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TOP 15: DE TJENER MEST
Se hvor meget de 15 højest lønnede
forskere tjener.

UNIVERSITETERNE SKAL
FORPLIGTES TIL AT VÆRE
BÆREDYGTIGE
Bæredygtighed skal skrives ind i
formålsparagraffen i universitetsloven.

FORSKNING MED ELLER UDEN
HOLDNINGER?

NYT FORSLAG: UVILDIG INSTANS
SKAL BEHANDLE SEXISMESAGER

Når forskning har potentiale til at forandre ting i
samfundet, bliver det altid politisk, siger forsker.

Uvildig instans vil sikre ofre og krænkere en fair
behandling og gør det lettere for lederne at
håndtere sagerne.

BOHR OG DE ANDRE AKTIVISTER

DEBAT: NYTTENS NYTTE?

Forskningshistoriker Kristian Hvidtfelt Nielsen
har svært ved at forestille sig forskning uden
en grad af aktivisme.
21

Hvad nytter det, at humanister gør sig
nyttige, når besparelserne fortsætter, og der
fyres på landets universiteter?
27

VIS DIT PH.D.-PROJEKT: TILSKUER
TIL BAKTERIERNES KAMP

Nye udnævnelser, priser og bevillinger.
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DANMARKS HØJEST LØNNEDE
FORSKER MÅTTE GÅ NED I LØN
En donation fra A.P. Møller Fonden betaler
portugisiske José Matas løn på Copenhagen
Business School.
10

MÆNDENE SIDDER TUNGT PÅ DE
HØJE FORSKERLØNNINGER
Én ud af de 15 højest lønnede forskere på de
otte danske universiteter er en kvinde.
11

René Bærentsen forsøger at aflure bakteriernes
forsvarsmekanismer, så vi bedre ved, hvordan
vi kan få skovlen under de mest sejlivede af
dem.
22

KRONIK: SLÅ KOLDT VAND I BLODET
Forskere må værne om retten til kritisk
grundvidenskabelig tænkning.

Bladets leder skrives af repræsentanter for universitetsog sektorforskningsafdelingerne i DM og Djøf. Bladets
leder udtrykker fælles holdninger.
Øvrige artikler i b
 ladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med afdelingernes synspunkter. Eftertryk er
tilladt med tydelig kildeangivelse.

28

BAGSIDE: HVEM STYRER EGENTLIG
VIDENSKABEN I USA?
Forbruget af mozarellaost styrer antallet af
doktorgrader, viser graf.

MIDERNES MOR

MÅNEDENS FOTO: AF STED!

Medlemsblad for DM’s universitetsansatte (ULA), DM’s
forskningsinstitutionsansatte, Djøfs universitets- og
forskningsansatte (UFO) under Djøf Offentlig.
Løsabonnementer: IDA, Pharmadanmark, Psykolog
foreningen.

NAVNE

Marie Hammer er en usædvanlig skikkelse i
dansk forskningshistorie. Nu er historien fortalt
i romanform af forfatteren Eva Tind.
24

Billede taget ved slædehundevæddeløb
ved Ilulissat løb med 2.-pladsen i Danmarks
Grundforskningsfonds Fotokonkurrence. 16

2

13

26

Ansvarshavende redaktør:
Jakob Elkjær (je@dm.dk).

Oplag: 8.200 eks.
Udkommer 9 gange om året den første uge i hver måned.

Redaktionelle medarbejdere:
Red. leder Claus Baggersgaard (cbl@dm.dk),
journalist Lasse Højsgaard (lah@dm.dk).

Forsideillustration: OTW.

Øvrige henvendelser:
Sekretær Sidse Rølle Jakobsen (srj@dm.dk).
Redaktionens adresse:
Forskerforum, Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg, telefon: 38 15 66 55.

Øvrige adresser:
DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg, tlf. 38 15 66 00.
Djøf, Gothersgade 133, PB 2126, 1015 Kbh. K, tlf. 33 95 97 00.
Grafisk produktion: OTW A/S.
Næste udgivelse: 28. maj 2021.

LEDER

Af

De forskningspolitiske
hadprædikanter og det
oplyste demokrati
Forskningen er for tiden under
beskydning fra politikere og højrøstede debattører, der hævder, at
universiteterne politiserer og udøver
pseudoforskning. Disse forskningspolitiske hadprædikanter tegner et
billede, der er helt ude af trit med
virkeligheden på universiteterne,
men har alligevel været dagsordensættende.
I dette nummer af Forskerforum
kan man læse om, hvordan debatten
om forskning og forskere tangerer
regulær hatespeech. Foragten for
forskning og forskere kan ikke
undgå at legitimere en kultur, hvor
man truer forskere og deres familier
med vold og forfølgelse (se sidste
nummer af Forskerforum).
Desværre er det ikke nyt, at
politikere og andre stærke samfundsaktører antaster den frie og
uafhængige forskning. Gyllegate i
2016 afslørede kontrakter, der gav
politikerne mulighed for at hemmeligholde forskning, der ikke var
politisk opportun. Politikere vil
gerne bruge forskning som argument, men er sjældent villige til at
tage konsekvenserne, når videnskaben ikke understøtter deres politik.
Der er utallige eksempler på, at
politikere fra et bredt spektrum har
forsøgt at få forskere til at fordreje
eller fortie forskningsresultater.
Fagligt funderet nysgerrighed er
det drivende princip for universiteternes forskning. Det er, når vi
betragter forskningsgenstanden
på nye måder, at de store gennembrud kommer. Det kræver mod at
gå i retninger, som kun meget få
andre ser fornuften i. Samtidig er
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de videnskabelige miljøer grundlagt på fagfællebedømmelse og
kritik, der sikrer den disciplinære
fundering. I praksis hersker der en
enorm selvjustits. Hver gang vi som
forskere udtaler os om noget eller
får et arbejde publiceret, er det os
selv, der står på mål. Hvis vi sjusker
eller udtaler os politiserende på en
fagligt uholdbar måde, så er det
ødelæggende for eget omdømme og
karrieremuligheder.

Der er utallige
eksempler på, at
politikere fra et bredt
spektrum har forsøgt
at få forskere til at
fordreje eller fortie
forskningsresultater.
Indtil videre har forskningsministerens forsvar for fri og uafhængig
forskning været utydeligt og fuldt
af forbehold, der skaber tvivl om
hendes tilslutning til almindelige
internationale principper, konventioner og erklæringer.
Forskningsministeren skriver 8.
april på Twitter: “Vi må ikke lukke
øjnene for, at pluralismen kan være
under pres i nogle forskningsmiljøer. Men! Det er noget ganske

Olav W. Bertel
sen, formand for
universitetslærer
afdelingen i DM
og FTR på AU

andet, når DF i et politisk udspil
langer ud efter konkrete forskningsmiljøer, som de politisk er uenige
med. Helt uhørt”. Dermed støtter
hun fortællingen om, at pluralismen
er under pres pga. identitetspolitik, aktivisme, eller hvad det nu er
for stråmænd, der sættes op for at
kunne angribe ganske små forskningsmiljøer, som man føler sig i
politisk modsætning til.
Pluralismen er muligvis under
pres på universiteterne. Det er
indlysende, at vi bliver mindre risikovillige i forhold til at forfølge nye
ideer, i takt med at bibliometriske
forskningsindikatorer og hjemtag
af forskningsbevillinger er blevet
mere afgørende for vores ansættelse.
De meget store konkurrenceudsatte
forskningsmidlers stadig større
andel af de samlede forskningsbudgetter virker også begrænsende på
mulighederne for at undersøge helt
nye retninger. De forskningspolitiske hadprædikanters forhånelse
og trusler skader helt klart også
pluralismen.
Kære Ane Halsboe-Jørgensen, vi
har brug for, at du træder i karakter
som forskningsminister, som vores
minister. Vi har brug for, at du siger
tydeligt fra over for hadprædikanterne; deres beklikkelse af universiteter, forskere og forskning, deres
slet skjulte trusler og deres ønsker
om at politisere forskningen og at
underlægge den politisk detailstyring.
Fri, åben og uafhængig forskning
er grundstenen i et oplyst demokrati.
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GRØN OMSTILLING Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk – Foto: Simon Skipper/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

Universiteterne skal
forpligtes til
at være bæredygtige
“
En række elev- og
studenterorganisationer og
fagforeninger, herunder DM,
vil have bæredygtighed skrevet
ind i formålsparagraffen i
universitetsloven.

4

Universitetets forsknings- og
uddannelsesresultater skal bidrage
til at fremme vækst, velfærd og
udvikling i samfundet”. Sådan står
der i dag i universiteternes formålsparagraf, men hvis det var op til 12
elev- og studenterorganisationer, blev
målet om at skabe vækst byttet ud
med et mål om, at universiteterne skal
fremme omstillingen til et bæredygtigt samfund gennem uddannelse og
forskning. Elev- og studenterorganisationerne er gået sammen om initiativet

“Uddannelser for Fremtiden”, hvor de
stiller en række individuelle krav til
henholdsvis grundskoler, erhvervsskoler, gymnasiale uddannelser,
professionsbacheloruddannelser og
universitetsuddannelser. Et af kravene
lyder, at en ændret formålsparagraf skal
forpligte universiteterne til at fremme
bæredygtig dannelse og omstillingen
til et bæredygtigt samfund. Et andet
krav lyder, at der skal være øget grøn
forskning inden for alle fagområder,
og at forskning i fossile brændsler skal
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En række organisationer demonstrerede foran Christiansborg i forbindelse med åbningen af Folketinget
i oktober 2020 for at minde regeringen og resten af
Folketinget om deres klimaløfter.

udfases helt. Initiativtagerne skriver
også, at universiteterne ikke indtil nu
har levet op til deres ansvar som normsættende institutioner.
Ansatte kan presse på
Alliancen Broen til Fremtiden, som
består af fagforeninger og grønne
NGO’er, har også foreslået, at formålsparagraffen skrives om, så bæredygtighed tilføjes, dog uden at ordet “vækst”
nødvendigvis skal udgå. Talsperson for
alliancen og formand for DM Camilla
Gregersen siger: “Der er en ubalance i
formålsparagraffen i dag, hvor universiteterne skal bidrage til vækst, velfærd
og udvikling i samfundet, men ikke til
bæredygtighed. Jeg tror, at hvis man
ville skrive det i dag, ville man medtage
bæredygtighed”, siger hun. Camilla
Gregersen tilføjer, at en evt. ændring
af formålsparagraffen spiller sammen med, at de ansatte med den nye
overenskomstaftale får krav på at
blive inddraget i, hvordan den grønne
omstilling skal indføres på deres individuelle arbejdspladser. “Vi vil undgå en
detailregulering af universiteterne og
de øvrige videregående uddannelser, så
det er for os vigtigt, at man lokalt kan
finde de rigtige løsninger, og at man på
de enkelte fag kan vurdere, hvad der
giver mening ud fra en faglig optik. Vi
ønsker en dynamik, hvor universitetets
selvstyre respekteres, og hvor både
undervisere, forskere og administration
samtidig kan bidrage til et bæredygtigt
samfund”, siger hun.
558 forskere er enige
Kravet om, at universiteterne skal være
bæredygtige, er ikke helt nyt. Allerede
i september 2019 skrev 558 forskere og
undervisere under på et debatindlæg
i Politiken, hvori også de argumenterede for at skrive bæredygtighed ind
i formålsparagraffen af hensyn til de
studerende. “For mange unge er der et
alvorligt meningstab forbundet med at
uddanne sig til fremtiden, hvis ikke der
samtidig er tillid til, at vi alle bidrager
til at løse klima- og biodiversitetskriserne. For at undgå, at de unge taber
meningen med at uddanne sig, og for
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GRØNNE KRAV TIL
UNIVERSITETERNE
samtidig at bidrage til problemernes
løsning er der behov for, at de danske
universiteter og professionshøjskolers
formålsparagraffer skrives tydeligt med
grønt”, skrev forskerne. I læserbrevet
argumenterer de også for, at en betragtelig del af de strategiske forskningsmidler i de kommende år skal målrettes
projekter, “der adresserer grøn omstilling med afsæt i både humanistiske,
samfundsfaglige, sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige perspektiver”.
Blandet modtagelse
De politiske reaktioner på forslaget
om at skrive bæredygtighed ind i
universitetsloven har været blandede.
Stinus Lindgren, forskningsordfører
for Radikale Venstre, bakker op, mens
Enhedslistens forskningsordfører, Maj
Villadsen, er skeptisk over for flere
politisk bestemte målsætninger for
universiteterne. Hun mener dog, at den
nuværende formulering, hvor vækstskabelse er et mål, er grundlæggende
forkert, og derfor kan man godt tilføje
bæredygtighed også. SF’s uddannelsesog forskningsordfører, Astrid Carøe,
havde taget initiativ til at indkalde
uddannelses- og forskningsminister
Ane Halsboe-Jørgensen (S) og børneog undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil til åbent samråd den
13. april om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at sikre, at klima- og
bæredygtighedsdagsordenen bliver
en integreret del af alle uddannelser
lige fra folkeskolen til de videregående
uddannelser. Hun siger, at SF støtter
at tilføje bæredygtighed i formålsparagraffen, men det er kun et aspekt i
forhold til at skabe bæredygtige universiteter. “Vi skal uddanne mennesker,
der kan tage hånd om klimaproblemerne, så bæredygtighed skal være en
integreret del af alle uddannelser. Det
skal tænkes ind i alle fag, hvor det giver
mening, ligesom underviserne altid har
demokratisk dannelse med i baghovedet”, siger Astrid Carøe. Hun er dog
ikke parat til at kræve, at universiteterne skal udbyde bæredygtighed som
et obligatorisk kursus, da politikerne

1. Undervisning i grøn omstilling og
bæredygtighed på alle uddannelser.
2. Krav om udbud af tværfaglige og
projektorienterede valgfrie kurser i
grøn omstilling og bæredygtighed
til alle studerende.
3. Det skal skrives ind i
universitetslovens formålsparagraf,
at universiteterne skal fremme
bæredygtig dannelse og
omstillingen til et bæredygtigt
samfund.
4. Universiteterne skal reducere
deres økologiske fodaftryk på alle
aktiviteter.
5. Universiteterne skal have en
ansvarlig investeringspolitik.
6. Universiteterne skal arbejde aktivt
for en bæredygtig omstilling
i samarbejde med det øvrige
samfund.
7. Der skal være øget grøn forskning
inden for alle fagområder, og al
forskning i brug og udvinding af
fossile brændsler skal udfases.
Kilde: www.uddannelserforfremtiden.dk/vision

ikke skal bestemme, hvilke fag universiteterne skal undervise i. Hverken
Astrid Carøe eller Ane HalsboeJørgensen ser en modsætning mellem
vækst og det grønne. Ministeren sagde
under samrådet, at regeringen er klar
til at drøfte om bæredygtighed skal stå
klart og tydeligt som en del af formålsparagraffen, og hun vil indkalde
til forhandlinger på den anden side
coronasituationen. Forslaget bliver ikke
bakket op af hverken Det Konservative
Folkepartis ordfører, Katarina Ammitzbøll, eller Liberal Alliances ordfører,
Henrik Dahl. Begge udtaler, at de
støtter den grønne omstilling, men de
er ikke parate til at ændre universitetsloven. Henrik Dahl skriver i et debat
indlæg i Politiken, at universiteterne
er for tungt reguleret og centraliseret i
forvejen. “At skrive flere retningslinjer
fra statsmagten til forskersamfundet
ind i universiteternes formålsparagraffer med videre, er kort sagt det sidste, vi
har brug for. Der burde i virkeligheden
være en omfattende bevægelse i retning
af det modsatte: at liberalisere universiteterne”, skriver Henrik Dahl.

5

LØNNINGER Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk – Foto: Simon Skipper/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

De tjener mest
Mærsk Tårnet på KU, der er på
42.700 kvadratmeter, blev indviet
den 18. januar 2017. Byggeriet
kostede 1,5 mia. kr., hvoraf A.P.
Møller Fonden bidrog med 600
mio. kroner og med 125 mio. kr. til
inventar. På 13 af Mærsk Tårnets
15 etager arbejder nogle af verdens
førende forskergrupper inden for
sundhedsvidenskab. Center for
Sund Aldring har til huse på 2.-3. sal
og The Novo Nordisk Foundation
Center for Basic Metabolic Research
på 6.-8. etage.
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Aktindsigt viser, at Københavns Universitet
er lønførende blandt lederne på landets
otte universiteter. KU er også med i toppen
blandt forskerne, men den højest lønnede
forsker, der er betalt af A.P. Møller Fonden,
er ansat på Copenhagen Business School.

TOP

15
RANK Navn

Universitet

Årsløn

1

José J Patacas De
Aragão Mata

Copenhagen Business School

1.612.062

2

Jytte Banner

Københavns Universitet

1.587.313

3

Joshua Mark Brickman

Københavns Universitet

1.526.277

4

David Hickson

Københavns Universitet

1.499.568

5

Rudolf G. Johannes
Westerdorp

Københavns Universitet

1.440.276

6

Guillermo Montoya

Københavns Universitet

1.416.310

7

Michael Jonathan
Davies

Københavns Universitet

1.415.020

8

Torben Hansen

Københavns Universitet

1.378.331

9

Robert John Kauffman

Copenhagen Business School

1.371.571

10

Donald E. Canfield

Syddansk Universitet

1.368.981

11

Morten Bennedsen

Københavns Universitet

1.365.698

12

Nicolai Juul Foss

Copenhagen Business School

1.360.143

13

Jeremy Warwick Moon

Copenhagen Business School

1.350.522

14

Jan Birkelund
Mouritsen

Copenhagen Business School

1.345.945

15

Ole Kiehn

Københavns Universitet

1.345.689

Sådan er lønnen opgjort
Alle lønninger er opgjort i 2020 som den samlede årsløn indeholdende basisløn,
pension samt faste og midlertidige tillæg og eventuelle engangsvederlag.
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1.897.710

kroner. Så meget
tikker der årligt ind
på Henrik Wegeners lønkonto. Det gør
Københavns Universitets rektor, der står
i spidsen for cirka 9.500 ansatte og cirka
37.000 studerende, til den højest lønnede
person på landets otte universiteter, viser
en aktindsigt, som Forskerforum har fået.
Statsminister Mette Frederiksen får til
sammenligning 1.635.076 kr. årligt for at
lede landet.
KU’s direktør, Jesper Olesen, er med en
årsløn på 1.652.746 kr. den bedst betalte
blandt universitetsdirektørerne, og Ulla
M. Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, og Katrine
Krogh Andersen, dekan på Det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet på KU, ligger i
toppen blandt dekanerne med en årsløn på
ca. 1.523 mio. kr. hver.
På listen over landets 15 højest betalte
universitetsforskere er KU også rigt repræsenteret.
9 ud af de 15 er ansat på KU, 5 arbejder
på Copenhagen Business School og 1 på
Syddansk Universitet.
I bund lønmæssigt blandt både lederne
og forskerne ligger landets mindste universitet, ITU, hvor Espen Johannes Aarseth
med en årsløn på 922.518 kr. får mest
blandt de menige VIP’er (videnskabeligt
ansatte).
Det er næsten 700.00 kr. mindre, end
hvad Danmarks højest lønnede forsker,
portugisiske José Mata, tjener. Han får
1.612.062 kr. årligt på Copenhagen Business School (CBS), hvor han har titel af
Mærsk Mc-Kinney Møller-professor i
entreprenørskab. Forskere, der rekrutteres i udlandet, kan tilmed under visse
betingelser vælge at betale en bruttoskat på
27 % + AM-bidrag, i alt 32,84 % af lønnen,
i syv år.
CBS kan ikke konkurrere på lønnen
José Mata forklarer i et interview på side
10 i bladet, at han måtte gå ned i løn, da
han for et par måneder siden skiftede fra
schweiziske HEC Lausanne til CBS.
Det er en donation fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc‑Kinney Møllers Fond
til almene Formaal på 40 mio. kr., der
har gjort det muligt at hente José Mata og
andre topforskere til Danmark, men det
var forskningsmiljøet og gode registerdata
i forbindelse med hans forskning, der lokkede ham til København.
>

7

“Lønnen var ikke grunden til, at jeg
lønnen op. Vi konkurrerer først og
valgte CBS, men selvfølgelig spillede
fremmest på at kunne tilbyde et godt
den en rolle. Jeg var nok ikke kommet,
forskningsmiljø, men København er
hvis jeg skulle gå væsentligt ned i løn,
et dyrt sted at bo, og derfor spiller
men hvis jeg gik efter pengene, er lønlønnen stadig en rolle – specielt hvis
ningerne meget højere for eksempel i
forskeren har sin familie med. Du skal
USA”, siger han i interviewet.
huske på, at hustruen eller ægtemanSøren Hvidkjær, forskningsdekan
den måske ikke kan finde beskæftigelse
på CBS, forklarer, at fondsdonationen
i Danmark på grund af sproget, og så
bruges til at ansætte en professor og et
skal de leve af en indtægt”, siger Søren
forskerteam med ph.d.er og postdocs.
Hvidkjær.
CBS har i alt syv af denne type profesDu kan sagtens være hellig
sorater sponsoreret af fonde og virksomheder.
Ole Helmersen, lektor og tillidsrepræSøren Hvidkjær tilføjer, at de højeste
sentant for VIP’erne til lektorniveau
lønninger til udlændinge reflekterer,
på CBS, siger, at han ikke oplever, at
at de er meget stærke og internationalt
der findes et A- og B-hold blandt de
anerkendte forskere.
videnskabeligt ansatte på CBS, fordi
Han understreger, at det er CBS, som
alles løn er reguleret af overenskomsten
udbetaler lønnen og bestemmer, hvem
og lokallønsaftalen på CBS med undtader skal ansættes, men det er klart,
gelse af de særlige tilfælde med profesat det er donationen, som muliggør
sorer lønnet af private donationer.
ansættelsen.
“Når vi er oppe i de høje lønninger, er
“Vi er meget opmærksomme på,
det i ekstraordinære situationer, hvor
at der er fuld armslængde og forskder er private midler indeover, men
ningsfrihed, hvilket også er i fondens
det er værd at bemærke, at der ikke er
interesse. Det er fuldstændig gentale om offentlige midler, der tages fra
nemsigtigt, og vi er særdeles glade for
forskning og undervisning og bruges på
donationen”, siger CBSløn”, siger Ole Helmerdekanen.
sen.
Ifølge Søren HvidHan tilføjer, at det er
kjær medfører det nogle
et skisma, fordi det på
Vi konkurrerer i høj
lønmæssige begrænsden ene side er nødvengrad på et internationalt
ninger, at CBS som et
digt at kunne tilbyde
marked, hvor lønningerne
offentligt universitet skal
en nogenlunde konkurligger betydeligt højere, end rencedygtig løn, hvis
følge reglerne for aflønhvad CBS kan tilbyde.
ning i staten, og det gør
CBS vil rekruttere de
det svært at konkurrere
bedste forskere i verden
Søren Hvidkjær,
forskningsdekan på CBS,
om de skarpeste forskere
og dermed styrke de
internationalt.
stærke forskningsmil“Vi konkurrerer i høj
jøer, som der er bred
grad på et internationalt
enighed om er vigtige
marked, hvor lønningerne ligger betyfor universitetet. På den anden side
deligt højere, end hvad CBS kan tilbyde. er det også legitimt at mene, at det er
En nyuddannet ph.d. i USA og Asien
forfærdeligt med alle de private penge,
inden for fx regnskab eller finansiering
der har gjort deres indtog på universikan tjene mere, end José Mata gør,
teterne.
så CBS konkurrerer primært på det
“Det er fair nok at indtage den hellige
europæiske marked, men de europæiholdning ikke at ville acceptere private
ske businessschools er også begyndt
penge, men så må du også acceptere, at
at rykke lønmæssigt, hvilket er en stor
der ikke er økonomi til at have lige så
trussel mod os”, siger Søren Hvidkjær.
mange ansat, da den offentlige finanI særlige situationer går CBS lidt lænsiering af universiteterne realistisk set
gere lønmæssigt for at få en topforsker,
bare ikke er ubegrænset”, siger han og
der passer ind i strategien, som i José
fortsætter:
Matas tilfælde.
“Det er klart, at vi som universitet må
“Han forsker i entreprenørskab,
sikre vores uafhængighed, når der komhvor efterspørgslen er stor og udbudmer flere og flere private penge. Systedet begrænset, og det presser selvsagt
met fungerer udmærket, men vi kan vel
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alle huske sager, hvor der har været en
for tæt forbindelse mellem forskere og
industrien, og det er umuligt at opstille
regler, der forhindrer selvcensur”.
Ingen eksternt lønnede
forskere på ITU
På ITU, der har de laveste topforskerlønninger, forklarer universitetsdirektør Georg Dam Steffensen, at ITU ikke
har professorer ansat, der er finansieret
fra eksternt hold, hvilket kan medvirke
til at bringe lønningerne op. Desuden
er der en ministerielt fastsat lønramme,
der afspejler sig i lønstrukturen. Der
er således en sammenhæng mellem
institutionens størrelse og lønningerne
på direktionsniveau.
Alligevel kan ITU godt tiltrække og
fastholde topforskere – internationale
såvel som danske.
“Løn spiller selvfølgelig en rolle i forhold til rekruttering internationalt. Det
er der også mange andre faktorer, der
gør – herunder muligheder for forskerens familie, København som destination, boligforhold mv. Samlet set er det
vores erfaring, at de mange forskellige
faktorer har større betydning, end
lønnen alene har”, skriver Georg Dam
Steffensen i et skriftligt svar.
Mandsdominerede
områder har høj løn
Jo Krøjer er lektor og forskningsgruppeleder på Roskilde Universitet, hvor
hun blandt andet har forsket i løndannelse og årsager til kønsbaseret uligeløn.
Hun siger, at mandsdominerede
fagområder har højere status i den
akademiske kultur. De “våde” fag som
biovidenskab og de medicinske og
fysiske videnskaber opleves derfor som
finere og sværere og dermed af en særlig betydning. Samtidig er det netop de
områder, der får mange eksterne forskningsmidler fra private og offentlige
fonde, virksomheder og EU, og det gør,
at de høje forskerlønninger ofte findes
inden for disse fagfelter.
“Når du forhandler løn, forhandler du
om, hvad du er værd for din arbejdsplads, og hvis du er inden for et fagfelt
med høj status, er det altså nemmere at
overbevise din arbejdsgiver om at give
dig mere i løn”, siger hun.
Jørgen Stamhus, der blandt andet
forsker i løndannelse og ny løn i den
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offentlige sektor på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, har tidligere også udtalt, at der er
en tendens til, at forskere, som er gode
til at skaffe eksterne forskningsmidler,
belønnes med mere i løn.
“Pengene følger pengene, i den forstand at det bliver lettere at få bevilget
et løntillæg af ledelsen, hvis du kan lave
dit eget indkomstgrundlag”, har han
sagt.

hjem, og hvor meget undervisning skal
give i tillæg.
“Folk føler ikke, at de selv bliver
honoreret. KU er i virkeligheden et
lavtlønsområde, i forhold til hvad læger
kan tjene på hospitalerne og i det private erhvervsliv”, siger han.
Anders Hay-Schmidt tilføjer, at det
ikke er topforskernes lønninger, men
derimod konstruktionen med forskningscentre med en høj grad af uafhængighed, som skaber turbulens på
Flertallet står i stampe
universiteterne.
Listen med de 15 højest
“De meget store cenlønnede forskere viser, at
tre lever deres eget liv,
toplønningerne på KU
så universitetet er blevet
KU er i virkeligheden et
er koncentreret netop på
enormt skævvredet, og
lavtlønsområde, i forhold
Det Sundhedsvidenskadet bliver mere og mere
til hvad læger kan tjene på
belige Fakultet og særligt
grelt. Topforskerne har
hospitalerne og i det private færre forpligtelser end
på de store eksternt
erhvervsliv.
finansierede forskningsandre, så de kan konAnders Hay-Schmidt, professor
centre.
centrere sig 100 procent
mso og tillidsrepræsentant på
Flere af forskerne driver Sund KU
om deres forskning.
deres egne forskningsJeg hører, at mange er
grupper, blandt andet på
trætte af de ulige vilkår,
“Novo Nordisk Foundaog lønningerne er blot
tion Center for Protein Research”, som
en lille brik i det spil”, siger han.
Novo Nordisk Fonden har støttet ad
flere omgange. Første gang til at oprette
Vi har ikke resultatløn
det med en donation på 600 mio. kr. i
2007, med yderligere 180 mio. kr. i 2015
Olav W. Bertelsen, fællestillidsreog senest med 700 mio. kr. i 2019.
præsentant på Aarhus Universitet og
Nogle er også tilknyttet Center for
formand for DM Viden, er enig i, at
Sund Aldring, der blev grundlagt i
centerkonstruktionen kan være et
2009 med en bevilling fra Nordeaproblem.
fonden på 150 mio. kr. og yderligere 150
“Der er en tendens til, at forskningsmio. kr. i 2013.
centrene betragter sig som selvstændige
Forskerforum har efter aftale sendt
enheder, og universiteterne reduceres
en række spørgsmål til KU-ledelsen
til at stå for facility management uden
om lønningerne på universitetet, men
nogen forskningspolitik. Der er en helt
ledelsen har ikke svaret.
anden økonomisk virkelighed på cenAnders Hay-Schmidt, professor mso
trene, og de høje lønninger er udtryk
og tillidsrepræsentant på Sund KU, vil
for den tendens”, siger han.
godt udtale sig. Han siger, at ingen er
Olav W. Bertelsen tilføjer, at det er
misundelige over, hvad topforskerne får hans fornemmelse, at det fungerer fori løn, da de er dygtige og arbejder hårdt. skelligt internt på AU, alt efter hvilket
“Når man har besluttet, at KU skal
institut man er ansat ved.
være eksternt finansieret, får du også
Der er steder, hvor der er en nogennogle lønforskelle. Det er “take it or
lunde samlet lønudvikling, fordi de
leave it””, siger han.
høje topforskerlønninger medvirker til
Ifølge Anders Hay-Schmidt er proat trække det generelle lønniveau op for
blemet ikke de høje lønninger i toppen,
alle forskerne. Og så er der andre steder,
men snarere at den store universitetshvor toplønningerne stikker af, mens
befolkning står i stampe lønmæssigt,
de andre medarbejdere sidder fast med
hvis de ikke selv kan skaffe eksterne
nogle ret uimponerende tillæg.
bevillinger.
“Man kan spørge, om det er rimeligt,
Han efterspørger et mere transparent
at en forsker skal tjene mere, hvis vedsystem for, hvad det skal give i bonus
kommende hjemtager mange eksterne
på lønsedlen at hente eksterne midler
midler. Som udgangspunkt er svaret
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ud af de

15

højest betalte
universitetsforskere
er ansat på

KU
5
på

Copenhagen Business
School

1

på

Syddansk Universitet
Se flere lønninger på
www.forskerforum.dk
Besøg vores hjemmeside og se lønningerne for rektorer,

prorektorer, universitetsdirektører, dekaner og de 10
højest lønnede forskere på hver af de otte universiteter.

nej, da vi ikke har resultatløn”, siger
han.
Olav W. Bertelsen fortæller, at der
på Tech og Nat på AU er udarbejdet et
katalog med satser og principper for
tildeling af tillæg til centerledere for at
undgå, “at det udvikler sig til det vilde
vesten”.
Han tilføjer, at det vil være sundt at
udforme nogle generelle retningslinjer
for de højeste professorlønninger, fx at
en professor ikke kan tjene mere end
rektor på det pågældende universitet.
“Det handler om at finde en balance,
når høj løn i nogle tilfælde er nødvendig for at kunne rekruttere internationale topforskere”, slutter han.
>
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LØNNINGER Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk Foto: CBS/ Sanni Brandt

Han er Danmarks højest lønnede forsker,
selvom han måtte gå ned i løn
En donation fra A.P. Møller Fonden sikrer portugisiske José Mata en årsløn på
1,61 mio. kr. på Copenhagen Business School. Dermed er han den højest lønnede
forsker på de danske universiteter, selvom jobskiftet betød en lønnedgang.

M

ærsk Mc-Kinney Møller-professor i entreprenørskab på Copenhagen Business School. Sådan
kan José Mata kalde sig, efter at han for et par
måneder siden skiftede fra schweiziske HEC Lausanne til
Copenhagen Business School (CBS).
Det er en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond til almene Formaal på 40 mio.
kr., der har gjort det muligt at hente José Mata og andre
topforskere til Danmark.
En årsløn på 1.612.062 kroner gør José Mata til den
højest lønnede universitetsforsker i Danmark, men han
fortæller, at det ikke er pengene, der har lokket ham til
Danmark. Faktisk tjente han mere ved HEC Lausanne,
og der var han ikke engang blandt de højest lønnede
forskere.
“Lønnen var ikke grunden til, at jeg valgte CBS, men
selvfølgelig spillede den en rolle. Jeg var nok ikke kommet, hvis jeg skulle gå væsentligt ned i løn, men hvis
jeg gik efter pengene, er lønningerne meget højere for
eksempel i USA”, siger han.

besøgt København mange gange i forbindelse med sin
forskning og oplever det som et kosmopolitisk sted, hvor
han gerne vil prøve at bo.

Gode data er afgørende
Men den nok vigtigste grund til, at José Mata er rykket til
København, er i virkeligheden, at Danmark har noget helt
unikt at tilbyde i forhold til mulighederne for data til hans
forskning, da vi har virkelig gode datasæt fra registre.
Han forsker i entreprenørskab og analyserer blandt andet
individers motivation for at starte deres egen virksomhed.
Hvilke strategier følger de? På hvilket tidspunkt i processen vælger de at opgive deres lønmodtagerjob og satse fuldt
ud på at realisere deres forretningside? Hvem ansætter de?
Her er der brug for data i lange tidsserier for at kunne
forske i dybden.
José Mata fortæller, at han planlægger et nyt forskningsprojekt om immigranter, der starter deres egen virksomhed. Den gængse opfattelse er, at indvandrere bliver
selvstændige, fordi de har svært ved
at komme ind på jobmarkedet, men
han mener, at der også kan være
andre forklaringer.
Lønnen var ikke grunden til, at

Forskningsmiljø lokkede
José Mata fortæller, at han har tilbragt størstedelen af sin karriere i hjemlandet Portugal, hvor
jeg valgte CBS, men selvfølgelig
han har en doktorgrad i virksomhedsøkonomi
spillede den en rolle. Jeg var nok
fra Minho Universitet. Han har undervist på
ikke kommet, hvis jeg skulle gå
universitetet i Lissabon og på Nova School of
væsentligt ned i løn, men hvis jeg
Business and Economics, der er den førende
gik efter pengene, er lønningerne
handelshøjskole i Portugal og en af de bedste i
meget højere for eksempel i USA
verden. Han har også arbejdet for den portugisiJosé Mata,
ske nationalbank og været chef for den portugiMærsk Mc-Kinney Møller-professor i
entreprenørskab på
siske pendant til Danmarks Statistik, Statistics
Copenhagen Business School
Portugal.
Børnene er store, så han var fri til at prøve
noget nyt, da han blev tilbudt en stilling i
Lausanne i 2015 og nu er skiftet videre til København.
“Jeg søgte ikke aktivt efter et nyt job, da jeg havde det
godt i Schweiz, men en kollega opfordrede mig til at søge
stillingen på CBS. De primære årsager til, at jeg søgte,
er det unikke forskningsmiljø, at jeg ville blive Endowed
Chair in Entrepreneurship, som er meget prestigefyldt,
og at jeg har udsigt til at få et excellent forskningshold
med ph.d.er og postdocs til rådighed”, siger José Mata.
Han tilføjer, at det også spillede en rolle, at han har
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Mændene sidder É
tungt på de høje
forskerlønninger
Kun en ud af de 15 højest lønnede forskere ved de danske
universiteter er en kvinde, og CBS og Aalborg Universitet
har slet ikke en kvinde på deres interne løn-top-10. Køn- og
arbejdslivsforsker siger, at der sker en systematisk strukturel
og kulturel diskriminering af kvinderne på universiteterne.

Jytte Banner fra KU

Gennemsnitlig årsløn fordelt
på stillingstyper og køn

Note
Ph.d.er er registret under
stillingsbetegnelserne
ph.d., ph.d.-studerende og
ph.d.-stipendiat. Lønnen
er beregnet som et gennemsnit af de tre.
Postdocs er registret under
stillingsbetegnelserne Post
Doc., Post.Doc og Postdoc.
Lønnen er beregnet som et
gennemsnit af de tre.
Stillingen som professor
mso er nedlagt januar 2020.
Kilde: www.lønoverblik.dk
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Stilling

Mænd

Kvinder

Ph.d.

420.481

431.281

102

Adjunkt

546.160

543.550

100

Tenure track adjunkt

563.822

555.856

99

Forsker

536.974

541.821

101

Lektor

668.845

655.711

98

Seniorforsker

675.459

666.030

99

Professor

896.210

864.605

96

Professor mso

800.734

812.436

101

Postdoc

519.856

520.220

100

Videnskabelig assistent

450.241

451.204

100

Studieadjunkt

531.101

523.129

98

Studielektor

611.119

607.125

99

Ekstern lektor

460.857

461.903

100

Seniorrådgiver

689.635

669.222

97
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n ud af de 15 højest lønnede forskere på de otte danske universiteter er en kvinde, og også blandt
ledelserne er mændene klart i flertal.
En enkelt rektor er af hunkøn, og det
samme gælder blandt universitetsdirektørerne.
Blandt dekanerne er seks ud af 27
kvinder, men Ulla M. Wewer, dekan på
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
på Københavns Universitet (KU), er
den højest lønnede med en årsløn på
1,523 mio. kr., og nummer to er Katrine
Krogh Andersen, dekan på Science på
KU, med en stort set tilsvarende årsløn.
Jytte Banner fra KU får den næsthøjeste løn blandt forskerne, men hun er
et særtilfælde, da hun er statsobducent.
Hun har tidligere forklaret sin løn med,
at hun som retsmediciner har rådighedsvagt hver tredje uge, hvor
politiet kan kalde hende ud til
gerningssteder, og hun kan
risikere at skulle undersøge
voldsofre eller blive sendt ud
på identifikationsopgaver
ved katastrofer.
Jo Krøjer er lektor og forskningsgruppeleder på Roskilde
Universitet, hvor hun blandt
andet har forsket i løndannelse
og årsager til kønsbaseret uligeløn.
Hun siger, at det generelle billede
er, at kvinder udgør en forsvindende lille del af de højtlønnede på
universiteterne, og det gælder blandt
både forskere og ledere. Der er en lidt
større andel af kvinder blandt lederne,
så problemet er størst på forskersiden.
“Der sker en strukturel og kulturel
diskriminering af kvinder på universiteterne. Der findes en kolossal lønskævhed”, siger Jo Krøjer.
Et professorat åbner døre
Den strukturelle forklaring på, at
kvindelige forskere lønmæssigt halser
efter deres mandlige kolleger, er, at
de har sværere ved at opnå ansættelse
i lønramme 37 eller 38 i det statslige
lønsystem, som alene professorer i tidsubegrænsede stillinger har adgang til.
Halvdelen af ph.d.erne på universiteterne er kvinder, kvindeandelen falder
til 41 % blandt adjunkterne, til 34 % >
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EMNEORD Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk – Foto:

blandt lektorerne, og blot 23 % af professorerne er kvinder, så
kvinderne falder enten fra eller bliver sorteret fra i løbet af den
akademiske karriere, og det afspejles også lønmæssigt, siger Jo
Krøjer.
Hun forklarer, at det åbner en række muligheder at blive ansat
som lønrammeprofessor. Det betyder blandt andet, at du får
mulighed for at forhandle din egen løn fra cheflønspuljen, som
er væsentligt større end puljen til resten af medarbejderne.
Alle andre end cheferne får forhandlet deres løn af tillidsrepræsentanten ved deres ansættelse og ved de årlige lønforhandlinger.
“Et professorat er vejen til et højt lønniveau, fordi grundlønnen ligger højt, og cheflønspuljen til de årlige lønforbedringer er
betragtelig større. Det betyder, at lønstigningerne er meget ulige
fordelt”, siger Jo Krøjer.
Mandsdominerede forskningsområder har høj status
En anden forklaring på lønforskellene er, at mandsdominerede
fagområder har højere status i både den akademiske og generelle
kultur i samfundet.
Inden for forskningsverdenen betyder det, at de “våde” fag,
altså primært sundheds- og naturvidenskab, opleves som finere
og sværere og dermed af en særlig betydning, mens humaniora
og delvist også samfundsvidenskab opfattes som overflødige.
“Når du forhandler løn, forhandler du om, hvad du er værd
for din arbejdsplads, og hvis du er inden for et fagfelt med høj
status, er det altså nemmere at overbevise din arbejdsgiver om at
give dig mere i løn”, siger hun.
Tendensen til, at de “våde” områder har højere status og
højere lønninger, forstærkes af, at universiteterne er blevet mere
og mere afhængige af eksterne midler fra offentlige og private
fonde, EU og virksomheder de sidste 20 år.
De fleste eksterne midler findes inden for sundhedsvidenskab
og naturvidenskab, og der er en tendens til, at forskere, som
henter mange forskningsmidler hjem, belønnes med mere i løn
af ledelsen.
Hun tilføjer, at kvinder ofte også varetager funktioner på
arbejdspladsen, som vurderes at have en lavere værdi. Det kan
være undervisning, uddannelsesledelse eller fælles administrative opgaver, som skaber sammenhængskraft i organisationen,
men som regel ikke giver point i forbindelse med en lønforhandling.
“Hvis der var politisk vilje, var det let at lukke det strukturelle
løngab og skabe lige karrieremuligheder på alle fagområder. Det
kræver blot, at fagene ligestilles med hensyn til både taxametertilskud og antal lønrammeprofessorater i forhold til lektorgruppen, og at alle arbejdsfunktioner og fagområder tillægges
samme værdi”, siger Jo Krøjer.
Men er det ikke også lidt kvindernes egen skyld? Kvinder har i
hvert fald ry for at være dårlige til at forhandle løn.
“Der findes meget lidt forskning i lønforhandlinger, så den
forklaring beror langt hen ad vejen på forestillinger om, hvordan
kvinder og mænd agerer i lønforhandlinger. Løn opfattes som
noget privat i Danmark, så der er en stor blufærdighed over for at
tale om det. Det er i arbejdsgivernes interesse, fordi det er lettere
at have en stor lønspredning og en uretfærdig lønfordeling, når
de ansatte er uvidende om, hvad hinanden tjener”, siger hun.
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“Når du forhandler løn, forhandler du
om, hvad du er værd for din arbejdsplads,
og hvis du er inden for et fagfelt med
høj status, er det altså nemmere at
overbevise din arbejdsgiver om at give
dig mere i løn”,
Jo Krøjer, lektor og forskningsgruppeleder
på Roskilde Universitet

CBS-DEKAN: VI HAR FOKUS PÅ AT
SIKRE BALANCE I LØNNINGERNE
Copenhagen Business School (CBS) er det ene
af to danske universiteter, hvor der ikke er en
eneste kvinde blandt de ti højest lønnede
forskere på institutionen.
Søren Hvidkjær, forskningsdekan på CBS,
er godt klar over, at kønsbalancen i toppen er
skæv, og han erkender, at fokus mere har været
på at sikre balance i lønningerne generelt end
på de absolutte toplønninger.
“Vi har særligt fokus på processerne omkring
lønforhandlinger, at der ikke kommer skævheder ind. Eksempelvis sidder begge køn med
ved bordet ved de årlige lønforhandlinger, og
vi følger løbende lønstatistikkerne fordelt på
køn. Således er den gennemsnitlige månedsløn
for en mandlig professor på CBS 430 kr. højere
end gennemsnitslønnen for vores kvindelige
professorer. Derimod er medianlønnen for
kvindelige professorer 5.400 kr. højere end
mændenes. Den forskel reflekterer præcis, at de
højest betalte professorer for tiden er mænd,
men altså samtidig at det ikke er udtryk for en
generel lønforskel på professorniveau”, siger
Søren Hvidkjær og fortsætter:
"Andelen af kvinder på professorniveau er
internationalt ikke så stor på forskningsfelter
for businessschools som finansiering, regnskab
og entreprenørskab, hvor der internationalt
set er højere lønninger. Vi har fx mange yngre
kvindelige forskere på CBS, og det forventer vi
kommer til at manifestere sig på professorsiden
senere hen og blandt de højest lønnede”.
Han tilføjer, at den højest lønnede forsker
på CBS faktisk var en kvinde fra 2014 til 2017 i
skikkelse af hollandske Mirjam van Praag. I 2017
blev hun headhuntet til stillingen som rektor på
Vrije Universiteit (VU) i Amsterdam, men hun er
stadig tilknyttet CBS på deltid.
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Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk – Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

SEXISME

Universiteterne skal oprette en uvildig instans til at
behandle sexismeanklager i universitetsverdenen,
lyder et af forslagene i forbindelse med den nye
e-bog “Sexisme i dansk akademia”. Det vil sikre ofre
og krænkere en fair behandling og gør det lettere
for lederne at håndtere sagerne, lyder argumentet.

NY T FORSL AG:

Opret uvildig instans til at
behandle sexismesager på
universiteterne
689

forskere fra de højere læreanstalter og forskningsinstitutter
skrev i oktober sidste år under på, at de
har oplevet sexisme i den akademiske
verden, men problemerne er langtfra
løst. Universiteterne er nemlig stadig

ikke gearet til at opfange sexismesager, og i de tilfælde, hvor sagerne rent
faktisk kommer for dagens lys og bliver
håndteret af ledelsen, er løsningen sjældent til fordel for den krænkede part.
Det kan for eksempel være nemmere

at flytte en yngre ansat til en anden
forskningsgruppe end en veletableret
professor, ligesom det kan være lettere
og mere økonomisk rentabelt at sige
farvel til krænkede postdocer og forskningsassistenter, når deres ansættelser

Initiativtagere til underskriftsindsamlingen om sexisme i forskningsverdenen blev fotograferet foran Den Sorte Diamant i oktober sidste år. Ikke i korrekt
rækkefølge: Ning de Coninck-Smith, Sofie Sauzet, Ana Maria Munar, Anja Andersen, Sorcha Macleod, Mette Lykke Nielsen, Mia Husted, Jo Krøjer, Sara
Louise Muhr, Christa Amhøj, Tine Jess og Mie Plotnikof.
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SEXISME

udløber, end at afskedige deres krænker, som måske skaffer store summer
hjem i eksterne forskningsmidler.
Mie Plotnikof, lektor ved Aarhus
Universitet, der er en af forfatterne til
den nye bog “Sexisme i dansk akademia”, siger, at ledere ofte er i vildrede
om, hvordan de skal behandle sager om
seksuelle krænkelser, og spørger, hvad
de skal gøre. Der er dog ikke noget
“easy fix”, da problemerne bunder i
måden, universiteterne er organiseret
på med et stærkt fagligt hierarki, hvor
yngre forskere er afhængige af deres
ældre etablerede kolleger, hvis de vil
med i nye forskningsprojekter.
“Vi kan se, at der officielt er relativt
få sager om sexisme, i forhold til hvad
anonyme rundspørger – som fx vores

underskriftsindsamling – viser, så
sagerne må jo ikke blive opfanget af
systemet. Forklaringen er tydeligvis
måden, universiteterne er organiseret
på”, siger Mie Plotnikof og fortsætter:
“I dag vil et offer for sexisme skulle
rapportere sagen til en leder eller en
TR/AMR, som ofte er krænkerens tætte
kollega eller ven. Og selv om ingen
ignorerer sådanne indberetninger med
vilje, er den konstruktion uhensigtsmæssig, så vi bliver nødt til at retænke
organiseringen af sagsbehandlingen. En
mulighed er at gå uden om det hierarkiske ledelsessystem og indføre en fælles
organisation på tværs af universiteterne
med uddannet fagpersonale, der ikke er
bundet op på institutter og afdelinger.
Det vil sikre, at sagerne bliver behandlet objektivt og korrekt af hensyn til
både den krænkede og den anklagede”,
siger Mie Plotnikof.
Svært at undgå bias
Hun understreger, at lederne oftest ikke
sylter sexismeanklager af ond vilje, men
de er ikke uddannet til at håndtere problemstillingen, og de oplever det som
dilemmafyldt og ubehageligt at skulle
gribe ind, da det ofte er deres kolleger
eller gode venner, der er involveret.
“Du skal som leder kunne håndtere
ubehaget, så det er ikke en undskyldning for ikke at reagere, men personen,
der opfører sig upassende, befinder sig
måske højt oppe i det faglige hierarki,
vedkommende har et stærkt netværk
og er kendt som en venlig person, så
lederen kan måske ikke forestille sig, at
vedkommende kan finde på at krænke
en kollega. Det kan også være, at krænkeren er dygtig til at skaffe eksterne
bevillinger, så lederen er strategisk

Du skal som leder kunne håndtere
ubehaget, så det er ikke en undskyldning for
ikke at reagere, men personen, der opfører
sig upassende, befinder sig måske højt
oppe i det faglige hierarki, vedkommende
har et stærkt netværk og er kendt som
en venlig person, så lederen kan måske
ikke forestille sig, at vedkommende
kan finde på at krænke en kollega.
Mie Plotnikof, lektor ved Aarhus Universitet
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afhængig af vedkommende. Det er
meget svært at undgå bias, og derfor
er det også vigtigt med gode formelle
strukturer af hensyn til alle parter
– den krænkede, den anklagede og
lederen, der skal håndtere sagen”, siger
Mie Plotnikof.
Handler om ulige magtforhold
Den nye bog “Sexisme i dansk akademia” bygger på 823 vidnesbyrd om
blandt andet voldtægter, trusler og
seksuel chikane mod forskere, som de
indsendte i forbindelse med underskriftsindsamlingen i oktober sidste år,
hvor 689 skrev under på, at de har oplevet sexisme i den akademiske verden.
Ud af de 823 vidnesbyrd handlede de
450 sager om ulige magtforhold mellem
eksempelvis en studerende og dennes
vejleder eller mellem en ansat og en
overordnet. I de 12 af sagerne var det
en mand, som blev chikaneret af en
kvinde i en magtfuld position.
I bogen er de mange vidnesbyrd
skrevet om til 26 typisk genkendelige
eksempler på sexisme fra konkrete
situationer i forskningslivet, men anonymiseret med fiktive navne, steder og
andre identificerende karakteristika.
Ifølge Mie Plotnikof går det igen i
mange af beretningerne, at flere kendte
til, at navngivne personer opførte sig
upassende, men de greb alligevel ikke
ind.
“Der er en tendens til, at både ledere
og ansatte foretager det, vi kalder skyggeorganiseringer. Det kan for eksempel
være, at nye ansatte advares uofficielt
om at tænke over deres påklædning,
overveje, hvem de sætter sig ved siden
af til sociale begivenheder eller til en
konference, eller passe på med at være
alene med den og den professor. Det
er problematisk, dels at kollektivet
skaber uofficielle løsninger, dels at det
lægges over på den enkelte at sikre sig,
da begge dele er med til at opretholde
sexismeproblemet og dermed ikke løser
det grundlæggende problem”, siger
hun.
Lev med dine fjender
I et af de 26 vidnesbyrd fortæller
Sophie, der er et opdigtet navn, at hun
blev seksuelt overfaldet til en julefest
af en kollega. Hun gik til psykolog og
vendte efter noget tid tilbage til arbejdspladsen. Hun vidste, at personen, der
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overfaldt hende, var populær blandt
kollegerne, så hun frygtede, at ingen
ville tro på hende.
Hun var derfor meget lettet, da
lederen af afdelingen faktisk troede
på, at det var sket, men hun kunne
næsten ikke tro sine egne ører, da
han svarede, at han var ked af, hvad
der var sket, men at han desværre
ikke kunne gøre noget ved det.
“Du bliver nødt til at leve med dine
fjender”, sagde han nervøst og nærmest undskyldende til hende.
I et andet vidnesbyrd beretter
forskeren, at hun var blevet voldtaget af en kollega, som var i en mere
magtfuld position end hun selv. Hun
meldte det ikke til politiet, da overfaldet var meget traumatiserende, og
hendes hukommelse var uklar, måske
pga. chokket, eller fordi hun havde
fået lidt at drikke.
Efterfølgende blev han ved med
at chikanere hende ved at følge efter
hende til frokost, stoppe hende på
gangen og forsøge at sidde tæt på
hende til møder. Hun følte sig efterhånden utryg ved at gå på arbejde
og snakkede med institutlederen om
problemet, men han svarede blot, at
hun skulle holde op med at sprede
den slags rygter. Han indvilgede dog
i at sørge for, at hun ikke længere
skulle arbejde sammen med kollegaen, der havde voldtaget hende.
Senere fandt hun ud af, at institutlederen havde skrevet i en officiel
rapport, at der var tale om samarbejdsvanskeligheder. Hun endte
med at skifte til en anden afdeling
på universitetet, mens professoren,
der voldtog hende, stadig er ansat i
samme afdeling.
Målet er en konstruktiv dialog
Ifølge Mie Plotnikof er tanken med
bogen ikke at hænge nogen ud, men
at forsøge at skabe en mere oplyst og

konstruktiv dialog om sexisme med
fokus på løsninger og på at ændre
strukturelle og kulturelle årsager
til, at sexismen kan trives. Forfatterne gør derfor også meget ud af at
komme med nogle klare definitioner
på sexisme, og efter hvert afsnit indeholder bogen en række spørgsmål,
som det er meningen, at læserne kan
diskutere og reflektere over.
Håbet er, at det bliver legitimt at
tage emnet op i den enkelte forskningsgruppe, afdeling eller institut.
Temaer, man kan diskutere, kan
være, hvordan man giver hinanden
kritik, hvem der skriver mødereferater, hvem der ordner de fælles
administrative opgaver, og om det
virkelig skal være i orden at latterliggøre andre eller kommentere på deres
udseende, så de ikke opfattes som
ligeværdige kolleger og fagfæller.
“Hvis der er en sexistisk hverdagskultur, hvor det er o.k. at tale ned
til hinanden på baggrund af køn,
intensiverer det risikoen for chikane
og fysisk magtanvendelse”, siger Mie
Plotnikof.
Hun tilføjer, at hun oplever, at
der eksisterer en generationsforskel
mellem yngre og ældre forskere, hvor
mange, som har været i akademia
længe, mener, at de unge må lære at
klare mosten, som de selv måtte i
starten af deres karriere.
“Der eksisterer stadig en kultur,
hvor du får at vide, at du må have en
tykkere hud, hvis du vil klare dig i
forskningsverdenen, men flere enten
forlader forskningen eller vil ikke
længere finde sig i at have et akademia, hvor du må finde dig i at blive
ydmyget og talt ned til med kønnede
undertoner. Bogen er dedikeret til
alle, der har oplevet sexisme og krænkende adfærd og er blevet kørt over af
systemet. Vi vil give dem en stemme”,
siger Mie Plotnikof.

DANSKE UNIVERSITETER:

Vi anerkender
problemet, men
en fælles instans er
ikke løsningen
Jesper Langergaard, direktør for universiteternes samarbejdsorganisation
Danske Universiteter, anerkender, at
det kan være vanskeligt for ledere at
håndtere anklager om seksuelle krænkelser.
Specielt på mindre institutter med
under 40-50 ansatte kan der være
personlige relationer mellem lederen og
ansatte, der hæmmer mulighederne for
en fuldstændig objektiv behandling af
en krænkelsessag.
“Jeg forstår forslaget om en uvildig
instans, men jeg tænker, at problemerne
med ulige magtforhold ikke er enestående for universiteterne. Det er også
en problemstilling på andre offentlige
arbejdspladser, så måske skulle man
tænke forslaget ind i et større perspektiv”, siger Jesper Langergaard.
Han tilføjer, at der allerede bliver
stillet mange administrative krav til
universiteterne, som trækker ressourcer
fra forskningen og undervisningen, så
han er bekymret for at opbygge en ny
instans uden at kende behovet.
“Vi vil have det lidt svært med en
instans, der kun skal behandle sager på
universiteterne, men måske var en fælles
instans for alle statslige arbejdspladser
en mulighed for at sikre den nødvendige
kritiske masse af sager, der skal til for at
opretholde et højt kompetenceniveau”,
siger Jesper Langergaard.

FAKTA OM BOGEN
“Sexism in Danish higher education and
research” er skrevet på baggrund af de 823
vidnesbyrd, som 16 forskere indsamlede i
oktober sidste år.

Krøjer, lektor på RUC, Ana Maria Munar,
lektor på CBS, Sara Louise Muhr, professor
på CBS, Eva Sophia Myers, chefkonsulent
på SDU, og Mie Plotnikof, lektor på AU.

Forfatterne af bogen er Anna Franciska
Einersen, forskningsassistent på CBS, Jo

Bogen kan downloades gratis på
sexismedu.dk.
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Forskningsprojekt om slædehunde i Grønland
har fokus på “en stærk visuel profil”.

F

orskning først, formidling
sekundært. Sådan er det
naturlige hierarki i videnskabens verden. Det arktiske forskningsprojekt QIMMEQ er dog en
undtagelse. Her står forskning og
formidling sideordnet i formålsbeskrivelsen.
Resultatet kan blandt andet ses
i dette foto af fotograf og forsker
Carsten Egevang fra Grønlands
Naturinstitut, der er tilknyttet
projektet. Billedet er taget ved et
slædehundevæddeløb ved Ilulissat, som er en af landets helt store
sportsbegivenheder. Og det er
netop slædehundene, som QIMMEQ beskæftiger sig med. Det
tværfaglige projekt, som er ledet
af professor Morten Meldgaard fra
Statens Naturhistoriske Museum,
undersøger slædehundes genetiske
ophav, deres sundhed og deres kulturelle betydning for det grønlandske samfund.
Og hertil kommer altså en lang
række formidlingsaktiviteter med
“en stærk visuel profil”: videnskabelige og populære artikler, en
vandreudstilling i Grønland og
Danmark, fem kortfilm, der portrætterer slædekuske, en fotobog,
undervisnings- og børnebøger samt
formidling på de sociale medier.
Carsten Egevangs foto af slædevæddeløberne kort efter
start illustrerer blandt andet,
hvordan slædehundenes
funktion er under ændring fra
nødvendigt arbejdsredskab til sport
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og fornøjelse. Men erfaringer fra
Canada viser, at det kan skabe en
trussel mod den originale grønlandske slædehunderace.
“Der har man avlet på hundene,
så de bliver enormt hurtige og tager
form næsten som greyhounds, hvor
de bliver mere tynde. Men de kan
jo slet ikke tåle kulden på samme
måde, og de har slet ikke samme
udholdenhed, som den grønlandske
slædehund har”, fortæller Carsten
Egevang om de canadiske slædehunde, der i dag slet ikke bruges til
fangst.
At løbet blev afviklet i Ilulissat,
fortæller også en historie. Tidligere
var det normalt at afvikle de 40-45
kilometer lange løb på havis, men
på grund af klimaforandringerne er
det blevet sjældent, at det kan lade
sig gøre.
Billedet er for nyligt blevet tildelt
2.-pladsen i Danmarks Grundforskningsfonds fotokonkurrence.
“Et fængende billede, som først
ved nærmere opmærksomhed
afslører, at objekterne er hundeslæder på isen. Motivet virker velkendt,
uden at man dog kan se klart,
hvad det forestiller – er det ænder
på Peblingesøen, fugle i flugt eller
pløjefurer i et forblæst snelandskab?
Billedet er yderst velkomponeret
og giver umiddelbart indtryk af
fart over feltet. Det bagvedliggende
forskningsprojekt fascinerer ved
sin tværvidenskabelige bredde”, lød
juryens begrundelse.
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Inspireret af aktivistgruppen
Extinction Rebellion, der
opstod i Storbritannien i 2018,
har 174 forskere i et åbent brev
i Politiken opfordret til civil
ulydighed for at bekæmpe
klimakrisen. Extinction
Rebellion blokerede sidste år
trafikken flere steder i København for at skabe opmærksomhed omkring miljøet.

Forskning med eller uden

holdninger?
18
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POLITISERET FORSKNING

Ministeren siger nej til politisering og aktivisme i forskning. Men “når forskning har
potentiale til at forandre ting i samfundet, bliver det altid politisk”, konstaterer professor Stiig
Markager. Forskerforum har talt med tre forskere om at have holdninger med på arbejde.

“

Inden for samfundsvidenskaberne
mener jeg, at skelnen omkring
aktivistisk forskning dybest set er
noget vrøvl. Al samfundsforskning har
politiske implikationer”.
Sådan siger Christoph Ellersgaard,
nyudnævnt lektor ved CBS og forsker i
magtnetværk. Og en af dem, der “vrøvler”, er Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.
“Politisering og aktivisme må ikke
snige sig ind i forskningen”, understregede hun efter et møde med universitetsrektorerne. Mødet fandt sted på
baggrund af en politisk kritik båret
frem af Morten Messerschmidt (DF)
og Henrik Dahl (LA), der har angrebet
både migrations- og kønsforskere for
aktivisme og pseudovidenskab.
Men kan man adskille politik og
aktivisme – holdninger og ønske
om forandring – fra forskningen, og
hvor går forskningens egne grænser?
Forskerforum har talt med tre forskere,
som på hver deres måde arbejder med
politisk kontroversielle emner, og som
alle tre er aktive i den offentlige debat.
Værdier smitter af på forskningsvalg
Man skal ikke scrolle længe blandt
Christoph Ellersgaards Twitter-opslag
for at konstatere, at ulighed i samfundet er en problemstilling, der optager
ham meget. Han lægger ikke skjul på
sin egen kritiske holdning til de uofficielle magtstrukturer, han forsker i,
og at afdækningen af det, han opfatter som problematiske forhold, er en
væsentlig motivationsfaktor. Men det
gælder i større eller mindre grad for alle
samfundsforskere, mener han. Allerede
i det øjeblik man definerer sit forskningsprojekt, har man taget nogle valg.
“For mig at se handler forskning om
at arbejde med data, der tilvejebringer argumenter og underbygger det,
man er interesseret i. Det er klart, at
når jeg vælger at trække tal frem om
mænd eller kvinder, blå eller brune
øjne, så er det, fordi jeg tænker, at det
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har relevans, i forhold til hvordan
samfundet skal indrettes. Men det er
det samme for alle. Den måde, man
konstruerer forskningsspørgsmål på, er
for mig at se ikke værdineutral”, siger
Christoph Ellersgaard og understreger
samtidig, at han gør meget ud af at
sikre fuld transparens i forhold til data.
Bekvemmelighedsflag
Så al samfundsvidenskabelig forskning
rummer en flig af aktivisme?
“Ja, en flig af politisk stillingtagen.

For mig at se
handler forskning
om at arbejde med
data, der tilvejebringer argumenter
og underbygger det,
man er interesseret i.
Christoph Ellersgaard, lektor ved CBS

Vi ser det bare mere tydeligt med den
forskning, der ikke er systembevarende.
Det, som lægger sig op ad konsensus,
kan sejle lidt mere under bekvemmelighedsflag og dermed fremstå mindre
politisk”.
Han peger som eksempel på HOPEprojektet på AU, som løbende undersøger befolkningens adfærd og reaktion i
forhold til myndighedernes tiltag mod
coronasmitte.
“HOPE-projektet har et formål,
der handler om at få folk til at følge
myndighedernes anbefalinger. Så det
er klart aktivistisk. Men vi tænker det
ikke som aktivistisk, for de fleste synes,
det er et fornuftigt formål. Men når
man taler om “aktivistisk forskning”,
kan man frygte, at det vil blive defineret

som dem, der mener noget, der ligger
for langt fra den politiske mainstream”.
Og her er det, forskningsfriheden
skal komme i spil, mener han.
“Vi har et samfund, der generelt set er
domineret af den viden, der er spyttet
ud fra ministerier, organisationer, tænketanke og så videre. Der er forskningen et fristed, hvor du kan mene noget,
der ikke nødvendigvis passer med,
hvad folk mener på bjerget”.
Økonom og erklæret liberal
Christian Bjørnskov er professor i
nationaløkonomi ved AU. Samtidig er
han bestyrelsesmedlem i den liberale
tænketank CEPOS og erklæret liberal.
Og jo, det spiller en rolle i forhold til
hans forskning, siger han selv.
“Jeg tror i høj grad, at de forskningsspørgsmål, man stiller, hvis man
som mig er liberal, eller hvis man er
traditionelt venstreorienteret, er mere
statskritiske. Så på den måde bliver ens
forskningsmæssige interesser formet af
ens verdenssyn”, siger han.
Han nævner som aktuelt eksempel
en artikel, hvor han og medforfatteren
Andreas Bergh undersøger, hvorvidt
liberaliserende og deliberaliserende
reformer påvirker ligheden i samfundet.
“Der har været en basal holdning i
litteraturen om, at reformer gør de rige
rigere. Men vi spørger: Er det i virkeligheden rigtigt? Det er sådan et spørgsmål, som det nok primært er liberale
økonomer, der stiller”, siger Christian
Bjørnskov.
Skjulte ideologier
Men det, at forskningsspørgsmålene er
påvirket af ens verdenssyn, er på ingen
måde ensbetydende med, at svarene er
det, pointerer han.
“I økonomi går man derhen, hvor
empirien fortæller en, at svaret ligger.
Og gør man ikke det, er der en enorm
chance for, at man bliver “fanget” af
peer review-processen, af de faglige
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SAGEN KORT
Politisk stormløb mod
“aktivistisk” forskning
Forskningsområdet er for tiden en
værdipolitisk kampplads. Politikerne
Morten Messerschmidt (DF) og Henrik
Dahl (LA) har over en periode fremført
skarp kritik af både konkrete forskningsprojekter og generelle forskningsfelter.
Ifølge Henrik Dahl drejer det sig
om forskning, der hviler på en bølge
af “antiliberal identitetspolitik”, som
især har fået fodfæste på amerikanske
universiteter.
Det er især studier inden for køn og
minoriteter, der har været i skudlinjen.
Eksempelvis kritiserede Henrik Dahl
i efteråret 20, at “tykaktivisten” Dina
Armlund havde fået en ph.d.-stilling på
KU Teologi med et projekt om tykfobi,
et projekt, Henrik Dahl kaldte “pseudovidenskabeligt”.
Forskningskritikken kommer i
forlængelse af flere års diskussion om
henholdsvis “krænkelseskultur” og
“krænkelsesparathed” på universiteterne. Det er især borgerlige aviser som
Berlingske, Weekendavisen og Kristeligt
Dagblad, der har lagt spalter til både
debat og journalistisk behandling.
Kritikken kulminerede den 23.
februar, da Morten Messerschmidt
sendte en række ministerspørgsmål til
Uddannelses- og Forskningsministeren:
“Hvordan vil ministeren forhindre, at
uvidenskabelige og holdningsbaserede
universitetsstudier som hvidhedsstudier, postkoloniale teorier m.m.
fortrænger almindelige lødige forskningsområder?” spurgte han blandt
andet.
Og til det svarede ministeren, at det
er “bekymrende, når der viser sig et
billede af en lidt for ensporet teoretisk
tilgang inden for visse forskningsfelter”
og “når der er beretninger om erklærede politiske mål med forskningen”.
Hun lovede at tage emnet op med
universitetets ledelser.
15. marts mødtes ministeren med
Rektorkollegiet. På det møde understregede hun ifølge Kristeligt Dagblad, “at
politisering og aktivisme ikke må snige
sig ind i forskningen”.
Siden er debatten dog fortsat. Henrik
Dahl har åbent talt om muligheden for
at lukke forskningsmiljøer, mens en
række forskere og andre debattører
mener, at forskningsfriheden er truet,
når politikere lægger så voldsomt pres
på konkrete forskningsfelter.
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diskussioner og så af den tradition, der
efterhånden er i hele feltet med at dele
data, metoder og så videre”.
Vil man altid kunne adskille spørgsmål, empiri og resultater?
“I nogle felter kan det nok være svært
at skelne. Men i nationaløkonomi og
store dele af statskundskab er traditionen, at man viser, at resultaterne
ikke kan ødelægges. På andre områder
er det meget sværere. For eksempel
historie, hvor der er et meget større fortolkningselement, i forhold til hvilken
empiri man vælger, og hvad man får ud
af den”.
Skal du som forsker forsvare dit tilhørsforhold til CEPOS?
“Nogle gange bliver jeg forholdt: Du
sidder i CEPOS’ bestyrelse, så du mener
nok sådan og sådan … Det kan være
irriterende, men jeg vil hellere have det
på den måde, end som det er med nogle
forskere, som man ved har en ideologisk holdning, men som lader, som om
de ikke har. En række forskere mener,
at det at være socialdemokrat er ensbetydende med, at man ikke er ideologisk.
Det synes jeg er en sær holdning”.
“Meget svært ikke at
være indigneret”
Et aktuelt spørgsmål, hvor Christian
Bjørnskov er aktiv både som forsker og
som debattør, er i forhold til coronanedlukningerne. Han rettede i efteråret
en hård kritik mod nedlukningerne
med henvisning til sin egen sammenlignende undersøgelse af nedlukningerne i 24 lande, der konkluderede,
at det ikke gjorde nogen forskel for
dødstallet, om nedlukningerne var
hårde eller bløde – en konklusion, der
dog blev kritiseret af en række sundhedsforskere.
Christian Bjørnskov erkender, at han
personligt er meget optaget af coronahåndteringen. Men hans undersøgelse
var ikke aktivistisk forskning.
“Min ide var at komme med et
samfundsøkonomisk bud på, hvor
mange liv der reddes af de her lockdowns – sætte tal på, hvad det koster

at redde et coronaliv. Det synes jeg er
et relevant spørgsmål, når nedlukninger forårsager så store økonomiske og
sociale skader. At empirien viste, at
nedlukningerne ikke reddede liv, havde
jeg så ikke forventet. Og efterfølgende
er den undersøgelse blevet opfattet som
meget rabiat. Så det er et eksempel på,
at et resultat opfattes som ideologisk, og
så slutter man, at intentionen nok også
har været ideologisk”, siger Christian
Bjørnskov.
Men i dine debatindlæg virker du
personligt indigneret – har man lov til
det som forsker?
“Ja, det synes jeg. Når man beskæftiger sig for eksempel med politisk økonomi, er det meget svært ikke at være
indigneret, medmindre man er ligeglad
med verden. Der skal være plads til, at
forskere er mennesker – og mennesker
har holdninger”.
Den “politiserende professor”
Forskere skal tilskyndes til at deltage i
den offentlige debat, står der i universitetsloven. Og den tilskyndelse er ikke
prellet af på AU-professor Stiig Mark
ager. Gang på gang har han i kronikker
og debatindlæg skrevet om en stigende
udledning af kvælstof fra landbruget
og de drastiske tiltag, han mener, der
er nødvendige, hvis Danmark skal leve
op til EU’s vandrammedirektiv. Det
har gjort Stiig Markager til en upopulær herre i landsbrugskredse, særligt i
organisationen Bæredygtigt Landbrug,
der har sagsøgt ham for injurier mod
landmændene. Den “politiserende
professor”, er han blandt andet blevet
kaldt af Bæredygtigt Landbrugs faglige
direktør, Jørgen Evald Jensen, der også
har beskyldt ham for at manipulere
med tallene.
Det er en nærliggende tanke, at Stiig
Markager – som mange andre – kerer
sig om vandmiljøet og derfor bliver ved
med at slå på tromme for at få sænket
kvælstofudledningen. Men nej, det er
ikke sådan, det hænger sammen.
“Når jeg føler en forpligtelse til at
deltage samfundsdebatten, er det, når
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politikere siger ting, der ikke kan lade
sig gøre ud fra et naturvidenskabeligt
synspunkt. Når Rasmus Prehn siger,
at vi ikke skal genere landbruget, men
samtidig skal have et godt vandmiljø og
overholde EU’s vandrammedirektiv, så
er jeg nødt til at sige: Det kan ikke lade
sig gøre. Man er nødt til at begrænse
Danmarks udledning af næringsstoffer. Der mener jeg, vi har en forpligtelse
som forskere til at holde debatten på
sporet”, siger Stiig Markager.
Tyve år uden offentlig interesse
Så det er forkert at sige, at din forskning er drevet af ønsket om bæredygtigt
vandmiljø?
“Ja, det er det. Jeg kan have nogle
personlige overbevisninger. Men dem
kan jeg godt skelne fra min forskning.
Da jeg startede med at forske i sin tid,
var det ud fra en nørdet interesse i,
hvordan en plante vokser, hvordan den
absorberer lys og så videre. Som forsker
er jeg nødt til at skaffe midler til min
forskning, så jeg forsker i det, samfundet vil have mig til”.
Stiig Markager nægter ikke, at hans
forskningsområde de senere år har
været politisk kontroversielt. Men det er
ikke noget, han har gjort det til.
“Jeg har tænkt en del over det, og jeg
er kommet til den konklusion, at når
forskning er aktuelt relevant – forstået
på den måde at det har potentiale til at
forandre ting i samfundet – så bliver
det altid politisk. Coronaen er et godt
eksempel. Du har epidemiologer, der
har gået og forsket fredeligt i virus i
tyve år. Så kommer coronaen, og så
bliver det pludselig kontroversielt. Jeg
har arbejdet med algers vækst i mange
år uden særlig stor opmærksomhed,
men fordi mine resultater har fået
relevans på grund af vandmiljøproblemer og klima, og fordi området
har stor betydning for landbruget, så
kommer forskningen til at tale ind i
en politisk sammenhæng. Derfor er
det noget vrøvl at angribe mig for at
være “politiserende”, det kan ikke være
anderledes”.
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Migrationsforskningen er et
af de områder, der er blevet
politisk skydeskive. En af de
konkrete anledninger var rapporten “Magt og mulighed”,
hvor forskere fra RUC undersøgte oplevelse af social kontrol
blandt etniske minoriteter i
Slagelse og Vollsmose, hvor billedet er fra.

BOHR OG DE ANDRE AKTIVISTER
Forskningshistoriker Kristian Hvidtfelt
Nielsen har svært ved at forestille sig
forskning uden en grad af aktivisme. Det har
der været siden Platon, og det er der i dag.
Hvis aktivisme pilles ud af forskningen – som
uddannelses- og forskningsministeren har
bedt om – vil det være et brud med århundreders traditioner.
Ifølge forskningshistoriker ved AU Kristian
Hvidtfelt Nielsen kan der findes eksempler
helt tilbage til Platon – som var hård modstander af demokratiet – på, at videnskaben
er blevet brugt til at ændre samfundet. Som
eksempel på en forskningsaktivist nævner
han Galileo, der brugte sin forskning til et
opgør med den katolske kirkes verdensopfattelse. Et historisk eksempel i dansk sammenhæng er den store rolle, som akademikerne
havde i opgøret mod enevælden og overgangen til folkestyret i 1848. De Nationalliberale,
som gik forrest i den politiske kamp, blev også
kaldet “Professorpartiet”.
Den aktuelle kritik og diskussion af blandt
andet “hvidhedsforskning” – forskning i hvide
menneskers skjulte privilegier – får Kristian
Hvidtfelt Nielsen til at tænke på William Du
Bois, en af USA’s første sorte professorer,
der i starten af 1900-tallet havde tilsvarende
forskningssigte.
“Du Bois arbejdede ud fra den samme
teori om hvidhed: Det hvide perspektiv var
herskende, og de hvide var ikke i stand til at
se deres egen blindhed. Han indtog en offentlig rolle som debattør i samfundet, og hans
værker skabte stor debat”, fortæller Kristian
Hvidtfelt Nielsen.
En af de mest udtalte aktivistiske bevægelser inden for forskningen var en gruppe
naturvidenskabelige forskere i Storbritannien
i 1930’erne, der kaldte sig Social Relations of
Science Movement.
“Det var en gruppe, der var meget inspireret af kommunismen og den videnskabelige

marxisme, som var meget populær dengang.
Tiden var meget påvirket af den økonomiske
krise efter børskrakket og kommunismens
fremvækst i Sovjetunionen, samtidig med at
der var et nybrud i naturvidenskaben. Og de
her forskere tog den kommunistiske overbevisning på sig og pegede på samfundsmæssige og videnskabelige reformer”.
Vores måske største videnskabelige navn
– Niels Bohr – var bestemt også at tælle i
aktivisternes rækker.
“Under den kolde krig gik mange forskere
ud med et ønske om pacifisme og neutralitet.
Og de brugte også mere eller mindre direkte
forskningen til at fremhæve det. Niels Bohr
var forfærdet over atombombens ødelæggelseskraft, og han gik aktivistisk til værks med
et åbent brev til FN og rejste rundt til statslederne med sit budskab”, fortæller Kristian
Hvidtfelt Nielsen.
Den aktivisme tog ikke glansen fra Niels
Bohr i forskningsmiljøerne, men på det politiske niveau gjorde det.
“Churchill rystede på hovedet og sagde
noget i retning af, at Niels Bohr var en håbløs
idealist, man ikke skulle lytte til. I USA blev
han nærmest stemplet som sikkerhedsrisiko
og potentiel spion, blandt andet fordi han
udlevede sin ide om åbenhed og omgikkes
med sovjetforskere”.
Inden for nyere tids forskning peger Kristian Hvidtfelt Nielsen på miljøforskningen og
helt aktuelt klimaforskningen som felter, der
er præget af en høj grad af aktivisme.
“Inden for klimaforskning hylder man, at
forskere er aktivistiske. Vi ser for eksempel
de her underskriftsindsamlinger, som jeg
også selv deltager i. Og så er det skrevet ind
i universitetsloven, at universiteterne skal tilskynde forskere til at deltage i den offentlige
debat. Så det er svært at forestille sig forskning uden en vis grad af aktivisme”.
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Tilskuer til

bakteriernes kamp
René Bærentsen forsøger at aflure bakteriernes forsvarsmekanismer, så vi
bedre ved, hvordan vi kan få skovlen under de mest sejlivede af dem.

CORONA SPOLEREDE
UDLANDSOPHOLD
Et udlandsophold er efterhånden en
næsten obligatorisk del af en ph.d.uddannelse. Men som det er sket for
rigtig mange, har René Bærentsen fået
stukket en solid kæp i hjulet af en vis
Covid-19-pandemi.
“Jeg havde en aftale om at skulle til
Wien på forskningsophold. Men det
er nok et af de sidste steder, man skal
rejse til lige nu, så jeg har simpelthen
måttet droppe det fuldstændig”, siger
han med henvisning til den kraftige
udbredning af Covid-19, der har været i
Centraleuropa.
Selve projektarbejdet har selvsagt
også været kompliceret af nedlukningen.
René Bærentsen har blandt andet været
nødt til at basere en større del af analysearbejdet på computermodellering
end først planlagt. Men når det nu skulle
være, kom pandemien på et – trods alt
– o.k. tidspunkt. For når man går op i sit
projekt med liv og sjæl, kan det hurtigt
blive til rigtig mange arbejdstimer i laboratoriet – måske også lidt for mange.
“Jeg er flere gange blevet advaret
imod at køre for hårdt på, fordi det kan
straffe én på et tidspunkt. Og jeg har
da også selv set eksempler på, at folk
er gået ned med stress af at arbejde for
meget. Så da laboratorierne lukkede,
var det egentlig en anledning for mig
til lige at få lidt ro på. Heldigvis var jeg
allerede to år henne i projektet, da coronaen ramte os. Hvis det havde været i
starten, ved jeg slet ikke, hvad jeg skulle
have stillet op med mig selv”.
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D

en store verden er fuld af krige
og ufred. Men inden i os selv – i
den menneskelige krop – kan
det også gå hårdt for sig. Her kæmper
mikroorganismerne en daglig kamp
for overlevelse og herredømme, og den
kamp har René Bærentsen rettet mikroskopet imod i sit ph.d.-projekt.
“Hvis man kunne lave kampen mellem bakterier som computerspil – i
guder, et spil, det kunne blive”, siger
han og fortæller om drabelige nærkampe med dødbringende proteiner.
Det, han specifikt undersøger, er en
forsvarsmekanisme, bakterier bruger til
at overleve. De går simpelthen i dvale, og
i den tilstand er de modstandsdygtige,
når levevilkårene bliver dårlige, herunder også hvis de udsættes for antibiotika.
“Overordnet er princippet det, at
bakterien køber sig mere tid. Hvis der for
eksempel ikke er flere næringsstoffer, går
den i dvale, indtil forholdene har ændret
sig, og så går den tilbage til normal vækst.
Og måske er det logisk sådan, den reagerer mod mange former for stressfaktorer,
for eksempel hvis den angribes af en bakterievirus (også kaldet bakteriofag, red.),
så kan virussen ikke gå ind og overtage
systemet, fordi det allerede er lukket ned”,
fortæller René Bærentsen.

“Det, vi observerer, er, at et lille molekyle, der hedder guanosin monofosfat
(GMP), binder proteinet. Molekylet
bruges normalt til at bygge dele af bakteriens arvemateriale, men proteinet
kløver i stedet molekylet, og det betyder
i sidste ende, at bakterien stopper med
at gro og går i dvaletilstand”.
Viden om bakteriers dvaleforsvar kan
være vigtig for at forstå og bekæmpe
multiresistente bakterier.
“Det er meget sandsynligt, at multiresistente bakterier opstår ved den her
generelle forsvarsmekanisme, som vi
undersøger. Du får en portion bakterier, du ikke kan komme af med på
grund af deres dvaletilstand, og på et
eller andet tidspunkt får de samlet et
resistensgen op”, siger René Bærentsen.
Men bakterierne kan narres til at
sænke forsvarsparaderne.
“Nogle forskere har fundet en snedig
måde at snyde bakterierne på. De ligger
i dvalen og venter på bedre forhold at
leve under. Derfor gav forskerne dem
noget sukker sammen med antibiotika.
Sukkeret fik bakterierne til at tro, at der
pludselig var opstået gode vækstbetingelser, så de begyndte at vokse, hvilket
gjorde dem sårbare over for antibiotika,
så de blev slået ihjel”.

Bakterier kan narres
Hans undersøgelser kredser om et
protein, der starter dvaletilstanden hos
bakterien.

Begyndte laboratoriearbejdet
i gymnasietiden
En anden vigtig viden er i forhold til
bakteriofager, som er bakteriernes
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Engagement med både krop og sjæl.
Tatoveringerne på René Bærentsens arm
forestiller de proteiner, han undersøger,
i krystalliseret form. Tatovøren lavede
dem på baggrund af et mikroskopbillede, René Bærentsen har taget.

naturlige fjender. Der forskes i, hvordan man kan bruge bakteriofager til
sygdomsbekæmpelse, så også her er
det interessant at aflure svaghederne i
bakteriernes forsvarsværk.
“Flere af de forsvarssystemer, vi kigger på, bliver muligvis aktiveret, når
bakterien er under angreb af bakteriofager. Så hvis vi får bedre ide om,
hvordan forsvarsmekanismerne virker
på bakteriofager, kan det være, vi kan
udvikle nye måder at bekæmpe multiresistente bakterier på”.
Fascinationen af de mikrobiologiske kampscener kom tidligt til René
Bærentsen. For selv om mange ph.d.studerende ofte er tidligt ude at snuse
til forskningen, må han siges at have
været ekstra tidligt på færde. For ham
begyndte laboratoriearbejdet, allerede
inden han startede på universitetet.
“Jeg deltog i sådan en masterclass for
gymnasieelever, og da jeg var ret nysgerrig, tog jeg kontakt til underviseren, og
det endte med, at jeg blev assistent for en
postdoc i hans laboratoriearbejde, fire
måneder før jeg selv startede på universitetet. Det var rent frivilligt og ulønnet
arbejde, men det gjorde så også, at jeg
selv kunne bestemme, hvornår jeg ville
arbejde. Så jeg havde allerede etableret
en god kontakt til laboratoriet, da jeg
startede”, fortæller han.
Projektet, han hjalp til med, handlede om forsvarsmekanismerne hos
svampe, og laboratoriet var i øvrigt
ledet af lektor Ditlev Egeskov Brodersen, der forsker i mikroorganismers
overlevelsesmekanismer ved Institut for
Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus
Universitet, og i dag er hans ph.d.vejleder.
Tilbudt ph.d. over en shawarma
At molekylærbiologistudierne på AU
skulle munde ud i en ph.d.-ansættelse,
er noget, han håbede på nærmest fra
begyndelsen. Det fik ham blandt andet
til at vælge at tage et udvekslingsophold
ved universitetet i Pavia i Italien, da han
vidste, at man kunne styrke sit “ph.d.potentiale” på den måde.
“Jeg ved ikke, om jeg fagligt lærte
nogle ting, jeg ikke kunne have lært i
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Hvem: René Lysdal Bærentsen, cand.scient. i molekylærbiologi.
Hvad: At forstå bakterielle forsvarsmekanismer.
Hvor: AU, Institut for Molekylærbiologi og Genetik.
Hvorfor: Bakterier bliver konstant udfordret både fra naturens side
i form af tilgængeligheden af næringsstoffer eller andre angribende
mikroorganismer og fra menneskers side i form af antibiotikabehandling. Et respons kan føre til, at bakterien går i alarmberedskab,
og i sjældne tilfælde kan bakterien ændrer form til, hvad der kendes som “persister cells”. Forståelse af disse forsvarsmekanismer er
nødvendigt og kan føre til opdagelse af svagheder i systemet, der
kan udnyttes i behandlingen af problematiske bakterier.

Danmark. Men i forhold til netværk
har det betydet enormt meget at være i
Italien”, fortæller han.
At han skulle få tilbudt en ph.d.ansættelse, lå lidt i kortene. Men det
endelige jobtilbud kom alligevel på
en lidt sjov facon – over en shawarma.
“Ditlev og jeg var til konference i
København, og efter nogle øl skulle vi
lige have en shawarma, inden vi gik
hjem, og da vi så sad der, var det, han
spurgte, om jeg ikke skulle skrive en
ph.d. Det havde måske nok ligget lidt
mellem linjerne, at det kunne komme
på tale. Men det var ikke desto mindre
der på shawarmabaren, jeg fik tilbuddet”.

Det ser da også ud til, at forskerkarrieren kommer til at fortsætte efter
ph.d.-projektets færdiggørelse, som
René Bærentsen forventer vil ske om
et års tid. Han har nemlig fået lovning
på en postdocstilling ved University of
Oxford.
Han håber selv, at det er inden for
universitetsforskningen, at hans fremtid ligger.
“Jeg kan godt lide den akademiske
tilgang, jeg oplever inden for universitetsforskningen, hvor vi alle arbejder
for at øge mængden af viden i verden.
Det er noget, jeg godt kan se mig selv
som en del af resten af livet”.
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Midernes mor – sådan kalder de
Marie Hammer i New Zealand,
hvor hun alene har opdaget 300
nye arter af mosmiden. Her ses hun
under arbejdet i sit hjem i 1956.

MARIE HAMMER
■■ Født 1907. Død 2002. Zoolog,
dr.phil.
■■ Trods opvækst under beskedne
kår i Nivå kom hun på
universitetet og blev magister
i 1932.
■■ Deltog i Knud Rasmussens
7. Thuleekspedition 1933.
■■ Gift 1936 med Ole Hammer, der
senere blev leder af Statens
Biavlsforsøg, og som hun fik fire
børn med.
■■ Forsvarede doktordisputats 1944
om mosmider og springhaler i
den grønlandske jord.
■■ Arbejdede for Statens
Vildtbiologiske
Undersøgelser frem til 1948,
men stoppede for at hellige sig
sin egen forskning i mosmider.
■■ I godt 40 afhandlinger har hun
beskrevet omkring 1.000 nye
arter af mosmiden og illustreret
dem med 5.000 detailtegninger.
■■ Skrev i 1981 selvbiografien
“Forsker i fem verdensdele”,
der fik Weekendavisens
Litteraturpris.

Midernes mor

Marie Hammer er en usædvanlig skikkelse i dansk forskningshistorie. Hjemmegående husmor med
fire børn og samtidig ulønnet zoologisk forsker og opdagelsesrejsende, der udgav 40 afhandlinger og
identificerede 1.000 nye arter af mosmiden. Nu er historien fortalt i romanform af forfatteren Eva Tind.

S

kal man have ondt af Marie Hammer, eller skal man glæde sig på
hendes vegne?
Det spørgsmål hænger i luften, når
man har læst den biografiske roman
“Kvinden der samlede verden” om den
danske zoolog, der døde i 2002.
Trods en utrættelig, livslang forskningsindsats med banebrydende resultater blev der aldrig skabt en lønnet
stilling til hende i det videnskabelige
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system. Kvindeligt forskningstalent var
noget, samtiden stadig skulle vænne sig
til, og prisen for at forske var at forblive
økonomisk afhængig af sin mand og af
de rejselegater, hun kunne skrabe til sig.
På den anden side havde hun et eventyrligt liv med rejser over det meste at
kloden. Hun opnåede sine forskningsmæssige mål og blev anerkendt for det
– både af videnskabelige fagfæller og i
populærpressen.

Eva Tind – forfatteren, der har kastet
sig over Marie Hammers liv og gjort
hende til en romanfigur – er også lidt
splittet over det spørgsmål.
“Ud fra de omstændigheder og
livsvilkår, hun havde, så opnåede hun
det, hun ville. Ud fra et ligeværdighedsperspektiv synes jeg, man har haft et
problem som samfund, når man ikke
støttede op om et menneske, der bidrog
så kvalificeret til forskningen. Ser man
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på hendes ihærdighed og resultater,
er der på det her tidspunkt ingen,
der overgår det. Jeg snakkede med en
anden insektforsker. Han har tegnet
og beskrevet 200 nye arter – hun har
beskrevet 1.000. Havde hun været en
mand i den her tid, havde hun måske
fået sit eget institut. Jeg ved ikke, om
det er synd, men der er da en uretfærdighed i det”, siger Eva Tind.
Bevis for Wegeners urkontinent
Marie Hammer blev magister i zoologi i 1932. Hun blev tilbudt en treårig
ansættelse på et forskningsprojekt på
Landbohøjskolen, men eventyrlysten
var større, og hun fik overtalt Grønlandsfareren Knud Rasmussen til at
tage hende med på hans 7. Thuleekspedition. Her studerede hun den arktiske
jordbundsfauna, og det blev først og
fremmest de bittesmå mosmider, hun
kom til at koncentrere sig om. Indsamlingerne kom til at danne grundlag
for en doktordisputats, hun forsvarede
i 1944. Her stillede hun det centrale
spørgsmål: Hvorfor findes der dyr i den
grønlandske jordbund magen til dem i
Danmark? Og som en af mulighederne
refererede hun til Alfred Wegeners kontroversielle kontinentaldriftsteori om et
samlet urkontinent.
Hendes tese fik næring, da hun i
1948-49 indsamlede prøver i Canada,
Alaska og Rocky Mountains, hvor hun
ud over en række nye arter fandt de
samme mosmider som på Grønland og
i Danmark.
Herfra fortsatte hendes forskning
med indsamling og studier af mosmider over hele verden: Sydamerika, New
Zealand, Centralasien, Stillehavet, de
indonesiske øer og så videre. Kulminationen sker, da hun i 1979 udgiver
afhandlingen “A Review of the World
Distribution of oribatid mites in Relation to Continental Drift” med zoologen John A. Wallwork fra University of
London.
Rejserne var vigtige
Når Eva Tind har valgt at kalde bogen
om Marie Hammer for “Kvinden der
samlede verden”, henviser det til den
røde tråd i hendes forskning: de bittesmå dyr, hvis spor leder tilbage til det
store Pangæa-kontinent.
“Jeg synes, historien er ret smuk
– at hun ved at studere noget, der er
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umiddelbart usynligt, fortæller noget
om hele kloden. Mikro- og makrokosmos, der spejler sig ind i hinanden. Og
så synes jeg, hun er interessant, fordi
hun arbejdede ud fra en egen drivkraft
– ikke penge og resultater, men det, hun
interesserede sig for”, siger Eva Tind.
Hun har tidligere skrevet en bog
om skuespilleren Asta Nielsen og ville
gerne arbejde med en lignende profil, som ikke har fået den plads i den
kollektive erindring, som hun måske
fortjener. Og ved en Google-søgning på
“kvindelige pionerer” dukkede navnet
Marie Hammer op.
“Hun er ret speciel på den måde, at
hun tidligt finder ud af, hvad hun vil,
og benhårdt går efter det. Hun ved,
hun vil forfølge sin egen forskning og
ikke arbejde for andre. Og så er det
jo ekstraordinært med en forsker, der
kommer så meget omkring og reelt
kombinerer sin forskning med det at
være opdagelsesrejsende. Jeg tror ikke,
jeg har set andre kvinder, der på det her
tidspunkt rejste alene ud i verden”.
Digter følelserne ind
Selv om det var de mikroskopiske mosmider, Marie Hammer rejste ud for at
finde, så er Eva Tind sikker på, at ekspeditionerne og de eksotiske rejsemål
i sig selv har spillet en vigtig – måske
afgørende – rolle.
“Forskningen driver hende ud i
miljøer, hvor ingen turister har været
før, og det kan jeg godt forstå, at hun
har været fascineret af. Det ligger også i
tiden – det beskriver hun selv – at man
ser lidt ned på forskere, der ikke er ude
i marken og indsamle. Hvis du havde
taget opdagelsesrejserne ud af forskningen, så tror jeg ikke, hun havde holdt
ved på den måde”.
Men Marie Hammers liv var ikke
en dans på roser. Den økonomiske
knaphed var én ting. En anden var at
få familielivet til at fungere – mand og
fire børn – når man af og til rejste bort
til den anden side af jorden i mange
måneder. Og når hun var hjemme, var
forskningen stadig hendes førsteprioritet. De familie- og følelsesmæssige
relationer var en sideløbende kamp,
som bogen fortæller om.
I den biografiske roman tager Eva
Tind udgangspunkt i en grundig
research om hendes livsforløb, men
tilsætter en del fiktion.

“Der, hvor jeg har digtet, er i hendes
relationer og menneskelige forhold.
Det, skønlitteratur kan, er at fremdrive
essens og skabe en karakter. Jeg synes,
jeg forstår hende ret godt ud fra min
research, så det har været vigtigt for
mig at skabe en karakter, der var rigtig
tæt på den virkelige Marie i forhold til
drivkraft, nøgternhed og hendes personlige karakteristika”, siger hun.
Udlevede drømmen
En del af det fiktive element handler om
Marie Hammers følelsesliv, ikke mindst
det erotiske. I bogen fremstår hun
som en – for datiden – relativt seksuelt
frigjort kvinde.
“Jeg har skabt en figur ud fra den
betragtning, at seksualiteten fylder
meget for et menneske. Og i det ligger
der også en drivkraft, som hun på en
eller anden måde får kanaliseret over
på sin forskning. Det er den bevægelse,
jeg forsøger at skabe. Jeg ved ikke, om
det er sandt”.
For Eva Tind er historien om Marie
Hammer først og fremmest en historie
om at udleve sin drøm på godt og ondt.
Set i bakspejlet:
Havde Marie Hammer
taget projektansættelsen
på Landbohøjskolen,
havde hun måske med
tiden fået en stilling,
der havde givet både
fast indkomst og tid til
at forske. Men havde
EVA TIND
hun fået de resultater og ■■ Født 1974. Forfatter,
tidl. arkitekt.
de oplevelser, hun endte
■
■
Hun debuterede
med at få?
med digtsamlin“Så havde hun gået og
gen “do” i 2009
ventet de bedste år af sit
og modtog Klaus
Rifbjergs debutantliv på at komme dertil,
pris fra Det Danske
hvor hun kunne rejse ud,
Akademi.
og til den tid ville hun
■■ Siden har hun udgimåske ikke have haft
vet tre romaner, to
digtsamlinger og
modet. Kan man være i
et portræt af stumsin usikkerhed i stedet
filmskuespillerinden
for at lade sig styre af det,
Asta Nielsen, “Astas
skygge” (2016).
der rationelt set er det
■
■
Hendes seneste
bedste, så tror jeg, man
roman, “Ophav”,
kan komme langt. Måske
blev nomineret til
får du udlevet din drøm,
DR Romanprisen
2020.
og måske har det større
■
■
Hun modtog i 2014
betydning end at sikre sig
Statens Kunstfonds
økonomisk. Det er noget
treårige arbejdsaf det, hendes historie
legat, og hendes
bøger er oversat til
viser”.
flere sprog.
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Af Steen Nepper Larsen og Tine Fristrup fra Forskningsenheden i Samtidsdiagnostik ved DPU, Aarhus Universitet – Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Morten Messerschmidt
og flere andre borgerlige politikere er gået
til angreb på, hvad de
kalder antividenskab
på universiteterne.

Slå koldt
vand i
blodet
Politikere og meningsdannere udpeger for tiden særlige samfundskritiske
studier og teoridannelser som “antividenskabelige”. Postkoloniale
studier, intersektionel feminisme, queer- og raceteorier hænges til tørre
i mediemaskinen. De højtråbende døgnfluer vil forsvinde igen.
Som forskere må vi værne om retten til kritisk grundvidenskabelig tænkning.

S

om universitetsforsker rammes
man ofte af træthed. Ikke bare
mens man for 117. gang tænder
for edu-tech-gearet, holder endnu en
forelæsning på nettet og zoomer ind
på studerende, man aldrig har mødt
og sikkert ikke kommer til at kende i
det indeværende F2021-semester – men
i særdeleshed når man lægger øre til
d’herrer Henrik Dahls, Morten Messerschmidts og Rune Selsings udgydelser
om “antividenskabelighed” i medierne.
Uden at respektere armslængdeprincippet mellem politik og videnskab og helt uden blusel udskriges
og udskammes særlige humanistiske
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og samfundsvidenskabelige forskningsområder for at være renset for
videnskabelighed, være esoteriske,
gennempolitiserede og frem for alt for
at spilde skatteborgernes penge. Iøjnefaldende former for køns-, minoritets-,
uligheds- og kulturforskning latterliggøres og lægges for had.
Selvfølgelig ville det være det nemmeste, hvis det, som humanister og den
kvalitative del af samfundsvidenskaben
prøver på at forstå, fortolke og begrebsliggøre, kunne naturaliseres og positiveres once and for all. Så ville der ikke
være mere at strides om. Fristende ville
det også være, hvis man kunne kræve af

forskerne, at de hylder et syn på videnskaben, der går ud på udelukkende at
indsamle data og lade de objektive størrelser tale for sig selv.
Men at det ikke kan lade sig gøre,
ligger i sagen selv; thi udforskning af
køn, kultur og identitet rejser en række
komplekse og mangefacetterede spørgsmål, der ikke gives lette kompleksitetsreducerende svar på. Dertil kommer, at
menneskelivet in toto ikke bare leves og
fortolkes, men også opleves, tænkes og
videnskabeliggøres.
Tag nu fx menneskets plastiske
hjerne, der på én og samme tid er
et stykke avanceret biologi og en
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DEBAT  Af Jakob Egholm Feldt, professor i global historie på Roskilde Universitet og viceleder af RUC-PPL,
forskningscenter for problemorienteret projektlæring – Foto: Eva Lykke Jørgensen

foranderlig størrelse, der ikke kan
reduceres til noget stabilt og fiksérbart.
Derfor må vi – både forskere og lægmænd – være rede til at entre en uafgørlighedszone mellem en biologisering
af human- og samfundsvidenskaberne
og en sociologisering af neurovidenskaben, som den tyske sociolog Werner
Vogd formulerer det. Glemmes bør det
heller ikke, at positivismen aldrig har
været apolitisk og neutral.
Inden for den neurovidenskabelige
frontforskning udviskes grænserne
mellem den neuronale dynamik, den
fænomenologiske beskrivelse og den
sociale dynamik. Tænkningsmæssigt
lever vi i en udfordrende tid, hvori det
er ved at gå op for ganske mange, at
hjernen er et neuroplastisk og medierende organ og ikke dén privilegerede
nøgle til at forklare menneskelivet.
På samme vis kan vi håbe på, at
rethaveriske og videnspolitisk agerende
politikere og højtråbende meningsdannere vil kunne bringes til at forstå,
at mange dybe grundvidenskabelige
spørgsmål befinder sig inden for en på
én gang produktiv og gådefuld uafgørlighedszone. Således kalder tiden snarere på fri forskning end på bornerte
indgreb i den frie forskningsret.
Som Werner Vogd vil vi hævde, at
der må etableres kreative diskussioner
mellem de forskellige enkeltvidenskabelige perspektiver og formes en ny
videnskabelig kultur, hvori man kan
tale med hinanden på tværs af nat.,
samf. og hum. med åbenhed og respekt.
Det er en dobbelt udfordring at undgå
at forfalde til enten en ren biologisme
eller en ren sociologisme. Rethaveriske
reduktionismer bærer ikke fremtiden i
sig – snarere tværtimod.
Referencer:
Steen Nepper Larsen: “Videnspolitiske
slagsmål i en naturaliseringstid”. I det
norske tidsskrift Vagant # 1, 2012.
Steen Nepper Larsen: “Menneskets plastiske hjerne – Gådefuld og genstand for
store forventninger”. Forlaget Fjordager
2015.
Werner Vogd: “Gehirn und Gesellschaft”. Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2010.
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Nyttens nytte?
Hvad nytter det, at humanister gør sig nyttige i disse år? Besparelserne
fortsætter, og fyringerne falder over landets universiteter. Gode humanister udtænker praksisforbedrende projekter, og de skriver flotte bøger om
humanioras store påvirkning af samfundet. Nytten er bevist mange gange.
Mens humanisterne kaster sig over at bevise deres samfundsnytte,
spares de på af universiteternes ledelser. Ledelserne implementerer den
økonomiske nytte ud i yderste led efter, hvor meget “produktionsleddet”
bidrager med til virksomheden. Det giver humanistiske forskere på små
områder rig mulighed for at tænke over deres økonomiske bidrag til universitetet enten i form af at rekruttere studerende eller i form af eksterne
forskningsmidler.
Hvad nytter det så? Det presser humanistiske forskere til at optimere
deres relevans. Til at oversætte meningen med deres arbejde til nytte for
samfundet, for økonomien, for de studerendes fremtidige jobmuligheder.
Resultatet har indtil videre været nedslående: færre sprog, mindre pensum, større hold, mindre feedback, mindre tid, hård kritik af kvaliteten.
Læren er, at man skal passe på med nytten, hvis den virkelig skal være
til nytte. Eller omvendt: Hvis vi vil have noget til at holde op med at være
nyttigt, så skal vi fokusere meget på dets nytte. Det kan forklares fra forskellige positioner. Hannah Arendt skelnede mellem “mening” og “nytte”.
Mening materialiserer sig i handlinger, som er skabende. Sat på spidsen
er mening handlings motor, men når vi begynder at se på handlingernes
effekter ud fra en nyttebetragtning, så bliver de reducerede og i sidste ende
meningsløse. Homo fabers meningsproblem, kaldte Arendt det: “Når den
selv gøres til mening, genererer nytten med andre ord meningsløshed”.
Hver gang vi fokuserer på humanioras nytte, bidrager vi til humanioras
meningsløshed, kunne være den koncise pointe.
Beskrevet på en anden måde: Når vi kigger på nytten af humaniora, så
kigger vi fra en anden orden end humanioras egen. I humanioras orden er
fokus på viden om historie, litteraturanalytiske teorier eller Hegels begreb
om sædelighed, men betragtningen fra nyttens orden ser på, om de studerende får job, eller om forskerne løser samfundsproblemer. Anden orden
bliver første orden, og nytten bliver meningen. Her bliver de langsommelige sprog erstattet med jobsøgningskurser. 10 år senere råber kritikerne:
Hvorfor er kandidaterne ikke så dygtige som i gamle dage!
Sådan er betingelserne i homo fabers verden, ville Hannah Arendt nok
sige. Mål bliver midler. For at den reduktive spiral kan stoppe, skal der
være noget, der giver mening i sig selv. Så er vi tilbage ved den selvfølgelige
mening i humaniora. Ingen tænkende mennesker betvivler, at historie, poesi, sprog og filosofi giver afgørende mening for samfundet. Den
mening er handlings motor. Men selv meningen i sig selv skal materialisere sig i praksis, så enten må vi acceptere den reducerende spiral eller
finde en anden måde at tænke meningen med humaniora på. Selv det at
appellere til meningen i sig selv er en fabersk tabserfaring.
Videnskaben er gåsen i Æsops fabel, og samfundet er bonden, som virkelig gerne vil stimulere lægningen af de gyldne æg.
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NAVNE

Københavns Universitets
bestyrelse har valgt at
forlænge rektor Henrik C.
Wegeners ansættelse frem
til februar 2025. Han tiltrådte
1. marts 2017 som KU’s rektor
nummer 259.
Bestyrelsen peger på, at KU med Henrik
Wegener i spidsen fortsætter med at levere
betydelige forskningsgennembrud i ledende
internationale tidsskrifter, uddanner kandidater
af høj kvalitet og årligt tiltrækker milliarder til
forskning fra bl.a. EU.
Henrik Wegener har stået i spidsen for at
realisere universitetets nuværende strategi,
der løber fra slutningen af 2017 og frem til 2023.
Rektors vigtigste opgaver i de kommende år
bliver at skabe bedre sammenhæng mellem
undervisning og forskning, at realisere KU’s nye
klimaplan, der indeholder en vision om at blive
et af verdens mest bæredygtige universiteter,
og at inddrage forskerne mere systematisk i
ledelsesbeslutninger.
“Det bliver ikke mindst Henriks opgave
at fortsætte med at indfri målsætningerne i
universitetets strategi. Det gælder fokus på
bedre sammenhæng mellem forskning og
uddannelse, mellem fagområderne og på
effektive administrative processer. Men også på
samarbejde mellem universitetet og samfundets aktører, for eksempel mellem uddannelse
og praksis og mellem forskning og aftagere. Og
endelig skal vi fortsætte det arbejde, vi allerede
er kommet langt med, når det gælder om at
fremstå som ét samlet og fokuseret universitet
både indadtil og udadtil”, udtaler bestyrelsesformand Merete Eldrup.
Bestyrelsen er også optaget af at få bedre
muligheder for at styre nye byggerier og vedligehold, som er en stor økonomisk udfordring
for universitetet.

NYT BESTYRELSESMEDLEM PÅ ITU
Christina Hvid er på baggrund af et åbent opslag blevet udpeget som nyt eksternt
medlem af IT-Universitetets
bestyrelse pr. 1. april 2021.
Hun er administrerende
direktør i Molio, en virksomhed, som arbejder med viden og digitale værktøjer til byggeriets virksomheder. Tidligere har
hun været topchef i Rejseplanen, som under
hendes ledelse blev danskernes fjerde mest
brugt app. Ligesom hun i en årrække var adm.
direktør i Symbion Science Park, som arbejder
med vækstvilkår, viden og kapital til innovative
it-vækstvirksomheder og startups samt har et
tæt samarbejde med universiteterne.
Christina Hvid afløser Lars Frelle-Petersen,
som udtrådte af bestyrelsen ved årsskiftet på
grund af jobskifte.
“Jeg glæder mig over, at universitetets
bestyrelse får et nyt medlem med stor indsigt
i den digitale transformation og en passion
for it og innovation. Christina Hvid har lang
bestyrelses- og ledelseserfaring, og hun har
en solid viden om de behov, som det danske
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samfund har for it-uddannelser og it-forskning.
Jeg ser frem til at samarbejde med Christina
Hvid og den øvrige bestyrelse om at realisere
IT-Universitetets strategi”, siger formand for ITUniversitetets bestyrelse Carsten Gomard.
Bestyrelsen består pr. 1. april 2021 af:
■■ Carsten Gomard, co-founder af Netcompany
■■ Kristine Stenhuus, Vice President, NNIT
■■ Lars Mathiesen, direktør, Frost Management
■■ David Basin, professor, Department of Computer Science, ETH, Zürich
■■ Christina Hvid, CEO, Molio
■■ Mircea Lungu, lektor, IT-Universitetet
■■ Anaya Mourad Jensen, specialkonsulent,
IT-Universitetet
■■ Sebastian Mateos Nicolajsen, kandidatstuderende, IT-Universitetet
■■ Mikala Sofie Skoglund Thomsen, kandidatstuderende, IT-Universitetet.

NYT AU-CENTER SKAL FORSKE I
ULIGHED
Et nyt center på Aarhus Universitet skal skabe ny viden om
ulighed, og hvordan vi kommer den til livs. “Ulighed er et
stort problem på verdensplan,
ikke mindst fordi den ofte
forstærker sig selv. Økonomisk
ulighed kan skabe politisk ulighed. Sundhedsmæssig ulighed kan skabe økonomisk ulighed.
Og så videre. Det er et utrolig vigtigt tema, og
jeg glæder mig meget til at komme i gang med
arbejdet”, udtaler professor Carsten Jensen fra
Institut for Statskundskab om det kommende
forskningscenter, som han skal stå i spidsen for.
Centeret har fået navnet PIREAU – en forkortelse for “Platform for Inequality Research at
Aarhus University” – og en startbevilling på 10
mio. kroner fra universitetets strategiske midler.
Dertil kommer midler fra Aarhus BSS og Health,
ligesom centeret også har ambitioner om at
tiltrække midler fra EU og private fonde.
PIREAU bliver etableret som led i Aarhus
Universitets strategi frem mod 2025, hvor universitetet blandt andet forpligter sig til at levere
tværgående forskningsbidrag til samfundets
udvikling og velfærd.
PIREAU består af en kernegruppe på ni
seniorforskere fra seks institutter på Health
og Aarhus BSS. Gruppen forventes at blive
suppleret af 10-20 andre fastansatte forskere
og cirka 20 ph.d.er og postdocs – evt. også fra
andre fakulteter.

DTU HAR UDPEGET TO NYE
BESTYRELSESMEDLEMMER
DTU har
udpeget
civilingeniør
Thea Larsen
og læge
Ulrik Juul
Christensen
som eksterne medlemmer af universitetets
bestyrelse.

De er udpeget for perioden 1. januar 2021 –
31. december 2024 som afløsere for Eva Berneke
og Tobias Holck Colding, som fratrådte ved
udgangen af 2020.
Thea Larsen er administrerende direktør
for Dansk Gasteknisk Center A/S og har solid
ledelseserfaring inden for ingeniørbranchen
og samtidig bred erfaring fra internationalt
arbejde i udlandet.
Ulrik Juul Christensen er CEO for Area9
Lyceum og bestyrelsesformand i Area9 Group,
der med base i USA og Danmark udvikler
adaptiv læring og digital infrastruktur til uddannelsessektoren.
“Jeg er meget tilfreds med udpegningen
af Thea Larsen og Ulrik Juul Christensen. Thea
Larsen vil med sin ingeniørmæssige baggrund
fra forskellige brancher, viden om bæredygtig
transformation og erfaringer med at indgå i en
politisk-administrativ kontekst på fortræffelig
vis komplementere den nuværende bestyrelse.
Tilsvarende vil Ulrik Juul Christensens baggrund inden for digitalisering af undervisning
og uddannelse samt erfaringer som entreprenør og iværksætter være et stærkt bidrag til
bestyrelsens samlede kompetence. Begge vil
de bidrage med unikke perspektiver, der vil
styrke muligheden for at realisere universitetets
strategiske ambitioner, ikke mindst inden for
digital og bæredygtig transformation”, udtaler
DTU’s bestyrelsesformand, Karin Markides.

RUC UDDELER
FORSKNINGSFORMIDLINGSPRIS
Kasper Hornbæk og Lars Svankjær

KU-REKTOR FORTSÆTTER TIL 2025

Lektor i matematik Viggo Andreasen og professor i epidemiologi Lone Simonsen er blevet
hædret med RUC’s forskningsformidlingspris.
Prisen gives til en forsker eller en gruppe forskere, der har ydet en særlig formidlingsindsats
inden for det seneste år.
Årets modtagere har gjort sig bemærket i
medierne i forbindelse med coronapandemien.
Fra deres unikke vinkel, hvor de kombinerer
matematik med historiske data, har de kvalificeret mediernes dækning af Covid-19.
Om begrundelsen for, at prisen i år går til
Viggo Andreasen og Lone Simonsen, udtaler
priskomitéen:
“Ud over at både Lone Simonsen og Viggo
Andreasen er virkelig gode til at kommunikere lettilgængeligt og med udgangspunkt i
modtagernes forståelse og hverdagsliv, så er
det imponerende, at de har kunnet kombinere
dette med både grundforskning og myndighedsbetjening. Det er meget sjældent, at man
møder forskere, der magter at gøre alle tre ting
på så højt niveau. Deres offentlige kommunikation er præget af en meget høj grad af troværdighed – netop fordi de behersker evnen til at
sætte sig i modtagernes sted og demonstrere,
at de ved, hvad de taler om, samtidig med at de
vil os det bedste og forstår, hvordan vi har det
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flemming Pedersen

SDU UDNÆVNER FØRSTE
PROFESSOR I SPORTSPSYKOLOGI
Cand.psych., ph.d. Kristoffer
Henriksen er blevet udnævnt
til professor i sport psychology ved Institut for Idræt og
Biomekanik, SDU.
Hans forskningsområder
ligger inden for talentudvikling, talentudviklingsmiljøer, toppræstationernes psykologi og atleters mentale sundhed.
Som professor sigter Kristoffer Henriksen mod
at vise, at det er muligt at skabe miljøer, der
på en og samme tid støtter op om udvikling,
præstation og mental sundhed:
“Jeg drømmer om, at vi i sporten kan lære de
unge mennesker at være ambitiøse uden at være
selvkritiske, målrettede uden at miste kontakten
til nuet og dedikerede uden at tabe glæden. Det
vil være vigtigt ikke bare i sport – men i kunsten,
på gymnasier, i virksomheder og i mange andre
hjørner af samfundet”, udtaler han.
Sideløbende med sin forskning har Kristoffer
Henriksen siden 2008 været tilknyttet Team
Danmark som sportspsykologisk konsulent,
særligt for de danske sejlere, orienteringsløbere
og for Tri Team SDU. Han har hjulpet danske
atleter og trænere med at præstere under pres
og opbygge vinderkulturer. Dette arbejde har
bragt ham til adskillige Europa- og verdensmesterskaber og til OL i London og Rio. Han
er udtaget til at skulle støtte de danske sejlere
under OL i Tokyo.
Også internationalt har han et godt ry. Ved
sidste verdenskongres blev han valgt ind i
bestyrelsen af ISSP, the International Society of
Sport Psychology.

NY LEDER FOR DATALOGI PÅ KU
Datalogisk Institut på Det
Natur- og Biovidenskabelige
Fakultet på Københavns
Universitet (DIKU) har fået ny
institutleder.
Valget er faldet på professor
Jakob Grue Simonsen, der
den 1. april afløste professor Mads Nielsen, som
efter fem år som leder af instituttet er vendt
tilbage til sit professorat i computer vision på
DIKU.
Jakob Grue Simonsen blev i 2001 cand.scient.
i datalogi fra KU, og efter et år i det private
erhvervsliv som softwareingeniør vendte han
tilbage til universitetet som ph.d.-studerende
i datalogi. Da den var færdiggjort, fulgte han
den akademiske karrieretrappe på DIKU som
postdoc i 2005, adjunkt i 2006, lektor i 2010
og professor i 2015. Undervejs krydrede han
arbejdet med en MBA fra Edinburgh Business
School i 2008. På DIKU har han desuden været
viceinstitutleder for forskning fra 2012 til 2015
og har siden 2018 og til nu været sektionsleder
for Programming Languages and Theory of
Computation.
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“Datalogisk Institut har i de seneste år
markeret sig som en meget stærk forskningsinstitution både nationalt og internationalt. Jakob
Grue Simonsen står således med et institut i
rivende udvikling og skal med sin store viden
og erfaring inden for området sikre, at den
udvikling fortsætter. Jeg er overbevist om, at
han er den rette til opgaven, og jeg ser meget
frem til samarbejdet”, siger Katrine Krogh
Andersen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU.

RUC SAMLER VELFÆRDSFORSKNING I NYT NATIONALT NETVÆRK
En række forskere med ekspertise inden for velfærdsforskning bliver samlet i Nationalt
Netværk for Velfærdsstudier
på Roskilde Universitet.
Netværkets formål er
at bidrage til og udvikle
empiriske og teoretiske analyser og forståelser
af velfærdsstater især med fokus på den skandinaviske velfærdsstatsmodel, ligesom netværket
vil formidle viden om velfærdsstater.
“Netværket skal være stedet, hvor alle
med interesse for den danske velfærdsstat
henvender sig og udveksler ideer og viden
om velfærdsstater, ligesom det skal være et
samlingspunkt for udvikling af undervisning
og formidling af den nyeste forskning”, siger
professor (mso) ved RUC Tine Rostgaard, som
er den ene af to ledere af netværket.
Netværkets medlemmer er forskere fra
danske universiteter og forskningsinstitutter,
der forsker i velfærdspolitik som for eksempel
familiepolitik, beskæftigelsespolitik og ældreomsorg. Netværket er åbent for alle forskere
med interesse for og indsigt i de nordiske
velfærdsstater, og netværkets aktiviteter retter
sig mod det danske forsknings- og uddannelsesmiljø.
Nationalt Netværk for Velfærdsstudier samarbejder desuden med det europæiske netværk
for velfærdsanalyse, The European Network for
Social Policy Analysis (ESPANet) og vil bidrage
til dets aktiviteter.

EU-BEVILLING TIL 79 TALENTFULDE
INTERNATIONALE FORSKERE

Med en bevilling fra Europa-Kommissionen
får 79 internationale forskere nu mulighed for
at fordybe sig i deres forskning ved et dansk
universitet.
De har hver især fået en bevilling på ca.
220.000 euro svarende til 1,5 millioner kroner
under Marie Skłodowska-Curie Actions-programmet i Horizon 2020. Pengene skal bruges
til løn, til uddannelses- og forskningsaktiviteter
samt til administration af forskningsprojektet.
De 79 forskere kommer primært til universiteter i Danmark, og især Københavns

Universitet (KU) har stor succes med at tiltrække
internationale forskere via et Individual Fellowships (IF). I dette års uddeling af IF, som også
er den sidste uddeling under det nuværende
forsknings- og innovationsprogram Horizon
2020, får 39 forskere således mulighed for at
komme til KU og forske. Dette placerer KU helt
i top på den europæiske rangliste i forhold til
antal bevillinger, kun overgået af The French
National Centre for Scientific Research (CNRS).
Forskerne, der modtager IF-bevillinger, kan
komme fra hele verden. Det er blot et krav, at
de bringer ny viden til europæisk forskning i
samarbejde med deres vejledere på danske
forskningsinstitutioner. De 79 bevillinger er en
del af en samlet pulje på 1.847 bevillinger spredt
over hele EU og de associerede lande. Nogle
bevillinger giver ligeledes mulighed for at rejse
til tredjelande, fx USA og New Zealand.

FORMIDLINGSPRIS TIL KVINDELIG
KU-DATALOG
Pernille Bjørn har modtaget
SCIENCE Formidlingspris og
25.000 kroner for sit store
arbejde med at formidle sin
forskning om bl.a. kvinder i
datalogi og for at sætte fokus
på kønsdiversiteten i datalogifaget. Hun blev i 2015 som den første kvinde
udnævnt til professor på Datalogisk Institut
ved Københavns Universitet, og siden har hun
arbejdet på at forstå, hvorfor de mange kvinder,
som engang var en del af computerverdenen,
med tiden er blevet til en minoritet.
Datalogien begyndte som et kvindefag, og
helt op til 1980’erne var der i lande som USA
og Danmark flere kvinder i techbranchen og
dobbelt så mange kvinder på de datalogiske
uddannelser sammenlignet med i dag.
“For mig er det vigtigt at undersøge køns
ubalancen i datalogi som en forskningsagenda
– ikke som et rekrutteringsprojekt. For at skabe
forandring og større kønsbalance må vi forstå
problemstillingen. Jeg vil ikke ændre kvinderne,
så de “passer ind” på datalogi. Jeg vil gerne
tilpasse datalogifaget, så forskellige mennesker
kan genkende sig selv og opleve, at de kan blive
succesfulde i faget”, siger Pernille Bjørn.
Gennem hendes forskning har bl.a. projektet
“Atari Women” set dagens lys. Det fortæller historien om 13 kvinder, som var en del af
1970’ernes og 1980’ernes spiludvikling i USA
og bl.a. udviklede de ikoniske spil Warlords
og Centipede. Under et forskningsophold ved
Washington University opsporede Pernille
Bjørn kvinderne, så hun kunne fortælle deres
historie til omverdenen.

FORSKER FORMAND FOR
EPIDEMIUDVALG
Stinus Lindgreen, forskningsordfører for Radikale Venstre,
skal være formand for Folketingets nye epidemiudvalg.
Udvalget skal ifølge den
nye epidemilov inddrages i
tiltag, som regeringen ønsker
at indføre for at begrænse epidemier som den

Steen Brogaard

som befolkning. Det er med andre ord et klasseeksempel på virkelig formidabel håndtering
af etos”. RUC’s forskningsformidlingspris er på
samlet 25.000 kr.
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DTU SKYLAB ANSÆTTER
DIREKTØR
DTU’s innovationshub, DTU
Skylab, har ansat Mikkel
Sørensen som sin første direktør. DTU Skylab fik i februar
2021 status som center, der
samler DTU’s supportfunktioner for innovation og entreprenørskab. Samtidig har DTU Skylab blandt andet
oprettet et team af innovationspartnere med
direkte kontakt til DTU’s institutter.
Mikkel Sørensen har taget en executive MBA
fra DTU og en kandidatuddannelse i moderne
kultur fra Københavns Universitet. Oprindeligt er han uddannet guitarist fra Rytmisk
Musikkonservatorium, og han har også været
national leder af Venture Cup, de danske universiteters fælles platform for entreprenørskab.

VERDENS STØRSTE HJERNEPRIS
TIL DANSK PROFESSOR
Den danske professor Jes
Olesen har sammen med
svenske Lars Edvinsson, amerikanske Michael Moskowitz
og britisk/australske Peter
Goadsby vundet Lundbeckfondens Brain Prize.
Jes Olesen er professor i klinisk neurologi
ved Rigshospitalet og Københavns Universitet, hvorfra han er uddannet læge. Han har i
omkring fire årtier forsket i migræne, der nu er
anerkendt som en neurologisk lidelse. Det har
dog været en hård kamp at få det anerkendt
som et væsentligt forskningsområde.
Prismodtagerne bliver hædret for forskning
i hjernens signalstoffer. De har opdaget, at et
stof ved navn CGRP kan fremkalde migræneanfald, hvilket betyder, at medicinalindustrien har
kunnet udvikle medicin til at blokere det stof.
Det har store effekter på migrænepatienter.
Lundbeckfondens Brain Prize er med sine ti
millioner kroner den største inden for hjerneforskning i verden. De fire vindere får 2,5 millioner kroner hver, som de frit kan bruge, som de
har lyst, da det er en personlig pris. Jes Olesen
fortæller, at han vil bruge langt størstedelen af
pengene på sin videre forskning og en lille del
på en rejse med familien.
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NY PROFESSOR PÅ ITU
Steffen Dalsgaard er tiltrådt
som professor på Institut for
Business IT på IT-Universitetet.
Han blev ansat på IT-Universitetet i 2013 og var i starten
en del af projektet Demtech;
et omfattende og tværfagligt projekt, hvor det blev undersøgt, hvad
digitaliseringen af valgprocessen betyder for
vælgernes tillid til demokratiet.
Steffen Dalsgaards interesse for digitale
teknologier og det påtrængende behov for at
finde gode og bæredygtige løsninger i klimaets
tjeneste motiverede ham imidlertid til at skifte
spor og skabe sit eget forskningsområde på
ITU.
“It og digitalisering kan potentielt forværre
klimaforandringen, hvis vi ikke håndterer det
rigtigt. Vi kan også bruge det til at formindske
vores CO₂-aftryk. Vi kan fx bruge teknologien til
at skabe meget bedre kontrol og monitorering
af kilder for udledning osv., men vi skal vide,
hvad det er, vi gør, og hvilken effekt det har”,
fortæller han.
Med professoratet håber han at få sat
yderligere fokus på nødvendigheden af at
samarbejde på tværs af akademiske skel i
klimakampen. Det vil han gøre både internt på
IT-Universitetet, hvor han håber at være brobygger mellem de forskellige fagligheder, og
ikke mindst eksternt, hvor han håber at kunne
skabe fundamentet for nogle mere bæredygtige klimatiltag.
I de seneste år har der været stor interesse
for Steffen Dalsgaards forskning, hvilket har
resulteret i en række små og store bevillinger.
I øjeblikket arbejder han og hans fire ph.d.studerende på tre forskningsprojekter.
Derudover har Carlsbergfondet netop
bevilget støtte til hans nye projekt “SSH and
Sustainable Business: Building a database for
SSH impact on sustainability in private sector
companies”. I projektet vil forskere fra IT-Universitetet og Det Juridiske Fakultet på Københavns
Universitet kortlægge danske virksomheders
bæredygtighedsaktiviteter og brug af samfundsmæssig og humanistisk ekspertise.

DTU UDNÆVNER DIREKTØR FOR
NYT INSTITUT
Malene Kirstine Holst er
udnævnt til direktør for DTU
Engineering Technology,
Institut for Ingeniørteknologi
og -didaktik, som blev oprettet
pr. 1. januar 2021.
DTU Engineering Technology er skabt på basis af det tidligere center for
diplomingeniøruddannelse, DTU Diplom, og
vil fortsat spille en stor rolle i uddannelsen af
diplomingeniører på DTU. Desuden vil det have
fokus på teknologimplementering i praksis
inden for et bredt spektrum af ingeniørfagligheder.
Malene Kirstine Holst har siden 2015 været
en del af ledelsen på DTU Diplom, først som
afdelingschef for innovationsafdelingen og
derefter som laboratoriechef. Hun er uddannet

civilingeniør i arkitektur fra Aalborg Universitet
og har taget en erhvervs-ph.d. samme sted i
samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed Alectia (nu fusioneret med Niras).
“Malene har et godt kendskab til DTU og
det nye institut og har været en særdeles aktiv
medspiller i arbejdet med at formulere strategien. Jeg er sikker på, at hun har den faglige
kompetence og samtidig den nødvendige
forståelse for medarbejderne til at lede udviklingen fra uddannelsescenter til forskningsinstitut”, siger rektor Anders Bjarklev.

MILLIONBEVILLING SKAL DIGITA
LISERE PLANTESAMLING PÅ AU
En bevilling på 30 millioner
kroner fra Uddannelses- og
Forskningsministeriets pulje
til forskningsinfrastruktur til
at digitalisere alle Danmarks
naturhistoriske samlinger
betyder, at Aarhus Universitets Herbarium, der består af 500.000-750.000
tørrede planter og frø, bliver gjort digitalt
tilgængeligt for alle interesserede. Tidligere har
kun forskere kunnet få adgang til at studere
samlingen.
Millionbevillingen er en del af projektet
Distributed System of Scientific Collections
(DiSSCo), et europæisk samarbejde, der indtil
videre består af 120 institutioner fordelt over 21
lande. Målet er at gøre mere end 1,5 milliarder
genstande i de europæiske natursamlinger
digitalt tilgængelige.
Samlet er der afsat 61 millioner kroner til den
danske del. Foruden bevillingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kommer de
resterende penge fra de deltagende museer
og DTU i Lyngby, som bidrager med udvikling
af scanning af museumssamlingerne. Arbejdet
forventes at tage fem år.

KLIMAFORSKER FRA KU SKIFTER
TIL DMI
Den anerkendte klimaforsker
Eigil Kaas, som er professor
ved Niels Bohr Institutet (NBI)
på Københavns Universitet,
bliver videnskabelig leder af
Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) på Danmarks
Meteorologiske Institut (DMI).
Nationalt Center for Klimaforskning har
til formål at skabe lokal og konkret viden
om, hvordan klimaforandringerne vil påvirke
rigsfællesskabet i de kommende årtier. Det
skal bl.a. ske gennem forskningssamarbejder
på tværs af universiteter, videninstitutioner,
styrelser og beslutningstagere.
Der er afsat 39,4 mio. kr. fra forskningsreserven gældende for 2021 til at fortsætte og
styrke NCKF og overvågningen af Grønlands
indlandsis.
DMI og NBI har indgået en samarbejdsaftale,
så Eigil Kaas parallelt fortsætter som professor
ved NBI. Dette er vigtigt både for forskningssamarbejdet og for uddannelsen af danske
klimafysikere og meteorologer, hvor Eigil Kaas
har spillet en hovedrolle i de seneste 15 år. Han

Ola Joensen NBI

nuværende coronapandemi. Regeringen må
ikke have et flertal imod sig i det nye udvalg,
hvilket skal sikre en højere grad af parlamentarisk kontrol med nye tiltag.
Stinus Lindgreen har skrevet ph.d. i bioinformatik på Københavns Universitet, hvor
han også har været postdoc og taget både
sin bachelor og kandidatgrad. Inden han blev
valgt ind i Folketinget i 2019, var han forsker hos
virksomheden H. Lundbeck A/S.
De 21 pladser i det nye udvalg er fordelt efter
partiernes antal mandater i Folketinget.
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kan således assistere nye lærere med undervisningsmateriale, vejlede studerende og sikre tæt
forbindelse mellem NCKF og universiteterne.
Eigil Kaas er ikke ubekendt med DMI. Han
blev første gang ansat som ung studenterprogrammør i 1982 og forlod først DMI i 2006
efter i en årrække at have været leder inden for
DMI’s klimaforskning. Eigil Kaas har igennem
alle årene siden da haft et tæt samarbejde med
DMI’s forskere.

TEKNIKPRIS TIL DTU-FORSKER
Danmarks ældste teknikpris,
Equinor Prisen, er blevet
tildelt seniorforsker Henrik
Lund Frandsen, DTU Energi,
for hans arbejde med at lede
og koordinere nationale og
internationale projekter inden
for elektrolyse og Power-to-X, særligt inden
for konvertering af vind- og solcellestrøm til
brint, metanol, ammoniak og andre grønne
brændsler.
Henrik Lund Frandsen bidrager med sin
forskning i væsentlig grad til at udvikle løsninger, der gør grønne teknologier effektive,
robuste og holdbare. Tre helt nødvendige elementer i grønne brændslers vej til at blive mere
konkurrencedygtige og dermed en væsentlig
del af den grønne omstilling.
“Henrik Lund Frandsen er en unik forsker,
som forstår at udføre højt profileret forskning,
samtidig med at den anvendes til at skabe løsninger på industrielle udfordringer. En forsker,
som forstår at tale klart og tydeligt med både
industri og akademiske kollegaer og dermed
skaber resultater både videnskabeligt og industrielt”, udtaler priskomitéen. Equinor Prisen er
på 100.000 kr.

NY FORPERSON FOR DET
UNGE AKADEMI
Lektor på Saxo-instituttet ved
Københavns Universitet Karen
Vallgårda har overtaget
posten som forperson for Det
Unge Akademi efter Henrik
Dimke, lektor ved Syddansk
Universitet.
Det Unge Akademi har eksisteret siden 2011
og har udviklet sig til en markant stemme i den
forskningspolitiske debat med en dagsorden,
der handler om at sikre yngre forskeres vilkår i
Danmark.
Karen Vallgårda udtaler, at Det Unge
Akademi fortsat vil forsøge at sætte niveauet
for de offentlige investeringer i forskning på
dagsordenen. En anden kæphest er at sikre,
at forskningsmidlerne, som danske forskere
henter hjem fra EU, ikke længere modregnes i
det offentlige forskningsbudget.
Hun forventer også, at diversitet i forskning
og fondes betydning i forskningslandskabet vil
komme højt op på dagsordenen de kommende år.
Karen Vallgårda forsker i, hvordan mennesker i det 19. og 20. århundrede har ordnet
og ageret i deres familieliv, og hvordan intime
relationer er blevet formet af skiftende sociale,
økonomiske, politiske og juridiske forhold. Hun
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har for nylig udgivet bogen “Skilsmisser” om
100 års skilsmissehistorie.

FORHENVÆRENDE DTU-REKTOR
ER AFGÅET VED DØDEN
Peter Lawætz, forhenværende rektor for DTU, er død 80
år gammel. Den københavnske
professorsøn blev civilingeniør i 1964 og lic.techn. tre år
senere samt dr.scient. i 1978.
Han startede på Danmarks
Tekniske Universitet som docent i årene 1969-77
og blev rektor hér i tiåret 1977-86 for så at blive
leder af Fysisk Institut fra 1993.
Derefter skiftede Peter Lawætz løbebane og
blev direktør for Forsvarets Forskningstjeneste i
perioden 1996-2005. Enkemanden var Ridder af
Dannebrog og far, svigerfar og farfar. Familien
oplyser, at Peter Lawætz “gik stille bort”.

AU-FORSKER MED I EU-STØTTET
MILJØPROJEKT
Et nyt stort projekt med 30
partnere fra hele Europa vil
sikre, at en større del af materialerne fra udtjente produkter
bliver genanvendt end de 12
procent, som det er tilfældet
i dag.
Projektet har modtaget 59,5 millioner kroner
i støtte fra EU-programmet Horizon 2020.
Lektor Devarajan Ramanujan, der leder
forskningsgruppen Lifecycle Design & Manufacturing ved Institut for Mekanik og Produktion, Aarhus Universitet, deltager som den
eneste danske enhed i projektet.
Enheden i Aarhus’ specifikke rolle er at
udvikle en ramme for, hvordan man kan vurdere, hvor bæredygtigt og cirkulært et produktdesign er. Samt udvikle værktøjer, der kan vise,
hvordan man kan udvikle produkter med mere
potentiale til at blive benyttet igen.
Det overordnede formål er at gøre det nemmere for både virksomheder og forbrugere at
se, hvor bæredygtigt og cirkulært et produkt
er. Og forhåbentlig derigennem at skabe incitament for at udvikle produkter, der er bedre på
de to parametre.

SDU UDNÆVNER FØRSTE
PROFESSOR I RETSPSYKIATRI
Frederik Alkier Gildberg
er blevet udnævnt som den
første danske professor i retspsykiatri med et stærkt forskningsfokus på retspsykiatri,
retspsykiatrisk sygepleje samt
reduktion af tvang og vold.
Han er ph.d., cand.cur., 44 år og nu nyudnævnt professor ved Institut for Regional
Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt
Fakultet, Syddansk Universitet. Samtidig er han
forskningsleder ved Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM).
Som professor skal Frederik Alkier Gildberg
arbejde med forskningsprojekter omkring
reduktion af tvang og som forskningsleder

udvikle de kommende forskningsprogrammer
ved Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart med fokus på og til gavn for patienter,
pårørende og personale.

KENDT RUC-SOCIOLOG DROPPER
FORSKERKARRIEREN
Den kendte sociolog Rasmus
Willig har skiftet universitetsverdenen som lektor på Roskilde Universitet ved Institut
for Samfundsvidenskab og
Erhverv ud med et job i det
private erhvervsliv som head
of CSR hos biotekvirksomheden Gubra.
Rasmus Willig har været aktiv i debatten om
løsninger på klimakrisen, og han har senest
udgivet bogen “Den bæredygtige stat” fra 2020.
Det bliver netop i forbindelse med
bæredygtighed og den grønne omstilling, at
Rasmus Willig kommer til at lægge sin kræfter.
Blandt andet skal han stå for at opkøbe jord og
omlægge den, så den binder CO2 ved skovlandbrug eller rejsning af biodiversitetsskov.
Gubras opkøb af jord har således til formål
at “etablere mere natur i det typisk intensivt
dyrkede danske landbrugslandskab med særlig
fokus på klima og biodiversitet”.

AU-FORSKERE FÅR
MILLIONBEVILLING TIL AT TESTE
NY VACCINATIONSMETODE
Forskere fra
Aarhus Universitet og Aarhus
Universitetshospital har fået
en bevilling på
15 mio. kr. fra
Innovationsfonden til at undersøge en ny vaccinationsmetode nærmere.
Det er professor Hans Jürgen Hoffmann og
ph.d.-studerende Karin Jeppesen, begge fra
Institut for Klinisk Medicin, som står i spidsen
for et forskerteam, der afprøver en ny metode
til vaccination af allergikere. Metoden er baseret på intralymfatisk immunterapi (ILIT), og der
er ikke tale om en ny vaccine, men om en ny
måde at vaccinere på. I stedet for at vaccinere i
armen giver man injektionen i en lymfeknude i
lysken, hvor den påvirker immunforsvaret.
Den nuværende behandling af allergikere
består af enten 30-50 injektioner fordelt over 3-5
år eller en tabletbehandling med en pille hver
dag i tre år. Med den nye metode kan allergikere nøjes med tre vaccinationer direkte i en
lymfeknude over en periode på kun to måneder.
Og forskerne forventer, at metoden kan reducere
allergisymptomer med op til 50 procent.
Innovationsfonden har investeret 15,3 mio.
kr. i projektet, mens Aarhus Universitet og
Aarhus Universitetshospital bidrager med hhv.
2,5 mio. kr. og 7,5 mio. kr.

Har du en navnenyhed, som du tænker
er relevant, så send den til redaktionen
på cbl@dm.dk. Vi kan ikke love, at alle
kommer med, og forbeholder os ret til at
redigere teksten.
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Hvem styrer egentlig
videnskaben i USA?
Tal for amerikanske doktorgrader viser bekymrende tendenser

F

or tiden er det moderne at kokettere med synspunktet, at forskning skal være fri og uafhængig.
Meeen … er Elfenbenstårnet nu også så
uindtageligt for udefrakommende faktorer? Er forskningen virkelig så fri og
uafhængig af det omgivende samfund?
Tallene viser desværre
noget helt andet.
Se nu disse grafer, der afslører en mistænkelig høj grad af korrelation mellem
tildelte doktorgrader i USA og forhold,
som man ellers ville have forsvoret
havde indvirkning på den akademiske
verden. Således kliner antallet af doktorgrader inden for computervidenskab
sig i foruroligende grad op ad kurven
for pengemængden, der genereres af
spillehaller. En korrelationskoefficient
på 0,98 – det kan vist næppe være en
tilfældighed.
Samme dubiøse forhold ses mellem
doktorgraderne inden for sociologi og
de ikke-kommercielle rumopsendelser
på globalt plan. En opsendelse udløser
mellem 12 og 15 doktorgrader. År efter
år.
Inden for matematik uddeles doktorgraderne angiveligt med et udpræget
hensyn til mængden af oplagret uran
på amerikanske atomkraftværker, og
inden for ingeniørvidenskab er det –
forstå det, hvo som kan – forbruget af
mozarellaost, der spiller ind.
Disse og andre opsigtsvækkende
sammenfald kan i øvrigt ses i bogen
“Spurious correlations” eller på forfatterens hjemmeside tylervigen.com.

