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

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

OM DET UNGE AKADEMI

RÅDET I 2020:

Formand
 Henrik Dimke

Næstformand
 Karen Vallgårda 

Udvalgsrepræsentanter

 Forskningspolitisk Udvalg
 Peter Dalsgaard

 Formidlingsudvalget 
 Liselotte Jauffred

 Samarbejdsudvalget 
 Carsten Levisen

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

FOTO: LARS SVANKJÆR
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Coronapandemien har sat sit dybe aftryk på 
universiteter og forskningsmiljøer som på 
resten af verden i 2020. Under nedlukningen i 
foråret blev nøglen drejet om til laboratorier 
og arkiver, feltarbejde blev aflyst, internatio-
nale samarbejder måtte sættes i bero eller 
flyttes online, og undervisningen skulle nu 
gennemføres via diverse digitale platforme. 
For nogle blev de nye omstændigheder en 
kreativ drivkraft, for andre det modsatte. Pro-
duktiviteten faldt som konsekvens af nedluk-
ning og hjemsendelse, især blandt kvinder og 
forskere med små børn. 

Samtidig har krisen med al tydelighed de-
monstreret, at et robust og velfungerende 
samfund er afhængigt af et mangfoldigt og 
stærkt forskningslandskab. Forskere i alt 
fra epidemiologi og virologi over økonomi til 
psykologi og kommunikation har med deres 
indsigt og engagement spillet en central rolle 
for, at Danmark foreløbig har klaret sig godt 
under pandemien. Forskere genererer viden, 
som kan udvikle samfundet, frembringe 
kreative løsninger og nye produkter – og altså 
også hjælpe os igennem uforudsete kriser. 
Men vi ved ikke, hvorfra de skelsættende 
nybrud i forskningen kommer, eller hvilke 
former for viden og metode der pludselig kan 
blive afgørende for håndteringen af de sam-
fundsmæssige udfordringer. Det understre-
ger, hvor vigtigt det er, at vi investerer bredt i 
den frie forskning.

Selvom Det Unge Akademi har måttet aflyse, 
forkorte og udskyde flere møder og aktivi-
teter, kan vi se tilbage på et virkelystent og 
handlekraftigt år. Medlemmer har bidraget 
til en række forskningspolitiske debatter i 
trykte og digitale medier. Vi har kæmpet for en 
hjælpepakke til de ph.d.er og postdocer, der 
blev hårdt ramt af coronakrisen, og vi har ar-
gumenteret for, at vi fastholder størrelsen på 
de offentlige forskningsbevillinger trods faldet 
i BNP. Ikke mindst har vi brugt enhver anled-
ning til at tilskynde til, at vi i Danmark værner 
om den frie forskning og et bredt vidensbe-
redskab. Det sidste synes så meget desto 
vigtigere, nu da regeringens linje går i retning 
af større politisk indblanding i de forsknings-
mæssige prioriteringer. DUA-medlemmer 
bakker op om de store investeringer i grøn 
forskning, men advarer mod, at det sker på 
bekostning af den frie og nysgerrighedsdrevne 
forskning, sådan som det tegner sig nu.

Karen Vallgårda 
NÆSTFORMAND, 2020

FORORD

Henrik Dimke
FORMAND, 2020

Også på andre områder har DUA fortsat sine 
kerneaktiviteter. Under nedlukningen blev et 
DUA classic projekt født, nemlig bogen Tanker 
i Lockdown. Bogen forener tværfaglighed og 
formidling med en række korte og fyndige 
artikler fra DUA’s medlemmer. Til sammen gi-
ver de et indblik i bredden af dansk forskning. 
Både videnskabsfestivalen Bloom og Folke-
mødet, som DUA plejer at deltage i, blev aflyst. 
Til gengæld har DUA-medlemmer medvirket 
i podcasten Vidensselskabet. I dalen mellem 
første og anden coronabølge nåede vi heldig-
vis også at holde en dejlig og velbesøgt som-
merfest, hvor vi tog afsked med otte udgående 
medlemmer i bedste manér. I oktober havde vi 
glæden af at byde otte nye velkommen.

DUA har styrket sine internationale aktiviteter 
ved at indgå i en ny sammenslutning af natio-
nale og transnationale akademier i Europa, 
som på sigt kan bidrage til videnskabs-
rådgivningen ved EU. Sammen med disse 
internationale aktører har vi argumenteret 
mod nedskæringer i EU-budgettet i et åbent 
brev til Europa-Parlamentet og de nationale 
regeringer. 

Igen i år har DUA haft glæde af at samarbejde 
med en række aktører. Senest har vi taget 
initiativ til uformelle dialoger med Folketin-
gets forskningspolitiske ordførere, hvilket har 
vist sig både lærerigt og givende. Vi vil gerne 
benytte lejligheden til at takke vores mange 
gode samarbejdspartnere og gæster for inspi-
rerende oplæg og frugtbare debatter, som alle 
har bidraget væsentligt til vores arbejde. Vi 
glæder os til at fortsætte arbejdet med forsk-
ningspolitik, tværfaglighed og forskningsfor-
midling i det kommende år – også under de 
anderledes betingelser, corona sætter.

På de næste sider kan du læse om DUA’s 
aktiviteter i året, der er gået. Du kan også 
blive klogere på udvalgte DUA-medlemmers 
forskning i algoritmer, katastrofer, sovjetisk 
papir og bæredygtig katalyse.
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Fokus på vores 
aktuelle forskning
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Medlemmerne af Det Unge Akademi er alle 
talentfulde forskere inden for hver deres 
fagområde.

I de følgende artikler skriver fire medlemmer 
om deres forskning.

FORSKNING
5
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Indenfor algoritmik forsøger vi at udvikle 
effektive metoder (algoritmer) til at løse 
beregningsproblemer. For at forstå om en 
algoritme faktisk er mere effektiv end en 
anden, analyserer vi, hvor meget arbejde de 
skal lave for at blive færdige. Ønsket er, at en 
algoritme laver så lidt arbejde som muligt, i 
forhold til hvor stort et input den får.

LEKTOR VED DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET 
OG (DELTIDS) PROFESSOR VED DATALOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET.

KASPER GREEN LARSEN

 ALGORITMER 
OG DERES BEGRÆNSNINGER

FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2020
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at udregne produktet af to tal. Vi har også to 
algoritmer, som vi kender fra folkeskolen, 
hvor det ser ud til, at den ene algoritme er 
mere effektiv end den anden. For at forstå om 
en algoritme faktisk er mere effektiv end en 
anden, så analyserer vi, hvor meget arbejde 
de skal lave for at blive færdige. Ønsket er, at 
en algoritme laver så lidt arbejde som muligt, 
i forhold til hvor stort et input den får. Hvis vi 
skal summere to tal, der hver har x cifre, så 
skal vi udføre ca. 2x instruktioner, da vi skal 
kigge på hvert ciffer en gang. Hvis vi derimod 
skal gange to tal med hver x cifre, så skal 
vi gange hvert ciffer i det ene tal sammen 
med hvert ciffer i det andet, altså ca. x•x = x2 
arbejde. Men hvor stor forskel gør det, om 
en algoritme laver 2x instruktioner eller x2 
instruktioner? Når vi udvikler algoritmer, får 
vi oftest computere til at udføre dem, og de 
er lynende hurtige i forhold til mennesker. En 
moderne computer kan sagtens udføre om-
kring 1 milliard instruktioner på et sekund. 
Så er det ikke ligegyldigt om en algoritme la-
ver 2x eller x2 instruktioner? Desværre langt 
fra. Mange beregninger bliver i dag udført på 
enorme datasæt. Som eksempel kan nævnes 
at finde variationer imellem genomet for en 
kræfttumor og et ”raskt” referencegenom. 
Det menneskelige genom består af x = ca. 3 
milliarder basepar (A, C, G og T). En moderne 
computer vil med en algoritme der laver 2x 
instruktioner kunne finde variationerne på 
bare 6 sekunder, hvorimod en algoritme der 
laver x2 instruktioner først vil blive færdig 
efter 285 år! Effektive algoritmer er derfor 
nøglen til overhovedet at løse dette bereg-
ningsproblem. Det samme gør sig gældende 
for et hav af andre beregningsproblemer, 
såsom når din GPS finder den korteste vej fra 
A til B, når Google finder hjemmesider, der 
matcher dine søgekriterier, og når firmaer 
som Amazon optimerer distribueringen af 
varer til kunder.

Men er det så sværere at beregne produktet 
af to tal end at beregne deres sum? Eller 
er det bare en dårlig algoritme, vi lærer i 
folkeskolen? Det er trods alt den samme al-
goritme, der har været brugt siden oldtidens 
Babylon. Tilbage i 1960 stillede den russiske 
matematiker Andrey Kolmogorov præcist 
dette spørgsmål. Mere præcist formodede 
han, at der ikke kan laves en algoritme, der 
beregner produktet af to tal med mindre end 
x2 instruktioner. Kolmogorov arrangerede et 
seminar ved Moscow State University med 

Hvad vil du helst udregne med papir og bly-
ant, 84’103’541 + 32’493’092 eller 84’103’541 
• 32’493’092? De fleste vil nok foretrække at 
udregne summen af de to tal fremfor produk-
tet. Men hvorfor? Intuitivt virker det sværere 
at gange de to tal. Lidt mere formelt kan vi se 
på de to ”folkeskolealgoritmer”, som vi alle 
kender, til at løse de to regnestykker. Når vi 
skal summere de to tal, så starter vi ved de 
to bagerste cifre og lægger dem sammen. Vi 
skriver resultatet ned og husker eventuelt en 
mente. Vi kan så arbejde os igennem cifrene 
fra bagerste til forreste. På den måde kigger 
vi på hvert ciffer en enkelt gang. Hvis vi deri-
mod vil gange de to tal sammen, så starter vi 
igen med mindste ciffer i det ene tal, eksem-
pelvis 2 i 32’493’092. Vi ganger nu 2 på cifrene 
i 84’103’541, et af gangen, startende bagfra og 
husker eventuelle menter. Når vi er færdige 
med 2 tager vi det næste ciffer, 9, sætter et 
0 bagerst og ganger det på hvert af cifrene i 
84’103’541, med menter og det hele. På den 
måde bevæger vi os langsomt igennem alle 
cifrene, hvor hvert eneste ciffer i 32’493’092 
bliver ganget sammen med hvert eneste 
ciffer i 84’103’541. Til sidst summer vi det 
hele sammen. Umiddelbart skal vi altså lave 
meget mere arbejde for at gange de to tal.

Indenfor mit forskningsfelt, algoritmik, 
forsøger vi at udvikle effektive metoder 
(algoritmer) til at løse beregningsproblemer. 
I eksemplet ovenfor har vi to beregnings-
problemer; at udregne summen af to tal og 

En moderne computer vil med en 
algoritme der laver 2x instruktioner 
kunne finde variationerne på bare 6 
sekunder, hvorimod en algoritme der 
laver x2 instruktioner først vil blive 
færdig efter 285 år!
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det formål at bevise formodningen. Men 
allerede en uge inde i seminaret fandt den 
studerende, Karatsuba, på en ny algoritme, 
som kan beregne produktet af to tal med 
x1,585 instruktioner. Kolmogorov præsente-
rede algoritmen ved næste seminarmøde 
og afsluttede seminaret. Siden da er der 
blevet udviklet en lang række af hurtigere og 
hurtigere algoritmer til at gange tal sam-
men, kulminerende med Harvey og van der 
Hoevens algoritm i 2019, som kan beregne 
produktet i kun x log x instruktioner. Her er 
log x den meget langsomt voksende funktion 
logaritmen til x. Denne algoritme er så hurtig, 
at en moderne computer kan gange tal sam-
men med millioner, og endda op til milliarder 
af cifre, på meget kort tid. Men det er stadigt 
langsommere end at summere tallene. Kan vi 
finde på endnu hurtigere algoritmer?

I et resultat fra 2019 har vi i min forsknings-
gruppe vist, at der ikke kan eksistere en 
algoritme, der beregner produktet af to tal 
hurtigere end i x log x instruktioner! Dvs. at 
den nuværende algoritme af Harvey og van 

der Hoeven er optimal. Efter tusinder af år 
med at gange tal sammen kan vi altså stoppe 
jagten på hurtigere algoritmer – de findes 
ikke. Vores resultat synes også interessant 
fra et filosofisk synspunkt – gange er sværere 
end plus.

Ud over spørgsmålet om hvor svært det er 
at gange tal sammen, arbejder vi også på at 
forstå, hvor effektivt en lang række andre al-
goritmiske problemstillinger kan løses. Dette 
har resulteret både i hurtigere algoritmer, 
men også i mange resultater, som eksemplet 
ovenfor, hvor vi viser, at de nuværende me-
toder umuligt kan forbedres. Vi har desuden 
brugt disse teknikker i andre felter end klas-
sisk algoritmik, som eksempelvis indenfor 
kryptering og machine learning. Vores resul-
tater indenfor disse områder er igen med til 
at belyse, hvor mange ressourcer (mængden 
af data eller regnekraft etc.) man skal bruge 
for at løse en konkret problemstilling. Mange 
af teknikkerne kan derfor anvendes på tværs 
af forskningsområder, og arbejdet på tværs 
giver ofte overraskende nye indsigter.
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De sidste 30 år har vi set, hvordan katastrofer 
i tiltagende grad bliver forstået som 
menneskelige forsømmelser, beslutninger 
og strukturelle sårbarheder snarere end 
”naturlige” eller udefrakommende anslag. 
”Naturkatastrofer” er med andre ord 
ikke længere naturlige – alle katastrofer er 
menneskeskabte: af vores beslutninger om 
hvor og hvordan vi bor; hvem der har adgang 
til beslutninger og viden, eller hvordan vi 
fordeler ressourcer, magt og arbejde.

KATASTROFER, RET 
OG RETFÆRDIGHED

PROFESSOR VED DET JURIDISKE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITETKRISTIAN CEDERVALL 
LAUTA
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Den italienske anklagemyndighed har på 
baggrund af tragedien iværksat en større 
undersøgelse af forholdene på Trivulzio og en 
række andre plejehjem – og det bliver med 
garanti ikke det sidste spørgsmål om retligt 
ansvar, som COVID-19 kommer til at give 
anledning til i de kommende år – behøver jeg 
at nævne mink?

COVID-19 er ikke enestående i den sammen-
hæng. Tværtimod. De sidste 30 år har vi set, 
hvordan katastrofer i tiltagende grad bliver 
forstået som menneskelige forsømmelser, 
beslutninger og strukturelle sårbarheder 
snarere end ”naturlige” eller udefrakommen-
de anslag. ”Naturkatastrofer” er med andre 
ord ikke længere naturlige – alle katastrofer 
er menneskeskabte: af vores beslutninger om 
hvor og hvordan vi bor; hvem der har adgang 
til beslutninger og viden, eller hvordan vi for-
deler ressourcer, magt og arbejde. Måske en 
lille anekdote kan overbevise den skeptiske 
læser om relevansen af dette perspektivskif-
te. Haiti-jordskælvet i 2010 var på alle måder 
en forfærdelig katastrofe. Tabstallene er 

I Milano finder man et af Italiens største og 
ældste plejehjem, Pio Albergo Trivulzio. I 
den imposante bygning i udkanten af Milano 
bor der mere end 1000 ældre. Det var i disse 
smukke og ellers rolige omgivelser, at CO-
VID-19 gjorde et af sine voldsomste indtog i 
de tidlige måneder i 2020. Fra januar til april 
skønnes det, at 435 af Trivulzio’s beboere mi-
stede livet. Alene i marts og april døde mere 
end 300 beboere eller omkring fem om dagen 
i gennemsnit. Alessandro Azzoni mistede sin 
mor, Mariza, i disse forfærdelige måneder, 
og har siden sammen med andre efterladte 
stiftet en retfærdigheds- og sandhedskom-
mission, der har til formål at finde sandhe-
den om, hvordan så mange af beboerne på 
Trivulzio kunne miste livet. Ifølge Alessandro 
og hans kommission var det ikke virusset, der 
dræbte hans mor. Det var derimod manglende 
omsorg, viden og måske ligefrem skadevol-
dende handlinger, som f.eks. udskrivningen 
af en række patienter direkte fra et lokalt 
hospital til Trivulzio uden forudgående test 
for COVID-19. 

Jordskælvet i Haiti i 2010 
forårsagede katastrofale 
ødelæggelser. Op mod 
200.000 mennesker døde og 
hele kvarterer i hovedstaden 
Port-au-Prince blev jævnet 
med jorden. 

FOTO: MARCO DORMINO/ THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, WIKI COMMONS

FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2020
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usikre, men de mest troværdige kilder skøn-
ner, at optil 200.000 mennesker mistede livet, 
hele kvarterer i hovedstaden Port-au-Prince 
blev jævnet med jorden, og jordskælvet satte 
det i forvejen hårdt plagede land adskillige 
år tilbage økonomisk. Hvad, der er mindre 
kendt, er, at blot seks uger efter jordskælvet, 
ramte et andet jordskælv Chile. Jordskælvet 
blev generelt forbigået i den internationale 
presse, fordi tabstallene var relativt lave, og 
ødelæggelserne var, i skyggen af Haiti, be-
grænsede. Selve jordskælvet var dog omkring 
500 gange kraftigere. Forklaringen på, at et 
500 gange stærkere jordskælv kan forårsage 
500 gange mindre skader for et samfund, 
handler ikke om naturen eller seismologi. Det 
handler om ”os”: om måden hvorpå vi orga-
niserer vores samfund, bygger vores huse og 
fordeler vores ressourcer. 

Efterhånden som det går op for folk, at kata-
strofer er sociale processer, bliver de retlige. 
I kølvandet på, at Hurricane Katrina havde 
raseret det sydlige USA, estimeres det, at der 
opstod mere end 1 million uløste retskrav. I 
Italien, Frankrig og USA har der i årevis kørt 
højt profilerede straffesager imod folk, der har 

fejlet, ikke har forberedt sig ordentligt eller de-
cideret udnyttet kriser til egen vinding. Faktisk 
har alle katastrofer, jeg kan komme i tanke om, 
i de sidste 30 år, udløst en efterfølgende bølge 
af retlige spørgsmål om rettigheder og ansvar.

Min forskning handler om, hvordan disse sager 
løses retligt, hvordan de påvirkes af katastro-
fer andre steder i verden, og hvordan de driver 
en gennemgribende forandring af de regler 
og institutioner, som fremtidige katastrofer 
skal håndteres efter og af. Imens katastrofer 
førhen fra et retligt perspektiv var force majue-
res eller ligefrem, som det betegnes i nogle 
retssystemer, Acts of God, er de i dag noget 
domstole og parlamenter løbende må forholde 
sig til som materielle retlige spørgsmål. 

Ret og retfærdighed bliver primært relevant 
for katastrofer, og for efterladte som Ales-
sandro, på to måder. For det første igennem 
aktivering af rettigheder, som retten til infor-
mation, liv eller ejendom, og hvor staten har 
påtaget sig en pligt til at beskytte borgeren 
eller dennes rettigheder. Det er f.eks. sager, 
hvor retten til liv påberåbes, fordi Staten har 
negligeret beskyttelsen af bestemte områder 

Plejehjemmet Pio Albergo 
Trivulzio i Italien blev hårdt 
ramt af corona. Alene i marts 
og april 2020 døde mere end 
300 beboere.  

FOTO: ANTONIO CALANNI/AP/RITZAU SCANPIX
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eller vedligeholdelsen af eksisterende garan-
tier (f.eks. forsømt diger, varslingssystemer 
eller oversyn med byggestandarder). Og så 
sager som Pio Albergo Trivulzio: i spørgsmå-
let om ansvar for fejl eller undladelser. Den 
amerikansk-polske politiske filosof Judith Sh-
klar har introduceret en simpel sondring, der 
kan hjælpe os her. Hun skriver, at alt dårligt, 
der sker for os, fortolker vi enten som et uheld 
eller en uretfærdighed. Grænsen mellem de 
to er dog ikke fast. Tværtimod forhandler vi 
hele tiden denne grænse i overensstemmelse 
med vores præferencer, politiske ideologi og 
viden om verden. Katastrofer har muligvis i 
århundreder været opfattet som uheld, men 
de bliver, som vi tilegner os viden om det 
komplekse kausale net af sociale, fysiske og 
naturlige årsager, der fører til katastrofer, til-
tagende opfattet som uretfærdigheder. Og når 
folk, der lider alvorlige tab, opfatter årsagen 
til disse som uretfærdigheder, leder man efter 
en ansvarlig. Derved bliver katastrofer til 
spørgsmål om ret og retfærdighed.

Denne udvikling er i disse år ikke kun be-
grænset til at undersøge og afprøve de sociale 
sammenhænge, der gør os sårbare for trusler 
udefra. Selve truslerne er også tiltagende 
under juridisk behandling. På nuværende 
tidspunkt verserer i underkanten af 1.000 
retssager over hele verden, der på forskellig 
vis undersøger, i hvilket omfang mennesket 
kan ansvarligholdes for konsekvenserne af 
klimaforandringer. Den peruvianske bjerg-
bonde Saúl Luciano Lliuya har f.eks. i en sag 
sagsøgt den tyske energimastodont RWE, for 
at bidrage til afsmeltningen af Palcacocha-
gletsjeren nær Sauls hjemby, Huaraz. Han 
kan se sine marker og sit fremtidige levebrød 
forsvinde, og hvordan byen må investere mas-
sivt i de kommende år for at sikre sig imod 
oversvømmelser. Saul vil have RWE, der har 
forårsaget skaden og tjent penge derved, til at 
betale for den del af skaden, de iht. deres an-
del af udledt CO2, er ansvarlige for (0,5 %). Han 
er som sagt ikke alene. Klimaforandringer er, 
præcis som katastrofer, under forandring fra 
tekniske spørgsmål om udledning og løsninger 
herpå, til juridiske, politiske og etiske spørgs-
mål om ansvar og rettigheder. I min forskning 
undersøger jeg, hvordan disse sager udvikler 
sig, beror på videnskabeligt input og flytter ju-
ridiske argumenter fra et retssystem til andet, 
i forsøget på at finde et hul for klimakampen. 

Katastrofer og klimaforandringer er i dag i 
vidt omfang centrum for retlige spørgsmål. 

Imens katastrofer førhen fra et retligt 
perspektiv var force majueres eller 
ligefrem, som det betegnes i nogle 
retssystemer, Acts of God, er de i 
dag noget domstole og parlamenter 
løbende må forholde sig til som 
materielle retlige spørgsmål.

Disse spørgsmål har relevans og betydning 
langt ud over den konkrete erstatning for 
skade eller hævnmotiverede ”blame games”. 
Afgørelserne sætter grænser for adfærd 
fremadrettet, giver mulighed for at insti-
tutionalisere høstede erfaringer og skaber 
opmærksomhed på sårbarheder i vores sam-
fund, der giver os mulighed for at lære – også 
fra katastrofer, der sker udenfor vores eget 
samfund. Sagerne er i den forstand prismer, 
hvorigennem samfundsstrukturer generelt, 
og dysfunktionelle samfundsstrukturer i sær-
deleshed, kan undersøges og gøre os klogere 
på, hvordan vi forstår os selv, vores retsstat 
og fællesskab. Hvis forskningen på området 
har nogen forudsigelseskraft, vil det betyde, 
at sagen om tragedien på Trivulzio ikke kom-
mer til stå alene – så der bliver rigeligt at 
følge med i de kommende år. 

Ligesom katastrofer er 
klimaforandringer også blevet 
til juridiske, politiske og etiske 
spørgsmål om ansvar og 
rettigheder.

FOTO: NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER FROM GREENBELT, MD, USA/ CREATIVE COMMONS
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PAPIRSORTERING

TRYKTE TEKSTER 
SOM GRØNT OG RØDT 
GENBRUGSMATERIALE

LEKTOR I RUSLANDSTUDIER VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITETBIRGITTE BECK PRISTED

F
O

TO
: P

IX
A

B
A

Y



15

PAPIRSORTERING
FORSKNING / ÅRSSKRIFT 2020

Hvis du ikke netop har hentet årsskriftet 
ned på DUA’s hjemmeside, men er blandt 
dets direkte adressater, der er blevet 
begavet med en trykt udgave, så holder du 
måske nu om krøniken med et let greb i 
ryggen og en bladrende tommel, der søger 
ind i det papirbårne parallelunivers, som 
trykt litteratur udgør. 
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Nu er det foruroligende at spørge, hvor dette 
hæfte skal hen herefter? Vil årsskriftet ende 
ryg om ryg med andre uåbnede annaler i din 
tætpakkede reol til varigt skue eller minde om 
medlemskab af dette og hint? Vil læsningen 
senest ende *her*, inden du diskret lader års-
skriftet vandre videre til din kollegas dueslag? 
Eller vil også denne forbigående tryksag før 
eller siden ende i papircontaineren sammen 
med de kilovis af papir, din husstand eller 
arbejdsplads ugentligt af grøn samvittighed 
afleverer til genbrug? Det er ikke meget, vi 
i afsendersituationen hverken kan kontrol-
lere eller ved om, hvordan trykt kommuni-
kation egentlig bliver brugt, ikke brugt eller 
genbrugt. Måske ønsker vi heller ikke altid at 
vide det… 

Og dog er det tværfaglige forskningsfelt af bog-
historie, som jeg arbejder inden for, optaget af 
at forstå den trykte kommunikations social- og 
kulturhistorie netop ved at undersøge teksters 
kredsløb fra produktion over distribution og 
reception til destruktion og genanvendelse. 
Boghistorikeren vil typisk tilføje den littera-
tur- eller sprogvidenskabelige tekstafkodning 
et materielt perspektiv, dvs. boghistorikeren 
er interesseret i teksten som et foranderligt 
objekt, snarere end som et abstrakt sæt af 
verbale tegn. Sådan hænger historien om den 

trykte teksts livscyklus også sammen med 
papirets genbrugshistorie. 

Som skriftmedium er papir gennem hele dets 
lange historie blevet genanvendt, overskrevet 
og omformet, og som materiale betragtet blev 
førindustrielt papir fremstillet af brugte tekstil-
rester og var i sig selv et genbrugsprodukt. I 
dag vil mange nok forbinde papirgenbrugets 
moderne historie med 1970ernes udvikling af 
recycling-systemer og fremkomst af en ’grøn’ 
forbrugerbevidsthed som modreaktion på sti-
gende forbrug. Men den rationelle, centralise-
rede hustandsindsamling af papir har også en 
sort fortid, der rækker tilbage til mellemkrigs-
tidens konkurrerende nazistiske og stalinisti-
ske forestillinger om ”total genanvendelse”, 
der skulle sikre regimernes selvforsyning og 
krigsmobilisering ved at optimere udbytningen 
af både menneskelige og naturlige ressourcer.  

I min forskning om sovjetisk papirhistorie 
undersøger jeg blandt andet stalintidens om-
organisering af papirindsamlingen. Sovjetisk 
papir er nok af porøs kvalitet, men til gengæld 
et taknemmeligt materiale til at tydeliggøre, 
hvordan læserne gør, bruger og dermed hand-
ler politisk og pragmatisk med trykte tekster 
som genstande – hinsides teksternes åbenlyse 
ideologiske indhold. Det sovjetiske perspek-

FOTO: DET RUSSISKE STATSBIBLIOTEK

Illustrationer af 
Mikhail Tjeremnykh 
til agitationspoeten 
Demjan Bednyjs episke 
vers Util’-bogatyr om 
genanvendelseshelten, 
der samler både pjaltede 
mennesker og lasede 
materialer for at omdanne 
begge dele til nyt og nyttigt, 
1934.
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tiv korrigerer effektivt forestillingen om, at 
papirgenbrug skulle involvere nogen særligt 
grøn historie. 

Sovjetkommunismen var et oplysningsprojekt, 
der propaganderede afskaffelsen af analfa-
betismen og demonstrerede den kulturelle 
progression gennem masseoplag af ideologisk 
korrekte, billige bøger og aviser. Samtidig 
brugte staten kontrol med papiradgangen som 
et redskab for indirekte censur. For befolk-
ningen var papir derfor en knap og ofte defekt 
ressource, i kriseperioder som i starten af 
1920erne og igen under 2. verdenskrig dykkede 
det årlige forbrug af tryk- og skrivepapir ned 
under et kilo per indbygger. Trods lavt papir-
forbrug havde den trykte kommunikations om-
vendte logistik tilbage til det statslige produk-
tionsapparat høj politisk prioritet. 1920ernes 
berygtede makulaturkampagner, der rensede 
arkiver og biblioteker for en uønsket kultur-
arv af før-revolutionære skrifter, var måske 
ideologisk effektive, men gav kun klumpvise 
leverancer af brugt papir, som ikke var stabile 
nok til at fodre de storskala papiranlæg, som 
man under Stalins industrialisering begyndte 
at opføre. I stedet blev papirindsamlingen fra 
1932 en del af et nyt centraliseret, finmasket 
indsamlingssystem Sojuz-util’, direkte oversat 
en ”udnyttelsesunion.” Sojuz-util’ skulle om-
forme det tidligere klassesamfunds klude- og 
bensamler, der havde tjent sine sølle kopek 
ved at tiltuske sig overklassens rester, til en 
kultiveret mønsterskraldearbejder, udsendt 
som statens repræsentant for at samle ikke 
blot genanvendelige materialer, men også folk 
for den fælles sag. 

Den enkelte huskomité indgik kontrakt med 
indsamleren om den kvote af genanvendelige 
materialer, som man mod en beskeden bonus 
var forpligtet til at aflevere ikke bare af papir, 
men også ben, kork, fjer, hår, og stort set 
uopdrivelige forbrugsgenstande som dåser og 
brugte gummi- og lædersko. Blev kvoten ikke 
opfyldt, blev husstanden straffet med bøde. 
Selv i tyndtbefolkede områder med mindre end 
10 indbyggere per kvadratkilometer eksiste-
rede indsamlingspligt, trods det økonomisk 
meningsløse i at transportomkostningerne ved 
dette langt oversteg udbyttet. Til gengæld var 
papirindsamlingen en psykologisk mere effek-
tiv måde at udøve social kontrol på end direkte 
bogkonfiskation. Den internaliserede skam 
ved selv at om-klassificere familiebiblen som 
papiraffald kunne knække trangen til protest 
blandt den traditionelle landsbybefolkning, 

som næppe har haft adgang til meget andet 
papir at afgive end den vanhelligede bog. 

Sojuz-util’ systemets tidligt udviklede infra-
struktur til genbrugsindsamlinger blev dog ef-
fektivt ødelagt af nazisternes invasion under 2. 
verdenskrig. Mens de allierede i Storbritannien 
skruede op for kampagner, der mobiliserede 
hjemmefronten til at destruere omfattende 
bogsamlinger for at lave dem til patronæsker, 
så havde sovjetbefolkningen så få ressourcer, 
at trykt papir i stedet blev direkte genanvendt 
til at dække de mest fundamentale behov. Tryk-
sager blev brugt som optændings- eller iso-
leringsmateriale til at fore frakker og støvler 
eller tætne vinduer, til sanitets- og forbindings-
formål, eller endda omformet til midlertidige 
papmachéproteger. I det belejrede Leningrad 
forsøgte byens sultende intelligentsia at spise 
deres ellers nyttesløse bøger. Redaktørerne af 
frontpressen havde store vanskeligheder ved at 
få deres ideologiske budskab ud pga. avispapi-
rets høje vekselkurs som cigaretpapir. Avisen 
gik op i røg, før den nåede sin læser – så meget 
for propagandas virkning. Dette betyder dog 
ikke, at tekstobjekter mistede deres værdi som 
følge af krigen, tværtimod bidrog papirmanglen 
til at højne bogens status som kultursymbol i 
befolkningen også efter krigen.

Sovjetisk papirgenbrugs historie er indlysende 
hinsides spørgsmålet om grøn moraløkonomi, 
men systemets ideologiske målsætning om at 
omdanne mennesker gennem omdannelsen 
af deres tekstmaterialer overtrumfede også 
ethvert økonomisk rationale. Alligevel viser 
den ekstreme erfaring fra den sovjetiske 
papirkrise, at selv det mest politisk repressive 
system ikke kan kontrollere, hvordan modta-
geren i kommunikationskredsløbet brugte og 
genbrugte trykte tekster. 

”Det sovjetiske perspektiv korrigerer 
effektivt forestillingen om, at 
papirgenbrug skulle involvere nogen 
særligt grøn historie.”
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Med klimakrisen står menneskeheden over 
for store udfordringer, og nye teknologiske 
løsninger er essentielle for at nedbringe CO2-
udledningen. En konstruktiv tilgang er at 
fjerne drivhusgassen CO2 og udnytte den som 
en ressource til fremstilling af fx brændstof 
eller plastik. En anden tilgang er at erstatte 
fossile brændstoffer med alternative energi-
teknologier såsom brint. Men hvad kræver 
det? Hvorfor er det så svært at omdanne CO2? 
Og hvordan kan kemien bidrage til bæredyg-
tige løsninger?

BÆREDYGTIG 
KATALYSE

LEKTOR VED INSTITUT FOR BIO- OG KEMITEKNOLOGI, AARHUS UNIVERSITETNINA LOCK

Fotosyntesen finder sted i 
planter, hvor CO2 og vand 
omdannes til biomasse og ilt 
ved brug af sollys.
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Siden den industrielle revolution har vores 
energiforbrug været stigende som følge af 
den teknologiske udvikling. Vi tager for givet, 
at vi kan pendle på arbejde, flyve på ferie, 
og at der er strøm til alt fra komfuret og 
tørretumbleren til robotplæneklipperen, og 
selvfølgelig er der nem adgang til rengørings-
midler, plastik, maling og cement. Og sådan 
skal det blive ved med at være! Afbrænding af 
fossile brændstoffer er i dag en forudsætning 
for den høje levestandard, og en konsekvens 
heraf er udledning af drivhusgassen CO2. 
En anden problematik er, at kul, gas og olie 
er begrænsede ressourcer, der ikke alene 
anvendes som brændstoffer, men også til 
produktion af alt fra plastik og polyestertrøjer 
til medicin. I de seneste år er der kommet 
stort fokus på overgangen til vedvarende 
energiteknologier som sol og vind, og der 
forskes intensivt i udviklingen af metoder til 
omdannelse af CO2 samt produktion af ener-
gibæreren brint (hydrogen) ved spaltning af 
vand til brint og ilt.

Udfordringen ved CO2 er molekylets kemi-
ske stabilitet. Ved forbrænding af organisk 
materiale dannes der CO2, mens der frigives 
energi i form af varme. Hvis processen skal 
forløbe den modsatte vej, altså så der dannes 
organisk materiale ud fra CO2, vil det mindst 
kræve tilførsel af en mængde energi svarende 
til den, der blev frigivet ved forbrændingen. 

Med andre ord er CO2-omdannelse en mulig, 
men energikrævende proces. Faktisk er 
den naturlige fotosyntese naturens metode 
til omdannelse af CO2. Fotosyntesen finder 
sted i planter, hvor CO2 og vand omdannes til 

biomasse og ilt ved brug af sollys. Energitil-
førslen sker altså i form af lys, der absorbe-
res i planternes klorofyl, hvorefter der sker 
en avanceret kemisk proces. Forbrænding og 
fotosyntese er således hinandens modsatte 
reaktioner.

Hvor fotosyntesen er naturens raffinerede 
metode til CO2-konvertering, er der i forsk-
ningen stort fokus på kunstige processer, 
hvor resultatet ligeledes er omdannelse af 
CO2 til organiske stoffer. Produkterne kan 
være brændstoffer (fx metanol eller metan) 
eller byggesten til den kemiske industri (fx CO 
eller metansyre), hvorved de principielt kan 
erstatte nogle af de stoffer, man konventionelt 
udvinder fra råolie. Det er katalysatorens 
kemiske opbygning, der bestemmer, hvilket 
produkt der primært vil dannes. Processerne 
betegnes som kunstig fotosyntese, men er 
ikke et forsøg på at kopiere naturens kom-
plekse kemi. Faktisk bruges betegnelsen også 
om spaltning af vand til brint og ilt. 

Sammenligning mellem den 
naturlige fotosyntese og 
kunstig CO2-omdannelse. Når 
organisk materiale forbræn-
des, dannes CO2, som i planter 
kan omdannes til biomasse 
ved hjælp af sollys. Konceptet 
i CO2-omdannelse ved brug 
af syntetiske katalysatorer og 
lys eller strøm som drivkraft 
beror på et lignende princip; 
CO2 dannet ved forbrænding 
eller i industrielle processer 
kan omdannes til brændstof 
eller byggesten til den kemi-
ske industri.

Forsimplet energidiagram 
over omdannelsen af CO2 
til forskellige produkter på 
formen CxHyOz såsom CH4 
(metan) eller CH3OH (meta-
nol). Et stabilt molekyle har 
lav energi. CO2-omdannelse 
finder typisk sted gennem en 
energikrævende proces, hvor 
radikalet CO2•- dannes. Ved 
en katalytisk proces sænkes 
processens energibarriere, 
hvorved der skal tilføres min-
dre energi, for at få processen 
til at forløbe.

ENERGI

REAKTIONSKOORDINAT

MED KATALYSATOR

CXHYOZ

UDEN KATALYSATOR

FORBRÆNDING
C6H12O6 + 6 O2                  6 CO2 + 6 H2O

FOTOSYNTESE

CXHYOZ  + w O2             x CO2 + y/2 H2O
KUNSTIG FOTOSYNTESE
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brint-udvikling. Vores overordnede mål er at 
fremstille porøse materialer med store over-
fladearealer, idet de katalytiske reaktioner 
finder sted på katalysatorens overflade. Yder-
mere er det et krav for fotokatalysatorer, at de 
skal absorbere lys, mens elektrokatalysatorer 
skal have en rimelig elektrisk ledningsevne. 
Materialefremstillingen skal være skalerbar 
og billig, og katalysatorerne skal være fri for 
ressourcebelastende grundstoffer, hvis de 
skal kunne bruges til udviklingen af nye tekno-
logier, der reelt kan bidrage til klimakampen. 

Design og syntese af nye materialer er en 
videnskab og et håndværk i sig selv. Vi har 
særligt fokus på såkaldte hybridmaterialer, 
der består af en organisk og en uorganisk 
bestanddel, fx de såkaldte metal-organiske 
netværk. Typisk skal der udføres adskillige 
systematiske eksperimenter, hvor en række 
synteseparametre screenes for at opnå 
materialer med de ønskede karakteristika. Si-
deløbende med synteserne udføres tests af de 
katalytiske egenskaber. Vi kombinerer studier 
af katalysatorernes effektivitet med undersø-
gelser af materialernes struktur på forskel-
lige længdeskalaer (fra sub-nanometer til 
millimeter-skala) for at forstå sammenhæn-
gen mellem struktur og egenskaber. Således 
undersøges materialet ved mikroskopiske 
teknikker for at bestemme form og størrelse 
af katalysatorpartiklerne, mens røntgen- 
og neutronbaserede teknikker bruges til 
strukturelle studier på atomar skala. Vi har 
på nuværende tidspunkt fokus på at udvikle 
knowhow, så vi kan undersøge materialerne 
på atomar skala, mens der sker kemiske 
reaktioner. Således ligger min forskning på 
grænsefladen mellem katalyse og struktur-
kemi, og grundforskningen har stort fokus. I 
samarbejde med kollegaer og samarbejds-
partnere vil det næste naturlige skridt være 
forsøg med opskalerede processer.

Hvor fotosyntesen er naturens raffinerede metode 
til CO2-konvertering, er der i forskningen stort 
fokus på kunstige processer, hvor resultatet 
ligeledes er omdannelse af CO2 til organiske stoffer.

e- e- e- e-

e-

H+

v
- +

e-

h+h+h+h+

CxHyOz C
xH
yO
z

KATALYSATOR KATODE 
MED KATALYSATOR

ANODE

h

Konceptet bag fotokatalyse 
(venstre) og elektrokatalyse 
(højre). En fotokatalysator 
absorberer lysfotoner med 
energien h , hvorved der dan-
nes elektron-hul (e--h+) par. 
På overfladen af katalysato-
ren kan elektronerne bruges 
til reduktionsreaktioner (fx 
CO2 til produkter på formen 
CxHyOz), mens hullerne kan 
bruges til oxidationsreak-
tioner (fx oxidation af vand). I 
elektrokatalytisk CO2 reduk-
tion pålægges et potential, og 
der sker en oxidation af vand 
ved anoden, og reduktionen 
sker ved katoden, hvorpå 
katalysatoren er deponeret.

Mens sollys driver den naturlige proces, kan 
CO2 omdannes eller brint produceres i de 
kunstige processer ved brug af strøm, lys 
eller overskudsvarme. Det er essentielt for 
processens bæredygtighed, at der bruges 
vedvarende energi, da det naturligvis ikke 
giver mening at brænde kul af på et kraftværk 
for at bruge strømmen til CO2-omdannelse. 
Processer, hvor strøm bruges til fremstilling 
af kemiske stoffer, kaldes også Power-to-X. 

Hjertet i processerne er katalysatoren. I 
den naturlige fotosyntese er katalysatoren 
klorofyl, mens de kunstige processer finder 
sted ved brug af en katalysator i form af et 
syntetisk materiale, ofte i form af et fint pul-
ver. En katalysator er pr. definition et stof, der 
sænker energibarrieren for en kemisk proces 
uden selv at forbruges. Det betyder med andre 
ord, at der skal tilføres mindre energi, for at 
processen kan finde sted, end det var tilfældet 
uden katalysatoren.

I min forskning fokuserer jeg på udviklingen 
af nye foto- og elektrokatalysatorer, der hhv. 
bruger lys og strøm som energikilde, og min 
forskningsgruppe har særligt fokus på udvik-
ling af katalysatorer til CO2-omdannelse og 
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Det Unge Akademi arbejder 
inden for tre kerneområder: 
Forskningspolitik, forskningsformidling 
og tværvidenskabeligt samarbejde. 

AKTIVITETER
23



24

DET UNGE AKADEMI

FORSKNINGS-
FORMIDLING 
I EN CORONATID

NAIA MORUETA-HOLME 

ARTER – SJÆLDENT ALMINDELIGE, 
ALMINDELIGVIS SJÆLDNE

Sjældne arter fanger vores opmærksomhed 
som det særlige spændende, og som det vi 
skal bevare. De fleste arter i verden er sjæld-
ne og klumper sig sammen i bestemte områ-
der, mens få arter er at finde næsten overalt 
på kloden. Hvorfor ser vi disse mønstre? Og er 
det overhovedet de sjældne arter, vi skal kigge 
på, når vi skal forstå naturens love, eller bør vi 
fokusere på de almindelige?

KRISTIAN CEDERVALL LAUTA

DET SJÆLDNES RET

Det siges, at enhver regel har en undtagelse. 
I dette korte oplæg, vil jeg tale om retlige 
undtagelser med udgangspunkt i katastro-
fer. Det er således almindeligt antaget, at 
katastrofer er sjældne og ekstraordinære og 
derefter bør undtages fra vores almindelige 
ret. Spørgsmålet er herfra, hvad der sker, hvis 
krisen ikke længere er sjælden, men almen og 
allestedsnærværende.

CARSTEN LEVISEN

SJÆLDNE SPROGLIGE TRANSI-
TIONER - ET BLIK FRA STILLE-
HAVSKREOLSPROGET BISLAMA 

Almindeligvis overføres sprog fra generation 
til generation. Men sommetider går der knas 
i overførslen, og i sjældne tilfælde opstår der 
helt nye sprog i processen. Lingvister kalder 
dem kreolsprog - sprog der opstår på ruiner-
ne af andre sprog. Dette oplæg eksemplifice-
rer sproglig kreolisering gennem Bislama, et 
ungt stillehavssprog, der tales i Vanuatu. 

I 2019 deltog DUA i videnskabsfestivalen 
Bloom i Søndermarken i København med 
temaet ’Det umålelige’. Samtalen er udgivet 
som podcast på Carlsbergfondets hjemme-
side.  DUA skulle også have deltaget i Bloom 
i 2020, men arrangementet blev aflyst pga. 
COVID-19. Vi havde glædet os til at deltage og 
var selvsagt ærgerlige over aflysningen. Vi 
håber at kunne deltage igen i 2021. Det aflyste 
program var bygget op om temaet ’Det Sjæld-
ne’ og skulle have bestået af en samtale mel-
lem antropolog Andreas Bandak  og biofysiker 
Liselotte Jauffred og desuden tre oplæg fra 
DUA-medlemmerne lingvist Carsten Levisen, 
biolog Naia Morueta-Holme og jurist Kristian 
Cedervall Lauta. Nedenfor er et kort oprids af 
deres planlagte oplæg.

AFLYST DELTAGELSE I 
VIDENSKABSFESTIVALEN BLOOM
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Formidlingsudvalget havde et spændende 
program for sig i år 2020 med videnskabs-
festival, podcastdeltagelse og oplæg ved erfarne 
formidlere til fællesmøderne og til DUA’s 
todagsseminar i november. Med undtagelse af 
podcasten blev alle arrangementerne desværre 
aflyst eller udskudt pga. coronapandemien. 
Vi har måtte sande, at forskningsformidlingen 
har svære kår under forsamlingsforbuddet, 
men ligeledes at ved at kanalisere vores kræfter 
over i podcast og det skrevne ord kan DUA 
stadig formidle i en coronatid.

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2020

Vidensselskabet er en podcastserie udgivet af 
Forskerzonen på Videnskab.dk med støtte fra 
Lundbeckfonden. I hvert afsnit af podcasten 
fortæller en forsker om sin egen forskning. 
I år var det bl.a. tre af DUA’s medlemmer, 
der formidlede deres forskning: Biolog Knud 

HVAD HAR NATUREN OG 
FORRETNINGSFOLK TIL FÆLLES?

Det kan måske lyde som en joke, men det 
er det ikke. Svaret er: De forsøger begge at 
optimere produktionen, så den er så billig og 
effektiv som muligt. For det er netop, hvad 
naturen gør. Og hvad forretningsfolk kalder 
’cost-minimering’, kalder man indenfor natur-
videnskaben en ’minimalflade’. Minimalflader 
er naturens geometriske optimering. Et 
eksempel på en flade, der forsøger at mini-
mere sit areal, er den overflade af sæbe, som 
indfanger luften i en sæbeboble. Sådan en 
flade udnytter det tilgængelige materiale så 
effektivt som muligt. Det er det samme prin-
cip, der gør sig gældende for jordkloden. Der 
sker med andre ord en geometrisk optimering 

HVAD KAN SPURVEFUGLE LÆRE OS 
OM EVOLUTIONSHISTORIEN?

Vidste du, at over halvdelen af alle eksiste-
rende fuglearter tilhører én bestemt gruppe, 
nemlig spurvefuglene? Fra et evolutionært 
perspektiv gør det dem enormt succesfulde. 
Hvordan de har båret sig ad med det, er et 
af de mange spørgsmål, som Knud Jønsson, 
lektor ved Statens Naturhistoriske Museum, 
har rejst Jorden rundt for at få svar på. I dette 
afsnit af Vidensselskabet følger vi i Darwins – 
og Alfred Wallaces – fodspor, når podcastvært 
Anette Lilleøre sammen med Knud Jønsson 
ser på, hvad spurvefugle kan fortælle os om 
evolutionshistorien, og hvordan arter spreder 
og tilpasser sig.

DELTAGELSE I VIDENSKAB.DK PODCASTS

Jønsson, matematiker Niels Martin Møller og 
russist og boghistoriker Birgitte Pristed. De 
tre spændende podcasts ligger på Videnskab.
dk. Vidensselskabets egen beskrivelse kan 
ses herunder:
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Formidlingsudvalget har de seneste sæsoner 
diskuteret samarbejdet mellem forskere og 
journalister, herunder hvordan vi får etableret 
stærkere relationer til feltet af videnskabs-
journalister. Men det er også vigtigt at se på 
vores egen rolle.

Forskere og journalister har ofte stor nytte 
og glæde af hinanden: Journalisten kan rap-
portere om ny forskning, og forskeren kan 
formidle sine resultater bredt ud. Som regel 
går det godt, men indimellem kører det af 
sporet. Et forskningsresultat bliver blæst op 
til mere, end det egentlig kan bære, og det 
kan (f. eks. på sundhedsområdet) have fatale 
konsekvenser. Ansvaret for at forskningen 
bliver formidlet sagligt og validt (uden at 
blive kedelig), ligger ikke kun hos journali-
sterne, men i høj grad også hos forskerne. 
Hvordan skal vi forvalte dette store ansvar? 
Hvordan tager vi højde for bias, etiske udfor-
dringer, osv.? 

Som en del af temaet ”Ansvar i formidling” 
havde vi inviteret de to forskere, Professor Ole 
Wæver fra Københavns Universitet og Stinus 
Lindgreen, som både er lektor ved Køben-
havns Universitet og medlem af Folketinget 
for de Radikale, til DUA’s novemberseminar. 
De er begge kendt for at tage ansvar for for-
midling af deres forskning og for at involvere 
sig i den offentlige debat. Vi glæder os meget 
til debatten, når det udskudte seminar afhol-
des i maj 2021. 

Desuden vil vi – initialiseret af formidlingsud-
valgets nye medlem Stine Linding Andersen 
– udvikle en coronasikker DUA-stafet, hvor 
DUA-medlemmer på skift formidler om deres 
arbejde som forskere.

NOVEMBERSEMINAR 
BLIVER TIL 
MAJSEMINAR

i naturen. »Naturen har for vane at økonomi-
sere med materialeforbruget,« siger Niels 
Martin Møller, der er Tenure Track Adjunkt ved 
Institut for Matematiske Fag på Københavns 
Universitet og gæst i Forskerzonens podcast 
Vidensselskabet. Her fortæller han om, hvor-
dan han bruger naturen som inspiration i sin 
forskning i minimalflader.

KAN PAPIRMANGEL AFSLØRE 
HEMMELIGHEDER FRA LIVET 
BAG ’JERNTÆPPET’?

Vi har alle i højere eller mindre grad en for-
nemmelse af, hvordan Sovjetunionens regime 
fungerede. Mange af os har stiftet bekendt-
skab med Sovjetunionen ved at se eller læse 
populærkulturelle fortællinger om det kom-
munistiske styre - om det så har været John 
le Carrés spionromaner eller HBO-serien 
’Chernobyl’. Men hvordan var livet egentligt 
bag jerntæppet? Det kan Birgitte Pristed kaste 
lys over. Hun er lektor ved Institut for Kultur 
og Samfund ved Aarhus Universitet, hvor hun 
forsker i sovjetisk bog- og mediehistorie. Men 
i modsætning til forskere, der laver litterære 
analyser, undersøger Pristed i højere grad 
teksternes ydre - for eksempel bogomslag 
og kvaliteten af bøgernes papir. Og foruden 
mediets påvirkning af indholdet fortæller det 
også interessante ting om Sovjetunionens 
historie. For eksempel hvordan hverdagen var, 
og hvordan propaganda fungerede. »I forhold 
til de spørgsmål får bogen og det trykte ord 
en helt særlig betydning,« siger Pristed i et 
podcastafsnit.
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FORSKNINGS-
POLITIK

Det Unge Akademis forskningspolitiske 
udvalg beskæftiger sig bredt med forsknings- 
og uddannelsespolitik, dvs. de politiske og 
ledelsesmæssige rammer som forskning og 
universiteter opererer under i Danmark. 

fokus på styrker og svagheder i det danske 
forskningspolitiske system, som kan påvirke 
yngre forskeres vilkår. Vi gør dette ved at 
videreformidle akademiets erfaringer til 
beslutningstagere og den bredere offentlig-
hed gennem både offentlige indlæg og direkte 
til relevante beslutningstagere. Udvalgets 
medlemmer har gennem året været i kontakt 
med forsknings- og uddannelsespolitiske ak-
tører, fonde og organisationer samt deltaget 
i forskningspolitiske debatter i den skrevne 
presse og ved udarbejdelsen af rapporter. 
Derigennem har udvalget skabt synlighed 
både i offentligheden og blandt beslutnings-
tagere omkring vilkårene for yngre forskere 
og i bredere forstand forskningens vilkår og 
rammer i Danmark.

Udvalget har et overordnet fokus på de 
omstændigheder og vilkår, som især yngre 
forskere er underlagt på de danske uni-
versiteter. Mere specifikt har udvalget i år 
behandlet og diskuteret emner som; kar-
riereveje for yngre forskere, ligestilling og 
sexisme i forskningsverdenen, offentlige og 
private forskningsinvesteringer, fordelingen 
af forskningsmidler på tværs af felter og 
forskere, forholdet mellem fri forskning og 
øremærkede forskningsmidler, strukturen af 
ph.d.-uddannelsen samt mere generelt vil-
kårene for mellemlaget af adjunkter og yngre 
lektorer i dansk forskning.

Drøftelserne i forskningspolitisk udvalg tager 
udgangspunkt i medlemmernes personlige 
erfaringer. Udvalget arbejder for at sætte 

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2020
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Brandenborg. Vi forventer at videreføre denne 
ordning i kombination med forsker-politiker 
følgeordningen, når denne igen bliver en 
mulighed.

FRI FORSKNING OG 
FORSKNINGSFRIHED
Fri forskning og forskningsfrihed er blandt 
de emner, der har fyldt mest i årets diskus-
sioner i forskningspolitisk udvalg. Det er bl.a. 
foranlediget af årets finanslovsforhandlinger, 
inklusiv forhandlingerne om forskningsreser-
ven. Vi har dels argumenteret for det generel-
le behov for fri forskning og grundforskning i 
lyset af klima- og coronakriserne i kronikken 
“Inden næste epidemi” i Weekendavisen og i 
indlægget” “Fri forskning er vigtigt – også i 
krisetider” i Altinget. 

Vi kan kun i begrænset grad - hvis overho-
vedet - forudsige fremtidige krisers natur. 
Derfor må vi have et bredt vidensberedskab. 
Ellers begrænser vi samfundets mulighed 
for at reagere på og imødegå kriser. Mere 
specifikt har vi argumenteret for at priori-
tere midler til fri forskning og undgå stram 
politisk styring af forskningen i debatindlæg-
get “Bekymrede forskere: Politisk styring af 
offentlige forskningsmidler må ikke under-
minere grundforskningen” i Science Report. 
Ligeledes har vi haft fornøjelsen af både at 
indlede og afrunde Altingets tema “Hvor me-
get skal politikerne styre forskningen?” med 
to debatindlæg. I disse bidrag til den offent-
lige debat har vi fremhævet, at fri forskning 
og grundforskning er essentielt for at skabe 
de videnskabelige gennembrud, der senere 
danner grundlag for den anvendte forskning 
og innovations- og implementeringsprojek-
ter. Derfor vil en udhuling af fri forskning og 
grundforskning være en uheldig og kortsigtet 
strategi, fordi den på sigt også vil forringe 
mulighederne for innovation. Lige så vigtigt 
har vi behov for at sikre bredden i forsknin-
gen. Dels fordi det er nødvendigt for at forstå 
og agere i en hastigt foranderlig verden, dels 
fordi det er fundamentet for at kunne levere 
forskningsbaseret undervisning til de kandi-
dater, vi uddanner, og som udgør et af vores 
allervigtigste bidrag til samfundet.

Medlemmer af Det Unge Akademis forsk-
ningspolitiske udvalg har desuden indsendt et 
høringssvar vedrørende Danske Universite-

Aktiviteterne i forskningspolitisk udvalg har i 
år været tydeligt præget af coronapandemien. 
Det har betydet, at en række planlagte akti-
viteter er blevet aflyst eller udskudt, eksem-
pelvis debatter på Folkemødet, deltagelse i 
Forskningspolitisk Årsmøde, oplæg og debat 
om fri forskning på DUA’s todagsseminar med 
mere. Til gengæld har vi skruet op for andre 
aktiviteter, som fx. dialogmøder med folke-
valgte, videomøder og bidrag til den offentlige 
debat via medier, hvor vi blandt andet har 
bidraget med 17 skriftlige debatindlæg i det 
forgangne år i hhv. Weekendavisen, Dagbladet 
Information, Politiken, Berlingske, Altinget og 
Science Report.

FORSKER-POLITIKER 
FØLGEORDNING OG 
DIALOGMØDER
Forskningspolitisk udvalg har siden 2017 
arrangeret en forsker-politiker følgeordning 
med det formål at fremme dialogen med 
uddannelses- og forskningsordførerne i Fol-
ketinget og samtidig øge opmærksomheden 
på yngre universitetsforskeres vilkår og virke. 
Grundtanken er, at politikere får mulighed 
for at opleve forskeres hverdag på universi-
teterne og lære om forskningen i praksis ved 
simpelthen at følge en ung forsker på arbejde 
for en dag. Dette efterfølges af et lignende 
besøg for den unge forsker på Christiansborg. 
Tidligere har bl.a. de folkevalgte Christine 
Antorini, Mads Fuglede, Mette Reissmann, Ja-
kob Mark, Sofie Carsten Nielsen, Jens Henrik 
Thulesen Dahl og Søren Pind deltaget.

Da landet blev ramt af coronapandemien og 
de deraf følgende lockdowns og restriktioner 
på møder og rejseaktiviteter, etablerede 
forskningspolitisk udvalg som alternativ 
dialogmøder via video, hvor vi indtil videre 
har afholdt møder med Astrid Carøe og Bjørn 

”Vi kan kun i begrænset grad - hvis 
overhovedet - forudsige fremtidige 
krisers natur. Derfor må vi have et bredt 
vidensberedskab.”
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ters udkast til principper og anbefalinger for 
forskningsbaseret samarbejde. Her bakker vi 
op om udkastets definition af forskningsfrihed, 
men påpeger at rettigheder såsom ytrings-
frihed og publiceringsfrihed også må sikres i 
samarbejdsaftaler med eksterne aktører.

FORSKNINGS-
FINANSIERING
I forlængelse af debatterne om fri forsk-
ning har vi ligeledes været meget aktive i de 
nationale diskussioner af forskningsfinansie-
ring. Formand for forskningspolitisk udvalg, 
Peter Dalsgaard, var i oktober inviteret som 
oplægsholder ved Danmarks Forsknings- og 
Innovationspolitiske Råds online seminar om 
forskningsfinansiering. Her fremhævede han 
problemerne med skævheden i forsknings-
finansieringen, hvor få felter modtager en 
meget stor del af den samlede finansiering, 
og hvor ca. 20% af forskerne modtager op 
mod 90% af de konkurrenceudsatte midler. 

Vi har bidraget med indlæg om finansierings-
modellerne fx “Risikovillig forskning kræver 
ny finansieringsmodel på universiteterne” i 
Altinget, fordi vi finder, at finansieringsmodel-
lerne ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed 
for den langsigtede og risikovillige forskning, 

som er nødvendig for banebrydende opdagel-
ser og videnskabelige nybrud. Mere specifikt 
har vi også problematiseret sammenblandin-
gen af midler til forsknings-, innovations- og 
implementeringsprojekter, fordi den efter 
vores vurdering risikerer at reducere midler 
tiltænkt forskning. Dette er blandt andet pro-
blematiseret i indlæggene “Nej, Ane Halsboe-
Jørgensen, forskningsmidler skal ikke bruges 
på erhvervsstøtte” i Dagbladet Information og 
“Forskning må ikke forveksles med erhvervs-
støtte” i Science Report.

CORONAKOMPEN-
SATION OG MERE 
FORSKNINGSTID FOR 
PH.D.-STUDERENDE
I Det Unge Akademi har vi daglig kontakt med 
ph.d.-studerende blandt andet som faglige 
vejledere og projektledere. Derfor har vi 
en stor opmærksomhed på deres vilkår og 
karriereveje, hvor vi i 2020 især har haft to 
fokuspunkter. 

For det første har vi arbejdet aktivt for at 
sikre, at de kan få mere forskningstid. Den 
danske ph.d.-uddannelse er typisk tre år, 
hvilket er blandt de allerkorteste ph.d.-forløb 

Det Unge Akademis 
forskningspolitiske 
udvalg har haft mange 
indlæg i debatten om bl.a. 
forskningsfinansiering og fri 
forskning. 

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2020
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internationalt set. Heri indgår både et halvt år, 
hvor de studerende selv tager kurser, et halvt 
år hvor de underviser, og op til et halvt år hvor 
de er ved et andet forskningsmiljø, typisk i 
udlandet. Det levner efter vores vurdering 
for kort tid til selve forskningsdelen af deres 
projekt. Vi har derfor sparret og debatteret 
med en række aktører om to muligheder for 
at øge forskningstiden: Dels ved at konver-
tere pligten til at tage et halvt års kurser til 
en mulighed. Denne mulighed fremlagde 
Det Unge Akademis formand, Henrik Dimke, 
på et fællesmøde for danske ph.d.-skolead-
ministratorer. Dels ved at reducere kravet 
om undervisning, også kaldet pligtarbejde, 
hvor vi blandt andet har bidraget med input 
til Dansk Magisterforening i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne. 

For det andet har vi drøftet de ph.d.-stude-
rendes vilkår under coronapandemien, hvor 
mange er blevet sat markant tilbage i deres 
projekter af blandt andet lockdown, luk-
kede laboratorier og rejserestriktioner ifm. 
udlandsophold og feltstudier. Vi har dels 
appelleret til genåbning af universiteterne 
og forskningsinfrastrukturen i forbindelse 
med nedlukningen i foråret. Dette gjorde vi 
fx i debatindlægget “Unge forskere: Genåbn 
universiteterne nu” i Altinget. Dels har vi 

opfordret til en økonomisk hjælpepakke for 
at forlænge forsinkede ph.d.-projekter bl.a. i 
Berlingske med indlægget “Vi har ikke råd til 
at tabe en generation af unge forskere.”

DANSKE 
UNIVERSITETERS 
TRANSFORMATION
Ved Det Unge Akademis møde i juni havde 
forskningspolitisk udvalg inviteret Andreas 
Kjær Stage fra Center for Foskningsanalyse 
ved Aarhus Universitet til at præsentere 
og drøfte sin forskning om udviklingen i 
ansættelsesformer på danske universiteter. 
Danmark er det land i OECD, der igennem de 
seneste 20 år har oplevet den største relative 
transformation i stillingskategorier. Kort for-
talt er der blevet markant flere løstansatte, 
flere ansatte i administration og ledelses-
lag og færre fastansatte forskere. Denne 
transformation har betydning for en række 
af de emner, som ofte drøftes både i forsk-
ningspolitisk udvalg og i den bredere debat 
om danske universiteter. Det gælder fx den 
hastigt voksende andel af ansatte i midlertidi-
ge stillinger som ph.d.- og postdoc-stillinger, 
den øgede konkurrence om faste stillinger, og 
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det vilkår at det tager stadig længere tid at gå 
fra ph.d.-grad til fastansat. Alle forhold har 
konsekvenser for arbejdsvilkårene for især 
yngre forskere og kræver øget opmærksom-
hed fra forskningsledere. 

INTERNATIONALT 
FORSKNINGSPOLITISK 
SAMARBEJDE
Det Unge Akademi har i det forgangne år til-
sluttet sig YASAS, Young Academies Science 
Advice Structure, en sammenslutning af unge 
akademier på tværs af Europa. Formålet er 
fra 2022 at indgå i SAPEA konsortiet, Scienti-
fic Advice for Policy by European Academies, 
som formel partner gennem YASAS-struktu-
ren og derved give en stemme til unge aka-
demier i SAPEA, som giver EU kommissionen 
videnskabelig rådgivning. Denne udvikling 
ligger i tråd med en bredere udvikling i det 
internationale samarbejde, hvor stadig flere 
unge akademier etableres og konsolideres 
nationalt og indgår i internationalt samar-
bejde. Vi har desuden tilsluttet os en fælles 
støtteerklæring til ERC, European Research 
Council, som ved EU’s budgetforhandlinger 
desværre blev drastisk beskåret. ERC er en 
af de primære kilder til støtte af fri forskning 
og grundforskning på tværs af discipliner, 
ligesom den via Marie Skłodowska-Curie ini-
tiativer yder støtte til forskning og internatio-
nalisering af yngre forskere.

MØDER MED 
DANMARKS FRIE 
FORSKNINGSFOND 
OG UDDANNELSES- 
OG FORSKNINGS-
MINISTERIET 
I efteråret har medlemmer af Det Unge 
Akademis Råd afholdt møder med  Danmarks 
Frie Forskningsfond (DFF) og departements-
chef i Uddannelses- og Forskningsministeriet 
(UFM), Hanne Meldgaard. Disse møder er 
nu etablerede, tilbagevendende begivenhe-
der, som giver mulighed for både at drøfte 
aktuelle emner og langsigtede forskningste-
matikker. 

AKTIVITETER / ÅRSSKRIFT 2020

OVERSIGT OVER 
DEBATINDLÆG I 
DET FORGANGNE 
ÅR

Unge forskere: 
Forskningsforliget udhuler 
midlerne til fri forskning - 
Altinget

Vedtag en hjælpepakke til yngre 
forskere - Politiken

Nej, Ane Halsboe-Jørgensen, 
forskningsmidler skal ikke 
bruges på erhvervsstøtte - 
Dagbladet Information

Unge forskere: Høj 
risikovillighed i 
forskningsfinansieringen er 
nødvendigt - Altinget

Bekymrede forskere: 
Politisk styring af offentlige 
forskningsmidler må ikke 
underminere grundforskningen 
- Science Report

Debat: Der er akut behov for en 
hjælpepakke til unge forskere 
- Altinget

Det Unge Akademi: Ny 
stillingsstruktur på 
universiteterne har flere 
faldgruber - Altinget

Forskning må ikke forveksles 
med erhvervsstøtte - Science 
Report

Inden næste epidemi - 
Weekendavisen

Unge forskere til politikere: 
Drop BNP som målestok for 
forskningsmidler - Altinget

Unge forskere: Fri forskning 
er vigtigt – også i krisetider - 
Altinget

Unge forskere: Genåbn 
universiteterne nu - Altinget

Unge forskere: Vi vil advare 
mod direkte politisk styring 
af forskningsfinansiering - 
Altinget

Vi har ikke råd til at tabe en 
generation af unge forskere - 
Berlingske

Debat: Risikovillig forskning 
kræver ny finansieringsmodel på 
universiteterne - Altinget

Skævvridningen af dansk 
forskningsfinansiering har 
negative konsekvenser - 
Science Report

Debat: Universitetets rammer 
giver få muligheder for 
risikovillig forskning - Altinget

I mødet med DFF deltog Henrik Dimke og 
Peter Dalsgaard fra Det Unge Akademis Råd, 
David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand 
for DFF, og Jesper Risom, Kontorchef hos 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse. På 
mødet drøftede vi balancen mellem fri og 
tematiseret forskning såvel som mellem 
grundforskning og innovation. Der er en 
tydelig tendens i retning af flere tematiserede 
forskningsmidler og innovationsprojekter, 
og det er problematisk, hvis det samtidig 
medfører udhuling eller skævvridning af 
basismidler og konkurrenceudsatte midler til 
fri forskning. Ydermere drøftedes ligestilling, 
diversitet, karriereforløb for yngre forskere 
og konsekvenserne af meget lave succesrater 
ved forskningsansøgninger.

Mødet med departementschef Hanne Meld-
gaard var med deltagelse af hele DUA Rådet: 
Henrik Dimke, Karen Vallgårda, Carsten Le-
visen, Liselotte Jauffred og Peter Dalsgaard. 
Også her stod diskussionen af fri forskning 
højt på dagsordenen i lyset af den nylige 
finanslov, der rummer en betydelig satsning 
på midler øremærket specifikke forsknings-
temaer inden for klima og grøn omstilling. I 
forhold til ligestillingsproblematikken drøfte-
des blandt andet sexisme og Inge Lehmann-
programmet, der har til formål at fremme en 
mere ligelig kønssammensætning af forsk-
ningsmiljøerne i Danmark. Her argumente-
rede DUA for at sikre en bredere fordeling, så 
disse midler ikke alene kan søges af Sapere 
Aude modtagere, som i forvejen har opnået 
finansiering til deres forskningsaktiviteter. 
Ligeledes drøftedes karriereveje og “leaky 
pipeline”-problematikken, hvor andelen af 
kvindelige forskere falder betydeligt i perio-
den mellem ph.d. og lektorniveau. Der var 
enighed om, at denne problemstilling skyldes 
samspil mellem mange faktorer, som dels er 
strukturelle og kræver top-down initiativer 
fra eksempelvis ministeriet, men som også 
beror på lokale indsatser, for eksempel fra 
yngre forskerledere som DUA’s medlemmer.
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SAMARBEJDE & 
TVÆRFAGLIGHED
Samarbejdsudvalget arbejder for at styrke og optimere 
den tværfaglige interaktion blandt Det Unge Akademis 
medlemmer. Samarbejdsudvalget udvikler derfor ideer 
og initiativer, der styrker og optimerer udbyttet af den 
tværfaglige bredde i DUA.

ORD, DER BEGYNDER 
MED SAM-, ER GULD
Vi ved særdeles meget om ord og atomer. 
Om batterier, bøger og big data. Film, fugle, 
grise og guder. Kunst, katastrofer, musik og 
molekyler. Når samarbejdsudvalget mødes, 
bringer vi vores mange forskellige forsk-
ningsverdner og erfaringsrum med. Vores 
opgave er at arbejde for samarbejde.

Og ord der begynder med sam-, er guld. 
Samtale, samvær, samarbejde. I samarbejds-
udvalget dyrker vi dette prosociale præfiks. 
Jeg har altid selv tænkt, at det er ”de andre”, 
som er hovedattraktionen ved at være med 
i Det Unge Akademi. Alle de her krøllede 
hjerner med de lysende øjne, der kan stille 
spørgsmål, så min verden slår revner. Og som 
fortæller mig om verdner af videnskab, jeg 
ikke vidste, der fandtes. Det slår mig hvert år, 
når vi siger farvel til medlemmer, at Det Unge 
Akademi kan noget særligt med sam-, som 
var dette præfiks en gammel magi, en ånd, 
som universitetets sprog har fået slået ihjel 
med dets affortryllende tale om kompetencer 
og forskningsansøgninger.

Det gjorde indtryk på mig, da vores gæst 
Andreas Roepstorff sagde det direkte og uden 
omsvøb: ”I skal huske at lege!” Professoren 
fra Aarhus, der om nogen har levet et interdi-
sciplinært forskerliv, mødtes med Det Unge 
Akademi i september. ”Hvornår får I chancen 
igen?”, spurgte han retorisk. 

I samarbejdsudvalget har vi på det seneste 
brugt meget tid på at fabulere sammen og 
fabrikere samværsformer. Den dysterhed der 
ruger over vores pandemiske samfund, har 
gjort det legitimt at alliere sig med alskens 
aliens og fabeldyr fra fjern og nær. Det be-
gyndte med en Grif. Så kom der en Hydra til. 
Fugl Fønix er på vej.

GRIFFEN
En Grif er en powerpointfri præsentation, 
hvor et DUA medlem taler om sit allerkæreste 
forskningsspørgsmål. Ti minutter får hun til 
at tale om, hvad hun er blevet grebet af, og 
hvordan det forskningsfelt, hun har etableret, 
kan flytte på vores viden om verden. Jeg kan 
godt lide den gode gamle Grif. Det er lidt som 
teaterets sitren. Der er kun én passioneret, 

REPRÆSENTANT FOR SAMARBEJDSUDVALGETCARSTEN LEVISEN
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vidende stemme der taler, helt uden flashy 
visualiteter. Hun fortæller os, hvad hun ved, 
men også hvordan hun ved, hvad hun ved, og 
hvad hun engang gerne vil vide. Vi andre lytter 
og stiller nysgerrige spørgsmål.

HYDRAEN
En Hydra er et mangehovedet monster. Der 
er brug for en Hydrabetvinger – ellers går det 
galt. Til sensommerfesten i september havde 
jeg selv æren af at betvinge en Hydra. Og 
dyrets navn var Diversitet. Det havde tre hove-
der: kemien, kunsthistorien og teologien. Nina 
Lock (Aarhus Universitet), Mathias Danbolt 
(Københavns Universitet) og Anne Katrine de 
Hemmer Gudme (Universitetet i Oslo) perso-
nificerede de tre discipliner og forvandlede sig 
til Hydrahoveder som battlede om diversitet 
i energiformer, museumsudstillinger og 
gammeltestamentlige guddomme. Derefter 
blev alle medlemmer af Det Unge Akademi til 
hoveder på dyret, og sammen udforskede vi 
diversitetsbegrebet. Vi har i fremtiden planer 
om at udkæmpe kampen med mange flere 
hydraer. Modsat griffen, er det i hydraen til-
ladt at bruge billeder i kampen. Hydraen er 
altså ikke kun et mangehovedet men også et 
multimodalt monster. 

FUGL FØNIX
Fugl Fønix – den er ny, så jeg har lidt svært 
ved at forklare konceptet helt. Egentligt skulle 
den være genopstået for første gang i Nyborg 
i november, hvor vi havde planlagt vores årlige 
todagsseminar. Men så blev Fønixen afbrudt 
af Coronaflodens anden bølge. Grundlæg-
gende handler Fugl Fønix om at brænde noget 
udueligt og ubrugeligt ned, for derefter at 
genskabe eller omtænke det radikalt. Det 
er en slags utopi-terapi for din kreative og 
idealistiske sjæl. Og der er efterhånden mangt 
og meget, som det kunne være fristende at 
brænde ned til grunden. Fordelingen af forsk-

ningsmidler, de faglige siloer eller publice-
ringens pyramidespil. Tænk hvad man kunne 
lade stå op af asken, hvis bare man fik lov. Nå, 
nok om fabeldyr.

HJERTESTARTER
I samarbejdsudvalget har vi opdaget noget 
vigtigt. Hvis vi skal udvikle nye måder at 
samtænke på og skabe nye samværsformater, 
så må vi selv øve os i samarbejdets kunst. 
Derfor begynder vi alle vores møder med en 
Hjertestarter.

Bag al videnskabelig leg og idéudvikling gem-
mer der sig et hjerte. Et hjerte der starter og 
sætter hele organismen i gang. På skift har 
udvalgets medlemmer påtaget sig den opgave 
at være gruppens Hjertestarter. Man kan 
medbringe en refleksion, et citat, et spørgs-
mål, en fornemmelse eller en case, hvorefter 
samarbejdsgruppen i fællesskab relaterer 
til Hjertestarterens oplæg. Det er til dels en 
civilisatorisk øvelse, hvor vi øver os i at lytte til 
hinanden frem for at tale på hinanden. Og dels 
er det en god måde at få et nyt blik på, hvordan 
forskning opstår, foregår og pågår. 

SAMARBEJDS-
DAGSORDNER
Samarbejdsudvalget etablerer ikke kun 
interne samarbejdsdagsordner. Vi rækker 
også gerne ud efter folk med andre erfarin-
ger, end dem vi selv bringer med. Da vi blev 
interesserede i samspillet mellem ”kunst og 
videnskab”, inviterede vi kunstneren Martha 
Fleming (november 2020, udsat pga. corona). 
Og da vi diskuterede hemmeligheden bag suc-
cesfuld tværfaglighed, inviterede vi Andreas 
Roepstorff (september 2020). Vi forsøger at 
udforske og udvide forståelsen af samarbejde 
i Akademiet med blikke og idéer udefra.
 Sam- er i høj grad under pandemisk pres. 
Vi kommer til at huske 2020 som et år, hvor 
sam- var noget vi måtte kæmpe for. Med 
alt for mange onlinemøder, udsættelser og 
aflysninger. Men selv bag Zooms firkantede 
ruder, har jeg godt kunnet fornemme den, 
ånden bag sam-.
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”Jeg har altid betragtet 
det som hasarderet at 
gøre den menneskelige 
fatteevne til mål for, 
hvad naturen formår at 
udrette, for det gælder 
tværtimod, at selv de 
mest spekulative hjer-
ner aldrig kan opnå fuld 
forståelse af det mindste 
lillebitte naturfænomen. 
Denne forfængelige 
prætention om at forstå 
alt kan kun udspringe 
af, at man intet har 
forstået, for den der én 
gang har oplevet fuldt og 
helt at forstå en enkelt 
ting og virkelig mærket, 
hvordan det er at vide 
noget, vil straks indse, 
at han intet forstår af 
uendelig mange andre 
sandheder”

Galileo citat fra idéhistoriker 
Casper Andersens Hjertestar-

ter, april 2020
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Tanker i Lockdown er en bog 
skrevet af Det Unge Akademi. 
Som titlen antyder, er bogen blevet 
til under og som konsekvens af den 
nedlukning, der fortsat påvirker 
forskningen i Danmark. For da 
Danmark lukkede ned den 11. 
marts, blev vores hverdag med ét 
slag forandret. 

TANKER I  
 LOCKDOWN
REDAKTØRERNE CASPER ANDERSEN, LISELOTTE JAUFFRED, ANDREAS HOUGAARD LAUSTSEN, CARSTEN LEVISEN, 

STINE LOMBORG & BIRGITTE BECK PRISTED

et kritisk tidspunkt. Tidligt i coronakrisen 
fremhævede Det Unge Akademis medlemmer, 
at Danmark er bedst stillet ved at fastholde en 
stor grad af fri forskning, som er en forud-
sætning for et bredt vidensberedskab i en 
omskiftelig verden. Som medlemmerne skrev 
på Altinget i maj:

Der er behov for bredde i forskningen. Vi 
kan kun i begrænset grad forudsige frem-
tidige krisers natur, og derfor må vi have et 
bredt vidensberedskab. Ellers vil vi stærkt 
begrænse vores mulighed for at opdage og 
imødegå kriser.

Tanker i Lockdown giver et indblik i en flig af 
den bredde, der karakteriserer igangværende 
dansk forskning. Nogle af bidragsyderne har 
valgt at præsentere et perspektiv fra deres 
egen forskning uafhængigt af corona, andre 
hvordan deres forskning relaterer sig til den 
aktuelle coronasituation. Et samlet videns-
beredskab er et stærkt aktiv skabt i kraft af 
en langsigtet samfundsmæssig satsning og 
prioritering - en prioritering, der bør fasthol-
des i en krisetid, hvor bruttonationalproduktet 
skrumper. Vi har ikke råd til andet. 

Den anden grund til udgivelsen er, at vi vil 
bidrage til at kvalificere debatten om viden-
skabens betydning i samfund og offentlighed. 
Hvis coronapandemien vidner om nødven-
digheden af et bredt vidensberedskab, fordi 
der er så meget ubekendt, så understreger 
krisen også, at der er brug for det, vi kan 
kalde et aktivt beredskab for vidensforstå-

Som ansatte på landets universiteter og forsk-
ningsinstitutioner blev vores undervisning, 
forskning, myndighedsbetjening og formidling 
ændret, men som i resten af Danmark gik ar-
bejdet ikke i stå. I praksis måtte opgaver løses 
på nye måder i en situation med stor uforud-
sigelighed. Eksisterende forskningsstrategier 
blev gentænkt. Nogle døre blev lukket, i hvert 
fald midlertidigt, mens nye perspektiver, prio-
riteringer og idéer åbnede sig. 

En af de nye idéer er denne bog. Det er en 
slags logbog for lockdownramte forskere. 
Vi har lavet bogen Tanker i Lockdown af tre 
grunde. Den første er at vise noget af bredden 
i den igangværende forskning i Danmark på 

FORORD FRA BOGEN TANKER I LOCKDOWN UDGIVET AF DET UNGE AKADEMI I EFTERÅRET 2020
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at møder og andre aktiviteter er blevet sat på 
pause eller rykket online. Den større afstand 
og mindre direkte kontakt affødte hos os et 
ønske om, og et behov for at skabe noget 
sammen, der lod sig realisere inden for de 
nye rammer. Bogen har i og for sig været et 
eksperiment i at samtale og samarbejde om 
videnskab på fysisk distance. Resultatet blev 
denne bog, som forsøger at formidle vores 
individuelle tanker i lockdown ind i en bred, 
men fælles ramme med fokus på Metode, 
Erkendelse, Etik og Offentlighed. Det fælles 
består først og fremmest i engagementet i 
videnskaben og dens samfundsrolle. 

else. I den bredere samfundsdebat er flere 
spørgsmål blevet rejst: Hvad vi kan vide, med 
hvor stor sikkerhed vi kan vide det, hvem vi 
kan stole på, og hvad vi kan håbe. Sådanne 
spørgsmål har næppe nogensinde før været 
så tæt forbundet med videnskab og forståel-
ser af videnskabelighed. Det er på én gang en 
gave og en forpligtelse for dem, der brænder 
for at kvalificere den offentlige samtale om 
videnskabens muligheder, begrænsninger 
og væsen. Det er af stor betydning, at aktive 
forskere på tværs af faglige skel bidrager til 
denne debat, som også er afgørende for den 
måde, vi danner og uddanner i et vidensam-
fund. Det Unge Akademi var inde på noget 
lignende i en debat om ”akademisk dannelse”, 
hvor vi i et indlæg skrev:

Fremtidens store udfordringer går på 
tværs af de videnskabelige hovedom-
råder. Skal de studerende være rustet 
til at adressere udfordringerne, så er 
et indgående kendskab til andre fags 
videnskabelighed en vigtig forudsætning…
Nøgleordet er ”akademisk dannelse”. 
Akademisk dannelse indbefatter dels en 
forståelse af, at fagenes videnskabelighed 
kommer til udtryk på forskellig vis og dels 
en forståelse for, at fagene er fælles om et 
videnskabeligt fundament. 

Coronakrisen understreger det forhold, at de 
udfordringer, vi skal adressere og håndtere 
i forskningen går på tværs af de klassiske 
videnskabelige inddelinger i naturvidenskab, 
samfundsvidenskab og humaniora, fordi løs-
ninger forudsætter viden om natur, sundhed, 
samfund og om mennesket som meningsska-
bende væsen. En tidssvarende videnskabs-
forståelse må derfor også tage udgangspunkt 
i forskningens mangfoldighed. En smal 
videnskabsforståelse risikerer for eksempel 
over tid at skabe et smalt vidensberedskab. 
Coronakrisen er her en stærk påmindelse 
om, at videnskabsforståelser hos forskere, 
beslutningstagere og befolkningen former 
vores adfærd og om, at videnskabsforståelser 
i samfundet også former videnskabens frem-
tidige betingelser. Videnskaben og samfundet 
lever ikke i adskilte bobler, og vi håber, at 
Tanker i Lockdown vil bidrage til den fortløben-
de samtale om forskningens rolle i samfundet 
og om samfundets rolle i forskningen. 

Den tredje grund til udgivelsen er mere 
jordnær. Coronakrise og nedlukning har for 
vores fællesskab i Det Unge Akademi betydet, 

Det Unge Akademi udgav i 
efteråret 2020 bogen Tanker i 
Lockdown. 

Coronakrisen understreger det forhold, 
at de udfordringer, vi skal adressere og 
håndtere i forskningen går på tværs af 
de klassiske videnskabelige inddelinger 
i naturvidenskab, samfundsvidenskab 
og humaniora.

Tak til Det Kongelige 
Danske Videnskabernes 
Selskab for økonomisk 
støtte til udgivelsen.
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Det Unge Akademi består af 41 yngre 
forskere fra forskellige videnskabsgrene. 
Medlemmerne er alle markante profiler 
med stærke internationale erfaringer og 
interessante syn på forskning og samfund. 

MEDLEMMER
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Jeg er sociolog og forsker i eliter. ’Elite’ er et 
forkætret begreb, der bruges – både positivt 
og negativt – om mange forskellige grupper. 
Derfor prøver jeg at bruge forskellige sam-
fundsvidenskabelige metoder til at indkredse, 
hvilke eliter der findes, og hvordan deres 
relation til hinanden er. Derfor interesser jeg 
mig også for relationen mellem eliterne og den 
øvrige befolkning. Det betyder, at jeg beskæf-
tiger mig med spørgsmål om magt og ulighed, 
og hvordan de forandrer sig – eller forbliver de 
samme – over tid og på tværs af landegrænser.

Jeg forsker i kroniske proteseinfektioner for-
årsaget af bakterier. Flere og flere patienter 
får indsat nye kunstige led som for eksem-
pel knæ og hofter, og selvom indsættelsen 
foregår under meget sterile forhold, sker der 
alligevel jævnligt en bakteriel kontaminering. 
Bakterierne fører til, at der opstår en kronisk 
proteseinfektion, som skal nedkæmpes med 
kirurgisk revision og flere ugers antibiotika-
behandling. Mit bedste ”forskningsværktøj” 
er en grisemodel, som jeg selv har udviklet. 
Grise inficeres af de samme bakterier som 
mennesker, og ved at studere syge grise kan 

CHRISTOPH HOUMAN 
ELLERSGAARD

ADJUNKT, INSTITUT 
FOR ORGANISATION, 
COPENHAGEN 
BUSINESS SCHOOL

FAGOMRÅDE
SOCIOLOGI

OPTAGET I DET UNGE 
AKADEMI I 2020

LOUISE KRUSE JENSEN 

LEKTOR, INSTITUT 
FOR VETERINÆR- OG 
HUSDYRVIDENSKAB, 
KØBENHAVNS 
UNIVERSITET 

FAGOMRÅDE
VETERINÆR PATOLOGI

OPTAGET I DET UNGE 
AKADEMI I 2020

Sociolog 
Christoph Houman Ellersgaard

Dyrlæge 
Louise Kruse Jensen 

“Det er meget privilegeret at være forsker. 
Man får lov til at dykke ned i et område og 
måske blive den, der faktisk ved allermest 
om netop det.”

“Jeg har altid haft en grundlæggende 
nysgerrighed på, hvordan naturen er sat 
sammen, og på hvordan sygdomme opstår 
og udvikler sig.”

Lige nu står forskningen i eliter overfor to 
spændende udfordringer. Dels skal vi blive 
bedre til at forstå, hvordan eliter forandrer 
sig over tid, og dels skal vi blive bedre til at 
forstå, hvordan eliter opstår – og ændrer form 
– når de bliver transnationale. Udfordringerne 
betyder både, at vi skal revidere vores teorier 
om eliter og vores metoder til at analysere 
eliter, så de bedre kan benyttes til at forstå, 
hvordan eliter ændrer sig historisk og træder 
over landegrænser.

man opnå en øget forståelse af de meka-
nismer, som styrer og regulerer en kronisk 
infektion. 

Jeg synes, det er utrolig spændende at 
udforske og forstå den patologi (betændelses-
tilstand), som infektiøse bakterier medfører. 
Når jeg udforsker kroniske infektioner, gør 
jeg det ved at analysere meget tynde vævssnit 
med et mikroskop. Formålet er at få øje på 
helt bestemte molekyler og se, i hvilke celler 
de findes. Meget af den viden, vi har i dag om 
behandling af kroniske bakterielle infektioner, 
kommer fra laboratorieforsøg, men labora-
torieforsøgene kan ikke altid sammenlignes 
med, hvordan virkeligheden er i en krop, der 
er inficeret med bakterier. Derfor er det helt 
afgørende, at man kan anvende gode dyremo-
deller for at bringe forskningen videre. 
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ningen af international mobilitet og nationale 
og institutionelle tilhørsforhold for fremtidige 
karrieremuligheder i forskning, og de vok-
sende uligheder i det globale videnskabelige 
system. I mit tidligere forskningsarbejde har 
jeg undersøgt årsagerne til de vedvarende 
kønsubalancer i forskningsverdenen og kort-
lagt betydningen af kønsdiversitet for, hvad det 
er for en forskning, der bedrives i socialviden-
skaberne og sundhedsvidenskaberne. 

I de kommende år vil jeg i samarbejde med 
kolleger undersøge betydningen af institu-
tionelle og landemæssige tilhørsforhold for 
forskeres karrieremuligheder i det viden-
skabelige system, og den anerkendelse der 
tilfalder dem blandt fagfæller. Derudover vil vi 
belyse, hvordan køn, social baggrund, etnicitet 
og andre faktorer, i samspil med undersøgel-
sesemne og metodetilgang, påvirker ph.d.ers 
karriereforløb ved de danske universiteter.

Vores blod indeholder tusindvis af signal-
stoffer. Hver gang du spiser eller drikker så 
ændres sammensætningen af disse kemiske 
signaler. Faktisk producerer vores tarm og 
lever over 100 forskellige kemiske signaler 
som et respons på, hvad og hvor meget vi 
spiser. Hver af disse har betydning for vores 
krop, f.eks. opretholdelse af vores blodsukker 
eller vores mæthedsfølelse. Hvis man bliver 
syg, så ændres sammensætningen af disse 
signalstoffer. Min forskning går ud på at be-
stemme og undersøge sammensætningen og 
mængden af hver af disse signalstoffer. Med 
avanceret teknologi kan vi gøre dette fra bare 

Sociolog 
Mathias Wullum Nielsen 

Mediciner 
Nicolai J. Wewer Albrechtsen

“For mig er den drivende motivationsfaktor 
muligheden for at kunne fordybe mig i et 
selvvalgt forskningsområde og i samarbejde 
med kolleger i ind- og udland bidrage 
med nye perspektiver på komplekse 
socialvidenskabelige problemstillinger.”

“At have mulighed for at bidrage til forståelse 
for kroppens mysterier og hvordan disse kan 
anvendes for den syge medborger, det er for 
mig helt enestående.”

én dråbe blod og dermed adskille mellem 
syg og rask samt undersøge, hvordan vores 
organer i kroppen ’taler sammen’. 

I de sidste 10 år har mangel på teknologi 
været en massiv udfordring for mit forsk-
ningsområde. De sidste år har der dog været 
en række gennembrud som har styrket og 
udvidet bredden i min forskning. F.eks. kan 
nævnes brugen af vores teknologi til syg-
domsdiagnostik på hospitalet. Computerkraft 
samt samarbejde mellem forsker med bioin-
formatisk baggrund og biologisk/lægeviden-
skabelig baggrund.

Mit håb er, at man om 10 år anvender vores 
teknologi: masse-spektrometri baseret 
plasma proteom profilering til ens årlige 
sundhedstjek og at de styrker, vi nu ser med 
teknologien i kræftdiagnostikken, faktisk 
anvendes som en standardanalyse af disse 
patienter. 

MATHIAS WULLUM 
NIELSEN 

LEKTOR, SOCIOLOGISK 
INSTITUT, KØBENHAVNS 
UNIVERSITET

FAGOMRÅDE
SOCIOLOGI

OPTAGET I DET UNGE 
AKADEMI I 2020

NICOLAI J. WEWER 
ALBRECHTSEN

ADJUNKT OG 
RESERVELÆGE, 
NNF CENTER FOR 
PROTEIN RESEARCH, 
KØBENHAVNS 
UNIVERSITET OG 
RIGSHOSPITALET

FAGOMRÅDE
MEDICIN

OPTAGET I DET UNGE 
AKADEMI I 2020

NYE MEDLEMMER / ÅRSSKRIFT 2020

Min forskning falder primært inden for viden-
skabssociologien, herunder spørgsmål om 
social stratifikation, diversitet, og karriereveje 
i det videnskabelige system. Jeg påbegyndte 
i september 2020 tre nye forskningsprojek-
ter om social stratifikation og inklusions- og 
eksklusionsprocesser i akademia finansieret 
af Carlsbergfondet og DFF. Projekterne vil 
bidrage med ny viden om unge forskeres kar-
riereveje på de danske universiteter, betyd-
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Selvom musik findes i alle menneskelige 
kulturer med rødder, der kan spores så langt 
tilbage, som arkæologien og historieforsk-
ningen tillader os at skue, forbliver det et 
evolutionært mysterium, hvorfor vi som den 
eneste art bruger så mange ressourcer og 
så megen kostbar tid på en aktivitet uden 
nogen åbenlys betydning for vores overle-
velse. Modsat den gængse musikforskning, 
som har skaffet afgørende viden om musik 

Jeg forsker i, hvordan sygdomme som kroni-
ske betændelsestilstande, kræft og immun-
svigt opstår som følge af fejlkommunikation i 
og imellem celler. Primært arbejder jeg på at 
forstå, hvordan celler omkoder signaler fra 
deres omgivelser til biokemiske signaler, der 
transmitterer information videre inde i cellen. 

Ligesom vi mennesker bruger vores øjne, ører 
og andre sanser til at fornemme og reagere 
på vores omgivelser, så har celler et velud-
viklet sanseapparat, der kan opfange en bred 
vifte af tegn på ændringer i deres fysiologiske 

Empirisk musikforsker 
Niels Christian Hansen 

Molekylærbiolog
Rune Busk Damgaard

“Min forskning gør brug af psykologiske ad-
færdseksperimenter, computermodellering, 
musikteoretisk analyse, datarige korpusstu-
dier, hormonnæsesprays og hjerneskanninger 
til at kortlægge musikalitetens biologiske 
understrømme.”

“Jeg er drevet af en kombination af et ønske 
om at løse problemer og en nærmest barnlig 
nysgerrighed og fascination af at finde ud af, 
hvordan ting virker.”

som et historisk situeret, kulturelt fænomen, 
søger jeg svaret på musikkens gåde i den 
menneskelige biologis – og særligt hjernens 
– fjerneste kringelkroge. Min forskning gør 
brug af psykologiske adfærdseksperimen-
ter, computermodellering, musikteoretisk 
analyse, datarige korpusstudier, hormonnæ-
sesprays og hjerneskanninger til at kortlægge 
musikalitetens biologiske understrømme. 
Jeg har bl.a. vist, hvordan vi gennem spontan 
statistisk læring tilegner os sandsynligheds-
fordelinger, der som forventninger påvirker 
vores emotionelle oplevelse af musikstilarter 
samt vores evne til at opfatte melodiske fra-
ser. Jeg har desuden afdækket, hvordan den 
aldrende krops faldende indre rytmer af og til 
fører til langsommere tempovalg hos ældre 
musikere og komponister, hvordan soloer kan 
bruges til at kommunikere sorg og ensomhed, 
og hvordan hormonet oxytocin muligvis ligger 
til grund for musikalsk sammenhængskraft. 

omgivelser. For at kunne reagere på disse 
ydre signaler skal cellerne omkode dem til et 
indre signal. Fejl i denne slags signaltrans-
mission er skyld i alvorlige sygdomme såsom 
kroniske betændelsessygdomme såsom gigt 
og inflammatoriske tarmsygdomme, immun-
svigt, stofskiftesygdomme og kræft. 

Små kemiske modifikationer videregives fra 
protein til protein som depecher på den Olym-
piske løbebane, og overbringer signalet fra 
celles overflade til dens DNA i kernen. Vi ved 
dog meget lidt om, hvordan disse kemiske mo-
difikationer virker, hvordan instruktionerne er 
kodet i dem, og hvad der går galt i signaltrans-
missionen, når en sygdomstilstand opstår. Det 
er dét, min forskningsgruppe arbejder på at 
forstå. Kan vi det, så øger vi vores forståelse 
af, hvordan sygdommene opstår, samt får 
bedre muligheder for at udvikle nye, effektive 
behandlinger. 
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en graviditet, kan det have betydning ikke kun 
for moderen, men også for det ufødte barn. 
Jeg anvender blodprøver fra et stort antal 
gravide og information fra store nationale 
sundhedsregistre til at undersøge forekom-
sten og betydningen af stofskiftesygdom hos 
gravide herunder betydningen af dette for 
graviditetens forløb og barnets udvikling. 
Desuden ser jeg på behandlingen af stofskif-
tesygdomme under graviditet og på samspil-
let med andre sygdomme og med miljø- og 
livsstilsfaktorer. 

Mediciner 
Stine Linding Andersen

Forhistorisk arkæolog 
Trine Kellberg Nielsen

“Jeg blev grebet af forskningen og 
fascineret af den patientnære tilgang, hvor 
forskningsidéerne opstår i arbejdet med 
patienter, og resultaterne kan få betydning 
for diagnostik og behandling.”

“Det der altid har og stadig motiverer mig, 
som forsker og arkæolog, er det uopdagede. 
Jeg sætter gerne spørgsmålstegn ved pa-
radigmer med fastgroede rødder i ”sådan er 
det bare”, og finder det særligt interessant 
at opdage små uafklarede spørgsmål i mit 
forskningsfelt, som viser sig at kunne lede 
til store projekter.”

er mange ubesvarede spørgsmål, og derfor 
også et stort potentiale til at lære mere om, 
hvordan neandertalerne klarede sig under 
ekstreme forhold. 

Min forskning viser, at den nuværende nord-
ligste grænse for neandertalerne ligger i 
området mellem 53-55° nordlige breddegrad. 
I den nordligste periferi af neandertalernes 
udbredelsesområde er arkæologien stærkt 
udfordret af uhensigtsmæssige bevarings-
forhold, da områderne har været dækket 
af is under de sidste mange istider. For at 
imødekomme disse særlige forhold, arbejder 
jeg med en kumulativ og tværfaglig tilgang i 
spændingsfeltet mellem arkæologi, historie, 
geologi og biologi. Min ambition er at komme 
nærmere en forståelse af, hvordan neander-
talerne håndterede klimaforandringer i deres 
yderområder og få en større indsigt i, hvor 
langt nord på de var i stand til at overleve. 

Jeg er uddannet læge, og mit forskningsfelt er 
indenfor sundhedsvidenskab, som har at gøre 
med diagnostik og behandling af sygdomme. 
Jeg forsker i sygdomme i skjoldbruskkirtlen, 
såkaldt stofskiftesygdomme. 

Skjoldbruskkirtlen producerer stofskiftehor-
moner, som virker i alle kroppens celler, og 
har særlig betydning under den tidlige hjer-
neudvikling. Ved sygdom i skjoldbruskkirtlens 
funktion produceres enten for meget eller for 
lidt stofskiftehormon, og hvis det sker under 

Jeg er forhistorisk arkæolog, og i min forsk-
ning fokuserer jeg på menneskets nærmeste 
uddøde slægtninge, neandertalerne. Jeg er 
særlig interesseret i at forstå, hvordan nean-
dertalerne tilpassede sig store klimaforan-
dringer, og hvor langt nord på de kom. Netop 
deres nordlige grænse er et af de områder 
inden for mit forskningsfelt, hvor der fortsat 
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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 I DET GAMLE TESTAMENTE, DET TEOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO

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.

Teolog Anne Katrine de Hemmer Gudme

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 ellers 
relativt sekulære stat i Syrien før krigen.

LEKTOR 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. 

Antropolog Andreas Bandak

Jeg arbejder med bioteknologisk udvikling af 
antistoffer til brug som terapeutika og til diag-
nostik inden for negligerede tropesygdomme og 
smitsomme sygdomme, særligt med et fokus på 
at neutralisere og identificere toksiner fra gif-
tige dyr og bakterier. Inden for det teknologiske 
arbejder jeg målrettet med at udvikle nye typer 

LEKTOR VED INSTITUT FOR BIOTEKNOLOGI OG BIOMEDICIN VED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

Biotekingeniør Andreas Hougaard Laustsen

af ”intelligente” antistoffer, som har særlige 
bindingsegenskaber. En af disse typer antistof-
fer er de bredt krydsreaktive. En anden type af 
disse antistoffer har egenskaber, der gør, at de 
kan bruges i uhørt lave doser. En sidste type kan 
bruges til at skelne mellem tæt-på-identiske 
toksiner fra nært beslægtede arter. 

Jeg forsker i russisk visuel og materiel kultur, 
særligt sovjetisk og postsovjetisk bog- og 
mediehistorie, og med et nysgerrigt sideblik til 
russisk børnekultur og -litteratur. I min ph.d.-
afhandling om russisk bogdesign undersøgte 
jeg sammenstødet mellem vestlig og sovjetisk 
bogkultur efter privatiseringen af statsforlags-

LEKTOR INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET

Russist og boghistoriker Birgitte Beck Pristed

systemet i 1991. Papir er fortsat et af historiens 
vigtigste medier for det skrivende, skabende og 
handlende menneske, men samtidigt et relativt 
“ubeskrevet blad,” fordi dets enkle, blanke 
flade undsiger sig selv.

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HUMANISTISK VIDENSKAB, ROSKILDE UNIVERSITET

Lingvist Carsten Levisen

sprogkulturer? Hvilken rolle spiller fælles 
ord for opretholdelsen af en fælles socialitet? 
Hvordan, hvornår og hvorfor opstår sprogkultu-
relle forandringer? 
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Med en baggrund som kemiker, har jeg specia-
liseret mig i udvikling af nye materialer til ener-
giopbevaring og studier af materialestruktur på 
nano- og atomar-skala. Dette er omdrejnings-
punktet for min forskningsgruppe ved Syddansk 
Universitet. Min forskning omhandler hoved-
sageligt udvikling af nye typer genopladelige 

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

Kemiker Dorthe Bomholdt Ravnsbæk

batterier, der er mere effektive, miljøvenlige og 
billigere end den nuværende teknologi. Vi sigter 
i høj grad mod nye løsninger, der er optimale til 
elektriske køretøjer, systemer til stabilisering 
af belastningen på det elektriske net og opbeva-
ring af vedvarende energi. 

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

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

Biolog Christoffer Clemmensen

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

Antropolog Christian Suhr

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET

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

Molekylærbiolog Henrik Dimke

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.

Populationsgenetiker Ida Moltke

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 

LEKTOR 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. 
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Historiker Karen Vallgårda

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

LEKTOR VED SAXO-INSTITUTTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET 

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

Jeg forsker i algoritmik og datastrukturer, 
som er nogle af hjørnestenene i datalogi og 
vores moderne informationssamfund. Feltet 
omhandler, hvor effektivt beregningsproblemer 
kan løses af en computer, samt hvordan data 
kan struktureres, således at vi kan søge i det 
effektivt. Når vi bruger computere til at løse 

LEKTOR VED INSTITUT FOR DATALOGI, AARHUS UNIVERSITET. PROFESSOR, DATALOGI, KU

Datalog Kasper Green Larsen

problemer, er det algoritmerne og datastruktu-
rerne nedenunder, der sikrer, at vi får de rigtige 
resultater, og ikke mindst, at computeren bliver 
færdig med beregningerne inden for en tilfreds-
stillende tidsramme. I min forskning udvikler 
jeg både hurtigere algoritmer og datastrukturer.

Kemiker Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen

Jeg forsker i materialekemi, og fokuserer sær-
ligt på at opnå en ny forståelse for den atomare 
struktur i energimaterialer. Gennem de seneste 
år er det blevet klart, at nanopartikler, dvs. ma-
terialer med dimensioner på nanometerskala, 
kan give nye muligheder for energiteknologier 
som batterier og katalysatorer, og dermed sikre 

LEKTOR VED KEMISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET

udviklingen af vedvarende energi. De nye mate-
rialer udfordrer dog vores etablerede metoder 
til at bestemme atomar struktur. Et materiales 
egenskaber er bestemt af dets struktur, og det 
er derfor essentielt at kunne studere den. Min 
forskning bidrager til at løse dette problem. 

Biolog Knud Andreas Jønsson

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

LEKTOR VED STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, KØBENHAVNS UNIVERSITET

nesien og Stillehavet og ved at bruge allerede 
indsamlet materiale fra museumssamlinger. 
For nyligt har jeg kastet mig over at sætte sa-
tellitsendere på fugle i New Guinea for at kunne 
følge deres bevægelsesmønstre.

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

PROFESSOR OG PRODEKAN VED DET JURIDISKE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Jurist Kristian Cedervall Lauta

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV, ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER

Sociolog Kristoffer Kropp

mellem samfundsvidenskaberne og politiske 
institutioner er konfigureret, og hvordan disse 
relationer medskaber samfundsvidenskabelig 
viden. Jeg undersøger således både konkrete 
samfundsvidenskabelige projekters historie og 
de politiske og sociale strukturer. 

Jeg er geograf og undersøger, hvordan land-
skabsændringer i lavindkomst-lande påvirker 
økosystemer og menneskers levevilkår. Jeg 
fokuserer primært på konsekvenserne af, at der 
hvert år tabes 5 mio. ha skov på globalt plan, 
hvilket især skyldes et hastigt voksende land-
brugsareal. Da skove huser næringsrige føde-

ADJUNKT VED INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Geograf Laura Vang Rasmussen

varer fra både plante- og dyreriget, kan de være 
af afgørende betydning for forsyning af vigtige 
mineraler og vitaminer. Desværre overses 
skove ofte i strategier for fødevaresikkerhed, 
der typisk fokuserer ensidigt på landbrugets 
produktion af stadigt flere fødevarer. 

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Lingvist Line Burholt Kristensen

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

Biofysiker Liselotte Jauffred

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 

LEKTOR VED NIELS BOHR INSTITUTTET, 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. 

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR KUNST- OG KULTURVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Kunsthistoriker Mathias Danbolt

stillinger om fortiden, nutidens kunst og den 
visuelle kultur. Min interesse for inklusion- og 
eksklusionsprocesser i kunsthistorieskrivnin-
gen ledte mig til den dansk-norske kolonihi-
storie, hvis visuelle aspekter længe har været 
ignoreret i en dansk kontekst. 
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Biolog Naia Morueta-Holme

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

ADJUNKT VED STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, KØBENHAVNS UNIVERSITET

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

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Matematiker Niels Martin Møller

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

Kemiker Nina Lock

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 

LEKTOR VED INSTITUT FOR BIO- OG KEMITEKNOLOGI PÅ 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.

Humanistisk IT-forsker Peter Dalsgaard 

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

PROFESSOR 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 forsker og underviser i international politik. 
Min forskning befinder sig i krydsfeltet mellem 
international politik og videns-sociologien. 
Min forskning i international politik fokuserer 
på spørgsmålet om globale magtforskydnin-
ger og den rolle såkaldte ’opstigende magter’ 
eller ’emerging powers’ som Kina, Indien og 

LEKTOR VED INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Politolog Peter Marcus Kristensen

Brasilien spiller i international politik. Grund-
læggende er jeg interesseret i at forstå, hvordan 
international politik ser ud fra det Globale Syds 
perspektiv og min forskning har derfor kortlagt 
’opstigende magters’ verdensanskuelser, teo-
rier, og debatter om verdensorden gennem en 
række empiriske studier.
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Molekylærbiolog Peter Ebert Andersen

Jeg studerer genetiske konflikter, og den mole-
kylære innovation de bærer med sig. Genetiske 
konflikter dækker over situationer, hvor for-
skellige genetiske sekvenser konkurrerer mod 
hinanden. Der er dog også konflikter indeni 
genomer, hvor selviske gener opfører sig som 
genetiske parasitter og kun fungerer til at lave 

ADJUNKT INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AARHUS UNIVERSITET

flere kopier af sig selv. Spredningen af selviske 
gener kan give problemer for værtsgenom-
erne, så alle livsformer har udviklet systemer 
til at hæmme de selviske gener. På den led 
eksisterer al liv på jorden i et evigt molekylært 
våbenkapløb mod selviske gener.

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 
kølemaskine baseret på permanente magneter 
og et såkaldt magnetokalorisk materiale, der 
ændrer temperatur, når det bliver udsat for et 

PROFESSOR VED INSTITUT FOR ENERGIKONVERTERING OG LAGRING, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

magnetfelt. Derudover laver jeg en del forsk-
ning i magnetisme og i hvordan man genererer 
et magnetfelt ved hjælp af permanente magne-
ter, eksempelvis til MRI og andre anvendelser. 
Endelig laver jeg også forskning i termoelek-
triske generatorer, som kan omdanne varme 
direkte til strøm. 

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 

PROFESSOR VED INSTITUT FOR BIOLOGI, AARHUS UNIVERSITET

Biolog Signe Normand

plantearters udbredelse gennem tid og rum? Er 
nuværende mønstre i ligevægt med klimatiske 
forhold, eller har forhistoriske begivenheder sat 
varige aftryk på dem? Jeg startede min forsk-
ning i troperne og har de senere år skiftet fokus 
fra tempererede egne til Arktis. 

Fysiker Søren Ulstrup

Jeg arbejder med eksperimentel faststof- og 
materialefysik. Mit fokus er todimensionelle 
(2D) materialer dvs. krystaller med en tykkelse 
på blot et enkelt lag af atomer. I midten af 
00’erne opdagede man materialet grafen, som 
består af et enkelt lag af kulstofatomer, og det 
har siden ført til et paradigmeskifte i materia-

ADJUNKT VED INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI, AARHUS UNIVERSITET 

leforskning, idet mange andre eksempler på 2D 
materialer er blevet fundet. Da man kan dreje, 
bøje og stable disse materialer, lidt ligesom 
Legoklodser, er det muligt at designe mate-
rialer med helt nye mekaniske, optiske og elek-
troniske egenskaber, som potentielt kan føre til 
nye teknologier.

Digital medieforsker Stine Lomborg

Mit forskningsområde er digital mediebrug 
og datastrømmes betydning for mennesker 
i hverdagslivet, arbejdslivet og vores liv i 
velfærdssamfundets institutioner.  Jeg arbej-
der overvejende empirisk og med at udvikle 
og udfordre klassisk kommunikationsteori i 
kontekst af IT-brug: på hvilke måder er sociale 

LEKTOR VED INSTITUT FOR KOMMUNIKATION, KØBENHAVNS UNIVERSITET

medier egentlig sociale? I øjeblikket er jeg især 
optaget af spørgsmål om det gode, dataficerede 
liv og hvordan vi kan sikre at virksomheder og 
offentlige institutioner bruger de persondata, 
som hele tiden opsamles om os alle i digitale 
systemer og mediebrug, på en måde som kom-
mer den enkelte og samfundet til gavn.
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Kemiker Thomas Just Sørensen

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. 

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

LEKTOR VED INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI, AARHUS UNIVERSITET 

Astrofysiker Víctor Silva Aguirre 

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

Bioinformatiker Tune H. Pers 

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 

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

at forstå, hvorfor psykofarmaka hos nogle fører 
til markant vægtforøgelse. I den forbindelse er 
jeg ved at etablere en platform til måling af eks-
pression i enkeltceller, hvilket kombineret med 
de data-drevne analyseteknikker kan belyse 
hidtil ukendte biologiske processer centrale i 
forståelsen af sygdomsopståelse samt forløb. 
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Alumni 2016 - 2019

Ala Trusina 2012-2017 
Alicia Lundby 2011-2016 
Anders Søgaard 2011-2016
Casper Sylvest 2013-2018
Eline Lorenzen 2013-2018
Emil Bjerrum Bohr 2011-2016
Fredrik Norland Hagen 2011-2016
Hussam Nour-Eldin 2013-2018
Jacob Sherson 2012-2017
Jonathan Adams 2011-2016
Karen Gram-Skjoldager 2013-2018
Kresten Lindorff-Larsen 2011-2016
Kristin Veel 2011-2016
Lotte Thomsen 2013-2018
Michael Bang Petersen 2015-2019
Mikkel Bille 2013-2018

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

Alumni 2020

Et medlemskab af Det Unge Akademi varer 5 år, 
og i september 2020 sagde Det Unge Akademi 
farvel til følgende medlemmer, der i stedet 
bliver alumni:

Casper Andersen
Mads Toudal Frandsen
Kristine Niss
Søren Besenbacher
Elisenda Feliu
Birgitte Rahbek Kornum
Bjørn Panyella Pedersen
Anders Engberg-Pedersen
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FORRETNINGSORDEN 
FOR DET UNGE AKADEMI
SENEST REVIDERET NOVEMBER 2018.

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

1. 
FORMÅL

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

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

1.2 At bringe unge forskere i kontakt 
med andre discipliner uden for eget 
fagområde.

1.3 At engagere unge forskere i 
tværvidenskabelig og forskningspolitisk 
tænkning.

1.4 At opmuntre til udadrettet 
forskningsformidling.

1.5 At støtte unge forskere i deres 
akademiske udvikling og karriere.

2.
TEGNINGSREGEL 

2.1 Det Unge Akademi tegnes som Det 
Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab af dettes præsident og 
generalsekretær.

2.2 Det Unge Akademi repræsenteres af et 
formandskab bestående af en formand og 
en næstformand.

3.
ORGANISATION 

3.1 Det Unge Akademi er en selvstændig 
enhed under Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab. Videnskabernes 
Selskab har det økonomiske ansvar.

3.2 Det Unge Akademi består af maksimalt 
44 medlemmer.

3.3 Hvert år indvælges 7 til 10 nye 
medlemmer under hensyntagen til 3.2. 

3.4 Det øverste organ i Det Unge Akademi 
er fællesmødet. Fællesmødet udgøres af 
alle medlemmer af Det Unge Akademi. 
På fællesmødet har alle medlemmer 
stemmeret. 

3.5 Fællesmødet vælger et formandskab 
bestående af en formand og en 
næstformand. 

3.6 Medlemmerne vælger at bidrage i et af 
minimum tre stående udvalg. 

3.7 De stående udvalg vælger en 
udvalgsrepræsentant, der leder arbejdet i 
udvalget.

3.8 Det Unge Akademi styres af et råd 
bestående af formandskabet samt 
udvalgsrepræsentanterne.

3.9 Dimitterede medlemmer indgår i Det 
Unge Akademis alumneklub.

4.
MEDLEMSKAB

4.1 Medlemskab af Det Unge Akademi er 
tidsbegrænset til fem år fra september i 
år 1 til juli knap 5 år senere.

4.2 Medlemskab opnås på baggrund af 
ansøgning, efterfulgt af et interview med 
indvalgskomitéen, hvor kandidaterne 
kan redegøre for deres motivation og 
konkrete interesse i medlemskab.

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

4.4 Medlemmer forventes at have publiceret 
én eller flere vægtige publikationer samt 
at have markeret sig aktivt og fagligt 
inden for sit fag.

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

4.6 Medlemskabet kan opsiges ved 
indgivelse af en skriftlig erklæring om 
udmeldelse til Det Unge Akademis 
formandskab. 

5.
INDVALG

5.1 Optagelse af nye medlemmer forestås af 
en indvalgskomité.

5.2 På et fællesmøde, senest i november, 
nedsættes en indvalgskomité bestående 
af mindst tre medlemmer og maksimum 
fem af bred faglig sammensætning 
foruden en repræsentant fra 
formandskabet. Indvalgskomitéen 
godkendes på et fællesmøde ved 
simpelt flertal. Ved uenighed vælges 
medlemmerne ved almindeligt 
forholdstalsvalg (Hares kvota), se dog 
5.3. Afstemningen er hemmelig.

5.3 Der gives forrang til et medlem fra 
forrige indvalgskomité, således at 
mindst et medlem af indvalgskomitéen 
sidder i flere på hinanden følgende 
indvalgskomitéer. 

5.4 Indvalgskomitéen inviterer 
medlemmerne af Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskabs præsidium 
til at udpege 2-3 repræsentanter til at 
deltage i indvalget.

5.5 Ansøgningerne vurderes på baggrund 
af forskningskvalitet, motivation og vilje 
til tværfagligt samarbejde. Det forventes 
desuden, at ansøgere interesserer 
sig for og tager udgangspunkt i 
det danske forskningsmiljø. Det 
tilstræbes, at medlemsskaren har en 
bred videnskabelig sammensætning i 
henhold til Det Unge Akademis formål, 
er bredt repræsenteret geografisk og 
har en ligelig kønsfordeling, sådan 
at Det Unge Akademi i størst mulig 
udstrækning udgør et akademisk og 
tværvidenskabeligt forum for unge 
grundforskere med forskningsbase i 
Danmark. 

5.6 Ansøgerne vurderes i forhold til deres 
tilknytning til danske forskningsmiljøer, 
og der skal under indvalg af nye 
medlemmer tages hensyn til, at en 
væsentlig del af Det Unge Akademis 
virke foregår på dansk, for eksempel 
møder, formidlingsaktiviteter og det 
forskningspolitiske virke. 

5.7 Indvalgskomitéen udvælger relevante 
kandidater til interview og afholder 
interview, hvorefter indvalgskomitéen 
beslutter, under hensyntagen til 

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

6.
FÆLLESMØDER

6.1 Der afholdes ti ordinære fællesmøder 
årligt, månedligt i perioden fra 
september til juni.

6.2 Rådet planlægger og leder de ordinære 
fællesmøder. 

6.3 Det er en medlemspligt at deltage i 
alle ordinære fællesmøder, der kan 
dog dispenseres fra dette ved skriftligt 
afbud.

6.4 Et ordinært fællesmøde indkaldes 
skriftlig med minimum 2 ugers 
varsel. Rådet er ansvarlig for at 
indkalde til ordinære fællesmøder. 
Mødedagsordenen udsendes senest 1 
uge før mødet. 

6.5 Formandskabet, et flertal af Rådet 
eller en gruppe på 10 medlemmer 
kan indkalde til et ekstraordinært 
fællesmøde.

6.6 Ekstraordinære fællesmøder kan 
afholdes på en hvilken som helst online 
platform hvor alle medlemmer har 
adgang eller ved et fysisk møde. Hvis 
det afholdes som et fysisk møde skal 
det være muligt at deltage virtuelt via et 
alment tilgængeligt medie. 

6.7 Et ekstraordinært fællesmøde indkaldes 
skriftligt med minimum 48 timers 
varsel. Dagsorden skal vedlægges 
mødeindkaldelsen, og det skal angives 
tydeligt hvorledes mødet afvikles.

6.8 Et fællesmøde er beslutningsdygtigt, 
når minimum 50 % af medlemmerne 
deltager i mødet. 

6.9 Fællesmødet træffer beslutninger ved 
simpelt flertal.

7.
FORMANDSKABET

7.1 Formandskabet består af en formand og 
en næstformand. 

7.2 Formandskabet forestår den daglige 
ledelse af Det Unge Akademi og 
repræsentation af Det Unge Akademi 
ved arrangementer, hvori Det Unge 
Akademi deltager.

7.3 Det er pålagt formandskabet at orientere 
fællesmødet om hele formandskabets 
virke mellem to fællesmøder.

7.4 Formandskabet vælges på februarmødet 
for en periode på 1 år. 

7.5 Senest en uge før valgdagen meddeles 
kandidatur skriftligt med en kort 
motivation til sekretariatet, som 
orienterer alle medlemmer forud for 
valgdagen. 

7.6 Det ordinære formandskabsvalg varsles 
med 1 måneds frist. Et valg i utide 

varsles med mindst 2 ugers frist.
7.7 Formand og næstformand vælges ved 

hemmelig afstemning blandt Det Unge 
Akademis medlemmer. Formand vælges 
først, derefter næstformand.

7.8 Den kandidat, som først sikrer sig flertal 
blandt de afgivne stemmer, er valgt 
for et år og besætter straks sin post. I 
tilfælde af at ingen opnår flertal eller 
ved stemmelighed, gennemføres en ny 
afstemningsrunde, hvor den kandidat 
der modtog færrest stemmer udgår 
(indtil kun to kandidater er tilbage). Ved 
stemmelighed mellem to kandidater, 
afgøres valg ved lodtrækning. 

7.9 På valgdagen nedsættes et ad hoc 
afstemningsudvalg bestående af tre 
ikke-opstillede medlemmer af Det Unge 
Akademi. Afstemningsudvalget sørger 
for afstemningens praktiske forløb, 
herunder stemmeoptælling der foretages 
umiddelbart efter afstemningen er 
afsluttet. 

7.10 Formandskabet kan til enhver tid vælge 
at træde tilbage.

7.11 Fællesmødet kan ved simpelt flertal 
afsætte formandskabet og indkalde til 
nyvalg.

7.12 Bliver en post vakant i løbet af en 
valgperiode, foretages snarest muligt, 
under hensyn til § 7.6, suppleringsvalg 
med gyldighed for resten af perioden.

7.13 Et medlem kan maksimalt være en del af 
formandskabet i to hele perioder.

8.
UDVALG

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

8.2 Nye udvalg skal godkendes af 
fællesmødet, hvorefter medlemmer af 
Det Unge Akademi ved samme lejlighed 
kan indtræde i udvalget. 

8.3 På septembermødet og på februarmødet 
vælger hvert medlem af Det Unge 
Akademi at sidde i et af de stående 
udvalg. Det er muligt at deltage i 
arbejdet i alle udvalg, men et medlem 
kan kun bære stemme i ét stående 
udvalg.

8.4 Sekretariatet fører en liste over 
medlemmerne i hvert stående udvalg.

8.5 Udvalgene holder, som udgangspunkt, 
møder i forbindelse med fællesmøderne. 
Udvalgsrepræsentanten eller tre 
medlemmer af udvalget kan i 
ekstraordinære tilfælde indkalde 
skriftligt til udvalgsmøder med 72 
timers varsel. 

8.6 Udvalgsrepræsentanten forbereder 
og leder udvalgets møder; ved forfald 
vælger udvalget en mødeleder, 
medmindre repræsentanten har udpeget 
en suppleant.
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8.7 Udvalgsrepræsentanten sørger for, at et 
kort beslutningsreferat af udvalgsmødet 
bliver tilgængeligt for alle medlemmer af 
Det Unge Akademi. 

9.
UDVALGS-

REPRÆSENTANTER

9.1 På februarmødet udpeger hvert 
nytiltrådt stående udvalg en 
repræsentant til Rådet. Valget kræver 
kun én behandling i hvert stående 
udvalg og gælder for et år.

9.2 Der kan stemmes ved håndsoprækning 
eller ved hemmelig afstemning. Ved 
stemmelighed afgøres valget ved 
lodtrækning.

9.3 Udvalgsrepræsentanten accepterer, 
at det et er en pligt at deltage i 
rådsmøderne, pligten kan varetages af 
stedfortræder i enkelte tilfælde.

9.4 En gruppe på minimum 3/4 af alle 
stemmeberettigede i et udvalg kan til 
hver en tid og på eget initiativ indkalde 
til nyvalg af udvalgsrepræsentant. 

9.5 Bliver en post vakant i løbet af en 
valgperiode, foretages snarest muligt 
erstatningsvalg i udvalget.

9.6 Et medlem kan maksimalt udpeges som 
udvalgsrepræsentant i tre perioder. 

9.7 Repræsentanten varetager udvalgets 
anliggender i Rådet. 

10.
RÅDET

10.1 Rådet består af formandskabet samt 
udvalgsrepræsentanterne.

10.2 Rådet repræsenterer Det Unge Akademi 
i forbindelse med kommunikation med 
Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab og sidstnævntes præsident, 
generalsekretær og præsidium. 

10.3 Rådet er ansvarligt for udarbejdelse 
af Det Unge Akademis budget, og 
at dette til enhver tid er retvisende 
og godkendt af Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskabs 
generalsekretær. 

10.4 Rådet har med bistand fra sekretariatet 
ansvaret for programlægning af de ti 
ordinære fællesmøder, jf. § 6.1.

10.5 Rådet foranstalter, at der hvert år 
udgives et årsskrift om Det Unge 
Akademis virke. 

10.6 Formanden forbereder og leder 
Rådets møder i samarbejde med 
næstformanden; ved forfald er 
næstformanden mødeleder. 

10.7 Formandskabet sørger for, at et kort 
beslutningsreferat af rådsmødet bliver 
tilgængeligt for alle medlemmer af Det 
Unge Akademi. 

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

11.
ØKONOMI

11.1 Det Unge Akademi er tildelt et 
budget under Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab, hvor 
regnskabsåret er kalenderåret.

11.2 Det Unge Akademi har til huse i 
Videnskabernes Selskab, hvor fysiske 
fællesmøder hovedsageligt forgår.

11.3 Det Unge Akademi kan forvente 
støtte fra Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskabs sekretariat 
til gennemførelse af møder, andre 
arrangementer samt udgivelse af 
publikationer m.m.

11.4 Rådet udarbejder et udspecificeret 
budget for det kommende år senest til 
oktobermødet.

11.5 Efter oktobermødet forelægges 
budgettet til godkendelse af Det 
Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskabs generalsekretær.

11.6 Formandskabet sikrer inden 
decembermødet, at budgettet er 
godkendt.

11.7 Regnskab samt budget forelægges 
Det Unge Akademis medlemmer på 
februarmødet.

11.8 I tilfælde af uforudsete udgifter 
udarbejder formandskabet et revideret 
budget, der forelægges Rådet, for 
dernæst at blive sendt til godkendelse af 
Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskabs generalsekretær.

12.
REPRÆSENTATION

12.1 Medlemmerne må underskrive sig som 
medlemmer af Det Unge Akademi, hvis 
indlægget deles med alle medlemmer af 
Det Unge Akademi senest 24 timer før 
offentliggørelse. 

12.2 Medlemmerne må underskrive med 
”Det Unge Akademi mener” og bruge 
officielt brevpapir, hvis indlægget har 
været til debat og er blevet godkendt af 
fællesmødet. 

13.
EKSKLUSION

13.1 Eksklusion af et medlem kan kun 
finde sted ved ¾-dels flertal på et 
ordinært fællesmøde. Det skal fremgå af 
dagsordenen for det pågældende møde, 
at der er afstemning om eksklusion 
på mødet. Afstemningen skal være 
hemmelig. 

13.2 Ved eksklusion bliver medlemmet straks 
ekskluderet.

14.
ÆNDRINGER I 

FORRETNINGSORDENEN

14.1 Ændringer i forretningsordenen kan kun 
besluttes på to på hinanden følgende 
ordinære fællesmøder. Et skriftligt 
beslutningsforslag skal vedlægges 
mødeindkaldelsen. 

14.2 Forslag til forretningsordenen indsendes 
skriftligt til Rådet, som har pligt til 
straks at orientere alle medlemmer 
skriftligt og gøre plads til behandling 
som et selvstændigt punkt på de to 
førstkommende planlagte ordinære 
fællesmøder.

14.3 Ændringer i forretningsordenen skal 
opføres på den skriftlige mødedagsorden 
i deres fulde længde. På første 
møde undergår beslutningsforslaget 
førstebehandling, mindre redigering kan 
forekomme før ændringerne indstilles 
til andenbehandling eller forkastes ved 
simpelt flertal.

14.4 Den nye forretningsorden og 
den gældende forretningsorden 
skal rundsendes skriftligt med 
mødeindkaldelsen til det andet 
ordinære fællesmøde. På andet møde 
kan ændringsforslaget vedtages med 
¾ deles flertal, hvorved den nye 
forretningsorden straks underskrives 
af formandskabet og forelægges til 
godkendelse af Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab.

14.5 Ændringer i Det Unge Akademis 
forretningsorden offentliggøres i Det 
Unge Akademis årsskrift. 
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