydeligt af den nuværende 
overenskomst, hvor pligtarbejdet er indskrevet. 
Historisk gav det mening, men med den 
nuværende lovgivning kan privilegiet blive 
til en klods om benet for den enkelte ph.d.-
studerende og for ph.d.-systemet som sådan, 
da det 3-årige forskningsforløb beskrevet i 
bekendtgørelsen dermed er reduceret med 
et ½ år. Kombineret med kravet om ½ års 
kursusarbejde, er den effektive forskningstid 
reduceret til 2 år. 

Det skaber et praktisk dilemma, når de 
fleste universiteter påregner, at hver ph.d.-
studerende bidrager med ½ årsværk til 
undervisningen. Med den store forøgelse 
af eksternt finansierede ph.d.-studerende 
kan der være tale om, at finansieringskilder 
uden for universitetet, eksempelvis fonde 
og forskningsråd, betaler for en del af 
universiteternes undervisningsaktivitet. 
Nogle institutioner imødekommer dette ved 
at medfinansiere ph.d.-stipendier i et omfang, 
der modsvarer undervisningsforpligtelsen. 
De store fonde, der støtter forskningen, 
bør tages i ed, såfremt praksis om ½ års 
undervisningsforpligtelse skal opretholdes. 
Det skævvrider desuden opgørelsen over, hvor 
mange midler Danmark bruger på forskning, 
hvis en væsentlig del af de bevilgede ph.d.-
midler i praksis bruges på undervisning i stedet 
for på forskning. Det vil givetvis stadig være 
muligt for de ambitiøse ph.d.-studerende, som 
ønsker at opbygge undervisningskompetencer, 
at få tildelt sådanne opgaver. Men det skal være 
frit for den enkelte. 

KURSUSAKTIVITET 
Uddannelseselementet i den nuværende ph.d.-
bekendtgørelse skal svare til ½ årsværk. Det er 
helt på sin plads at sikre forskningsuddannelse 

for de ph.d.-studerende, men man kan sætte 
spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige 
i bekendtgørelsens rigide krav om ½ års 
uddannelse. Mange ph.d.-studerende bliver 
med dette krav nødt til at tage kandidatkurser 
for at nå den satte kvote. Da ph.d.-forløb i dag 
er så specialiserede, kan det være vanskeligt 
eller umuligt at vælge relevante kurser nok. 
Derfor kan ph.d.-studerende bl.a. få merit for 
andre aktiviteter, fx. konferencedeltagelse og 
organisering af forskningsworkshops - men 
en ideel ph.d.-uddannelse bør fokusere på 
forskning og uddannelse i forskning i så høj 
grad som muligt. Derfor opfordrer vi til at sætte 
de ph.d.-studerende fri. Såfremt en ph.d.-
studerende har brug for at tage kurser, skal de 
selvfølgelig kunne gøre det i det omfang, det er 
nødvendigt for dem. En mere hensigtsmæssig 
model kunne derfor være at give ret til ½ års 
uddannelse, men ikke opstille det som et krav. 

FRIHED FOR DE PH.D.-STUDERENDE 
Vi i Det Unge Akademi mener, at en øget 
frihed i systemet ikke kun vil være til gavn for 
den enkelte ph.d.-studerende, men også for 
universiteterne. Selv om ph.d.-bekendtgørelsen 
kræver, at der laves en plan for ph.d.-forløbet, 
og at der følges op på denne plan, kan dette 
give en unødvendig sammenblanding af 
bureaukratiske styringsmekanismer og 
akademisk kvalitetskontrol. Ved at sætte de 
ph.d.-studerende fri, vil man kunne reducere 
de krav om rapportering, som både studerende 
og vejledere bruger megen tid på i dag. Ph.d.-
skolerne har en rimelig forventning om at 
dokumentere opfyldelse af målsætninger, 
men rigide regler for dokumentation og 
afrapportering kan være en hæmsko for det 
overordnede formål med forskeruddannelsen. 
Der er en del tid at spare på den konto – tid som 
for den enkelte ph.d.-studerende kan bruges på 
forskning, og som for vejledere og ph.d.-skole 
kan bruges på faglig vejledning og udvikling. 

Ph.d.-uddannelsen er på nogle områder fanget 
i fortiden. I Det Unge Akademi mener vi, at en 
effektuering af ph.d.-bekendtgørelsen af 1. 
september 2013 er et rigtig godt skridt på vejen 
mod en bedre og friere ph.d.-uddannelse. Det vil 
give den enkelte ph.d.-studerende frie rammer 
til at sammensætte det bedste forløb og give 
den enkelte studerende og samfundet ret til 
mest mulig forskning for pengene. Det er i alles 
interesse, at vi får mest mulig forskning for de 
penge, samfundet hvert år investerer i forskning.

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2017
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FORSKNINGENS 
MASKINRUM
Samarbejdsudvalget har i de seneste år sær-
ligt arbejdet med de store samfundsmæssige 
udfordringer – de såkaldte Grand Challenges. 
Ved to arrangementer i foråret blev linsen 
vendt om og rettet mod forskningens eget 
maskinrum. I maj satte samarbejdsudvalget 
to dynamiske forskningsledere i stævne til 
at dele deres erfaringer med forsknings-
ledelse. Professor Marie-Louise Nosch fra 
Københavns Universitet og professor Leonard 
Seabrooke fra Copenhagen Business School 
lagde for med to indledende oplæg med ud-
gangspunkt i spørgsmålene: 

1 Hvad er din største succes som leder? 
2 Hvad er din største fiasko som leder? 
3 Hvad er din ledelsesfilosofi? 
4 Føler du dig mest som forsker eller leder?

SAMARBEJDE & 
TVÆRFAGLIGHED
Samarbejdsudvalget har haft 
et travlt og produktivt år med 
særligt fokus på forskningens eget 
maskinrum. Udvalget har sagt 
farvel til gamle medlemmer men 
heldigvis er nye, gode kræfter 
kommet til. 

TEMAMØDE 
OM TID
Hvert år afholdes et fællesmøde med delta-
gelse af medlemmerne fra Det Unge Akademi 
og Videnskabernes Selskab. Emnet for den 
tværvidenskabelige temaaften var Tid. Der 
var oplæg fra astrofysiker Jens Hjorth (Niels 
Bohr Institutet, KU) og historiker Charlotte 
Appel (Kultur og Samfund, AU) fra Videnska-
bernes Selskab og fra Det Unge Akademi holdt 
biolog Eline Lorenzen (Statens Naturhistoriske 
Museum) og teolog Anne Katrine de Hemmer 
Gudme (Afdeling for Bibelsk Eksegese, KU) 
oplæg. Det blev afsæt for en spændende dis-
kussion om, hvordan tid opfattes i de forskellige 
discipliner, om forholdet mellem naturtid og 
kulturtid, om hvilke tidsskalaer der arbejdes 
med i forskellige videnskabelige fagområder og 
hvilken betydning, det har for den enkelte som 
menneske og som forsker. 



43

FOTOS: DET UNGE AKADEMI

De skarpe indlæg fra de inviterede talere 
blev afsæt for en god debat om forholdet 
mellem rollen som leder og rollen som 
forsker i forbindelse med styring og udvikling 
af større forskningsprojekter eller forsk-
ningscentre. Overgangen fra selvledelse til 
ledelse af andre udgør for mange af akade-
miets medlemmer et skifte, som finder sted 
i tiden som medlem af Det Unge Akademi. 
Erfaringsudvekslingen gav indblik i nogle af 
de muligheder og udfordringer, den overgang 
giver i forhold til professionelle roller og 
personlig identitet. 

Ved sommermødet i juni havde samarbejds-
udvalget fortsat blikket på forskningsver-
denen, nu med fokus på strategier for at 
publicere den gode forskning på måder, der 
giver gennemslagskraft. Under overskriften 
Catching the Big Fish havde samarbejdsudval-
get sat tre professorer til at dele ud af deres 
erfaringer med at lave og kommunikere 

forskning, der for alvor har rykket noget i de-
res respektive forskningsfelter. De tre invite-
rede topforskere var professor David Nye fra 
Center fra American Studies, SDU, professor 
Tom Gilbert fra Geogenetics, KU og professor 
Maiken Nedergaard fra Translational Neu-
romedicine, KU. De tre topforskere adresse-
rede blandt andet spørgsmål om, hvordan de 
får de gode forskningsidéer, og om hvordan 
de arbejder med at få dem præsenteret og 
formuleret på måder, der giver gennem-
slagskraft. Et vigtig spørgsmål omhandlede 
publikationsstrategier i forhold til hvilken im-
pact, man ønsker forskningen skal have. Helt 
i samarbejdsudvalgets ånd var forskellige af 
forskningens hovedområder repræsenteret 
ved arrangementet, der havde form af korte 
oplæg efterfulgt af en roundtable diskussion 
under veloplagt ledelse af Sune Lehmann, 
mangeårigt medlem af samarbejdsudvalget. 

Det Unge Akademi afholder 
hvert år en sommerfest for 
medlemmer, alumner og sam-
arbejdspartnere . I år foregik 
festlighederne på Carlsberg 
Akademi med bl.a. taler og 
musikalske indslag.
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Et af fokuspunkterne på 
årets efterårsseminar var 
internationalt samarbejde og 
forskningsinfrastruktur.
Bl.a med oplæg fra Bjørn P. 
Pedersen (øverst) og Kristine 
Niss (midt).
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VIDENSKABELIGT 
SAMARBEJDE I 
PRAKSIS – ESS 
SOM CASE 
I november holder Det Unge Akademi hvert 
år et to-dages seminar. Samarbejdsudval-
gets bidrag til årets seminar var denne gang 
et arrangement omhandlende internationalt 
forskningssamarbejde med udgangspunkt i 
den europæiske milliardsatsning European 
Spallation Source (ESS) i Lund– en big science 
facilitet, som i sig selv har betydning for en 
række DUA forskeres fremtidige arbejde in-
den for materialeforskning, og som samtidigt 
giver anledning til en række refleksioner over 
den tværvidenskabelige forsknings potentia-
ler. Dagen blev indledt med kort introduktion 
ved samarbejdsudvalgsmedlemmerne Kri-
stian Lauta og Kristine Niss, og herefter var 
der en række oplæg fra inviterede gæster og 
af medlemmer af Det Unge Akademi.

ESS er under opbygning i Lund i disse år og 
forventes at stå færdig i løbet af 2020’erne. 
Det bliver verdens stærkeste neutron-stråle 
kilde og dermed en førende facilitet for stu-
diet af materialers molekylære egenskaber.  
ESS er betalt af en række europæiske lande 
og har Danmark og Sverige som værtslande. 
Ved arrangementet om ESS lagde professor 
i fysik, Kell Mortensen, ud med en personlig 
beretning om, hvordan det lykkedes at få 
politisk opbakning til ESS og ikke mindst til 
at få projektet til Øresundsregionen. Det var 
en historie med mange op- og nedture. Ikke 
mindst var det påfaldende, at professionelle 
lobbyister havde spillet en helt afgørende 
rolle. DUA-medlem, Dorthe Ravnsbæk, fulgte 
op med et oplæg om, hvordan det faglige 
miljø omkring de store spredningsfaciliteter 
har betydning for hendes arbejde i dag. Dette 
blev efterfulgt af en diskussion i grupper om 
hvordan, og i hvilken grad, DUAs medlemmer 
indgår i større nationale og internationale 
samarbejder for at få synlighed af og opbak-
ning til deres forskningsfelt. 

Arrangementet om ESS blev afsluttet af en 
række faglige oplæg om, hvordan spredning 
spiller en rolle i enkelte DUA-forskeres ar-
bejde med særligt fokus på, hvordan man de-
ler viden og teknisk udvikling. Bjørn Panyella 
Pedersen talte om “The Protein Data Bank 

- Sharing and open access since 1971”, Nina 
Lock om “Minutiøs planlægning, to døgn med 
eksperimenter og månedlang dataanalyse - 
hvad får vi ud af forskning ved store facili-
teter?” og sidst Kristine Niss ”Om at lave en 
lille dims, der skal passe ind i et meget stort 
puslespil”. Dagens sidste oplæg blev holdt af 
Jacob Wested og Helen Yu fra Juridisk Fakul-
tet, KU og handlede om deres forskning i de 
juridiske aspekter af forskning, der foregår i 
internationale institutioner. Særligt var fokus 
på, hvordan ESS har udviklet politikker for 
intellectual properties, og i hvor høj grad disse 
er afledte af europæiske beslutninger. Dagen 
sluttede med et gruppearbejde med diskus-
sion om samarbejde på forskellige niveauer 
og inden for forskellige forskningsområder.

OPLÆG FRA
MEDLEMMERNE 
Oplæg med DUA-medlemmer – Griffore-
dragene - er efterhånden en veletableret 
tradition i Akademiet. Til Grifforedraget 
fortæller et af DUAs medlemmer i et kort for-
mat om sin egen forskning. Foredraget skal 
fagligt finde den rette balance mellem på den 
ene side at være populært, fordi medlem-
merne spænder så fagligt bredt, og på den 
anden side skal der være plads til metodi-
ske 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 at vide i din 
forskning? 

2 Hvilken metode bruger du? 
3 Hvad er en (faglig) udfordring i din 

forskning? 

Efterfølgende drøftes oplægget i små grup-
per, hvorefter medlemmerne har mulighed 
for at stille spørgsmål til oplægsholderen, 
noget de i den grad benytter sig af. I løbet af 
2017 har følgende personer holdt griffore-
drag: Andreas Bandak, Bjørn P. Pedersen, 
Henrik Dimke, Casper Andersen og Anders 
Engberg-Pedersen. 

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2017
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Det Unge Akademi består af 34 yngre, danske 
forskere fra forskellige videnskabsgrene. 
Medlemmerne er alle markante profiler med 
stærke internationale erfaringer og interessante 
syn på forskning og samfund. 

Her fortæller de kort om deres forskning.

MEDLEMMER
47
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FAGOMRÅDE

Lingvistik

Jeg er lingvist og sproglig antropolog. Jeg 
forsker i sprogkulturer, særligt i kulturspe-
cifikke sproglige praksisser (etnopragmatik), 
ords betydningsuniverser (semantik) og radi-
kale 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 sprogkul-
turelle forandringer? Jeg arbejder både med 
det nær-eksotiske: danske og europæiske 
ord – og det fjern-eksotiske, fx kreolsprog i 
Stillehavsområdet. 

Den største udfordring i mit fag er, at men-
neskers verden ændrer sig drastisk. Gamle 
sprogkulturer uddør med foruroligende hast. 
Samtidigt opstår ny diversitet i form af World 
Englishes, kreolsprog, urbane etnolekter, 
og andre nysproglige opbrud og opfindelser. 
Hvordan studerer vi bedst den nye diversitet, 
som ofte skjuler sig under engelske, franske, 
spanske eller danske ord? Gamle begreber 
som ”sprogfamilier” og ”sproglige stamtræer” 
giver efterhånden ingen mening. Vi skal tænke 
helt nyt.
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FAGOMRÅDE

Kemi

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

Min forskning har tre hjørnesten: kemisk 
design og fremstilling af nye materialer, 
undersøgelse af energiopbevaringsegenska-
ber, og studier af materialernes opbygning på 
nano- og atomarskala. Ved at se på sam-
menhængene mellem disse hjørnesten får 
vi ny forståelse for, hvorledes vi kan designe 
bedre batterimaterialer. Desuden er jeg meget 
optaget af, hvorledes de atomare strukturer 
ændres, mens batteriet er i brug - altså under 
af- og opladning. Med nye teknikker til at ”se” 
ind i batterier, mens de er i brug, opnår vi nye 
informationer om de mekanismer, der foregår 
i batteriet, som leder til nye materiale-design-
kriterier.

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2017
DORTHE BOMHOLDT 
RAVNSBÆK

LEKTOR VED INSTITUT 
FOR FYSIK, KEMI OG 
FARMACI, SYDDANSK 
UNIVERSITET

CARSTEN LEVISEN

LEKTOR VED INSTITUT 
FOR KOMMUNIKATION 
OG HUMANISTISK 
VIDENSKAB, ROSKILDE 
UNIVERSITET

Lingvist
Carsten Levisen

Kemiker Dorthe 
Bomholdt Ravnsbæk

“Vi har brug for ny, forskningsbaseret viden 
om sprog, og ikke mindst nye sproglige 
horisonter i den offentlige debat.”

”Tværfagligheden bibringer altid nye 
perspektiver, da forskellige faglige 
traditioner medfører, at vi anskuer problemer 
forskelligt. Derfra kommer de utraditionelle 
løsninger.”
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KNUD ANDREAS JØNSSON

ADJUNKT VED STATENS 
NATURHISTORISKE 
MUSEUM, KØBENHAVNS 
UNIVERSITET

KASPER GREEN LARSEN

ADJUNKT VED INSTITUT 
FOR DATALOGI, AARHUS 
UNIVERSITET

FAGOMRÅDE

Datalogi

Jeg forsker hovedsageligt i algoritmik og 
datastrukturer, som er nogle af hjørneste-
nene i datalogi og vores moderne infor-
mationssamfund. Feltet omhandler, hvor 
effektivt beregningsproblemer kan løses af 
en computer, samt hvordan data kan struk-
tureres, 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. En kort liste 
af typiske problemstillinger kunne være: find 
den korteste vej imellem to byer, find alle 
hjemmesider indeholdende et givent søgeord, 
find mutationer i en kræftpatients DNA i for-
hold til et referencegenom samt at beregne 
lokal oversvømmelsesrisiko ud fra GIS data. I 
alle disse applikationerne er det essentielt, at 
computeren giver os et svar hurtigt. 

I min forskning udvikler jeg både hurtigere 
algoritmer og datastrukturer, samt bruger 
matematik til at bevise, at centrale bereg-
ningsproblemer umuligt kan løses hurtigt 
af en computer. Jeg forsøger altså at forstå 
grænserne for, hvad computere og beregnin-
ger kan løse for os.
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“Stort set alle computerprogrammer er 
inderst inde bygget op af en lille håndfuld 
basale algoritmer og datastrukturer.”

Datalog 
Kasper Green Larsen

FAGOMRÅDE

Biologi

Jeg bruger DNA fra fugle til at undersøge 
deres slægtsskabsforhold og søger med fugle 
i fokus at beskrive og forklare, hvordan orga-
nismer på jorden har spredt sig, har tilpasset 
sig, er blevet til flere arter og hvorfor nogle 
arter uddør. Det gør jeg både baseret på mate-
riale, som jeg selv indsamler i New Guinea og 
andre øer i Indonesien og Stillehavet, og ved 
at bruge allerede indsamlet materiale fra mu-
seumssamlinger. For nyligt har jeg kastet mig 
over at sætte satellitsendere på fugle i New 
Guinea for at kunne følge deres bevægelses-
mønstre, så min forskning bruger de nyeste 
teknologiske landvindinger (satellitsendere og 
genomsekvensering) blandet med god gam-
meldags naturhistorie og feltarbejde. 

Mit arbejde har bidraget med viden om 
slægtsskabsforhold for en af de største fugle-
grupper i Australasien, hvilket har medført, at 
jeg i løbet af de seneste 10 år har kunnet præ-
sentere et mere detaljeret billede af, hvordan 
diversiteten i verdens største øområde er 
blevet dannet over de seneste 25-30 millioner 
år. Denne viden kan bruges til at forstå opbyg-
ningen af diversiteten for andre organismer i 
andre områder på jorden. 

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2017

“At få forskere fra diverse områder som 
biologi, økonomi og antropologi til at arbejde 
tættere sammen, er vigtig og nødvendig 
både ud fra et forskningsmæssigt og et 
samfundsmæssigt perspektiv.”

Biolog 
Knud Andreas Jønsson

NYE MEDLEMMER / ÅRSSKRIFT 2017
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FAGOMRÅDE

Jura

Min forskning handler om, hvorfor katastrofer 
sker, hvordan de påvirker verden, og hvordan 
vi kan undgå dem i fremtiden. Som jurist in-
teresserer 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. 
Vi bor tættere, højere og er mere afhængige 
af fælles infrastruktur som elektricitet, 
internet og vandforsyning end nogensinde før. 
Imens det gør vores samfund rigere og mere 
effektivt, øger det samtidig vores sårbarhed 
for sammenbrud og katastrofer. Klimaforan-
dringer vil ydermere medføre mere ekstremt 
vejr – ikke kun de steder i verden, hvor man 
allerede kender sådanne ekstreme vejrfæno-
mener, men potentielt også i Danmark. 

Heldigvis er der stadig stigende interesse 
for, hvordan vi kan bruge lovgivning, som ét 
værktøj blandt mange, til at undgå katastrofer. 
Hvordan vi, før katastroferne rammer, kan 
blive bedre til at fordele ansvar og rettighe-
der, og således reducere sårbarhed over for 
naturlige og teknologiske trusler. 

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2017

FAGOMRÅDE

Matematik, matematisk fysik

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 ste-
der som i farvede fuglefjer, i cellernes trappe-
formede DNA-struktur og sågar på kanten af 
universets sorte huller. Relateret til fladerne 
er de såkaldte ”krumningsflows”, som man 
kan tænke på som dynamiske processer der, 
som tiden går, afsøger rummet for at finde 
sådanne ”bedst mulige” flader. 

Jeg er også meget interesseret i teoretisk 
fysik, og her er der mange interessante og 
meget håndgribelige forbindelser til emnerne. 
F.eks. dukker de velkendte ligninger for både 
elektriske felter, for den kvantemekaniske 
fjeder, samt for andre mere komplicerede 
systemer, op igen og igen i arbejdet med 
mine – vel måske ellers lidt abstraktlydende – 
geometriske problemstillinger.

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2017

NIELS MARTIN MØLLER

ADJUNKT VED INSTITUT 
FOR MATEMATISKE 
FAG, KØBENHAVNS 
UNIVERSITET

KRISTIAN CEDERVALL 
LAUTA

LEKTOR VED DET 
JURIDISKE FAKULTET, 
KØBENHAVNS 
UNIVERSITET

“Man kan ikke studere katastrofer uden 
at interessere sig for naturvidenskab, alle 
aspekter af samfundet, kommunikation, 
organisation osv. osv.”

“Hvordan beskriver man, så generelt 
gældende og samtidigt så detaljeret som 
muligt, hvordan alle mulige minimalflader 
kan se ud?”

Jurist 
Kristian Cedervall Lauta

Matematiker 
Niels Martin Møller
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SIGNE NORMAND

LEKTOR VED INSTITUT 
FOR BIOSCIENCE, 
AARHUS UNIVERSITET

FAGOMRÅDE

Biologi

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 konsekven-
serne 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 be-
givenheder sat varige aftryk på dem? Hvordan 
varierer og skalerer betydningen af forskel-
lige faktorer og processer på tværs af tid og 
rum? Jeg startede min forskning i troperne og 
har de senere år skiftet fokus fra tempererede 
egne til Arktis. 

Gennem min forskning har jeg især bidraget 
til at, (i) ændre vores syn på betydningen af 
uligevægtsdynamik og spredning for ar-
ters nuværende udbredelser, (ii) belyse og 
udvikle metoder til forståelse og modellering 
af arters udbredelser fra fortiden og ind i 
fremtiden, og (iii) været med til at understrege 
betydning af demografiske processer og inter-
aktioner mellem arter i forhold til modellering 
af arters udbredelse i tid og rum. 

OPTAGET I DET UNGE AKADEMI I 2017

“De globale ændringer, vi står overfor, 
kræver engagement fra alle fagligheder, og 
tværfaglighed er i min optik en vigtig nøgle 
til innovation.”

Biolog
Signe Normand

NYE MEDLEMMER / ÅRSSKRIFT 2017
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Min forskning fokuserer på kristendom som 
en levet religion. Særligt har jeg været optaget 
af kristendom på steder, hvor den ikke er en 
majoritetsreligion. Mine etnografiske studier 
af kristendom har især fokuseret på de måder, 
hvorpå religiøs praksis udfolder sig i den el-
lers relativt sekulære stat i Syrien før krigen. 

ADJUNKT VED INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

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/dår-
ligt eksempel? Det interessante ved eksempler 
er, at deres status både debatteres akademisk, 
men så sandelig også er et lokalt anliggende. 

Mit forskningsfelt er religionshistorie, nærmere 
bestemt religion og ritualer i middelhavsområ-
det i det første årtusinde f.v.t., og min indgang 
til religionshistorien er oftest Det Gamle 
Testamente, som jeg har specialiseret mig i. 
Jeg er særligt interesseret i religiøse ritualer og 
i ritualiserede sociale praksisser, såsom mål-

PROFESSOR MSO. VED AFD. FOR BIBELSK EKSEGESE, DET TEOLOGISKE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET

tider og gæstfrihed, og jeg forsøger at afdække 
de værdier, hierarkier og verdensbilleder, som 
teksterne indeholder. Jeg sammenligner dem 
med andre nærorientalske tekster fra samme 
periode, inddrager oplysninger fra arkæologi og 
historie og anvender metoder fra litteraturvi-
denskab, sociologi, antropologi m.m.

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-

LEKTOR VED INSTITUT FOR KULTURVIDENSKABER, SYDDANSK UNIVERSITET.

Litterat Anders Engberg-Pedersen

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

Jeg forsker i hjernens immunforsvar og hvor-
dan dette påvirker søvnen. Hjernens immun-
forsvar 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 gavn-
lig mekanisme, der bidrager til sygdomsbe-

SENIORFORSKER VED RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP

Humanbiolog Birgitte Rahbek Kornum

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

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, hvor-
dan de proteiner, der katalyserer kolesterol- og 
sukkeroptag, ser ud, og hvordan det påvirker 
deres funktion. En forbedret forståelse af 

ADJUNKT VED INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AARHUS UNIVERSITET

Strukturbiolog Bjørn Panyella Pedersen

kolesterol- samt sukkeroptag vil bidrage til en 
øget forståelse af fundamentale metabolistiske 
processer i menneskekroppen. Vores arbejde 
sigter mod en bedre forståelse af processerne 
bag en række vigtige folkesygdomme såsom 
kardiovaskulære sygdomme, kræft, diabetes 
og fedme.

Antropolog Andreas Bandak

Teolog Anne Katrine de Hemmer Gudme
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Jeg bruger DNA som redskab til at forstå vilde 
dyrs evolution og undersøger hvilke kræfter, 
der har skabt - og igennem tiderne udryd-
det - verdens biologiske mangfoldighed. Det 
er et tværdisciplinært arbejde, der fusionerer 
genetik med geologi, palæontologi, botanik, 
økologi og klima. Jeg ønsker at forstå, hvordan 

 LEKTOR OG KURATOR FOR PATTEDYR, STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Biolog Eline Lorenzen

tidligere tiders klimaforandringer har påvirket 
verdens dyrearter og den stigende betydning 
af menneskers aktiviteter igennem de sidste 
100.000 år. En indsigt i fortiden giver os et vi-
denskabeligt grundlag for bedre at kunne sige 
noget om, hvordan verdens nulevende arter vil 
klare sig i fremtiden.

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR HISTORIE, SYDDANSK UNIVERSITET

Historiker Casper Sylvest

og global politik. I de kommende år har jeg 
planer om at arbejde med forskellige aspekter 
af dansk atomkultur. I første omgang har jeg 
kastet mig over et studie af det danske civilfor-
svar i et transnationalt perspektiv.

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND (IDÉHISTORIE), AARHUS UNIVERSITET

Idéhistoriker Casper Andersen 

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.

Molekylærbiolog Henrik Dimke

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Matematiker Elisenda Feliu

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

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR MOLEKYLÆR MEDICIN, SYDDANSK UNIVERSITET

med henblik på at forstå deres vigtighed for at 
opretholde nyrefunktionen, og hvordan de påvir-
kes i forskellige tilstande, der giver anledning til 
nyresygdom. Det overordnede perspektiv for mit 
forskningsfelt er, at man potentielt kan bidrage 
til identifikationen af nye angrebspunkter at 
udvikle lægemidler imod.
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Jeg forsker i internationale organisationer, 
administration og ret i det 20. århundrede. I 
en globaliseret verden spiller internationale 
institutioner en afgørende rolle i reguleringen af 
politiske, økonomiske og sociale relationer og 
konflikter mellem og på tværs af staterne. Jeg 
interesserer mig for, hvordan organisationerne 

LEKTOR VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET

Historiker Karen Gram-Skjoldager

har fået den rolle, og hvordan den har foran-
dret sig over tid. Jeg leder forskningsprojektet 
The Invention of International Bureaucracy, der 
undersøger Folkeforbundets tidlige formative 
betydning for udviklingen af international admi-
nistration i det 20. århundrede. 

Jeg er eksperimentalfysiker og arbejder med 
at forstå sammenhængen mellem mikro-
skopiske og makroskopiske egenskaber af 
materialer. Konkret handler min forskning om 
de grundvidenskabelige spørgsmål omkring 
glasovergangen. Spørgsmålet er, hvad der sker, 

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

Fysiker Kristine Niss

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.

Jeg forsker i at forstå de transportprocesser, 
der muliggør kommunikation mellem forskel-
lige væv i planter. Identifikation og karakterise-
ring af transport-proteiner vil øge vores indsigt 
i en lang række vigtige biologiske proces-
ser inkl. hormonmedieret kommunikation. 
Paradoksalt nok involverer det meste af vores 

LEKTOR VED INSTITUT FOR PLANTE- OG MILJØVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Molekylærbiolog Hussam Nour-Eldin

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

Populationsgenetiker Ida Moltke

Biofysiker Liselotte Jauffred

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 

ADJUNKT VED BIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET

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-mu-
tationer, der forårsager en bestemt sygdom. 

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 erfa-
ring med nanopartiklers vekselvirkning med 
laserlys, men hvad, der især optager mig i disse 

ADJUNKT VED NIELS BOHR INSTITUTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET

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 manipula-
tion (med en fokuseret laser), billedanalyse og 
matematisk modellering. 
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Mit forskningsprogram undersøger; om vi 
koordinerer social interaktion ved hjælp af en 
slags social grammatik, som består af univer-
selle grundrelationer for fællesskab, hierarki, 
og lighed; medfødt eller meget tidligt udviklet 
forståelse for og opmærksomhed på disse 
grundlæggende sociale relationer og hvordan 

LEKTOR VED PSYKOLOGISK INSTITUT, OSLO UNIVERSITET

Psykolog Lotte Thomsen

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

Jeg forsker i de elementære partikler og fun-
damentale naturkræfter, som vores univers er 
opbygget af. Jeg forsøger især at beskrive mas-
sens oprindelse: Hvordan de kendte elementar-
partikler blev massive i det tidlige univers – dvs. 
Higgs mekanismen. Og hvad mørkt stof– langt 
den største del af massen i universet – består 

LEKTOR VED CENTRE FOR COSMOLOGY AND PARTICLE PHYSICS PHENOMENOLOGY, SYDDANSK UNIVERSITET

Fysiker Mads Toudal Frandsen

af. I samarbejde med eksperimentalister ved 
f.eks. Large Hadron Collider (LHC) i CERN, 
bliver de modeller, vi konstruerer, testet. Den 
egenskab, at de fleste elementarpartikler og 
mørkt stof er massive, har været helt instru-
mentelt for at strukturer som vores eget hjem, 
Mælkevejen, er blevet dannet. 

Min forskning fokuserer på, hvordan mennesket 
fra naturens hånd er et politisk dyr: Hvordan vi 
har en hjerne bygget til politik i små, fortidige 
grupper, og hvordan moderne mennesker 
stadig bruger denne hjerne til at navigere i 
moderne politik. Et vigtigt fund er, at vores poli-
tiske holdninger ikke blot er baseret på fornuf-

PROFESSOR VED INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AARHUS UNIVERSITET

Politolog Michael Bang Petersen

tige ræsonnementer, men reflekterer dybtlig-
gende psykologiske og biologiske dynamikker. 
Perspektivet er altså, at denne forskning står til 
at kunne fortælle noget helt centralt om det at 
være menneske.

Jeg forsker i teoretisk fysik, nærmere bestemt i 
samspillet mellem store og små systemer. Jeg 
ser således på, hvordan vekselvirkninger mel-
lem ganske få atomer (mere generelt legemer) 
kan påvirke opførslen af store systemer med 
mange atomer. Jeg bevæger mig mest i den 

LEKTOR VED INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI, AARHUS UNIVERSITET

Fysiker Nikolaj Thomas Zinner

mikroskopiske verden, så jeg bruger som oftest 
kvantemekanikken som mit udgangspunkt.

Jeg arbejder som antropolog inden for forsk-
ningsfeltet materielle kulturstudier og den 
måde, mennesker skaber betydning, bruger og 
formes af de ting og teknologier, de omgives 
af. Jeg er særligt interesseret i den rolle lys og 
belysning spiller i menneskers liv og adfærd. 

LEKTOR VED INSTITUT FOR MENNESKE OG TEKNOLOGI, ROSKILDE UNIVERSITET

Antropolog Mikkel Bille

Mit næste projekt undersøger sammenhængen 
mellem lys, stemninger og hverdagspraksis i 
København, Oslo og Stockholm.
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Bioinformatiker Søren Besenbacher

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-

LEKTOR VED MOLEKYLÆR MEDICINSK AFDELING, AARHUS UNIVERSITET

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 Nina Lock

Humanistisk IT-forsker Peter Dalsgaard 

Fysiker Rasmus Bjørk

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 køle-
maskine baseret på permanente magneter og et 
såkaldt magnetokalorisk materiale, der ændrer 
temperatur, når det bliver udsat for et magnet-

LEKTOR VED INSTITUT FOR ENERGIKONVERTERING OG LAGRING, DTU

felt. Jeg laver 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 
omdanner varme direkte til strøm, og også inden 
for mikrostrukturer med særlige egenskaber.

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR, AARHUS UNIVERSITET

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. 

Jeg er kemiker og arbejder med fremstilling 
og karakterisering af materialer med hen-
blik 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 

ADJUNKT VED INTERDISCIPLINARY NANOSCIENCE CENTER (iNANO), AARHUS UNIVERSITET

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 stuetem-
peratur. Helt specifikt så udvikler jeg en type 
katalysatorer, der består af en uorganisk såvel 
som en organisk komponent.

Jeg har i de senere år primært arbejdet med 
forståelser af staten samt af de politiske 
processer og styreformer, som indgår i opfat-
telser af, hvad en demokratisk stat ’er’ og hvad 
den ’skal gøre’ i forhold til sine borgere. Det 
vedrører temaer som digitalisering af demokra-
tiske og statslige funktioner, men også hvordan 

LEKTOR VED IT-UNIVERSITETET

Antropolog Steffen Dalgaard

politiske debatter om klimaforandring og øko-
nomi forandrer samfundsmæssige værdier og 
værditilskrivning. Her har særligt handel med 
CO2-kreditter interesseret mig. 
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Kemiker Thomas Just Sørensen

Bioinformatiker Tune H. Pers 

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 fluo-
rescerende. Lysudsendende farvestoffer er en 
af hjørnestenene i moderne teknologi. De er at 
finde i fladskærme, lyskilder, telekommunikati-

LEKTOR VED NANO-SCIENCE CENTER & KEMISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET

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 ”værk-
tøjer”, som ingeniører og andre forskere kan 
bruge til at gøre vores alle sammens hverdag 
nemmere, eller til at gøre nye opdagelser. 

Jeg har udviklet en selvstændig forskningslinje 
inden for data-drevne fremgangsmåder til iden-
tificering 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 pro-
cesser i hjernen. Min gruppe arbejder bl.a. på at 

LEKTOR VED NN CENTER FOR BASIC METABOLIC RESEARCH, KØBENHAVNS UNIVERSITET OG SSI

forstå, hvorfor psykofarmaka hos nogle fører til 
markant vægtforøgelse. Jeg er ved at etablere 
en platform til måling af ekspression i enkelt-
celler, hvilken kombineret med de data-drevne 
analyseteknikker har potentiale til at belyse 
hidtil ukendte biologiske processer, centrale i 
forståelsen af sygdomsopståelse samt forløb. 
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DET UNGE AKADEMI

I. 
DET UNGE AKADEMIS 

FORMÅL
§ 1.

Det Unge Akademi, stiftet den 7. december 
2011, har som formål: 

a. at understøtte Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskabs formålsparagraf 
ved at arbejde for styrkelsen af 
videnskabens stilling i Danmark, navnlig 
den grundvidenskabelige forskning og 
tværvidenskabelige forståelse;

b. at bringe unge forskere i kontakt med andre 
discipliner uden for eget fagområde;

c. at engagere unge forskere i tværvidenskabelig 
og forskningspolitisk tænkning;

d. at opmuntre til udadrettet 
forskningsformidling;

e. at støtte unge forskere i deres akademiske 
udvikling og karriere.

II.
ORGANISATION 

§ 2. 
OPBYGNING

STK. 1. 
Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under 
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 
Videnskabernes Selskab har det økonomiske 
ansvar og fører via Præsidiet tilsyn med Det Unge 
Akademis generelle virke (jf. § 15 i vedtægter for 
Videnskabernes Selskab). 

STK. 2. 
Videnskabernes Selskab lægger hus til Det Unge 
Akademis møder. 

STK. 3. 
Det Unge Akademi kan forvente støtte fra 
Sekretariatet til gennemførelse af møder, såvel som 
andre arrangementer, udgivelse af publikationer mm. 

§ 3. 
MEDLEMSKAB

STK. 1. 
Medlemskab af Det Unge Akademi er 
tidsbegrænset til fem år. Medlemskab opnås på 
baggrund af ansøgning, efterfulgt af et interview 
med indvalgskomiteen, hvor kandidaterne 
kan redegøre for deres motivation og konkrete 
interesse i medlemskab.

STK. 2. 
En indvalgskomité nedsættes i fællesskab af 
Videnskabernes Selskabs Præsidium og Det 
Unge Akademis råd. Ansøgningerne vurderes 
med skyldigt hensyn til forskningskvalitet, 
motivation og vilje til tværfagligt samarbejde. 
(jf. også § 4 stk 3). Det forventes desuden, 
at ansøgere interesserer sig for og tager 
udgangspunkt i det danske forskningsmiljø.

STK. 3. 
Den samlede medlemsskare er på op til 40 
medlemmer. Hvert år udskiftes otte medlemmer 
i henhold til indvalgsprocedurerne, undtagen i 
2014 jf. § 4. 

§ 4. 
KRITERIER FOR MEDLEMSKAB

STK. 1. 
Nye medlemmer forventes at have afsluttet en 
ph.d.-grad inden for de seneste tre til syv år 
på ansøgningstidspunktet. Der tages hensyn 
til eventuelle fraværsperioder, fx på grund af 
barselsorlov. 

STK. 2. 
Nye medlemmer forventes at have publiceret 
én eller flere vægtige publikationer samt at have 
markeret sig aktivt og fagligt inden for sit fag.

STK. 3. 
Det tilstræbes, at medlemsskaren har en bred 
videnskabelig sammensætning i henhold til Det 
Unge Akademis formål, er bredt repræsenteret 
geografisk og har en ligelig kønsfordeling, 
sådan at Det Unge Akademi i størst mulig 
udstrækning udgør et relevant akademisk 

og tværvidenskabeligt forum for unge 
grundforskere med forskningsbase i Danmark. 
Den nærmere indvalgsprocedure fastsættes i en 
forretningsorden. 

STK. 4. 
Man kan ikke samtidig være medlem af Det 
Unge Akademi og Videnskabernes Selskab, 
ligesom det første heller ikke automatisk fører 
til det sidste. 

STK. 5. 
Ved udmeldelse af Det Unge Akademi, indgives 
en skriftlig erklæring om udmeldelse til det 
Unge Akademis råd. En ledig plads i Det Unge 
Akademi på grund af udmeldelse besættes ved 
første mulighed for indvalg.

III.
LEDELSE 

§ 5. 
RÅDET

STK. 1. 
Et råd på 5 medlemmer repræsenterer 
Det Unge Akademi i forbindelse med 
kommunikation med Videnskabernes Selskab, 
med Præsidiet samt med presse og andre 
instanser udadtil. 

STK. 2. 
Rådet sammensættes for et år ad gangen (i 
december måned, hvis ikke andet aftales) og 
består af en rådsformand, en rådsnæstformand 
samt repræsentanter for Det Unge Akademis 
tre interessegrene: forskningspolitik, 
forskningsformidling og tværfaglig virksomhed. 

STK. 3. 
Med bistand fra sekretariatet har Rådet ansvaret 
for programlægning af sæsonens møder.

VEDTÆGTER 
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§ 6. 
VALG AF RÅDSFORMAND SAMT 
RÅDSNÆSTFORMAND

STK. 1. 
Rådsformand og rådsnæstformand vælges ved 
anonym afstemning blandt Det Unge Akademis 
medlemmer (jf. forretningsordenen). 

STK. 2. 
Det Unge Akademi er beslutningsdueligt, 
når minimum 50 % af medlemmerne er til 
stede ved afstemning. Kun tilstedeværende 
medlemmer af Det Unge Akademi har 
stemmeret. 

STK. 3. 
De nævnte hverv besættes, hvor ikke andet 
er bestemt, ved Det Unge Akademis møde i 
december måned. Bliver en post vakant i løbet 
af en valgperiode, foretages snarest muligt 
erstatningsvalg med gyldighed for resten af det 
afgåede medlems valgperiode. 

STK. 4. 
Den kandidat, som sikrer sig flest stemmer 
ved rådsformandsafstemning, vælges som 
rådsformand. Rådsnæstformanden vælges 
på tilsvarende vis. I tilfælde af stemmelighed 
afgøres valg ved lodtrækning. 

STK. 5. 
På valgdagen nedsættes et ad hoc 
afstemningsudvalg bestående af tre ikke-
opstillede medlemmer af Det Unge Akademi. 
Afstemningsudvalget sørger for afstemningens 
praktiske forløb, herunder stemmeoptælling 
(som skal ske ved samme møde, hvor 
afstemningen finder sted).

STK. 6. 
For at sikre rotation af posterne i ledelsen af 
Det Unge Akademi kan et medlem maksimalt 
sidde på posten som rådsformand eller 
rådsnæstformand i 2 år samlet i løbet af deres 
5-årige medlemsperiode. 

STK. 7. 
Man kan ikke opstille til Rådet i sit femte 
medlemsår, hverken som rådsformand, 
rådsnæstformand eller udvalgsrepræsentant.

STK. 8. 
Rådsnæstformanden fungerer som 
rådsformandens suppleant. I det tilfælde, 
at rådsformanden ønsker at fratræde sin 
post, konstitueres rådsnæstformanden 
som rådsformand indtil næstkommende 
valg. Ny næstformand vælges ved 
næstformandsafstemning.

IV. 
DET UNGE AKADEMIS 

UDVALG 

§ 7. 
UDVALG SAMT UDVALGSREPRÆSENTANTER

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

STK. 2. 
Hvert medlem af Det Unge Akademi vælger 
ved optagelse et primært udvalg, som de 
hovedsageligt vil arbejde for. Det er muligt 
at være medlem af flere udvalg, dog har 
medlemmer kun stemmeret i deres primære 
udvalg. 

STK. 3. 
Hvert udvalg udpeger en repræsentant til Rådet 
(jf. valgregler for udvalg i forretningsordenen 
Det Unge Akademi). Et medlem kan maksimalt 
være udvalgsrepræsentant i Rådet i tre år samlet 
i løbet af deres 5-årige medlemsperiode. Et 
medlem kan ikke være udvalgsrepræsentant 
og samtidig være rådsformand eller 
rådsnæstformand.

V. 
MØDER I DET UNGE 

AKADEMI 

§ 8. 
PLENUMMØDER OG FÆLLES PLANER

STK. 1. 
Rådet sikrer, at der afholdes mindst to 
medlemss-møder i Det Unge Akademi hvert 
semester (fire per sæson, som følger det 
akademiske år). 

STK. 2. 
Der afholdes mindst ét årligt fælles møde med 
Det Unge Akademi og Videnskabernes Selskab. 

VI. 
ØKONOMI

§ 9. 

STK. 1. 
Videnskabernes Selskab bevilger årligt en sum 
penge til Det Unge Akademi. Disse midler 
tænkes primært benyttet til gruppeprojekter i 
form af symposier, workshops, publikationer 
eller andre aktiviteter, der støtter Det Unge 
Akademis formålsparagraf (jf. § 1). 

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

VII. 
VEDTÆGTER OG 

FORRETNINGSORDEN

 § 10.

STK. 1. 
Om enkeltheder i Det Unge Akademis 
virksomhed udarbejdes en forretningsorden. 
Dens paragraffer kan ændres ved simpel 
flertalsbeslutning blandt Det Unge Akademis 
medlemmer. Ændringer må ikke stride mod 
vedtægterne. Ændringer skal offentliggøres i 
Det Unge Akademis årsskrift. 

STK. 2. 
Forslag til vedtægtsændringer tilstiles 
skriftligt Det Unge Akademis råd, som skal 
give de stemmeberettigede medlemmer 
skriftlig meddelelse om de foreslåede 
ændringer mindst to uger før den første 
behandling af ændringsforslag kan finde 
sted. Vedtægtsændringsforslag skal opføres 
som et selvstændigt punkt på en skriftlig 
mødedagsorden og undergives behandling 
på mindst to møder med cirka 14 dages 
mellemrum; der kræves til vedtagelse dobbelt så 
mange ja- som nej-stemmer ved den endelige 
afstemning blandt de på mødet tilstedeværende 
medlemmer. Ændringer i Selskabets vedtægter 
offentliggøres i Det Unge Akademis årsskrift (jf. 
forretningsorden). 

§ 11. 
EKSKLUSION OG ANDRE SANKTIONER

STK. 1. 
Forslag til beslutning om eksklusion af et 
medlem kan kun finde sted, hvis fire ud af 
fem af Det Unge Akademis råd finder, at et 
medlem ikke overholder akademiets vedtægter 
eller er til skade for Det Unge Akademi. Et 
eksklusionsforslags vedtagelse følger reglerne 
for vedtægtsændringer.

STK. 2. 
En gruppe på minimum 3/4 af alle 
stemmeberettigede i Det Unge Akademi eller 
samtlige stemmeberettigede medlemmer 
uden for Rådet kan til hver en tid og på eget 
initiativ indkalde til nyvalg af Rådet i Det Unge 
Akademi, såfremt gruppen mener, at Rådet 
ikke længere repræsenterer Det Unge Akademi. 
I så fald skal gruppen enstemmigt ønske 
Rådets afgang og nyvalg af rådsformand og 
rådsnæstformand samt udvalgsrepræsentanter 
og skriftligt med to ugers varsel meddele dette 
til Rådet. 
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I. 
VALG AF RÅDSFORMAND 
OG RÅDSNÆSTFORMAND

(JF. § 6 I VEDTÆGTERNE) 

§ 1. 
VALGPROCEDURE

STK. 1. 
 Senest en uge før valgdagen meddeles 

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

STK. 2. 
 Der stemmes først skriftligt om 

rådsformandsposten og dernæst 
rådsnæstformandsposten. Endelig vælges 
udvalgsrepræsentanter efter § 2, stk. 1 af 
denne forretningsorden.

STK. 3. 
 Der nedsættes et ad hoc afstemningsudvalg 

bestående af medlemmer af Det Unge 
Akademi, som ikke er på valg. Udvalget 
tilser, at valget foregår på redelig vis, og det 
er ansvarlig for at optælle stemmer (jf. § 6 
stk. 4).

STK. 4. 
 Den nye rådsformand sørger for at meddele 

Det Unge Akademis konstitution til 
Videnskabernes Selskab.

STK. 5. 
 Et medlem kan ikke stille op til valg i løbet 

af sit sidste medlemsår.

II.
REPRÆSENTANTER

(JF. § 5 I VEDTÆGTERNE) 

§ 2. 
UDVALG

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

STK. 2. 
Repræsentanten varetager udvalgets anliggender 
i Rådet. 

STK. 3. 
Udvalgsrepræsentanten forbereder og leder 
udvalgets møder; ved forfald vælger udvalget 
en mødeleder, medmindre repræsentanten 
har udpeget en suppleant. Repræsentanten 
skal ved udvalgsmøderne sørge for en liste 
over tilstedeværende medlemmer, en kort 
protokol over mødernes forløb samt et kort 
beslutningsreferat, som kan bekendtgøres på det 
følgende medlemsmøde i Det Unge Akademi.

STK. 4. 
Det er muligt for et medlem at skifte primært 
udvalg ved sammensætningen af Det Unge 
Akademis Råd hvert år i december. Ønske 
om skifte af primært udvalg meddeles 
repræsentanterne for det udvalg, man ønsker at 
forlade samt det udvalg, man ønsker at skifte til 
mindst 14 dage før nyvalg af Rådet.

STK. 5. 
Et medlem kan ikke stille op til valg i løbet af sit 
sidste medlemsår.

III.
INDVALG AF NYE 

MEDLEMMER 
(JF. § 1-4 I VEDTÆGTERNE)

§ 3. 
DET UNGE AKADEMIS MEDLEMMER

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

STK. 2. 
Det Unge Akademis Råd foranstalter, at en 
indvalgskomite for nye medlemmer nedsættes 
(jf. vedtægternes § 3 stk. 2). Indvalgskomiteen 
består af 3 menige medlemmer af Det Unge 
Akademi, af så bred faglig sammensætning som 
muligt, 1 repræsentant fra Rådet (formand/
næstformand) samt 3 repræsentanter fra 
Videnskabernes Selskab, som udpeges af 
Præsidiet. Indvalgskomiteen står for opslag og 
køreplan for optagelsen af nye medlemmer.

STK. 3. 
Ansøgningerne vurderes i forhold til 
vedtægternes kriterier for medlemskab, 
tilknytning til danske forskningsmiljøer, faglige 
kvalifikationer, faglig, kønslig og geografisk 
spredning samt motivationen for medlemskab. 
Der skal under indvalg af nye medlemmer 
tages hensyn til, at en væsentlig del af Det 
Unge Akademis virke foregår på dansk, for 
eksempel møder, formidlingsaktiviteter og det 
forskningspolitiske virke. 

STK. 4. 
Indvalgskomiteen udvælger relevante kandidater 
til interview og afholder interview, hvorefter det 
besluttes, hvilke ansøgere der vil blive tilbudt 
medlemskab af Det Unge Akademi.

FORRETNINGSORDEN 
FOR DET UNGE AKADEMI
SENEST REVIDERET 2. APRIL 2014.
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IV. 
DET UNGE AKADEMIS RÅD 

OG UDVALG 
(JF. § 5-9 I VEDTÆGTERNE)

§ 4. 
RÅDETS VIRKE

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

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

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

V. 
REGNSKABSVÆSEN

(JF. § 9 I VEDTÆGTERNE)

§ 5. 
REGNSKABSÅR OG BUDGET

STK. 1. 
Regnskabsåret er kalenderåret. 

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

BILAG / ÅRSSKRIFT 2017
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In 2011, the Royal Academy established 

the Young Academy(DUA), an independent, 

scientific academy for young, talented resear-

chers in Denmark within all fields of research. 

The purpose of DUA is to strengthen the basic 

research and the cross-disciplinary exchange, 

to establish a connection between science and 

society, and to give some of the country’s most 

talented young researchers a public voice.

During the last few seasons, DUA has launc-

hed a major initiative to promote science and 

research among children: A National Science 

Club set up to offer school pupils first-hand 

experience with scientific experiments 

through a system of voluntary mentors. This 

year, the National Science Club has reached 

even greater success and has now established 

its own administration, board, and manage-

ment, of which two of the founders of the 

programme from DUA are members. 

This season has encompassed presentations 

at our meetings from politicians and emplo-

yees from the Ministry of Higher Education and 

Science. MEP Christine Antorini, who is head 

of the Education and Research Committee, has 

visited us for a discussion of research politics, 

including life-long learning. Her visit came in 

continuation of the DUA politician internship 

programme, initiated by Antorini spending a 

day with DUA member Tine Jess at her institu-
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tion, followed by a day for Jess to follow Anto-

rini in her work as a politician. The internship 

programme has continued throughout the 

year with visits from several politicians to 

universities. DUA has also had continued cor-

respondence with the Ministry and think tanks, 

offering feedback on themes impacting young 

scholars. To highlight some themes discussed 

at DUA, we have had a visit from the authors 

of the Ministry’s report on the PhD education 

in Denmark. The results from this report were 

used to enlighten DUA members on the quality 

and structure of the Danish PhD education, 

which DUA members are in close contact with 

in their everyday research practices. Overall, 

there is a sense that DUA is becoming a key 

commentator and collaboration partner for 

political groups and think tanks.

DUA also has a range of themes pointing 

inwards, offering inspiration and learning for 

its members. We have had discussions and 

presentations on research management and 

how to publish great results. We have also had 

research presentations on the theme of ‘The 

Unthinkable’: when results appear that were 

hitherto considered implausible, and some-

times turn out to be. Presenters have offered 

inspiring talks about how media, scholars, 

and the public may take research – or lack of 

such – to new heights with a story that may 

overshadow the data. 





Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab oprettede 
i efteråret 2011 et nyt videnskabeligt akademi for unge 

talentfulde forskere i Danmark, Det Unge Akademi.

Det Unge Akademi er en ny uafhængig platform for unge 
forskere inden for alle videnskabsgrene og dermed en 

nyoprettet institution i dansk videnskab.

Formålet med Det Unge Akademi er at styrke 
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mellem videnskab og samfund - og give nogle af landets 
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