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Vi har her i 2020 stået i den vel nok største krise i 
Danmarkshistorien siden 2. Verdenskrig. En sundhedskrise i 
form af COVID-19-virussen, der ramte Danmark i begyndelsen 
af marts, hvilket resulterede i en modig og myndig nedlukning 
af Danmark. Det har været imponerende at se, hvordan 
danskerne har vist tillid til statsministeren, regeringen og de 
sundhedsfaglige myndigheder. Vi har stået sammen og lyttet  
til de mange påbud og opfordringer til god og omsorgsfuld  
adfærd. Vi er derfor lykkeligvis kommet godt igennem 
sundhedskrisen, der dog er blevet afløst af en alvorlig økonomisk 
krise, hvis omfang vi endnu ikke kender konsekvenserne af. 
Disse to kriser fylder helt naturligt i bevidstheden hos både 
den danske offentlighed og i mediebilledet, men vi skal 
minde os selv om, at før COVID-19 kom og skabte frygt og 
recession, havde vi en klimakrise hvis omfang og alvorlighed, 
som vi, den sundhedsmæssige og økonomiske krise til trods, 
absolut ikke må glemme. Vi står derfor med den uundgåelige 
opgave og det ansvar, at vi skal evne at håndtere tre kriser 
simultant. Og skal vi lykkes hermed, kræves nye indsigter, ny 
viden og nye gennembrud, som kun kan fremkomme, hvis 
videnskaben aktiveres, integreres og respekteres.
 
Vi skal som samfund til alle tider lytte til de dygtige forskere 
og videnskabsfolk, og vi skal sikre, at de sundhedsmæssige og 
økonomiske modelberegninger samt de politiske beslutninger 

træffes på et oplyst og videnskabeligt grundlag og ikke blot på 
mavefornemmelser. Det er helt afgørende, at videnskaben får 
mulighed for at spille den samfundsgavnlige og selvstændige 
rolle, som den har potentialet til, og her spiller Carlsbergfondet 
en vigtig rolle.
 
For det gælder i sundhedskrisen, i den økonomiske krise 
og ikke mindst i klimakrisen: Politikere bør lytte til og have 
tillid til videnskaben og praktisere det, jeg vil kalde ”science 
based politics”. For videnskaben holder en af de centrale 
nøgler, der skal åbne døren til et mere bæredygtigt samfund 
i morgen, end det vi som menneskehed præsterer i dag, hvad 
angår menneskers helbred, verdensøkonomien samt klodens 
langsigtede bæredygtige ve og vel.
 
Investering i videnskab, i forskning og i innovation er langt 
fra et elitært projekt, der er forbeholdt eliten og tider med 
medvind og økonomisk vækst. Det er et folkeligt projekt til 
glæde for alle. Langsigtet investering i excellent forskning 
er en investering i, at Danmark fortsat vil være et af de 
rigeste, mest lige og frie samfund i en stigende globaliseret 
verden i de kommende årtier. Det var derfor under corona-
krisen helt naturligt, at vi i de tre fonde i Carlsbergfamilien, 
Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet, viste 
agilitet ved resolut at tildele midler ikke kun til forskning, 

Det er vanskeligt at 
spaa, især naar det 
gælder Fremtiden 

”
“

Strategi med mening
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men også til kunst, kultur og civilsamfundet. Carlsbergfondet 
har støttet en række projekter til opnåelse af videnskabelige 
indsigter i f.eks. nye vacciner, diagnose og behandling af 
COVID-19, pandemiers udvikling, danskernes adfærd samt 
hjemmets betydning under nedlukning af et samfund. For det 
ligger i stifteren af Carlsberg og Carlsbergfondet brygger J.C. 
Jacobsens DNA - det DNA vi i Carlsbergfondet er sat i verden 
til at beskytte og udleve til evig tid - at tage ansvar for og give 
tilbage til samfundet. I særdeleshed når Danmark og verden 
er i krise og udsættes for alvorlige forandringer. 

Et urokkeligt fundament, men et nyt narrativ  
I slutningen af 2019 vedtog Carlsbergfondets bestyrelse 
fondets første formelle strategi, der skal sætte rammerne for 
fondets virke de næste fem år. Med et overordnet narrativ, fire 

tværgående principper og fire fokusområder udgør den nye 
strategi en samlende ramme for fondets mange bevillings- 
og kommunikationsaktiviteter og udstikker en inspirerende 
retning for nye tiltag.

Strategien ændrer naturligvis ikke ved Carlsbergfondets 
fundatsbestemte formål: At støtte grundforskning inden for 
naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Det er 
en formulering nedfældet af J.C. Jacobsen i fondets første 
fundats fra 1876, og det er udtryk for hans vilje, som vi vil ære 
og efterkomme.  

Strategiens grundlæggende formål har været at udfordre og 
udvikle fondet og vores virkemidler, så vi kan bidrage bedst 
muligt til udviklingen af det danske samfund via forskning. 
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At virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik og  loso , de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne
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Derfor har bestyrelsen kritisk evalueret alle virkemidler i forhold 
til den verden, som fondet og dansk forskning i dag befinder 
sig i, og på den baggrund forsøgt at blive endnu skarpere på, 
hvordan fondet kan skabe stadig større samfundsværdi. Den 
nye strategi skal også bidrage til at øge fondets transparens 
og tydelighed i kommunikationen om fondets virke.

Strategiarbejdet har bl.a. ført til formuleringen af en samlende 
aspiration for hele fondets virke, som udtrykkes i narrativet ”Vi 
brygger viden for en oplyst fremtid”. Narrativet (se næste side) 
beskriver ikke fondets specifikke aktiviteter, men anslår de 
overordnede toner om dannelse samt evnen til selvrefleksion 
og en videnskabeligt funderet samfundsudvikling. Narrativet 
udtrykker med andre ord fondets forandringsteori, nemlig 
at ikke blot videnskaben, men også en dybere forståelse af 
videnskabens rolle for samfundet og den enkelte, er afgørende 
for at kunne træffe forstandige valg, der kan lede både samfund 
og individ mod en bedre og mere bæredygtig fremtid. 

Styrke talentudvikling
Carlsbergfondets kerneaktivitet er forskningsstøtte, mens 
vores strategiske fokus er unge talenter, som har potentiale 
til at etablere selvstændige forskningsgrupper og senere blive 
etablerede selvstændige eliteforskere. I nutidens verden er 
det helt afgørende, at de allerbedste unge forskertalenter får 
international erfaring, som giver dem internationalt udsyn og 
uvurderlige netværk. Netop derfor støtter vi forskningsophold 
i udlandet for de unge nyuddannede ph.d er. Med dette 
postdoc-virkemiddel forsøger vi at styrke de unge talenter 
endnu mere, så de har bedre vilkår for med egne midler at 

videreudvikle deres forskningsprofil på et tidligt tidspunkt 
i karrieren. Et andet postdoc-virkemiddel er oprettet for at 
sikre, at de unge forskertalenter efter endt forskningsophold 
i udlandet vender tilbage til Danmark med ny viden til gavn 
for såvel dansk forskning som det danske samfund.  

Fondets strategi sætter også særligt fokus på nyansatte lektorer, 
da flere analyser har påvist den såkaldte ”timeglaseffekt”, 
der beskriver de udfordringer, som unge lektorer har med 
at tiltrække egne midler. Alternativet er, at de i for høj grad 
bliver økonomisk og forskningsmæssigt afhængige af en ældre 
professor, hvilket erfaringsmæssigt ikke er befordrende for en 
succesfuld karriere. 

Vi har netop gennemført en analyse blandt vores tidligere 
postdoc-stipendiater, og til vores meget store glæde kan vi se, 

I nutidens verden er det helt 
afgørende, at de allerbedste 

unge forskertalenter får 
international erfaring, som giver 

dem internationalt udsyn og 
uvurderlige netværk

“

”
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Under mottoet Semper Ardens – altid brændende – støtter 
vi mennesker hvis passion og begejstring for deres felt er så 
glødende at det antænder nye tanker og handlemønstre.

Vi arbejder for at fremelske trangen til oplysning og dannelse. 
At ville vide mere, se mulighederne i det der forandrer sig, og 
finde meningen i det ukendte. Vi arbejder for at udfolde det 
menneskelige potentiale.

Vi samler talentfulde, videbegærlige og kreative forskere inden 
for naturvidenskab, filosofi, samfunds- og humanvidenskaberne. 
Sammen rykker vi grænser for erkendelsen, skaber rum for 
refleksion og vi sætter skel mellem tilfældige strømninger og 
solid viden.

Vi tager et samfundsmæssigt ansvar og støtter løsninger på 
nutidens og fremtidens globale udfordringer gennem indsigt, 
nysgerrighed og samarbejde. Født med et internationalt udsyn 
bringer vi viden fra Danmark ud i verden – og vi tager det 
fremmeste med hjem. Vi bygger internationale partnerskaber og 
netværk på tværs af discipliner for at flytte os selv og verden.

I Carlsbergfondet brænder vi for forskning, uddannelse, historie, 
kunst og kultur der skaber reflekterede mennesker, stærke 
fællesskaber og bæredygtige samfund.

Vi brygger viden for en oplyst fremtid.

Vi brygger viden for en oplyst fremtid 

I en globaliseret verden præget af teknologiske og økonomiske 
kvantespring er mennesket, naturen og samfundet i hastig 
forandring. Nye udfordringer kræver ny viden så vi kan gribe 
ændringernes muligheder.

I Carlsbergfondet har vi siden 1876 brygget viden for en 
oplyst fremtid. Konstant på jagt efter nye indsigter støtter vi 
fremragende grundforskning der gør os klogere – på os selv, 
hinanden og verden.

Det har været Carlsbergfondets mission fra begyndelsen: 
at give tilbage til samfundet ved at fremme den forskning 
der banede vejen for brygger J.C. Jacobsens egne og hans 
samtids gennembrud. Han testamenterede således sit bryggeri 
til Carlsbergfondet så bryggeriets overskud kunne komme 
skabelsen af fremsynet og skelsættende forskning til gode.

Det der startede som en visionær idé hos en passioneret 
ølbrygger med stor kærlighed til videnskaben, er i dag én af 
verdens ældste erhvervsdrivende fonde.

Undervejs har vi støttet danske pionerer inden for alt fra 
atomfysik til arkæologi og polarforskning. Vi har skabt 
grundlaget for videnskabelige gennembrud som pH-skalaen 
og rendyrkningen af gær, som lagde grundstenen til moderne 
ølbrygning. Og så er vi stolte af vores position som den største 
private bevillingsgiver inden for åndsvidenskaberne i Danmark.

Carlsbergfondets  
strategiske narrativ
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at over 60 procent af fondets tidligere postdoc-stipendiater 
i dag sidder i faste universitetsstillinger som lektorer og 
professorer overvejende i Danmark. Det er den bedste impact 
og værdiskabelse, som Carlsbergfondet kan bidrage med til det 
danske samfund, og for os indikerer det, at både international 
erfaring og selvstændiggørelse er vigtige parametre for en 
succesfuld forskerkarriere.

Fremme af diversitet
Et vigtigt nyt fokusområde for fondets virke er at fremme 
diversitet, særligt kønsdiversitet. Vi mener, at det er et problem, 
at dansk forskning er præget af en ”leaky pipeline”, hvor kvinders 
repræsentation løbende falder fra ph.d.- til professorniveau. 
Og der er desværre ikke meget, der tyder på, at den udvikling 
ændres markant uden handling. Vi ønsker derfor at sætte ind 
på to fronter; dels ved at identificere og igangsætte initiativer, 
som fondet kan bidrage med på egen hånd, dels ved at 
identificere og starte en dialog med andre relevante aktører 
om de udfordringer inden for f.eks. arbejdsmiljø, netværk og 
kønsroller, som forårsager tabet af kvindeligt talent.

Et eksempel på det første er vores nye barselsrefusionsordning, 
som blev igangsat som reaktion på det forhold, at et 
forskningsprojekt fra de offentlige refusionsordninger ikke 
bliver fuldt kompenseret for den løn, som udbetales under 
barsel. Eftersom hovedparten af en families barsel afholdes af 
moderen, tydede den manglende refusion på, at projektledere 
måske ubevidst er mindre tilbøjelige til at ansætte kvindelige 
postdocs. Carlsbergfondet har derfor besluttet at dække denne 
merudgift for alle forskere, mænd som kvinder, ansat på en af 

vores bevillinger, så dette problem hurtigt løses. Det er blevet 
modtaget meget positivt og ser ud til leve op til intentionen 
ved at gøre en reel forskel. 

I bestræbelsen på at igangsætte flere gode initiativer som 
dette, har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse primært 
blandt vores unge bevillingshavere, hvor de har forholdt sig 
til hvilke indsatser for øget kønsdiversitet, de selv ser som de 
vigtigste og mest effektfulde. Disse meget værdifulde input vil 
vi nu tage med i det videre arbejde, og flere af dem vil blive 
igangsat de kommende år i tråd med vores strategi.

Ny viden der katalyserer samfundets udvikling
På samme måde som vi ønsker at støtte talentudviklingen 
på danske universiteter, ønsker vi også, at den forskning, vi 
generelt støtter, bidrager til en videnskabeligt funderet tilgang til 
politikudvikling for en mere bæredygtig fremtid. ”Science-based 
policy” er ekstremt vigtigt i en tid med store usikkerheder og 
aktører, der hver især forsøger at skabe deres egne versioner 
af sandheden. Vi ønsker at bidrage til, at de beslutninger, som 
træffes overalt i samfundet, i videst muligt omfang træffes 
på et oplyst grundlag, som bygger på fagligt baseret viden 
frem for egne overbevisninger og selvkonstruerede teorier. 
Jeg tror personligt, at corona-krisen har medvirket til at øge 
respekten for forskningen, og at vi derfor i fremtiden vil se 
en større betydning af videnskaben, når samfundsmæssige 
beslutninger skal træffes. 

Et konkret eksempel på, hvordan vi har støttet forskningen 
under corona-krisen, som samtidig demonstrerer den agilitet, 
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vi hele tiden forsøger at udvise, er de tre første bevillinger til 
corona-relaterede forskningsprojekter, der alle blev formuleret 
og bevilget på under 48 timer kort efter nedlukningen af det 
danske samfund primo marts 2020. Bestyrelsen vurderede, at 
behovet for igangsættelsen af værdifuld dansk forskning, som 
kunne bidrage til at mindske sundhedskrisen, var så akut, at vi 
i bestyrelsen selv valgte at række ud til førende forskere inden 
for vaccineudvikling, adfærdsforskning og epidemiologi på 
danske universiteter. Alle disse tre forskningsprojekter – ledet 
af henholdsvis professor Ali Salanti fra Københavns Universitet 
og professor Jørgen Kjems, Aarhus Universitet, professor 
Michael Bang Petersen, Aarhus Universitet og professor 
Lone Simonsen fra Roskilde Universitet – har skabt markant 
værdi ved at flytte vores forståelse af både de biologiske og 
samfundsmæssige aspekter af corona-krisen. Det kan du læse 
mere om i hvert af deres bidrag til dette årsskrift.

Internationalt samarbejde
I 2019 så et nyt virkemiddel dagens lys. Carlsbergfondet har i 
samarbejde med University of Oxford oprettet et ”visiting fellow” 
elite-postdoc-program, hvor særligt lovende danske postdoc-
talenter får mulighed for at høste unikke forskningserfaringer 
på et af verdens absolut førende eliteuniversiteter. Erfaringer, 
som de senere vil bringe med tilbage til Danmark til gavn for 
deres egne videre karriereforløb på danske universiteter.

Parrallet hermed opretter Carlsbergfondet, med en såkaldt 
endowment, en lærestol, på University of Oxford inden for 
behavioural neuroscience, dvs. anvendelsen af biologiske 
principper til at forstå subjektive oplevelser og adfærd. Den 

første på posten bliver professor Morten Kringelbach, der vil 
etablere et tværfagligt forskningscenter omfattende filosoffer, 
matematikere, fysikere og psykologer inden for ”eudaimoni”, 
der er et centralt begreb i aristotelisk etik. Begrebet søger 
at definere det tankesæt og de oplevelser, som tilsammen 
giver det enkelte menneske oplevelsen af et meningsfyldt og 
helstøbt liv. 
 
I løbet af 2020 forventes de første postdocs at ankomme 
til Oxford, hvor de vil blive tilknyttet et af University of 
Oxfords berømte colleges, og Morten Kringelbach vil agere 
faglig mentor for de nye ”visiting fellows” i Oxford. Vi håber, 
at vores postdocs’ aktive deltagelse i fællesskabet inden 
for forskningsgrupperne på Oxford og på college vil berige 
deres ophold, og at placeringen i et forskningsmiljø i absolut 
verdensklasse ikke blot giver dem de bedst mulige betingelser 
for at udvikle deres kompetencer som forskere, men også 
giver dem et unikt netværk, der, som beskrevet ovenover, er 
af afgørende betydning for unge forskeres fremtidige karrierer.

Effektfuld kommunikation
I tilknytning til fondets nye strategi har vi formuleret en 
kommunikationsstrategi, som vil tage vores allerede stærke 
kommunikations- og formidlingsaktiviteter til et nyt niveau. 
Strategien definerer indsatsområder såsom ”Carlsbergfamiliens 
arv og virke” og ”Videnskabens betydning og rolle” samt 
fondets primære målgrupper, hvor forskeren selvsagt har 
højeste prioritet, men hvor også beslutningstagere på landets 
universiteter, i landets virksomheder og på Christiansborg er 
i fokus. Ydermere vil fokus være på den nysgerrige dansker, 

Vi ønsker, at  
den forskning,  

vi generelt støtter, 
bidrager til en 
videnskabeligt 

funderet tilgang til 
politikudvikling for 

en mere bæredygtig 
fremtid

“

”
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der ønsker at forstå videnskabens historie og forskningens 
rolle og nødvendighed for den fremtid, vi ved kommer.

Kunstfilmen ”Almost Human” er et konkret eksempel på 
et initiativ, der opmuntrer til refleksion over videnskabens 
betydning og rolle i samfundet og for den enkelte. Den 1. maj 
2020 blev filmen lagt gratis ud på fondets hjemmeside som 
en gave til alle i Rigsfællesskabet og i Island, og vi håber, at 
den skaber grobund for en vidensbaseret dialog om de store 
globale udfordringer, vi står over for som samfund. 

Se Almost Human

Styrkelse af Carlsbergfamilien
Et andet konkret formidlingsinitiativ er ”Videnskab | Lidenskab”, 
som vi i Carlsbergfondet udvikler i samarbejde med Ny 
Carlsbergfondet og afholder i Ny Carlsberg Glyptoteks smukke 

festsal. Her bringer vi en forsker og en kunstner sammen for 
i fællesskab med en moderator at diskutere et konkret emne, 
som de begge arbejder med, men selvsagt anskuer fra hvert sit 
perspektiv. Formatet vækker stor interesse blandt danskerne, 
fordi mødet mellem videnskab og kunst bibringer interessante 
udvekslinger og nye indsigter, som beriger os. ”Videnskab | 
Lidenskab” er også et udtryk for, at vi i Carlsbergfamilien med 
stort engagement gerne vil løfte fælles projekter og tydeligt 
kommunikere det unikke i Carlsbergfamiliens bredde og 
sammenhold. 

En styrkelse af Carlsbergfamilien er derfor også udvalgt som 
et af fire fokusområder i den nye strategi. En sådan styrkelse 
af vores fælles udtryk og faglige bredde kan på smukkeste vis 
konkretisere budskaber i vores narrativ om, hvad der skaber 
det hele menneske og oplyste samfund. 

Det største fællesprojekt i 2021 bliver uden tvivl ”Home of 
Carlsberg” i J.C. Jacobsens gamle bryggeribygninger på Valby 
Bakke, hvor Carlsbergfamiliens fælles udtryk vil blive meget 
konkret. Bryggeriet, fondene og museerne vil for første gang 
indgå i en fælles fortælling om vores stiftere, deres værdier og 
de fonde og museer, som de var ophavsmænd til. Vi har store 
forhåbninger til det nye besøgscenter, der ud over den store 
fælles udstilling også vil rumme skulpturhave, musikscene, 
gastropub og bryggerheste.

Nye ansigter i Carlsbergfamilien
Den 1. marts 2020 var af flere grunde en vigtig skiftedag i 
Carlsbergfamilien. Ikke blot fik Ny Carlsberg Glyptotek ny 

Almost Human
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direktør, Gertrud Hvidberg-Hansen, som kom fra en stilling 
som direktør for Faaborg Museum. Ny Carlsbergfondet fik også 
sin første forkvinde i form af Glyptotekets afgående direktør 
Christine Buhl Andersen. Med Christine har Ny Carlsbergfondet 
fået en yderst kompetent spydspids, som brænder for kunsten, 
og som vil blive en stærk stemme og debattør, der arbejder 
for kunstens og kulturens betydning i samfundet. 

Endvidere har Carlsbergfondets mangeårige kvæstor Jens Otto 
Veile valgt at trække sig, da han fylder 70 år. Han afløses af 
Kim Füchsel, der har været tilknyttet PwC som statsautoriseret 
revisor i mere end 40 år, herunder 30 år som partner. I årene 
2011-2018 har han fungeret som Managing Partner, COO, 
Deputy CEO og medlem af direktionen i PwC. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til Jens Otto Veile for den 
dedikerede og kompetente indsats, som han har ydet for 
Carlsbergfondet i de næsten tyve år, han har været fondets 
kvæstor, samt byde Christine, Gertrud og Kim hjertelig tillykke 
med deres nye poster i Carlsbergfamilien.

Nye udfordringer kræver ny viden
Jeg er meget stolt over den måde, hvorpå vi i Carlsbergfamilien 
i fællesskab påtog os ansvaret, greb muligheden og udviste 
agilitet og handlekraft, da corona-krisen med ét ændrede 
hverdagen for os alle. Ny Carlsbergfondet afsatte midler til 
genstart af de kriseramte museer. Tuborgfondet etablerede 
en akutpulje til de unge-organisationer, der hjælper dem, 
som er mest berørte af corona-virussen. Og i Carlsbergfondet 
støttede vi helt vital corona-relateret forskning inden for 
humaniora, samfunds- og naturvidenskab. Men også bryggeriet 
Carlsberg trådte til og aktiverede deres kompetencer og 
ressourcer, da Danmark havde behov for det. Således omlagde 
bryggeriet dele af deres ciderproduktion til udvikling af den 
nødvendige håndsprit. Aldrig tidligere har de tre bevilgende 
Carlsbergfonde og bryggeriet ageret så koordineret og i så 
stor samhørighed. En samhørighed, som, tror jeg, ville gøre 
bryggeren tilfreds, og som samtidig minder os om, at ”it all 
comes from beer.”
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Nedlukningen af Danmark har på mange måder været en stor 
udfordring, men den kan vendes til noget positivt, hvis vi lytter 
til videnskaben. Det kræver, at vi ikke febrilsk forsøger at lave 
lappeløsninger for at genåbne og genskabe det samfund, vi 
havde før marts 2020, men i stedet genopfinder samfundet og 
skaber en fælles vision for fremtiden. En fremtid, der bygger 
på alle de erfaringer og erkendelser, vi har gjort, og fastholder 
den agilitet, den kreativitet og det gå-på-mod, vi har udvist 
under corona-krisen, og som nu er guld værd i forbindelse med 
de bydende nødvendige grønne og digitale transformationer.

For sundhedskrisen, finanskrisen og klimakrisen kan alle 
løses, men det kræver, at vi lytter og har tillid til videnskaben. 
Samfundets byggesten, som mange fejlagtigt troede lå urokkeligt 
fast, er nu kastet op i luften, og vi har derfor en ganske 
enestående mulighed for at bygge selve samfundet op på en 
ny måde. En evidensbaseret måde, der passer til den tid, vi 
lever i – den såkaldte fjerde industrielle revolution – og som 
tilgodeser mennesker, økonomi og klode. 

Jeg er meget stolt over 
den måde, hvorpå vi i 

Carlsbergfamilien i fællesskab 
påtog os ansvaret, greb 

muligheden og udviste agilitet 
og handlekraft, da corona-

krisen med ét ændrede 
hverdagen for os alle
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Efter krisen kommer 
den internationale ret 
Det umiddelbare tilbageslag i det internationale samarbejde i forbindelse 
med den aktuelle Covid-19-pandemi har allerede ført til lineære 
fremskrivninger om snarlig af-globalisering. Men historisk set har globale 
kriser tværtimod været omdrejningspunktet for opbygning af internationale 
institutioner og international ret. Kriser og alvorlige tilbageslag fører – 
som hovedregel og gennem komplicerede historiske læreprocesser – til 
efterfølgende international institutionalisering af fælles regler og ret.

MIKAEL RASK MADSEN
Professor, ph.d. iCourts, 
Center for Internationale 
Domstole, Københavns 
Universitet

Har modtaget Carlsberg-
fondets Forskningspris i 
2019 for sin banebrydende 
forskning inden for interna-
tinal ret og domstole

Foto: Verdensdomstolen / 
Fredspaladset i Haag
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Da Covid-19-virussen ramte først Kina og siden resten af verden, 
var den politiske reaktion en øjeblikkelig forskansning bag 
nationalstaternes bolværk. Grænser blev lukket, og statsborgere 
på udlandsrejse blev straks hjemkaldt. Globaliseringens mest 
definerende karakteristika, den fri bevægelse af mennesker, 
varer, kapital og tjenesteydelser, blev kraftigt reduceret og 
det på rekordtid. Det ramte også det internationale samfund 
og international ret, som i visse henseender de facto blev sat 
på standby.

Selv Europa, det sted i verden hvor transnationalt og overstatsligt 
samarbejde er allermest fremskreden, var ingen undtagelse. 
Afgørende beslutninger – fra sikring af værnemidler til strategisk 
planlægning – blev primært truffet af nationale myndigheder 
og kun i begrænset omfang koordineret på europæisk plan. 
Men ét var den manglende europæiske koordinering, noget 
andet var at visse lande også valgte helt at suspendere deres 
europæiske forpligtelser. 

En række lande, stort set alle tidligere Sovjetrepublikker og 
østlande, anmodede således Europarådet om at Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention blev sat ud af kraft i deres 
lande i henhold til Art. 15 EMRK, der vedrører reguleringen 
af undtagelsestilstand. Med andre ord i Albanien, Armenien, 

Globaliseringens mest 
definerende karakteristika,  

den fri bevægelse af mennesker, 
varer, kapital og tjenesteydelser, 

blev kraftigt reduceret og  
det på rekordtid

Estland, Georgien, Letland, Moldova, Nordmakedonien, 
Rumænien, San Marino og Serbien blev inddæmningen af 
Covid-19 virus anskuet som en offentlig faretilstand, der truede 
nationens eksistens. Og som derfor berettigede en suspension 
af den fælleseuropæiske menneskerettighedsbeskyttelse i 
disse lande.

Umiddelbart kunne man få det indtryk at årtiers møjsommelige 
opbygning af internationalt retligt og politisk samarbejde 
blev afviklet på rekordtid. Det er imidlertid ikke første 
gang at det er sket. Anden Verdenskrig gav nådestødet til 
det spirende internationale samfund organiseret omkring 
Folkeforbundet. Den Kolde Krig underminerede sidenhen    

Lyt til podcasten
Til doms
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  mange, retlige initiativer i regi af FN. Og talrige andre kriser 
har kraftigt udfordret den internationale, retlige orden, fra 
antiterrorbekæmpelse til finansielle kriser, hvilket samtidig 
er eksempler på kriser der i udpræget grad demonstrerer 
behovet for et tæt internationalt samarbejde hvis de skal 
håndteres effektivt. 

Opstået og genopstået  
Men der også en anden side af historien. Det er nemlig 
paradoksalt nok også i konteksten af globale kriser at den 
internationale orden er blevet genforhandlet og har fået 
fornyet momentum. Systematisk forskning af tiltag til oprettelse 
af internationale domstole siden begyndelsen af det 20. 
århundrede viser at den moderne internationale retsorden, 
med få undtagelser, er opstået, genopstået og fået fornyet 
drive i efterdønningerne fra globale kriser. Forskningen viser 
ydermere at effekten af kriser primært er vilje til forandring. 
Og dermed til at implementere idéer der typisk florerer i 
mellemperioder i intellektuelle debatter, men først realiseres 
når der er en brændende platform. 

Verdens første internationale domstol, Den Faste Domstol for 
Mellemfolkelig Retspleje, opstod således i kølvandet på en 
humanitær katastrofe i form af Første Verdenskrig. Kendt som   
Verdensdomstolen i Haag så var den en overraskende succes i 
mellemkrigstiden, hvor den bilagde en række mellemstatslige 
konflikter, herunder Østgrønlandssagen mellem Danmark 
og Norge. Processen hen imod Anden Verdenskrig og selve 
krigen underminerede imidlertid først Folkeforbundet og siden 
Verdensdomstolen. 

De Forenede Nationer (FN) og Den Internationale Domstol 
opstod umiddelbart efter Anden Verdenskrig som respons 
på krigens gru og som resultatet af et behov for globalt 
samarbejde. Den Internationale Domstol var langt hen ad 
vejen en videreførelse af Verdensdomstolen, mens FN søgte 
at reparere nogle af Folkeforbundets mest åbenlyse mangler 
og skabe et stærkere fundament for globalt samarbejde. FN-
projektet blev bl.a. understøttet af oprettelsen af Bretton Woods-
systemet, Marshall-planen og GATT-aftalen om frihandel. 

EU og Europarådet opstod ligeledes i tiden umiddelbart efter 
Anden Verdenskrig. Det juridiske apparatur, der blev søsat i 
både Bruxelles og Strasbourg var kun i begrænset omfang nyt. 
Det var viljen til at implementere det eksisterende juridiske og 
politiske tankegods – i høj grad affødt af krigens rædsler – der var 
det egentlige nybrud. Det var det der skabte EUs supranationale 
retsorden og politiske system samt en fælles beskyttelse af 
demokratiets grundelementer i regi af Europarådet og Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Den første 
internationale domstol: 
Verdensdomstolen i Haag

Systematisk forskning af tiltag til 
oprettelse af internationale domstole siden 
begyndelsen af det 20. århundrede viser 
at den moderne internationale retsorden, 
med få undtagelser, er opstået, genopstået 

og fået fornyet drive i efterdønningerne 
fra globale kriser 
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Kriser gentager sig – igen og igen
Efter afslutningen på Den Kolde Krig kom den næste bølge 
af internationale institutioner. Inden for mit forskningsfelt 
kunne man konstatere at der på kort tid opstod en lang række 
nye internationale domstole på tværs af kloden, særligt i 
regi af regionale organisationer der søgte at imitere EU og 
Europarådets institutioner. På globalt plan blev GATT relanceret 
af Verdenshandelsorganisationen WTO med mere slagkraftige 
juridiske institutioner. Mest emblematisk var imidlertid oprettelsen 
af Den Internationale Straffedomstol (ICC), der gjorde op med 
den straffrihed for krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser 
mod menneskeheden der havde præget Den Kolde Krig.

En af grundene til at det internationale samfund synes at 
rejse sig igen og igen fra asken som en fugl Føniks, skyldes 
det elementære funktionelle behov for international ret og 

Der er en form 
for dyb, nærmest 
organisk dialektik 

mellem kriser 
og internationalt 

samarbejde og ret

organisationer til at koordinere en mere og mere integreret 
verden. Den aktuelle tilbagevenden til nationalstaterne er ikke 
blot påfaldende, den er på mange måder irrationel, også i 
forhold til en effektiv bekæmpelse af Covid-19-virus, der fordrer 
både globalt koordineret forskning og deling af erfaringer med 
policies og værnemider. Spørgsmålet er hvad vi vil se på den 
anden side af Covid-19-krisen. 

Ingen afvikling af globaliseringen
Forskning i international ret og institutioner, ligesom tilsvarende 
forskning inden for andre felter, kan grundlæggende konstatere 
at kriser, og måske særligt reaktionerne på kriser, gentager sig 
igen og igen. Endda helt ad absurdum. Der er med andre ord 
en form for dyb, nærmest organisk dialektik mellem kriser og 
internationalt samarbejde og ret. Destruktion af internationalt 
samarbejde gennem kriser og håndtering af kriser afføder fornyet 
vilje til internationalt samarbejde og realisering af nye idéer. 

Den aktuelle pandemi kan på ingen måde sammenlignes direkte 
med verdenskrigene eller den Kolde Krig, men det ville overraske 
hvis reaktionen på krisen, når støvet har lagt sig, er en afvikling 
af globalisering. Nok vil en række lande genoverveje om man skal 
udflage al produktion så man end ikke kan producere selv de 
mest simple værnemidler. Men globalisering er kun i begrænset 
omfang et spørgsmål om produktion. Den fri bevægelse af 
mennesker, tanker, tjenesteydelser og kapital er dens reelle kerne. 
Og for at det skal kunne ske effektivt, vil man højst sandsynligt 
ty til yderligere udbygning af international ret og organisationer. 
Som så mange gange før. 

STAY CURIOUS  
Globale problemer 
kræver globale løsninger
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Havets økologi 
på formel
Havenes økosystemer påvirker klodens kulstofregnskab og dermed det 
globale klima ligesom de selv påvirkes af klimaet. Er det muligt at lave 
brugbare forudsigelser om dette komplicerede samspil ved hjælp af simple 
modeller, spørger professor Thomas Kiørboe, der modtog Carlsbergfondets 
Forskningspris i 2019.

Kiselalger er den vigtigste 
gruppe fytoplankton i 
havet og står for næsten 
en fjerdedel af den globale 
primærproduktion. De er 
omgivet af en hård kiselskal, 
som beskytter dem mod 
græssere.

Foto: Nina Lundholm

THOMAS KIØRBOE
Professor, ph.d., dr.scient. 
DTU AQUA, Danmarks  
Tekniske Universitet

Har modtaget Carlsberg-
fondets Forskningspris 
2019 for sin banebrydende 
forskning i havets mikro-
skopiske liv

Havets økosystemer 
består af mange arter som 
vekselvirker med hinanden. 

Fotos: Erik Selander
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Mens f.eks. vejrmodeller bygger på Newtons love og få 
velafprøvede ligninger, er økologiske modeller baseret på 
mange, usikre ligninger. Et økosystem består af mange arter der 
konkurrerer med hinanden og æder hinanden i et kompliceret 
netværk. Klassiske økologiske modeller beskriver arternes 
vekselvirkning med hinanden og med miljøet. Problemet er 
imidlertid at for hver art man inddrager i beskrivelsen, øges 
antallet af ligninger og parametre eksplosivt. Det er derfor 
umuligt for de klassiske økologiske modeller at omfatte 
økosystemers utrolige kompleksitet.

Essentielle træk og trade-offs
Vores tilgang til at udvikle modeller af marine økosystemer 
bygger på en anden synsvinkel. Vi bruger evolutionsbiologiske 
principper til at forstå dynamikken i økologiske systemer. I 
stedet for at beskrive de mange arter, beskriver vi individer 
der – på tværs af arter - er karakteriseret af nogle få essentielle 
træk (egenskaber), der hver især har miljøafhængige fordele og 
ulemper (trade-offs). Hvis man i en model blander individer med 
vilkårligt sammensatte egenskaber og lader dem vekselvirke, 
vil kun individer med de bedste træk-kombinationer overleve 
efter princippet ’survival of the fittest’. Økosystemets struktur 
opstår så at sige af sig selv (emergens), og det resulterende 
økosystem vil afhænge af den fysiske omverden. Vi bruger 
sådanne modeller til at forstå og forudsige havets ressourcer, 
stofkredsløb og følsomhed over for påvirkninger. Her er to 
nøglebegreber relevante: ’essentielle træk’ og ’trade-offs’. 

Essentielle træk er de få egenskaber der især bestemmer en 
organismes fitness, dvs. dens evne til at samle ressourcer, 

Et økosystems 
’funktion’, dvs. dets 

evne til f.eks. at 
producere fisk eller 

til at fjerne CO2 
fra atmosfæren, 
er en funktion 

af egenskaberne 
(trækkene) hos de 

organismer der  
udgør systemet 

overleve og reproducere sig. Et eksempel på et essentielt træk 
er hvordan organismen ernærer sig ved dels fotosyntese, dels 
ved at spise andre organismer, eller ved begge dele. Enhver 
organisme kan tildeles en værdi for hvert af sådanne træk, 
altså i eksemplet i hvilken grad den lever af fotosyntese eller 
ved at æde andre organismer. Dette medfører naturligvis 
en voldsom forenkling, men vi ser helheder på bekostning 
af detaljer. Ligesom Picasso kan tegne en tyr med et enkelt 
pennestrøg, så er kunsten her at udvælge netop de få træk 
som fanger essensen af en organisme. 

Stor kompleksitet med få egenskaber
Kan man beskrive et komplekst system med få træk? Farven på 
en computerskærm er dannet som en blanding af grundfarverne 
rød, grøn og blå. Hver farve har 256 intensiteter, og man kan 
derfor opnå 17 millioner forskellige farver (~arter) ved at 
kombinere blot 3 farver (~træk). Så, ja, man kan opnå stor 
kompleksitet med få egenskaber.

Der er indbyggede konflikter mellem organismers tre 
fundamentale aktiviteter: at æde, at overleve og at formere 
sig. Ingen organisme kan optimere alle funktioner samtidig, 
og ethvert essentielt træk har fordele og ulemper - det er 
trade-offs (se Figur 1–3). Evnen til at lave fotosyntese forsyner 
en plante med energi, men planten betaler ved at investere 
i kloroplaster. En fisk der leder efter føde, øger samtidig sin 
risiko for at blive ædt af rovdyr. Fordele og ulemper ved 
trækkene afhænger således af omverdensforhold, både den 
fysiske omverden (mængden af lys) og den biologiske omverden 
(mængde af bytte- og rovdyr).  

Farven på en computerskærm 
er dannet som en blanding af 
grundfarverne rød, grøn og blå. 
Hver farve har 256 intensiteter, 
og man kan derfor opnå 17 
millioner forskellige farver
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STAY CURIOUS 
Klimaforandringer 
ændrer på livet under 
havoverfladen

Modellering af mønstre er nu muligt
Vi kan ikke studere alle organismer i havet, så den teoretiske 
udfordring er ud fra observationer af et beskedent antal 
organismer at uddrage generelle principper for organismers 
vekselvirkninger med hinanden og med miljøet. Ved hjælp af 
teoretiske overvejelser og eksperimenter med repræsentative 
organismer kvantificerer vi trade-offs for de essentielle træk 
(se Figur 1–3). Og ved at forstå de underliggende fysiske 
mekanismer for vekselvirkninger kan vi generalisere de 
eksperimentelle resultater. 

Vi kan teste vores modeller ved at sammenligne observerede 
med forudsagte fordelinger af ’træk’ i havet. Altså ser vi 
på hvordan organismer med bestemte træk er udbredt, 
og hvilke træk-kombinationer der karakteriserer et givet 
økosystem. Vi er nu så langt at vi kan modellere overordnede 

mønstre i marine økosystemer. Et eksempel er den globale 
fordeling af zooplankton-organismers størrelsesfordeling og 
fourageringsstrategi. To træk der er centrale for havets evne 
til at fjerne CO2 fra atmosfæren (se nedenfor). Vi finder god 
overensstemmelse mellem det som vores modeller forudsiger, 
og det vi kan observere i naturen, men modellerne giver en 
mere komplet dækning end de mere sporadiske observationer. 

Et økosystems ’funktion’, dvs. dets evne til f.eks. at producere 
fisk eller til at fjerne CO2 fra atmosfæren, er en funktion af  
egenskaberne (trækkene) hos de organismer der udgør 
systemet. Den trækbaserede måde at beskrive et økosystem 
på giver derfor umiddelbart indsigt i et økosystems funktion. 
Vi kan nu med nogen succes modellere marine økosystemers 
følsomhed over for forstyrrelser (forurening, fiskeri), havets 
evne til at producere fisk og dets kapacitet til at fjerne CO2 
fra atmosfæren. Et eksempel på det sidste er en global model 
der viser hvorledes zooplanktons bidrag til reduktion af 
atmosfærens CO2-indhold markant har forskudt sig geografisk i 
løbet af de sidste 60 år. Sådanne mekanistisk funderede, træk-
baserede modeller har potentialet til også at levere robuste 
forudsigelser, f.eks. til at beregne de økologiske konsekvenser 
af klimascenarier. 

Vi er nu så langt at vi kan 
modellere overordnede 

mønstre i marine økosystemerLyt til podcasten
Når de mindste er 
de vigtigste
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Encellede planktonalger er 
havets grønne planter. De 
varierer mere end 1 mio. 
gange i størrelse: Små celler 
optager næring mere effektivt 
end store celler, men har til 
gengæld større risiko for at 
blive ædt af zooplankton.

Figur 2
En vandloppe skaber en 
fødestrøm som tilfører 
fødepartikler (planktonalger), 
men den tiltrækker samtidig 
rovdyr. Mere effektiv 
fødestrøm betyder større 
risiko. De røde pile visualiserer 
den målte fødestrøm.

Fotos: Thomas Kiørboe

Ingen er fuldkomne  
- eksempler på trade-offs

Figur 3 
Encellede kiselalger er 
indesluttede i en hård 
kiselskal (se side 16), som 
beskytter mod græsning. 
Når kiselalgerne lugter 
zooplankton øger de 
skaltykkelsen i forsvar (A), 
men de betaler med en  
lavere vækstrate (B).
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Udvikling af vaccine, antiviral medicin 
og diagnostiske kits for COVID-19
Verden er blevet ramt af en ny sygdom forårsaget af SARS-CoV-2-virus, 
som smitter fra menneske til menneske via dråber og derved kan overføres 
både gennem luften og ved direkte fysisk kontakt med inficeret sekret. De 
globale økonomiske kredsløb og sundhedssystemer er udfordrede, og krisen 
truer de sociale interaktioner for milliarder af mennesker.

Vi erfarede hurtigt fra Kina at de gængse og tilgængelige 
medikamenter mod virusinfektion ikke havde den store kliniske 
effekt på COVID-19. Der opstod således et akut og kritisk 
behov for udvikling af nye medicinske behandlingsformer og 
også for en profylaktisk beskyttende vaccine. Carlsbergfondet 
reagerede prompte, og som den første danske fond, med en 
lynbevilling til et projekt om udvikling af både en COVID-19-
vaccine og af nye diagnose- og behandlingsmuligheder.

Der er adskillige udfordringer forbundet med at lave en globalt 
distribueret og effektiv vaccine mod COVID-19. For det første 
skal vaccinen inducere effektiv immunitet efter maksimalt to 
immuniseringer, specielt i COVID-19-målgruppen, som primært 
er ældre mennesker, der generelt har svært ved at respondere 
stærkt på vacciner. Og endeligt skal det være en vaccine der 
kan massefremstilles, og massedistribueres, også til dele af 
verden hvor man ikke kan forvente at vaccineopbevaring kan 

ALI SALANTI
Professor, ph.d., Institut for 
Immunologi og Mikrobiologi, 
Københavns Universitet 

JØRGEN KJEMS 
Professor, ph.d., iNANO, 
Institut for Molekylær- 
biologi og Genetik,  
Aarhus Universitet

Har modtaget en Semper 
Ardens-bevilling til forsk-
ningsprojektet Udvikling  
af metoder til diagnostik, 
behandling og forebyggelse 
af SARS-CoV-2 infektioner

foregå ved meget lave temperaturer. Dette er en udfordring af 
hidtil usete dimensioner, og man bliver ikke specielt opmuntret 
af det faktum at der siden introduktionen af HPV-vaccinen, 
for nu snart 15 år siden, ikke er kommet nye beskyttende 
vacciner på markedet.

Behovet for nye vacciner
Erkendelsen af at en effektiv vaccine er nødvendig før samfundet 
kan åbnes helt igen, har globalt set medført igangsættelse 
af en lang række forskellige vaccineprojekter, baserede 
på vidt forskellige teknologier. Det tager under normale 
omstændigheder minimum 15 år at udvikle en vaccine, og 
eksempelvis har man ved Københavns Universitet arbejdet på 
at udvikle en malariavaccine i næsten 30 år. Så man kan spørge 
sig selv om hvorpå man bygger den globale optimisme om at 
kunne udvikle en COVID-19-vaccine på 18 måneder? En vigtig 
pointe er at vi igennem erfaring fra tidligere coronavirus-   

Carlsbergfondet Årsskrift 2020       

3



/ 21

6

10

7

11

8

12

9

13

14

15

16

1

4

5

3

2

“

”

  epidemier (MERS, SARS) ved præcis hvor vi skal ramme dette 
virus med en vaccine. På overfladen af viruspartiklen findes 
der et proteinkompleks, kaldet Spike, som er ansvarligt for 
virussets binding til en receptor på lungevævsceller kaldet ACE-
2. Og via denne protein-protein-interaktion bliver coronavirus 
optaget i cellerne hvor den kan overtage cellens maskineri 
til proteinsyntese og dermed formere sig. Erfaring fra SARS 
viste tydeligt at hvis man kan blokere denne interaktion, 
så kan man også blokere infektion – og dermed sygdom og 
sygdomsspredning. En anden pointe er at for at teste om 
en vaccine virker, skal man have relativt mange individer i 
høj risiko for at blive smittet. Dette er naturligvis svært ved 
sygdomme som HPV-induceret livmoderhalskræft eller Ebola, 
hvor sygdomsfrekvensen heldigvis er relativt lav, hvorimod 
det virker mere realistisk at rekruttere 100.000 mennesker 
til et COVID-19-vaccineforsøg og forvente at et par tusind af 
dem vil blive smittet.

Tre mulige vaccineteknologier
De første og hurtigste COVID-19-vacciner der på nuværende 
tidspunkt bliver testet i mennesker, er baseret på injektion af 
genetisk materiale fra SARS-CoV-2, enten i form af mRNA 
eller DNA. Princippet er det samme: at få kroppen til selv at 
lave dele af SARS-CoV-2 Spike-protein og dermed inducere 
et virusblokerende antistofrespons. Dette princip har givet 
lovende resultater i dyremodeller, men der er aldrig blevet 
lavet en effektiv vaccine til mennesker ud fra dette princip. 
Udfordringen er at når man indsprøjter genetisk materiale 
og lader kroppen selv producere vaccinen, så mister man 
muligheden for at iblande hjælpestoffer (adjuvanser), og det 

typiske immunrespons bliver derfor svagt og kortvarigt. Næste 
bølge af vacciner, som nu også indgår i de første kliniske forsøg 
i Kina og Storbritannien, er adeno-virus baserede vacciner. Her 
får man et virus som ikke kan dele sig, til at udtrykke dele af 
SARS-CoV-2 antigenet, men igen har tidligere forsøg vist sig 
ikke at give et specielt vedholdende respons. Og endelig har 
vi så 3. bølge af vacciner, herunder den vaccine som er under 
udvikling ved Københavns Universitet – de proteinbaserede 
vacciner. 

Vores vaccineteknologi udspringer 
af betragtninger over de centrale 

karakteristika ved de få vacciner der er 
udviklet og testet over de sidste 30 år, som 

har været potente og beskyttende nok  
til at nå markedet

Spike-proteinet er 
ansvarligt for corona-
virussets binding til en 
receptor på lungevævsceller 
kaldet ACE-2.

Lyt til podcasten
Immunsystem på reagensglas
med Jørgen Kjems

Carlsbergfondet Årsskrift 2020       

https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Formidling/24-Sporgsmaal-til-professoren/2020#q36
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Formidling/24-Sporgsmaal-til-professoren/2020#q36
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Formidling/24-Sporgsmaal-til-professoren/2020#q36


/ 22

6

10

7

11

8

12

9

13

14

15

16

1

4

5

3

2

“

”

Forskerholdets vaccinestrategi
Forskergruppen ved Københavns Universitet ledet af professor 
Ali Salanti, professor Thor Theander og lektorer Morten 
Nielsen og Adam Sander har netop udviklet en ny og lovende 
vaccineplatform, som måske kan vise sig ideel til at levere 
en COVID-19-vaccine. Vores vaccineteknologi udspringer 
af betragtninger over de centrale karakteristika ved de få 
vacciner der er udviklet og testet over de sidste 30 år, som 
har været potente og beskyttende nok til at nå markedet. 
HPV-vaccinen, der beskytter mod livmoderhalskræft, er en 
bemærkelsesværdig undtagelse. Denne vaccine er baseret 
på den tomme ikke-infektiøse skal af HPV-virus, og efter 
to vaccinationer er der induceret livslang beskyttelse. Den 
bagvedliggende årsag til at HPV-vaccinen er så utrolig effektiv 
til at inducere et vedvarende og effektivt immunrespons, skal 
netop findes i at vaccinen ligner en tro kopi af den normale HPV-
virus, blot med den vigtige undtagelse at den ikke indeholder 
infektiøst DNA. Evolutionært set er pattedyr udviklet til at 
reagere hurtigt og effektivt mod virusinfektion, som jo ellers 
ville have potentialet til at hurtigt at udrydde en art. 

Kroppen genkender mønstre og tætheden af proteiner på 
overfladen af virus. Dette er mønstre og tætheder som man 
aldrig finder på vores egne celler, og kroppen kan derfor 
hurtigt etablere et specifikt antiviralt respons. Den tomme 
HPV-virusvaccine genskaber disse mønstre og proteintætheder, 
og derved har man opnået en succesfuld vaccine. Inspireret 
af princippet for denne vaccine har vi opfundet en ’super-
lim’ teknologi hvorved vi kan fasthæfte hvilket som helst 
virusprotein på overfladen af en tom virusskal, vel at mærke 

Kroppen genkender 
mønstre og tætheden 

af proteiner på 
overfladen af virus

i samme tæthed og i samme mønster som virussets egne 
proteiner. Princippet viste sig at være meget effektivt, og vi 
har blandt andet vist at vi effektivt kan beskytte mus mod 
influenza.

Vores teknologi er således optimal til at respondere netop på 
en trussel som COVID-19, hvor vaccinekomponenten er kendt 
og publiceret, og hvor målet er en vaccine der meget effektivt 
og efter få immuniseringer skal kunne inducere et kraftigt 
immunrespons selv i mennesker med svækket immunsystem 
og ældre personer, som har notorisk svært ved at respondere 
på vacciner. Projektet er således fokuseret på at producere 
de Spike-proteiner, eller dele af Spike-proteinet, som SARS-
CoV-2 bruger til at trænge ind i celler. Disse proteiner bliver 
herefter fasthæftet på en tom, ufarlig viruspartikel, og her 
har vi valgt at bruge en partikel der ligner HPV, men som 
stammer fra en bakteriophag der er nemmere at producere 
i storskala. Målet er at danne en kunstig viruspartikel som 
fremviser SARS-CoV-2 proteinerne på overfladen, og som 
efter injektion i mennesker vil blive genkendt som et meget   

Foto: Professor Ali Salanti i 
laboratoriet på Københavns 
Universitet.
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CoV-2 virus-neutraliserende respons. Et respons som ser ud til 
at være op til 100 gange stærkere end det vi har set publiceret 
på de andre vacciner på vej i klinisk udvikling. Københavns 
Universitets spin-out virksomhed AdaptVac er nu ved at overføre 
produktionsprocessen til en godkendt fabrik. Det forventes 
at de kliniske forsøg kan starte i slutningen af 2020, og her 
vil man først undersøge om vaccinen har bivirkninger, og om 
vaccinen inducerer det rigtige respons. Ved de efterfølgende 
”effekt”-afprøvninger, hvor man vaccinerer titusindvis af 
frivillige over tid, vil man finde ud af om vaccinen også vil 
beskytte mod COVID-19-infektion. Tidsrammen for sådanne 
forsøg afhænger naturligvis af smittetrykket i perioden, men 
forventes at kunne udføres på 6 måneder.

Københavns Universitet og AdaptVac har etableret et 
udviklingssamarbejde med den danske vaccinevirksomhed 
Bavarian Nordic for at sikre sig at den kliniske udvikling og 
produktion efter de første kliniske afprøvninger kan forløbe 
uden forsinkelser. Vi bliver med garanti ikke den første gruppe 
der leverer en vaccine på markedet. Men overordnet set 
er ambitionen og håbet at vi vil kunne udvikle den bedste 
forebyggende COVID-19-vaccine der effektivt kan beskytte 
immunsvækkede og ældre personer uden at give bivirkninger, 
og som kan masseproduceres og distribueres til dele af verden 
hvor frysekapacitet er usikker.

Behovet for diagnostiske test der kan vise om en person har 
været inficeret med SARS-CoV-2, er ligeledes stigende, og 
kvalitet af tilgængelige kommercielle kits er svingende og 
forsyningssikkerheden lav. Det er således oplagt at vores    

På nuværende 
tidspunkt har vi 
fået lavet de to 

vaccinekomponenter 
- den kunstige 

virus-skal og spike-
proteinet - i en 

kvalitet og mængde 
der sandsynliggør 

opskalering til 
milliarder af doser 

  farligt virus og dermed udløse et hurtigt og stærkt respons 
– vel at mærke uden de store risici for bivirkninger (se Figur 1).

Kliniske tests af den nye vaccine
Vaccineprojektet ved Københavns Universitet er et tæt 
samarbejde med forskere fra Statens Serum Institut ved professor 
Michael Theisen og Expres2ion Biotechnologies, som arbejder 
på at levere SARS-CoV-2-proteiner, professor Søren Paludans 
gruppe ved Aarhus Universitet, som skal teste vaccinens 
effektivitet mod SARS-CoV-2 i reagensglasforsøg samt professor 
Peter Garreds forskerhold ved Rigshospitalet, som vil udnytte 
de producerede proteiner til at udvikle diagnostiske assays. På 
nuværende tidspunkt har vi fået lavet de to vaccinekomponenter 
- den kunstige virus-skal og Spike-proteinet - i en kvalitet og 
mængde der sandsynliggør opskalering til milliarder af doser. 
Forsøg med muse-blodprøver udført ved professor Paludans 
laboratorier viser at vaccinen inducerer et utroligt stærkt SARS-

STAY CURIOUS  
På jagt efter Spike-
proteinets akilleshæl
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  højkvalitetsproteiner til udviklingen af vaccinen også bliver 
brugt til validering af et sådant assay. Dette arbejde er godt 
i gang ved Rigshospitalet hos Peter Garreds forskerhold, og 
prototype-testen har allerede udvist en meget høj specificitet 
og robusthed. Håbet er at udvikle en omkostningseffektiv test 
som på længere sigt også kan anvendes i den brede befolkning.

Fremstilling af RNA-medicin mod SARS-CoV-2
Som nævnt ovenfor kan det at udvikle en vaccine være som at 
spille roulette. Der kan gå år før vi finder den rigtige strategi, og 
der er en risiko for at vi måske aldrig finder en vaccine. Det er 
derfor fornuftigt at spille på flere strenge i sygdomsbekæmpelse 
og starte udviklingen af antivirale stoffer, og det er dét man er 
gået i gang med i forskningsgruppen på Aarhus Universitet ledet 
af Jørgen Kjems. Også her er det historiske fakta som giver håb 
om succes; f.eks. har det på trods af mange års intens forskning 
ikke vist sig muligt at fremstille en effektiv vaccine mod HIV-1, 
men i dag findes der en effektiv antiviral behandling som kan 
holde virusset i ave og forlænge patientens liv betragteligt (årtier).

I modsætning til vacciner der gives for at beskytte mod at få 
sygdommen, bruges antiviral medicin typisk til at hæmme 
virussets formering i kroppen når man er blevet inficeret. 
Lige nu foregår der mange kliniske forsøg med stoffer som 
tidligere har udvist antivirale effekter, men der er indtil nu 
kun fundet marginale effekter i COVID-19-patienter.  I vores 
projekt vil vi forsøge at syntetisere biomolekyler som kan 
forhindre virusset i at komme ind i vores celler ved at binde 
til Spike-proteinet og blokere for interaktionen med ACE-2-
receptoren på overfladen af menneskeceller. (Se Figur 2).

Figur 1 
Viruspartikel-vaccine-
princippet. I helt almindelige 
E. coli-bakterier kan vi lave 
den tomme virusskal i store 
mængder. Ligeledes kan 
vi bruge insektceller som 
’fabrikker’ til at lave SARS-
CoV-2 antigener. Herefter kan 
vi vha. vores superlim-teknologi 
fasthæfte SARS-CoV-2 
proteinerne på overfladen 
af den tomme virusskal, og 
resultatet bliver en viruspartikel 
som fremviser tætpakkede 
og velordnede SARS-CoV-2-
antigener i lighed med det 
naturlige SARS-CoV-2 virus.

Figur 2 
Princippet for fremstilling af 
anti-SARS-CoV-2 medicin. 
RNA-molekyler, der binder til 
Spike-proteiner, udvælges fra 
et stort bibliotek af tilfældige 
sekvenser og testes derefter 
for deres evne til at blokere 
virussets binding til ACE2-
proteinet eller til at forhindre 
protease enzym-kløvningen 
af Spike-proteinet, som er 
nødvendig for at virus kan 
komme ind i cellen.
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Den medicin vi vil anvende til at ramme Spike-proteinet med, 
består af naturens egne byggesten, nemlig RNA-molekyler. 
RNA ligner langt hen ad vejen vores genetiske arvemateriale, 
DNA, men hvor DNA har to strenge, har RNA normalt kun én. 
Det betyder at den baseparring vi kender fra dobbelthelixen 
i DNA, får den enkelte streng i RNA til at folde sig sammen 
i en kompleks, men veldefineret struktur. Ud fra et meget 
stort bibliotek af forskellige RNA-sekvenser (typisk 1016) kan vi 
udvælge dem som bedst binder til Spike-proteinet og derved 
isolere de få molekyler i puljen som potentielt set kan ødelægge 
virussets optag i cellen. Disse molekyler isoleres, opformeres 
i stor skala og testes enkeltvis for antiviral aktivitet. I første 
omgang tester vi om de forhindrer cellerne i at optage harmløse 
SARS-CoV-2-efterligninger, som er designet til at eksponere 
Spike-proteinet på deres overflade på samme måde som det 
rigtige virus. De mest effektive RNA-molekyler vil derefter 

blive rettet mod rigtige SARS-CoV-2 viruspartikler under 
kontrollerede forhold i laboratoriet.

Som en helt unik tilgang til projektet har vi udviklet en metode til 
at indbygge andre stoffer som f.eks. aminosyrer og sukkergrupper 
i RNA-molekylerne. Disse hybrid-RNA-molekyler har vist sig 
at binde til proteiner med meget stor styrke, endog ofte bedre 
end naturligt forekommende antistoffer. Vi håber derved at 
finde kandidater, som effektivt kan blokere for Spike-proteinets 
binding til ACE-2 og derved hindre virussets færd ind i cellerne. 

Hvad er fordelene ved at bruge RNA-molekyler til 
at bekæmpe virussygdomme?
Virus har en tendens til at ændre sig for at undvige naturens 
protein-baserede antistoffer, men vores unaturlige RNA 
hybridmolekyler har de ikke ”set” før. Vi har derfor en forventning 
om at vores strategi vil give anledning til mere bredspektret 
antiviral medicin som også vil virke mod nye varianter af virus 
som vi ved hele tiden opstår under en pandemi samt mod 
nye corona typer som måtte angribe  i fremtiden.

En anden vigtig overvejelse er at i modsætning til vacciner 
som kan tage år at fremstille, kan selektionen af RNA-medicin 
foregå i reagensglas uden brug af dyr i løbet af få uger. Det er 
derfor vores håb at denne metode til fremstilling af antiviral 
medicin potentielt kan bruges som første forsvar, også ved 
fremtidige virusangreb. Endelig kan vores RNA-molekyler nemt 
fremstilles i skalerbare mængder ved hjælp af både kemiske 
og enzymatiske metoder.
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Antivirale stoffer 
i kampen mod 
coronavirus
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MICHAEL BANG PETERSEN
Professor, ph.d., Institut 
for Statskundskab, Aarhus 
Universitet

Har modtaget en Semper 
Ardens-bevilling til 
forskningsprojektet HOPE 
- How Democracies Cope 
with Covid19

Kan man forudsige smitte 
før den sker?

Virus smitter imellem mennesker, og borgernes adfærd er derfor afgørende 
for hvordan en epidemi udvikler sig. Holder man afstand og sikrer god 
håndhygiejne, bliver epidemien afbødet. Det har vi hørt igen og igen under 
corona-epidemien. Men hvis det er rigtigt, kan man så bruge indikatorer 
på borgernes adfærd til at forudsige hvor og for hvem smittetrykket falder 
og stiger under en epidemi? Det sætter Michael Bang Petersens Semper 
Ardens-projekt “HOPE - How Democracies Cope with Covid19: A Data-
Driven Approach” fokus på.

Corona-krisen er den største 
globale krise i det 21. 
århundrede. 

Foto: Martin Sanchez, Unsplash
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En epidemi er en speciel form for krise. Politikerne kan ikke 
blot bede folk om at "keep calm and carry on", som det britiske 
slogan lød under Anden Verdenskrig. Politikerne kan ikke 
løse en epidemi selv. Det kræver væsentlige forandringer i 
borgernes adfærd. Borgerne skal holde afstand, undgå store 
forsamlinger og holde høj håndhygiejne hvis smittekurven 
under en epidemi skal udflades. For at forstå en epidemis forløb 
skal vi altså forstå borgernes adfærd. Det sætter forskerne 
bag HOPE-projektet fokus på.

HOPE står for ”How Democracies Cope with COVID-19”, og 
projektet ledes af et tværdisciplinært og tværuniversitært 
hold bestående af Rebecca Adler-Nissen (KU), Andreas 
Roepstorff (AU), Sune Lehmann (DTU) og mig selv. Håbet 
består i at projektet kan give os en dybere forståelse for 
hvordan demokratier i krise kan navigere i dilemmaer relateret 
til sundhed, økonomi og rettigheder. Afsættet er corona-
pandemien, der ramte verden i 2020. Men projektet er ikke 
blot vigtigt nu. Det er også vigtigt for at have et effektivt 
beredskab til næste gang en pandemi eller anden større krise 
rammer den globaliserede verden. 

"Big Data"-Revolution
Et unikt forhold ved corona-epidemien er at den opstod midt 
i "big data"-revolutionen: at der er hidtil usete muligheder for 
at indsamle og analysere meget store datamængder omkring 
befolkningens adfærd mens epidemien pågår.

I HOPE-projektet undersøger vi hvordan myndighedernes 
kommunikation og beslutninger forplanter sig ned igennem    

Politikerne kan ikke løse en 
epidemi selv. Det kræver 
væsentlige forandringer i 

borgernes adfærd

Borgerne skal holde 
afstand, undgå store 
forsamlinger og holde 
høj håndhygiejne hvis 
smittekurven under en 
epidemi skal udflades.
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  hele samfundet på tværs af en række vestlige demokratier,  
med særligt fokus på Danmark. Ved hjælp af computerkraft 
høster vi løbende data om indholdet af pressemøder, om 
indholdet af mediernes artikler og om sindsstemningen og 
balancen mellem information og misinformation på sociale 
medier. Ved hjælp af surveys indsamler vi løbende data om 
borgernes holdninger og bekymring. Ved hjælp af data fra 
mobiltelefoner høster vi løbende data om folks bevægelser 
rundt omkring i samfund. Og ved hjælp af antropologiske 
feltstudier finder vi ud af, ikke blot hvad danskerne gør, men 
også hvorfor de oplever, tænker og føler som de gør. 

En epidemi er således ikke blot et sundhedsfagligt anliggende. 
Borgernes adfærd er afgørende, og dermed bliver en epidemi 
også et samfundsfagligt og humanistisk anliggende. Et centralt 
forskningsspørgsmål i HOPE-projektet er om klassiske og 
nye indsamlingsmetoder inden for samfundsvidenskab og 
humaniora kan forbedre vores muligheder for at forudsige 
epidemiers forløb. 

En udfordring er at borgernes smitteforebyggende adfærd i høj 
grad er privat adfærd. Hvordan undersøger man eksempelvis 
om borgerne afholder sig fra at mødes med vennerne? Eller 
om de afspritter deres hænder derhjemme? Adfærdstracking 
ved hjælp af mobiltelefonernes gps-udstyr kan give nogle 
oplysninger. Men de data fortæller os mest om hvordan folk 
bevæger sig rundt i samfundet. Og selvom man bevæger sig 
meget rundt, så smitter man ikke hvis det primært foregår i 
bil med vaskede hænder. 

HOPE-projektet sætter fokus 
på hvordan demokratier 
reagerer under corona-krisen. 

Foto: Markus Spiske, Unsplash.

STAY CURIOUS
Hvordan agerer 
danskerne i 
corona-krisetid?
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et gennemsnit. For det andet er vi interesserede i ændringer. 
Er folk blevet mindre opmærksomme på sundhedsrådene, og 
holder de mindre afstand? Så længe støjen er konstant over 
tid, så vil sådanne ændringer i data give os et klart signal om 
ændringer i befolkningen.

I HOPE-projektet indsamler vi både gps-data fra mobiltelefoner 
og daglige spørgeskemaundersøgelser med 500 tilfældigt 
udvalgte danskere. Dermed kan vi sammenligne styrken ved 
de nye og de klassiske måder at indsamle informationer om 
borgernes adfærd. Og hvis vi er i stand til at identificere en 
stærk relation mellem befolkningens smitteforebyggende 
adfærd og smittens faktiske udbredelse, så giver det på sigt nye 
værktøjer for at håndtere epidemier. Spørgeskemaundersøgelser 
om befolkningens adfærd kan således fungere som et 
omkostningseffektivt tidligt varslingssystem der kan fortælle 
om en ny epidemibølge er på vej. Og dermed kan man nå 
at ændre kurs allerede inden smitten spredes, og inden folk 
kommer på hospitalet.  

 En alternativ datakilde er befolkningens egne svar, 
indsamlet igennem spørgeskemaundersøgelser. Igennem 
simpel tilfældig udvælgelse kan man spørge et repræsentativt 
udsnit af befolkningen. Og igennem veldesignede spørgsmål 
kan man måle privat adfærd såsom hyppighed af håndvask, 
antallet af kontakter og graden af fysisk afstand. Endelig har 
spørgeskemaer en anden fordel. Brugen af data fra Facebook, 
Google og telefoner kan gøre folk bekymrede. Opbevares data 
sikkert, og værnes der tilstrækkeligt om privatlivets fred? 
Spørgeskemaundersøgelser kan derimod nemt gennemføres 
fuldstændigt anonymt.

Tidlige advarselssignaler?
Men spørgeskemaer kommer også med deres egne udfordringer. 
For kan man nu stole på hvad folk siger, og kan de overhovedet 
huske hvad de foretog sig i går? Det er væsentlige spørgsmål, 
men der er mindst to forhold som viser at vi kan trække 
væsentlige signaler ud af folks støjfyldte svar. For det første 
forsvinder en stor del af støjen ved aggregering. Vi kender det 
fra TV-programmet "Hvem vil være millonær?", hvor deltagerne 
kan spørge publikum hvis de er i tvivl om det rigtige svar. Det 
mirakuløse er at publikum overordnet set næsten altid har ret! 
Tilfældig støj i de enkeltes svar udligner hinanden når man tager 

En epidemi er således ikke blot 
et sundhedsfagligt anliggende. 

Borgernes adfærd er afgørende, 
og dermed bliver en epidemi 
også et samfundsfagligt og 

humanistisk anliggende 

Ved hjælp af data fra 
mobiltelefoner høster vi 
løbende data om folks 
bevægelser rundt omkring 
i samfund.

Lyt til podcasten
Efter corona – syndfloden

Carlsbergfondet
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LONE SIMONSEN 
Professor, ph.d., Institut for 
Naturvidenskab og Miljø, 
Roskilde Universitet

Har modtaget en 
Semper Ardens-bevilling 
til forskningsprojektet 
PandemiX - A Quantitative 
study of historical and 
contemporary pandemics

At forstå COVID-19 og fremtidens Disease 
X i lyset af historiske pandemier

Hvor dødelig er COVID-19 pandemien? Hvad er effekten teoretisk af ”super 
spreader events” på spredning og kontrol? Hvad er konsekvensen af forskellige 
kontrolstrategier fra et epidemisk synspunkt? Hvordan ender COVID-19 
pandemien? Hvad er den post-pandemiske dynamik efter flokimmunitet?  
Har vi observeret en coronavirus-pandemi historisk? Dette og meget mere 
sætter professor Lone Simonsen fokus på i Semper Ardens-projektet ”PandemiX”. 

Foto: Mathew James Harrison,  
Unsplash
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At måle dødeligheden af en respiratorisk virus er kompliceret 
i begyndelsen af epidemien fordi der er en ukendt forsinkelse 
på dødsfald i forhold til sygelighed, og fordi ”mørketallet” 
er ukendt pga. at mange er asymptomatiske eller lidt syge.  
Det hjælper heller ikke at dødsårsagen ofte angives som 
en underliggende kronisk sygdom, og at ikke alle COVID-19 
syge/døde bliver testet for en aktiv infektion. Derfor bruger 
man senere i epidemien statistiske modeller til at måle 
”overdødeligheden” i befolkningen over et basisniveau. For 
de historiske influenzapandemier i 1918, 1957, 1968 og 2009 
var der et skift i retningen af yngre dødelighed i forhold til 
sæsoninfluenza og en variation i antal døde verden over 
mellem katastrofalt (1918 Spanske Syge; 20-50M døde) og 
lavt (2009 ”svineinfluenza”; 0,5M døde). Men i begge disse 
pandemier skete 95% dødsfald i aldersgruppen under 65 år 
fordi de ældre havde beskyttende antistoffer fra lignende vira i 
barndommen. I midten lå de moderate 1957- og 1968-pandemier 
med moderat aldersmæssig forskydning (Miller NEJM 2009).  

COVID-19 – en helt ny slags pandemi
COVID-19-pandemien – den første coronavirus-pandemi – har 
en unik ”signatur”, som vi arbejder på at kortlægge. Vi ser 
intet tegn på yngre aldersgrupper med overdødelighed; det er 

de ældre som dør, især de allerældste. Kun ~3% af COVID-19 
døde er under 65 år. Vi har sammen med kolleger i USA 
modelleret overdødelighedsdata fra USA, og Washington Post 
bringer opdaterede data hver uge (Weinberger 2020). Vi har 
set på europæiske data fra det unikke ugentlige EuroMoMo 
overvågningssystem; men da dødelighed kun er præsenteret 
relativt, kan vi ikke bruge modellen på disse data. Vi kan dog 
se at visse lande allerede nu har en ekstrem høj dødelighed 
i forhold til sæsoninfluenza. 

Hvorfor forårsagede SARS-CoV-2 en pandemi når 
SARS-CoV blev stoppet i 2003?
SARS-CoV-2 er nært beslægtet med SARS-CoV, og begge har 
et spredningspotentiale (Ro=2,5) der er lige så stort som   

SARS-CoV-2 er 
nært beslægtet med 

SARS-CoV

Lyt til podcasts
Spreder selv WHO unødig panik?

Lone Frank og Lone Simonsen  
gør corona-status

Carlsbergfondet
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 1918-influenzapandemien, som spredtes globalt på få  
måneder. Hvad gjorde så at SARS blev udraderet i 2003, 
og at COVID-19 pandemien kan kontrolleres effektivt med 
social distancering og karantæne?  Vi ser på flere faktorer, 
inklusive SARS-CoV-2’s evne til at sprede sig under radaren, 
idet mange har milde symptomer eller er asymptomatiske 
og ikke søger læge. Men vi ser også matematisk på effekten 
af ”superspredere”, dvs. et mindretal af smittede som smitter 
10-50 gange så effektivt som andre. I en oversigtsartikel 
har vi sammenlignet SARS og COVID-19 med 1918- og 
2009-pandemierne (Petersen et al, Lancet Infectious Diseases 
i trykken).  

Pandemi-responset har været drakonisk  
– og ekstremt effektivt
I Danmark og andre europæiske lande har frygten for 
en ukontrolleret COVID-19-pandemi ført til drakoniske 

2 måneder efter  
1. oplukning så vi 
ikke tegn på en 
egentlig øgning i 

spredning

kontrolmetoder, som karantæner og grænselukninger, hvilket 
vi ikke har brugt siden pesten. ”Den Grønne Bølge”-strategien 
går ud på at nedbringe smitten således at hospitalerne ikke 
overbelastes, mens immuniteten bygges op i populationen. 
Nedlukning af Danmark har været fantastisk effektiv; 2 
måneder efter 1. oplukning så vi ikke tegn på en egentlig 
øgning i spredning. Epidemien gik nærmest i stå, efter en 
nedgang fra ~100 til ~10 daglige indlæggelser med under 50 
intensivsenge i brug. Fra serologistudier af bloddonorer ved 
vi også at kun få har været smittede og måske immune. 

Men oplukning af samfundet var nødvendig. Vi modellerede 
alternative scenarier hvor man overgik fra ”Den Grønne 
Bølge” til at holde smittetrykket tæt på nul med tests og 
kontaktsporing til at fjerne smittekæder og dermed opnå 
betydelige frihedsgrader til oplukning af samfundet (Videnskab.
dk 2020). Der er stadig lang udsigt til en effektiv vaccine på 
den lange bane (1-2 år i det mest optimistiske scenarie), og 
flokimmunitet er også 1-2 år væk.  

STAY CURIOUS
Pandemier på 
matematisk formel 
(produceret i april 2020)
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Fortidens ris og global 
fødevaresikkerhed 
En forskningsgruppe ledet af professor Eske Willerslev er i samarbejde 
med forskere fra Carlsberg Laboratorium, Cambridge University, Chinese 
Academy of Sciences og Beijing Genomics Institute i gang med at kortlægge 
arvemassen hos fortidens domesticerede rissorter og vilde ris for at 
forstå hvordan ris har udviklet modstandsdygtighed over for sygdomme 
og ændringer i miljøet. Det er viden som kan bruges til at håndtere 
udfordringerne med fødevaresikkerhed i en verden under forandring.

ESKE WILLERSLEV
Professor, ph.d., Section for 
Geogenetics, Københavns Uni-
versitet

Har modtaget en Semper  
Ardens-bevilling til forsknings-
projektet Uncovering the 
genetics of rice resilience to 
environmental stressors: An 
ancient genomics approach

Rismarker i 
Yangtzeregionen i Kina

Foto: Yucheng Wang
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Ris er en basisfødevare for mere end halvdelen af verdens 
befolkning, hvilket gør det til en af de vigtigste afgrøder, i dag 
såvel som i fremtiden. Det internationale Risforskningsinstitut 
har for nylig anslået at risproduktionen skal stige med 25 
procent over de næste 25 år for at imødekomme den globale 
efterspørgsel på korn. De igangværende klimaforandringer er 
imidlertid en stor udfordring for at nå dette mål. Beregninger 
viser at det globale udbytte af ris vil falde med 3,2% for hver grad 
gennemsnitstemperaturen stiger. Endnu mere bekymrende er 
den forventede stigning i hyppigheden af ekstremt vejr (tørke, 
oversvømmelser) og sygdomsudbrud, hvilket kan reducere 
regionale risudbytter med mere end 50%.

Genmodificering, dvs. introduktion af nye genvarianter i 
eksisterende sorter, er en vigtig strategi til forbedring af 
rissorternes modstandsdygtighed over for stigende miljø- 
og klimaforandringer og sygdomme. Mens indsættelse af 
genvarianter fra vilde ris i domesticerede sorter der bruges til 
fødevareproduktion, er en veletableret praksis, er muligheden 
for at genindsætte 'mistede' genvarianter fra uddøde rissorter 
ikke udforsket. Mennesket har dyrket og forædlet ris igennem de 
seneste 10.000 år. Gennem de gradvise domesticeringsprocesser 
har nutidige rissorter mistet meget af den oprindelige variation 
i arvemassen som man kan finde i fortidens rissorter. Det er 

derfor sandsynligt at fortidens rissorter havde genvarianter 
der ikke længere findes, men som har sikret at ris, som art, har 
kunne tilpasse sig under tidligere tiders ændringer i klimaet 
og diverse sygdomme. Formålet med forskningsprojektet om 
forhistoriske rissorter er at identificere nyttige genvarianter 
der er gået tabt, og ved hjælp af avancerede genteknologiske 
metoder at genindføre dem i moderne rissorter (se Figur 1).

Brug af eDNA til kortlægning af arvemassen hos 
fortidens ris
Det første skridt til identificering af nyttige, men ”tabte” 
genvarianter i forhistoriske rissorter og vilde arter er at 
rekonstruere deres arvemasse og spore de genetiske ændringer 
der er sket som reaktion på forskellige selektionstryk over 
tid. Studiet benytter sig af en vigtig opdagelse som jeg gjorde 
tilbage i 2003, nemlig at DNA fra fortidens planter og dyr 
kan spores og oprenses fra permafrost og forskellige former 
for aflejringer. DNA der oprenses fra en aflejring, kaldes 
“environmental DNA” (eDNA). Studiet her er baseret på eDNA 
fra søsedimenter samt DNA bevaret i fossiliserede pollenkorn. 
Med denne tilgang kan arvemassen, fra både fortidens rissorter 
og vilde ris samt fra de sygdomme som disse risplanter havde, 
kortlægges og bruges til at rekonstruere f.eks. sygdommes 
indflydelse på fortidens rispopulationer.

Beregninger viser at det 
globale udbytte af ris vil 
falde med 3,2% for hver grad 
gennemsnitstemperaturen stiger.

Formålet med 
forskningsprojektet 

om forhistoriske 
rissorter er at 

identificere nyttige 
genvarianter der 

er gået tabt, og ved 
hjælp af avancerede 

genteknologiske 
metoder at genindføre 

dem i moderne 
rissorter
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Søsedimenter som kilde til opsporing af DNA fra 
fortidens risplanter
Søsedimenter er rige på pollen og eDNA fra det omgivende 
opland og giver samtidig mulighed for at foretage pålidelig 
tidsbestemmelse af artssammensætningen. I samarbejde med 
arkæobotaniske specialister og geologer har vi identificeret 
en række søer i Yangtze-regionen i Kina, der dækker centrale 
områder hvor der har være dyrket ris i de sidste 10.000 år. 
Borekerner fra søsedimenterne indsamles fra søerne ved 
hjælp af specialiseret boreudstyr (se side 36).

Kan egenskaber hos fortidens ris bruges til 
forbedring af nutidige rissorter?
Grundstenen til en organismes egenskaber bestemmes af 
sammensætningen af genvarianter i arvemassen. Når gen-
varianter under selektion pga. sygdomme eller miljøtilpasning  

eDNA og Pollen DNA 
Environmental DNA (eDNA) er små brudstykker 
af DNA fra fortidens levende organismer 
der er bevaret i forskellige aflejringer, 
herunder søsedimenter, huleaflejringer, 
marinesedimenter, iskerner osv. Jeg har 
tidligere påvist at DNA fra højere planter og 
dyr der levede for årtusinder siden, er bevaret 
og kan oprenses direkte fra sedimentprøver. 
Fremgangsmåden er siden blevet forfinet 
så alt DNA der er til stede i en prøve, kan 
oprenses. Dermed kan alle arter (planter, 
dyr, svampe, mikrober) der har levet på det 
pågældende sted og tidspunkt, identificeres 
og give forståelse af hvordan økosystemet så 
ud. Foruden brudstykker af DNA fra fortidens 
flora og fauna indeholder sedimentprøverne 
også en række mikrofossiler, såsom pollen, 
kiselalger, svampe- og bakteriesporer, der 
også indeholder DNA. Fordelen ved disse 
mikrofossiler er at de tillader rekonstruktion af 
individuelle genomer (i modsætning til eDNA).

DNA fra fortidens 
planter og dyr kan 
spores og oprenses 
fra permafrost og 
forskellige former  

for aflejringer

Forskning i ældgamle 
risgener. 
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 er kortlagt, vil et udsnit af disse blive undersøgt for hvilke 
egenskaber de påvirker. De udvalgte genvarianter indsættes 
i moderne rissorter ved hjælp af redigering af arvemassen 
med CRISPR/Cas9-teknologien. De modificerede planter 
testes derefter for modstandsdygtighed over for sygdomme, 
vandmangel og effekten på udbyttet for at finde de genvarianter 
der faktisk giver bedre sygdomsresistens, tørkeresistens, 
forøger udbyttet osv.

Resultaterne fra studiet kan forhåbentlig pege på løsninger der 
kan øge rissorters modstandsdygtighed over for klimaforandringer 
og sygdomme, og samtidig imødekomme de stigende krav om 
merudbytte som den globale befolkningstilvækst stiller os over for. 
Derudover vil studiet også kunne fastslå om risens egne genetiske 
strategier i fortiden til bekæmpelse af skadedyr og sygdomme 
kan hjælpe os med at mindske vores nuværende afhængighed 
af pesticider der ofte truer andre organismer i økosystemet, 
herunder menneskelige forbrugere. Studiet vil også frembringe 
en række nye metoder til at undersøge selektionsprocesser ved 
hjælp af eDNA og pollen-DNA-data ¬ metoder der i princippet er 
universelle og kan bruges til studier i andre plante- og dyrearter. 
Dette er en helt ny tilgang til at bevare og styrke den genetiske 
mangfoldighed af vigtige afgrøder. 

Søkerner. Forskellige lag af 
søsedimentet bliver indsamlet 
i 3 meter lange stykker 
med et specialbor der er 
forankret på en platform 
og kræver betjening af 2-4 
personer. Prøverne forsegles 
med aluminiumfolie og 
plastikbeholdere inden de 
transporteres til lagerfaciliteter 
hvor de opbevares ved 4°C 
inden de analyseres.

Foto: Yucheng Wang

Lyt til podcasten
DNA - fra folkevandringer 
til psykiske sygdomme 
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A

B

Figur 1 
Skematisk illustration af 
principper, arbejdsgange 
og formål med det 
forhistoriske risprojekt: 
(A) prøveindsamling og 
frembringelse af data og (B) 
bioinformatisk analyse af 
DNA-data, og ændringerne 
som ris har gennemgået 
over tid.

Figur: Ana Prohaska 
Design: Kontrapunkt
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RUBINA RAJA 
Professor, dr.phil. (oxon) 
Institut for Kultur og 
Samfund, Aarhus  
Universitet

Har modtaget bevilling 
til det særlige forsknings-
projekt Palmyra Portræt  
Projektet 

Palmyrenske gravportrætter mellem 
korpus, konflikt og kunstmarked 
Palmyra Portræt Projektet har siden 2012 indsamlet og studeret ca. 
4000 gravportrætter fra Palmyra. Det er verdens største gruppe antikke 
gravportrætter fra ét sted og en unik arkæologisk og kunsthistorisk 
materialegruppe. Ødelæggelserne efter borgerkrigen i Syrien gør projektet 
vigtigere end nogen sinde. 

En ny 3D-rekonstruktion 
af Hairans grav baseret på 
information fra Palmyra 
Portræt Projektet.

Foto: Scott McAvoy og Rubina Raja

Lyt til podcasten
Palmyras storhed og fald
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Gravportrætterne fra Palmyra, den berømte oaseby i den 
syriske ørken, udgør den største gruppe portrætter af afdøde 
individer fra ét sted i den antikke verden, hvilket gør materialet 
centralt for den klassiske arkæologi og kunsthistorien. Den 
største samling af disse portrætter uden for Syrien findes på 
Ny Carlsberg Glyptotek – primært indkøbt af Carl Jacobsen 
og i mindre grad Johannes Elith Østrup (i det sene 19. årh.) 
og Harald Ingholt (i det tidlige 20. årh.). Sidstnævnte udførte 
arkæologisk feltarbejde i Palmyra omhandlende stedets mange 
hundrede underjordiske grave. Kombinationen af at ville 
indsamle og studere disse portrætter samt udforske den lange 
danske forskningsinteresse i Palmyra lagde grunden til Palmyra 
Portræt Projektet. Da krigen i Syrien eskalerede, blev Palmyra 
udsat for ekstensiv ødelæggelse og plyndring, og arkæologiske 
genstande blev eksporteret til det internationale kunstmarked. 
Det blev derfor ligeledes nødvendigt for projektet at forholde 
sig til den omfangsrige diskussion af kulturarvsbeskyttelse.   

De døde palmyrenere – en spejling af Palmyras 
samfundsværdier i romertiden
Ud over at give os et uovertruffent overblik over hvorledes 
tidens moder og trends udviklede sig hen over 300 år, er de 
palmyrenske gravportrætter en direkte spejling af samfundselitens 
værdier. Vi kan se hvordan familier fremstillede deres afdøde 
familiemedlemmer – som gode og stærke fædre, dydige og 
smukke mødre, uskyldige og legende børn samt rige og vigtige 
bedste- og oldeforældre. Intet var overladt til tilfældighederne 
i de palmyrenske portrætter, der alle var udført i den lokale 
kalksten og indimellem bærer farvespor der giver os indblik i 
den rigdom som portrætterne var udtryk for. Gravportrætterne 
skal ses som pendant til de talrige statuer i det offentlige rum, 
hvoraf kun få har overlevet til i dag, men som vi kender fra 
indskrifterne der var opsat på søjletromlerne langs Palmyras 
centrale gader. Statuer af mændene fyldte mest da Palmyra 
var et patriarkalsk samfund baseret på storfamilier med et 
mandligt overhoved. Dog ved vi at vigtige kvinder også fik 
opstillet statuer, og at der eksisterede børnestatuer; blandt 
andre fik Zenobia – Palmyras leder i nogle få år og grunden til 
byens fald i 272 e.v.t. – opstillet æresstatuer i det offentlige rum.

Palmyra Portræt Projektets korpus
For at studere portrætterne så systematisk som muligt og 
gøre korpusset offentligt tilgængeligt blev der udviklet en 
portrætdatabase. Der er p.t. samlet nærved 4000 portrætter, 
langt flere end man vidste eksisterede. Det er muligt at studere 
disse i detaljer samt at forske i deres samlingshistorie igennem 
databasen. Dertil er databasen korreleret til information 
omkring portrætternes in situ-situationer i gravene, herunder   

Databasen, der 
gøres tilgængelig 
online, kommer til 

at udgøre en central 
ressource både 
i forsknings- og 

formidlingsverdenen 
og bliver et vigtigt 
redskab i forhold 

til at studere 
samlingshistorie  
og proveniens

STAY CURIOUS
Palmyra og antikkens 
sociale medie
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Skønheden fra Palmyra udgravet 
under Harald Ingholts kampagne 
i Palmyra i 1928 og indkøbt 
til Ny Carlsberg Glyptoteks 
samling med midler fra Rask 
Ørsted Fondet. 

Foto: Palmyra Portræt Projektet med 
tilladelse fra Ny Carlsberg Glyptotek

 de ca. 40 grave som Ingholt udgravede. Dette har gjort 
databasen til et centralt forskningsredskab, og igennem 
arbejdet med portrætterne og Ingholts udgravningsbeskrivelser 
har det været muligt at lave nye, digitale rekonstruktioner af 
oprindelige gravkamre. Også i forbindelse med den illegale 
kulturarvshandel, som er eskaleret under krigen, er databasen 

blevet et vigtigt redskab. Projektet har derfor opnået status 
som samarbejdspartner med talrige forskningsinstitutioner og 
kulturarvsorganisationer verden over og har formået at krydse 
faggrænser ved at holde fokus på detaljerne og vigtigheden af 
at indhente og validere information om hvert eneste portræt 
i databasen.

Vejen til Palmyra igennem Danmark – en 
særudstilling på Ny Carlsberg Glyptotek
Den første samling projektet studerede, var Ny Carlsberg 
Glyptoteks Palmyrasamling. I 2019 kulminerede samarbejdet 
mellem projektet og museet i en særudstilling, som blev kurateret 
af museumsinspektør Anne Marie Nielsen og Rubina Raja og 
involverede en række andre fagligheder, såsom udstillings- og 
lyddesign. Udstillingen modtog flotte anmeldelser i ind- og 
udland på grund af det høje faglige niveau og den professionelle 
museologiske indsats og er et udtryk for hvorledes forskning 
og formidling kan gå hånd i hånd.
 
Palmyrenske gravportrætter mellem korpus, 
konflikt og kunstmarked
Projektet forbereder lige nu korpusset til publikation, både i trykt 
og open access-form. Databasen, der gøres tilgængelig online, 
kommer til at udgøre en central ressource både i forsknings- og 
formidlingsverdenen og bliver et vigtigt redskab i forhold til at 
studere samlingshistorie og proveniens. Korpuspublikationen 
vil udgøre et standardværk der understreger den klassisk 
arkæologiske portrætforsknings vigtighed inden for de 
humanistiske videnskaber. 

Gravportrætterne 
fra Palmyra, den 
berømte oaseby i 
den syriske ørken, 
udgør den største 
gruppe portrætter 
af afdøde individer 

fra ét sted i den 
antikke verden

Carlsbergfondet Årsskrift 2020       



/ 41

10

11

8

12

9

13

14

15

16

7

6

5

2

3

4

1

“

”

Skitse af Hairans grav af 
Harald Ingholt. Dagbogsside 
fra en af Harald Ingholts 
udgravningsdagbøger. 

Palmyra Portræt Projektet med  
tilladelse fra Ny Carlsberg Glyptotek

Palmyra Portræt Projektet har resulteret i flere end 
100 publikationer. Det færdige korpus forberedes til 
udgivelse i 2021 og bliver en omfattende oversigt over 
de ca. 4000 gravportrætter fra Palmyra. Projektet 
har ændret markant på vores viden om tradition 
og innovation – både i Palmyra og i den antikke 
verden generelt – og bidraget med viden omkring 
økonomiske systemer, produktionsøkonomi, social 
status, kønsbalance i samfundet, religion og demografi. 

I forbindelse med særudstillingen Vejen til Palmyra 
udgav Rubina Raja et nyt samlingskatalog over de 
palmyrenske genstande på Ny Carlsberg Glyptotek 
og redigerede sammen med Anne Marie Nielsen et 
udstillingskatalog. I Carlsbergfondets årsskrift 2016 
skrev Rubina Raja om den danske Palmyraforsknings 
historie, og i 2019 udgav Rubina Raja sammen med Eva 
Mortensen Store Danske Arkæologer; bogen inkluderer 
bl.a. et kapitel om Harald Ingholt og beskriver flere 
danske projekter støttet af Carlsbergfondet.

Projektet kan følges på: 
www.projects.au.dk/palmyraportrait 

Der er p.t. samlet 
nærved 4000 

portrætter, langt 
flere end man vidste 
eksisterede. Det er 
muligt at studere 

disse i detaljer samt 
at forske i deres 
samlingshistorie 

igennem databasen

Carlsbergfondet
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TOM GILBERT 
Professor, D.Phil, Section 
for Evolutionary Genomics, 
Københavns Universitet

Har modtaget en Semper 
Ardens-bevilling til forsk-
ningsprojektet The popula-
tion genomic consequen-
ces of the second plague 
pandemic

Er der en genetisk årsag til, at nogle 
mennesker overlevede pesten?
Vores forhold til de patogener, dvs. de sygdomsfremkaldende organismer 
hvis epidemier har formet det menneskelige samfund, har ændret sig 
gennem tiden. Professor Tom Gilbert og hans forskningskolleger er i gang 
med at undersøge den rolle som menneskets genetiske variation spiller i 
processen. Deres udgangspunkt er den anden pestpandemi.

I det meste af fortiden levede mennesker i små, isolerede jæger-
samlergrupper, som aldrig opholdt sig længe på samme sted. 
For omkring 10.000 år siden skete der imidlertid en ændring. 
Den tekniske revolution betød at mennesker begyndte at leve 
i sedentære landbrugssamfund hvor de første permanente 
bosættelser blev skabt. Denne overgang, den såkaldte neolitiske 
revolution, havde en enorm indvirkning på menneskeheden, 
f.eks. steg både befolkningsstørrelsen og -tætheden mangefold. 
Det ændrede menneskenes måde at leve på, hvordan de 
indrettede og styrede deres samfund samt hvordan de udførte 
de opgaver der var nødvendige for at leve på denne måde, 
det være sig teknologiske udviklinger til landbrug, byggeri eller 
krigsførelse. Men overgangen var ikke uden omkostninger. De 
direkte følger var bl.a. slaveri, økonomisk ulighed, konflikter 
og folkemord mens livet i store, tæt forbundne populationer 
fik indirekte følger som f.eks. ændrede sygdomsudfordringer. 
Af særlig relevans for dette Semper Ardens-projekt, "Den 

anden pestpandemis virkninger på befolkningers genom", er 
stigningen i epidemier og pandemier af smitsomme sygdomme.

Sygdomsepidemier
En epidemi er en samtidig omfattende forekomst af en smitsom 
sygdom i et samfund, hvorimod en pandemi forekommer når den 
geografiske spredning bliver endnu større. Befolkningsstørrelse 
er en kritisk forudsætning for begge idet de der overlever 
infektionen, ofte udvikler immunitet mod fremtidig infektion. 
Der skal derfor være et tilstrækkeligt antal ikkesmittede 
mennesker i befolkningen til at smittekæderne kan fortsætte. 
Hvis der ikke er det, uddør patogenet ganske enkelt. Mange er 
i dag bekendt med disse termer som følge af covid-19-krisen, 
men der er ikke noget usædvanligt ved epidemier og pandemier. 
Hvert år cirkulerer der i hele verden influenza A-virus, som gør 
hundrede af millioner mennesker uarbejdsdygtige og dræber 
i titusind- eller hundredtusindvis.  

En epidemi er en samtidig 
omfattende forekomst 
af en smitsom sygdom i 
et samfund, hvorimod en 
pandemi forekommer når den 
geografiske spredning bliver 
endnu større.
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Hvert år cirkulerer der i hele 
verden influenza A-virus, som 

gør hundrede af millioner 
mennesker uarbejdsdygtige 
og dræber i titusind- eller 

hundredtusindvis 

En af de mest kendte 
pandemier i menneskehedens 
skrevne historie er den vi 
har fokus på, nemlig den 
anden pestpandemi, som blev 
forårsaget af bakterien Yersinia 
pestis, og som spredte sig fra 
Østasien til Europa i 1348, hvor 
den i flere omgange raserede 
befolkningerne igennem 300 år 
med en formodet dødelighed på 
over 50% i visse byer.

 Heldigvis findes der effektive vacciner mod influenza A 
der kan reducere antallet af smittede (smittehastigheden 
nedsættes), så samfundet kan fungere på trods af epidemien. 
Før de moderne medicinske behandlinger kom til, var antallet 
af døde i forbindelse med pandemier naturligvis ekstremt 
højt. En af de mest kendte pandemier i menneskehedens 
skrevne historie er den vi har fokus på, nemlig den anden 
pestpandemi, som blev forårsaget af bakterien Yersinia pestis, 
og som spredte sig fra Østasien til Europa i 1348, hvor den i 
flere omgange raserede befolkningerne igennem 300 år med en 
formodet dødelighed på over 50% i visse byer. Hvis vi derimod 
ser på antal smittede alene, er der kun få, hvis overhovedet 
nogen, patogengrupper der medfører flere infektioner hvert 
år end de helt almindelige forkølelsesvira. Det vurderes at 
et gennemsnitligt børnehavebarn bliver forkølet mindst seks 
gange hvert år. Selvom der ikke findes nogen effektiv vaccine, 
er forkølelser i modsætning til pest og influenza sjældent 
dødelige. Det rejser et fundamentalt spørgsmål: hvorfor? 

Menneskets og patogenernes coevolution
Ifølge evolutionsteorien kan der være flere svar på dette 
spørgsmål. For eksempel skal et patogen kunne sprede sig 
effektivt for at fortsætte med at eksistere. Hvis patogenet slår 
sin vært ihjel for hurtigt, nedsætter det sine chancer for at 
spredes. Der må således ske en udvælgelse hos patogenet for 
at det kan nedsætte sin dødelighed, og der findes klar evidens 
fra mange patogener for at dette rent faktisk sker. Imidlertid 
er patogenet ikke den eneste aktør i dette spil, for værten kan 
også være genstand for en skarp udvælgelse med henblik på 
at bekæmpe sygdommen. Kort sagt har enhver vært der er 

genetisk disponeret for at kunne bekæmpe patogenet mere 
effektivt, en umiddelbar evolutionsmæssig fordel, især hvis 
forskellen står mellem hvorvidt værten overlever eller ej. Vores 
projekt er centreret omkring denne spændende hypotese, men 
det er svært at opnå direkte evidens for dette hos mennesker 
da udvælgelsen typisk sker over mange generationer for at 
kunne efterlade et tydeligt spor i befolkningen. Men hvordan 
kan vi undersøge virkningen af et patogen over en så lang 
tidsperiode?

Et genetisk grundlag for overlevelse?
Løsningen er at se bort fra nutiden og dykke direkte ned i fortiden. 
Og det er lige netop styrken ved disciplinen ”palæogenomics”, 
som vores projekt tager udgangspunkt i. Nærmere bestemt 
trækker vi på Skandinaviens bemærkelsesværdigt store mængde 
af rester af menneskeskeletter og udvælger især prøver af  
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Ved hjælp af DNA i tænder 
kan vores forskerhold 
rekonstruere ikke bare det 
menneskelige genom, men 
ofte også de patogener den 
afdøde var inficeret med på 
dødstidspunktet.

Foto: Anna Fotakis 

  mennesketænder fra samlinger der indeholder materiale 
som opfylder en række væsentlige kriterier. Der skal f.eks. være 
et stort antal velbevarede prøver fra enkeltstående geografiske 
lokaliteter (f.eks. København, Lund og Trondheim). Derudover 
skal der inden for hvert sted findes prøver der pålideligt kan 
dateres til både før og efter pandemien. Når vi har prøverne, 
udtrækker vi det fragmenterede DNA der er bevaret i tænderne, 
i vores dedikerede, sterile laboratorier på GLOBE Institute, og 
ved hjælp af Illumina-sekventeringsteknikker sekventerer vi 
dette DNA. 

Sekventeringsdataene indgår derefter i to hovedanalyser 
som opfylder vores overordnede målsætninger, nemlig at 
beskrive hvordan vores genom ændrede sig som følge af 
pestpandemien, søge evidens for at der var en genetisk årsag 
til overlevelse, og afdække hvilke gener i genomet der lå til 
grund for denne egenskab. Med henblik på dette lader vi først 
computeren sammenligne sekvenserne med de menneskelige 
referencegenomsekvenser for at identificere specifikke 
nukleotidpositioner som er forskellige for hvert fortidsmenneske. 
Derefter bruger vi en lignende fremgangsmåde til at identificere 
de epigenetiske ændringer (som f.eks. metylerede cytosiner) i 
prøverne. Disse kan faktisk fortælle os ikke bare hvilke gener 
der er til stede, men også hvilke gener der kan have været 
aktive i det pågældende menneske før det døde. Begge datasæt 
danner derefter grundlag for vores selektionsanalyser. Vi leder 
grundlæggende efter specifikke varianter (konventionelle eller 
epigenetiske) som findes med lav forekomst i skeletprøverne 
før pandemien og med høj forekomst efter pandemien (eller 
omvendt). Selv om ændringer i forekomsten kan være tegn   

I hver opbevaringsboks 
ligger der omhyggeligt 
dokumenterede menneskelige 
rester, en sand skattekiste for 
forskere der studerer tidligere 
tiders genom.

Foto: Anna Fotakis
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  på at der fandt en selektion sted på disse varianter som 
følge af pesten, kan andre faktorer (f.eks. hurtige fald eller 
stigninger i befolkningstal) imidlertid give lignende signaler. 
Heldigvis kan vi drage nytte af computersimuleringer til at 
holde disse adskilt, og vi kan til dette formål benytte os af 
den kraftige danske supercomputer Computerome 2.0. I sidste 
ende bliver resultatet af vores analyser en liste over mulige 
genetiske forandringer der klart ændrede forekomst i løbet af 
den periode pandemien varede. Vi kan anvende disse data til at 
sammenligne konvergerende signaler på de enkelte geografiske 
lokaliteter samt til at identificere deres formodede funktionelle 
rolle ved hjælp af referencedatabaser. Her forventer vi f.eks. 
at mutationer der er relateret til immunsystemet, måske er 
særligt almindelige, og hvis det er tilfældet, vil det give stærk 
evidens for at nogle mennesker ganske enkelt var mere 
resistente over for infektionen og dermed har flere nulevende 
efterkommere.

Mange europæiske byer 
har omfattende samlinger 
af menneskeskeletter 
– ofte opbevaret i store 
lagerbygninger som f.eks. her 
på NTNU Videnskabsmuseet i 
Trondheim, Norge.

Foto: Åshild Vågene 
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REBECCA ADLER-NISSEN
Professor, ph.d., Institut for 
Statskundskab, Københavns 
Universitet

Har modtaget bevilling til  
det særlige forskningsprojekt 
Digital Disinformation

Hvordan spredes digital 
misinformation?
Misinformation er ikke kun et sikkerhedsproblem, men påvirker debatter 
om sundhed, klima, energi og kultur. Forskningsprojektet ”Digital 
Disinformation” undersøger omfanget og effekterne af misinformation 
og bidrager til forståelsen af et politisk følsomt fænomen.

Den amerikanske præsident 
Donald Trump advarer 
om dommedagsprofeter i 
klimadebatten på World 
Economic Forum i 2020. 

Foto: EU, 2020.  
EC - Audiovisual Service

Foto: Colourbox
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I USA døde en mand, og hans kone blev alvorligt syg efter 
at de have indtaget klorokinfosfat, som de havde forstået 
på Præsident Donald Trump kunne beskytte dem mod 
at blive smittet mod coronavirus. Og i Storbritannien og 
Nederlandene er 5G-master blevet brændt af på baggrund 
af en konspirationsteori om at den kinesiske storby Wuhan 
fik coronavirus fordi byen for nyligt har rullet 5G-netværk ud. 
Allerede i slutningen af januar 2020 advarede WHO om at en 
af de største globale trusler imod håndteringen af Covid-19 
var misinformation.

Men hvad er misinformation? Hvordan spredes misinformation, 
hvornår gøres det strategisk - og bliver til disinformation? 
Hvor stort er omfanget, og hvad er konsekvenserne ? Det 
er de centrale spørgsmål for forskningsprojektet ”Digital 
Disinformation”. Siden den amerikanske valgkamp i 2016 har 
historier om den bevidste spredning af falske nyheder været 
heftigt debatteret og genstand for stor videnskabelig interesse. 
Efter Covid-19 blev opdaget i november 2019 er interessen 
steget markant, illustreret i Figur 1.

Hvordan måler vi misinformation?
Vi ved overraskende lidt om digital misinformation af 
flere grunde. Én udfordring er at det er svært at isolere 
eksponering: Misinformation spredes i massemedier og 
sociale medier og mund-til-mund. Mange forskere anvender 
surveys, altså selvrapportering, men det er en upræcis metode. 
En anden tilgang er at få en gruppe borgere til frivilligt 
at få målt deres internetforbrug, men ud over etiske og 
praktiske udfordringer er der andre metodiske faldgruber:   

Allerede i 
slutningen af 
januar 2020 

advarede WHO om 
at en af de største 

globale trusler 
imod håndteringen 

af Covid-19 var 
misinformation

Typer af information

Misinformation betegner ukorrekt eller upræcis 
information, men siger ikke noget om en afsenders 
eventuelle intention bag eller motivation for at producere 
og udbrede denne.

Disinformation derimod adskiller sig fra misinformation 
ved ikke blot at være ukorrekt information, men 
intentionelt ukorrekt information, der netop er produceret 
med henblik på at mislede, bedrage eller forvirre andre. 
Det problematiske ved disinformation er, at det ikke 
bare skyldes et uheld eller en ærlig fejl, men et bevidst 
ønske om at vildlede.

Fake news eller på dansk ”falske nyheder” deler med 
disinformation det kendetegn, at den med overlæg 
er ukorrekt eller vildledende. Det særlige ved falske 
nyheder er dog, at denne type disinformation foregiver 
at være journalistik.

Rebecca Adler-Nissen, Frederik Hjorth og  
Yevgeniy Golovchenko: Digital misinformation: 
Hvordan virker det egentlig? 

Puzzle piece, Political Ideas and Analysis, Institut  
for Statskundskab, Københavns Universitet
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præcis. Eksempelvis valgte vi at fokusere på nedskydningen 
af passagerflyet MH17 over det østlige Ukraine i 2014, hvor et 
hollandsk-ledet internationalt undersøgelseshold konkluderede 
at det var russiskstøttede separatister der stod bag (og f.eks. 
ikke Mossad, CIA eller den ukrainske hær, som det blev påstået 
af nogle på sociale medier).

Metodisk trækker vores gruppe på en række forskellige 
discipliner, bl.a. politisk psykologi, sprogteknologi, datalogi 
og sociologi. Vi anvender bl.a. machine learning og natural 
language processering på sociale mediedata (f.eks. tweets) for 
at finde mønstre. Vi anvender også sociale netværksanalyser 
til at kortlægge spredningen af misinformation og identificere 
superspredere. Endelig benytter vi os af eksperimenter, 
interviews og deltagerobservationer.  Blot fordi man klikker forbi en hjemmeside, er man så reelt 

påvirket af misinformationen, eller er det blot støj? 

En anden udfordring er definitionen af misinformation. De fleste 
forskere benytter faktatjek-organisationer som kategoriserer 
hjemmesider og nyhedskanaler der spreder misinformation. 
Problemet er at ikke alt hvad der står på disse hjemmesider, 
reelt er misinformation. Dermed risikerer man at overvurdere 
mængden af misinformation. Der er naturligvis i virkelighedens 
verden en stor gråzone af information som ikke direkte er 
misinformation, men heller ikke det modsatte.

Vi har i vores forskningsgruppe derfor valgt en mere forsigtig 
strategi. Vores forskning tager udgangspunkt i konkrete historier 
hvor vi rent faktisk ved at der er tale om misinformation. Vores 
tilgang er mere tidskrævende, men til gengæld er den mere 

STAY CURIOUS
Rebecca Adler-Nissen 
forsker også i digitalt 
diplomati

Blot fordi man klikker 
forbi en hjemmeside, er 
man så reelt påvirket af 

misinformationen, eller er 
det blot støj? 
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Misinformation rammer bestemte 
befolkningsgrupper
Vores forskning viser at alle borgere ikke er lige eksponerede 
for misinformation. Vi har f.eks. undersøgt hvad der 
karakteriserer gruppen af mennesker der blev eksponeret 
for pro-Kreml misinformation på Twitter i forbindelse med 
MH17-styrtet over Ukraine. Materialet bag undersøgelsen 
bygger på over 8.000 Twitter-konti der alle tweetede om 
flystyrtet i 2014, og data om deres mere end 12,5 mio. følgere. 
Studiet fokuserer på amerikanske borgeres eksponering over 
for misinformation da vi har adgang til særligt detaljeret 
viden om amerikanske Twitter-brugere. 

Der er en klar ideologisk asymmetri i hvem der blev udsat for 
pro-Kreml misinformation i forbindelse med flystyrtet (Figur 
2). Brugerne yderst til højre tilhører en lille og ideologisk ret 

Figur 1 
Google-søgninger efter 
”misinformation”  
5. maj 2019-5. maj 2020.

Figur 2
Sandsynligheden for, at man 
følger en konto på Twiter, 
som spreder prorussisk 
misinformation (generelt og 
om flystyrtet i 2014)

yderliggående gruppe som er til højre for eksempelvis præsident 
Trump. En mulig forklaring er at mistillid til mainstream-
medier som er større på den amerikanske højrefløj, omsætter 
sig i brug af alternative nyhedskilder hvor misinformation 
nemmere kan florere. 

Det er ikke kun politisk ståsted der betyder noget. Adskillige 
studier viser at ældre borgere oftere eksponeres for og selv 
(evt. uforvarende) bidrager til spredning af misinformation. I 
vores egen undersøgelse af pro-Kreml misinformation ser vi 
samme mønster. Eksponering for misinformation om MH17-
styrtet (som andel af al information herom) stiger fra ca. 3 
pct. til ca. 23 pct. når vi bevæger os fra de yngste til de ældste 
personer i vores stikprøve. Vi håber på at få mulighed for at 
undersøge om alder også er en signifikant faktor her i landet. 

Lyt til podcasten
Misinformation og fjendtlig 
adfærd på de sociale medier
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Hvordan ser det ud i Danmark?
Vi har gennemført et eksperiment i Danmark hvor vi under-
søgte hvorvidt man kan korrigere folks opfattelser efter at 
de er blevet misinformeret, eller der stadig er et ekko af 
misinformation. Vores undersøgelse fandt ingen tegn på 
‘ekkoer’ af misinformationen – et oplysende resultat der strider 
mod dele af den eksisterende internationale forskningslitteratur 
om misinformation.

Vi har også undersøgt danskernes brug af YouTube i 
coronakrisen. Videokanalen bruges dagligt af 27 pct. af borgere 
i Danmark og udgør dermed vores næstmest populære sociale 
medie, kun overgået af Facebook. Vi fandt få misvisende 
videoer om Covid-19. De mest populære videoer i Danmark 
om coronavirus på YouTube var enten oplysende videoer 
eller film der gør grin med folk der ikke forstår eller følger 
myndighedernes anvisninger om håndvask og social afstand.

Ammestuehistorier og konspirationsteorier florerer naturligvis 
i Danmark som de har gjort siden tidernes morgen, og i høj 
grad på de sociale medier. Men vi ved stadig ikke præcist 
hvad der karakteriserer de grupper der dyrker falske historier, 
og hvilken betydning alder, køn, politisk overbevisning eller 
andre faktorer har.

Den relativt lave grad af polarisering, uddannelsesniveau og 
public-service udbredelse spiller givetvis en rolle for i hvilket 
omfang og ad hvilke kanaler, eventuel digital misinformation 
kan udbredes i en dansk offentlighed.

De vigtigste 
indgreb mod 

misinformation 
foretages af 

de store tech-
virksomheder 

Videokanalen 
YouTube bruges 
dagligt af 27 pct. af 
borgere i Danmark og 
udgør dermed vores 
næstmest populære 
sociale medie, kun 
overgået af Facebook

Tech-giganternes censur og deepfakes
Hvordan bekæmpes misinformation? I Victor Orbáns Ungarn kan 
man nu blive fængslet i op til fem år for at dele misinformation 
under corona-epidemien. Og Frankrig fik i 2018 en kontroversiel 
lov der giver franske dommere ret til at beordre øjeblikkelig 
fjernelse af falske nyheder under valgkampe. 

I dag foretages de måske vigtigste indgreb mod misinformation 
af de store tech-virksomheder. Alle tech-platformene har i dag 
systemer der automatisk, ofte på baggrund af henvendelser 
fra brugere, fjerner indhold der f.eks. opfordrer til vold. 
Tech-giganterne er gået længere med coronavirus og har 
kollektivt valgt at promovere autoritative kilder i søgninger 
og anbefalinger i forbindelse med coronakrisen. Man bliver 
således dirigeret til Sundhedsstyrelsen hvis man bruger 
YouTube, Twitter, Facebook, Tiktok, Google i Danmark. 

Vores næste skridt er at undersøge faldet i omfanget af 
misinformation efter at tech-virksomhederne aktivt begyndte 
at fjerne misinformation. Desuden vil vi fokusere på en ny 
generation af misinformation: såkaldte ”deepfakes”, dvs. falske 
videoer der har så høj en kvalitet at det er umuligt for det 
blotte øje at skelne sandt fra falsk. Vi håber dermed at bidrage 
til en dybere forståelse af misinformationens udvikling, og 
hvordan vi bedst håndterer den. 
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LASSE HORNE  
KJÆLDGAARD   
Professor, dr.phil., ph.d.,  
Institut for Kommunikation 
og Humanistisk Videnskab,  
Roskilde Universitet

Har modtaget et stipendium 
til at skrive monografien  
The Aesthetics of Welfare

Velfærdens æstetik 

The Aesthetics of Welfare forsøger at forstå den nordiske model som et 
æstetisk laboratorium og udvikle en teori om ”velfærdens æstetik”. 

“Den nordiske model” er verdensberømt. Siden 1930’erne har 
velfærdsstaten placeret Norden på det politiske verdenskort og 
er blevet stadigt mere afgørende for nordisk selvforståelse og for 
omverdenens opfattelse af regionen. Modellen repræsenterer 
en drøm om at kombinere individuel frihed med social tryghed 
der er næsten lige så kendt og kontroversiel som en anden 
drøm fra 1930’erne, den amerikanske, og som ofte dukker op 
i den politiske debat i mange lande – i forskellige former og 
med skiftende værdier. 

Modellens symbolske betydning er både tydelig og betydelig og 
gør sig gældende nationalt, regionalt og internationalt og såvel 
kollektivt som individuelt. Inden for samfundsvidenskaberne 
er der en lang tradition for at analysere modellens politiske 
økonomi og de særlige relationer mellem individ, stat, marked 
og familie som den frembringer og baserer sig på, eksempelvis 
i social- og arbejdsmarkedspolitikken. 

Filmplakaten fra Bo 
Widerbergs Mannen  
på taket (1976). 
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Velfærdsstaten som innovativt ”æstetisk” 
laboratorium
I de seneste årtier har der desuden inden for de humanistiske 
fag været en tiltagende interesse for velfærdsstatens kulturelle 
forudsætninger og for de mangfoldige kulturelle og kunstneriske 
udtryksformer som forbinder sig med den. Det gælder ikke 
mindst for strømninger med international udbredelse. Hvad 
enten det gælder fænomener som nordisk (møbel)design, 
New Nordic Cuisine, hygge, lykke, eller krimier i bog- og 
tv-serieform, bliver den nordiske model ofte inddraget i 
receptionen og markedsføringen.

Det er således velkendt at den nordiske velfærdsstat udgør 
et politisk og socialt eksperiment der har udviklet sig til en 
enestående samfundsmodel og, ja, til et globalt brand. Mindre 
kendt er det at den også er et innovativt ”æstetisk laboratorium”, 
hvor kunsten – i bred forstand – har fået nye funktioner og 
former. Det er netop dette aspekt ved den nordiske model 
som forskningsprojektet The Aesthetics of Welfare vil sætte i 
fokus. Projektet fører samfundsvidenskabelige og humanistiske 
forskningstraditioner sammen i en monografisk undersøgelse 
af velfærdens æstetik. 

Bogen der skal komme ud af projektet, vil indkredse de 
forskellige æstetiske idéer og energier som stræben efter velfærd 

har foranlediget, men også de store æstetiske udfordringer 
selvsamme projekt fører med sig. Det vil den blandt andet 
gøre ved at undersøge hvordan visse problemer, paradokser 
og dilemmaer som ledsager velfærdsprojektet, kan være 
kunstnerisk produktive eller problematiske. 

Men den vil også gøre det ved at se på hvordan fremtrædende 
træk ved den nordiske model som den komparative 
velfærdsstatsforskning har udpeget, korrelerer med tendenser 
inden for nordisk litteratur og film i efterkrigstiden. Det kunne for 
eksempel være den særlige familiepolitik og familielovgivning 
der findes i Norden, og som har medført en ekstremt høj grad 
af defamilialization, med den danske sociolog Gøsta Esping-
Andersens term. Han har påpeget at de ”nordiske velfærdsstater 
forbliver de eneste hvor socialpolitikken er eksplicit lagt til 
rette med henblik på at optimere kvinders økonomiske 
selvstændighed”. Hvad betyder det som en institutionel kontekst 
for nordisk film og litteratur i efterkrigstiden? Tilbyder dette 
særlige kendetegn en forståelsesramme for visse æstetiske 
og sociologiske mønstre i kunsten?  

Hvad enten det gælder fænomener 
som nordisk (møbel)design, New 
Nordic Cuisine, hygge, lykke, eller 

krimier i bog- og tv-serieform, bliver 
den nordiske model ofte inddraget i 

receptionen og markedsføringen
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Input til komparativ velfærdsforskning
Dette spor vil bogen forfølge videre i en række kapitler der 
identificerer og analyserer en række genrer og strømninger inden 
for international litteratur og filmkunst, som omdannes til noget 
nyt og anderledes i Skandinavien som følge af omplantningen 
til den nordiske velfærdsstat. Projektets komparative metode  
vil således synliggøre kulturelle mekanismer der kan medvirke 
til at forklare hvordan kunstneriske former ændres og tilpasses 
nye formål. Et eksempel er den amerikanske procedurale  
politikrimi, der transformeres om til samfundskrimien, eller 
”Nordic Noir”, i mødet med velfærdsstaten, hvis vilkår og 
problemer genren undersøger. Netop denne genre har været 
produktiv i nordisk litteratur og er blevet en international 
eksportvare i adskillige medier. 

Ud fra sådanne nedslag vil The Aesthetics of Welfare forsøge 
at forstå den nordiske model som et æstetisk laboratorium og 
udvikle en teori om ”velfærdens æstetik”. Dette er tænkt som et 
bidrag til det fremvoksende felt af kulturstudier af den nordiske 
model og til den videre udvikling af internationaliseringen af 
feltet. Men hensigten er tillige at levere input til den komparative 
velfærdsstatsforskning. Tidligere typologiske teorier om den 
nordiske velfærdsstatsmodel har helt set bort fra den centrale 
rolle som kunst og kulturpolitik har spillet for projektet. The 
Aesthetics of Welfare vil derimod overveje om dette oversete 
træk bør regnes som et af de særlige kendetegn for den 
nordiske model. 

Asger Jorns maleri 
”Velfærd” fra 1964.

Lyt til podcasten
Lasse Horne Kjældgaard fortæller 
om den danske velfærdsstat
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SUNE OLANDER 
RASMUSSEN
Lektor, ph.d., Sektion for  
Is-, Klima- og Geofysik, Niels 
Bohr Institutet, Københavns 
Universitet

Har modtaget et 
Distinguished Associate 
Professor Fellowship til 
forskningsprojektet
ChronoClimate: Deeper 
insights into abrupt climate 
change using a new 
chronological platform

Bratte klimaændringers 
globale anatomi
Istidens klima i det nordatlantiske område var karakteriseret ved gentagne 
bratte klimaændringer. Selvom vi givetvis ikke kommer til at opleve 
tilsvarende klimaændringer i den nuværende mellemistid, er det vigtigt at 
forstå de bagvedliggende fysiske mekanismer der kan være på spil også i 
fremtidens klima. 

Den ikoniske hovedbygning 
’main dome’, der blev bygget 
til iskerneprojektet NEEM i 
Nordvestgrønland hvor den var  
hjem for op til 35 forskere og 
lejrpersonale ad gangen i 2007-2011.

Foto: Dorthe Dahl-Jensen
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Projektet ChronoClimate gransker samspillet mellem oceanerne, 
atmosfæren og kryosfæren (især iskapperne og havisen) 
for at kortlægge hvordan klimaændringer forplanter sig 
geografisk og mellem klimasystemets komponenter. Iskerner 
fra Grønland viser cirka 30 bratte klimaændringer, de såkaldte 
Dansgaard-Oeschger-begivenheder, i løbet af den seneste 
istid. Gang på gang ændrede klimaet i det nordatlantiske 
område sig i løbet af nogle årtier meget brat, formentlig 

som følge af ændringer i havstrømmenes og atmosfærens 
varmetransport fra lave til høje nordlige breddegrader. På 
Grønland slog ændringerne stærkt igennem med ændringer 
af de atmosfæriske cirkulationsmønstre og opvarmning på 
8-17 grader, ofte i løbet af en menneskealder eller mindre. 
Der var ikke tale om global opvarmning, men derimod om en 
omfordeling af energi mellem nord og syd, og mellem ocean 
og atmosfære. 

Grønland kalder, Antarktis svarer
Ved hjælp af iskerner fra både Grønland og Antarktis, nøje 
synkroniseret ved hjælp af vulkanske lag og andre spor der under 
heldige forhold sætter samtidige aftryk på begge iskapper, ved vi 
at når Grønland oplever de bratte klimaændringer, ses de første 
tegn på ændringer samtidigt i den atmosfæriske cirkulation 
omkring Antarktis. Med ”samtidigt” mener vi inden for cirka et 
halvt århundrede. Bag denne konklusion ligger et stort arbejde 
med at reducere usikkerhederne i tidsfastsættelsen. Det tager 
imidlertid 100-200 år før den ændring i varmefordelingen som 
er ekstremt brat i det nordatlantiske område, slår igennem 
som en temperaturændring på Antarktis. Og når den kommer, 
er ændringerne meget mere gradvise. Når Grønland går fra 
en kold til en varm fase, svarer Antarktis altså et århundrede 
eller to senere med en gradvis nedkøling, og omvendt begynder 
Antarktis at blive varmet op 1-200 år efter Grønland er 
gået tilbage i den kolde istidstilstand. Som de første har vi 
i ChronoClimate-projektet ved hjælp af en kombination af 
iskernedata og klimamodeller identificeret de mekanismer 
der ligger bag Antarktis’ forsinkede og modsatrettede reaktion 
(se faktaboks). 

Som de første har 
vi i ChronoClimate-
projektet ved hjælp 
af en kombination 
af iskernedata og 

klimamodeller 
identificeret de 

mekanismer der 
ligger bag Antarktis’ 

forsinkede og 
modsatrettede  

reaktion

Sune Olander Rasmussen 
fra Niels Bohr Institutet på 
Københavns Universitet holder 
en grønlandsk iskerne.

Foto: Ola Jakub Joensen
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Timing er afgørende
En af forudsætningerne for de nye resultater er et langt, sejt 
træk med dateringsarbejde udført af forskere ved Sektion 
for Is og Klima ved Niels Bohr Institutets sektion for Is-, 
Klima- og Geofysik over flere årtier. Meget præcis datering 
og synkronisering af forskellige dataserier er nemlig en helt 
nødvendig ingrediens når man vil rekonstruere hvordan 
fortidens klimaændringer forplantede sig fra nord til syd og 
fra atmosfære til oceanet. Her har danske forskere været 
førende lige siden Willi Dansgaard tog de første spæde skridt 
mod iskernebaseret klimaforskning i København for mere end 
et halvt århundrede siden. 

En anden ingrediens er store computermodeller der kan 
reproducere klimasvingninger der ligner fortidens Dansgaard-
Oeschger-begivenheder til forveksling. Disse gør det muligt 
at dykke ned i detaljerne og f.eks. beregne energitransporten 
i oceanerne og hvordan ændringer i havisens udbredelse 
ændrer varmeafgivelsen fra hav til luft.

Fra det store overblik til de fine detaljer
Efter at have fået bedre styr på kommunikationen på global 
skala mellem klimaet på henholdsvis Grønland og Antarktis 
fokuserer vi nu på de helt fine detaljer og har kastet os 
over et nyt stort datamateriale der viser hvordan de bratte 
klimaændringer udviklede sig år for år i et væld af dataserier 
fra to parallelle grønlandske iskerner. Selvom de cirka 30 
Dansgaard-Oeschger-begivenheder ligner hinanden, dukker 
der forskelle op når man går i detaljer, og vi håber at vi kan 
lirke flere informationer om de underliggende mekanisme

Meget præcis 
datering og 

synkronisering 
af forskellige 

dataserier er nemlig 
en helt nødvendig 

ingrediens når man 
vil rekonstruere 

hvordan fortidens 
klimaændringer 
forplantede sig 

fra nord til syd og 
fra atmosfære til 

oceanet

At varme Antarktis’  
iskolde hjerte
Klimaændringer kan have meget forskellige 
regionale manifestationer selvom de har en fælles 
årsag. Variationer i styrken af de nordatlantiske 
havstrømme påvirker f.eks. Grønland hurtigt og 
med stor styrke ved at ændre temperatur og 
isdække i de omkringliggende havområder mens 
andre regioner uden samme direkte kontakt med 
de påvirkede havområder reagerer langsommere. 
Antarktis er særligt svær at påvirke da kontinentet 
er effektivt afskåret fra resten af verden af et bælte 
af hav- og vindstrømninger der cirkler rundt om 
Antarktis, den såkaldte Antarctic Circumpolar 
Current (ACC). Det har hidtil være et mysterium 
hvordan opvarmningen forplanter sig hen over 
ACC-strømningerne og opvarmer Antarktis, som 
iskernedata viser er tilfældet. Når havstrømmene 
svækkes, og der brat bliver koldt i Grønland, viser 
vores nye computermodeller hvordan varmen 
opbygges i verdenshavenes indre. 
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Figur 1
Kortet med 
modelresultater viser 
hvordan lufttemperaturen 
falder over Nordatlanten 
med 4 grader eller mere, 
mens luften over de 
sydlige havområder både 
nord og syd for ACC-
strømningerne opvarmes.

Figur 2 
Denne figur viser 
havtemperaturen langs 
et tværsnit gennem 
Atlanterhavet 2-300 år 
efter den bratte nedkøling 
i Grønland. Vi kan (som 
ventet) se at ACC-
strømningerne effektivt 
blokerer for at varmen i 
Sydatlanten forplanter  
sig gennem havet 
yderligere sydpå.

 ud af datasættet. Samtidigt arbejder vi med at raffinere 
dateringen af den seneste iskerne fra EastGRIP-projektet så 
vi også fremover har den bedst mulige basis for at fortolke 
data fra iskernerne og kunne sammenholde dem med data 
fra klimasystemets andre komponenter. 

Det er denne brede tilgang der er ChronoClimate-projektets 
tilgang til bedre forståelse af klimaets grundlæggende 
mekanismer. Målet er både rent grundvidenskabeligt bedre 
at forstå klimaet og at gøre denne viden operationel i forhold 
til forbedring af klimamodellerne, som er blandt vores vigtigste 
værktøjer når vi skal forberede os på fremtidens såvel bratte 
som gradvise klimaændringer. 

Ved hjælp af modellen kan vi analysere de fysiske mekanismer 
der udfolder sig og dermed undersøge hvordan opvarmningen 
forplanter sig hen over ACC-zonen. Nøglen viser sig at være 
at havisdækket ændrer sig, og at ændringen i det isdækkede 
areal både ændrer hvor meget energi fra solen der reflekteres, 
og hvordan det påvirker energiudvekslingen mellem hav og 
atmosfære. 

Den fulde historie kan læses i artiklen: J. Pedro m.fl., Beyond 
the bipolar seesaw: Toward a process understanding of 
interhemispheric coupling, Quaternary Science Reviews 192, 
p. 27-46, 2018. 
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CHRISTOFFER BUGGE  
HARDER
Postdoc., ph.d., Lunds  
Universitet

Har modtaget et Inter- 
nationalisation Fellowship  
til forskningsprojektet  
Comparative transcriptomics 
of the widespread Mycena 
mushrooms

Hvorfor invaderer fredelige, trænedbrydende 
huesvampe pludselig levende planterødder?  
Gennem vækstforsøg med træer og huesvampe (Mycena) forsøger projektet 
at afdække de genetiske årsager der fører til at svampe bliver enten snyltere 
eller "blinde passagerer" hos eller gavnlige samarbejdspartnere for planter.

Til venstre
Skær huesvamp 
(Mycena pura)

Foto: Arne Aronsen

Til højre 
Klor-huesvamp  
(M. leptocephala)

Foto: Thomas Kehlet
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95%

med mykorrhiza-svampe hvor svampens langstrakte celler 
("hyfer") vokser ind i planternes rødder på forskellige måder. 

Evnen til at danne mykorrhiza kendes kun fra svampe. Men 
hvor andre "enestående" træk (som f.eks det at nogle planter 
kan fiksere kvælstof fra luften) typisk er noget der kun er 
opstået én eller få gange i livets historie, har saprotrofe svampe 
udviklet evnen til at indgå symbiose med træer mindst 78 
kendte gange uafhængigt af hinanden i svampenes verden 
i tiden fra for 100 mio. til 20 mio. år siden. Det tyder på at 
svampe kan "skifte økologi" ret nemt, og at symbiose kan 
opstå ved relativt få genetiske ændringer. Problemet er dog 
at arter der har været adskilte fra hinanden i 20-100 mio. 
år, altid vil have en lang række andre genetiske forskelle ud 
over lige dem der netop har med eventuelle forskelle i deres 
økologi at gøre.

Er huesvampe i færd med at "lære" at indgå  
i symbiose med planter?
Det er her huesvampe (Mycena) bliver interessante at studere. 
Man har traditionelt troet at de alle var saprotrofe, men det har 
vist sig at de udmærket er i stand til at invadere planterødder 
– især birketræer samt arktiske urter og småbuske. I en nyligt 
publiceret artikel lykkedes det at vise i laboratoriet at arten 
Skær Huesvamp kunne overføre fosfor til birketræer, samt 
at der var forskellige stammer inden for én og samme art af 
andre huesvampe der havde vidt forskellig virkning på birke-
værten: nogle skadede deres værtsplante tydeligt, andre var 
"blinde passagerer" uden hverken klar negativ eller positiv 
indvirkning, og atter andre var gavnlige for birkens vækst. 

Svampe har stor betydning for planter og mennesker. Hvor 
planter som bekendt kan lave deres livsnødvendige kulhydrater 
selv via fotosyntesen, er svampe ligesom dyr nødt til at skaffe 
sig dem fra andre organismer. De fleste svampe henter dem fra 
planter; og svampe har i grove træk to forskellige livsstrategier 
(økologier) for at skaffe sig dem: De kan leve som nedbrydere 
(saprotrofe) på dødt ved og førne; eller de kan skaffe sig dem 
direkte fra levende planter. De sidstnævnte kan så igen vælge 
enten at leve i symbiose med planter (som mykorrhiza-dannere) 
og give planten andre næringsstoffer som kvælstof og fosfor 
i "bytte" til gensidig fordel, eller som snyltere (parasitter), der 
blot udsuger deres vært. 

De saprotrofe svampe har udviklet et enormt arsenal af 
enzymer til at nedbryde de meget komplekse kulhydrater 
(lignin og cellulose) som træer består af. Endvidere har de 
fleste af verdens planter deres særlige svampeparasitter 
ligesom omkring 95% af dem indgår i en form for symbiose 

Huesvampe, særligt 
de arktiske, har vist 

sig at have de største 
genomer man 

overhovedet kender 
fra storsvampe 

Brunægget huesvamp
(M. olivaceomarginata)

Foto: Thomas Kehlet 
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  Det tyder på at evolutionen hos huesvampene så at sige "er 
i fuld gang" så vi ikke skal 20-100 mio. år tilbage for at finde et 
punkt hvor symbiontiske svampe skilte sig fra de saprotrofe. 

Dyrkningsforsøg i laboratoriet – og en arktisk 
forbindelse i det fri?
Mit projekts metoder består her i at dyrke birkeplanter sammen 
med forskellige arter/stammer af huesvampe med kendte 
egenskaber (skadelige, "blinde passagerer" eller gavnlige). 
Jeg udvinder så RNA (det stof fra de gener der udtrykkes) 
fra svampe og planter, aflæser (sekventerer) det og holder 
det op mod DNAet fra huesvampenes genomer, som jeg 
allerede kender. På denne måde er ideen at identificere de 
få afgørende genetiske forskelle der bevirker at huesvampe 
der er tæt beslægtede med hinanden, alligevel har forskellig 
økologi. 

Derudover har jeg gennem en indsamlingsekspedition til 
Grønland skaffet flere svampekulturer, som jeg bruger til at 
skaffe flere genomer fra arktiske huesvampe og deres nære 
slægtninge. Huesvampe, særligt de arktiske, har vist sig at have 
de største genomer man overhovedet kender fra storsvampe 
(paddehatte) – 3 til 10 gange større end alle andre kendte 
genomer. Én teori er at tilpasning til hårde miljøer som f.eks 
i Arktis får svampe til i højere grad at "eksperimentere" med 
deres gener/genomer og afsøge nye økologiske nicher, og ved 
at sammenligne genomerne 1:1 med dem fra de samme arter 
der findes i mere tempererede områder, kan man på samme 
måde identificere enkelte og afgørende genetiske forskelle.

Figur 1 
Radiografier 
(röntgenstrålingsbilleder, 
A,C) og fotografier (B,D) af 
vortebirk (Betula pendula) 
spirede og podede med Skær 
Huesvamp (Mycena pura) i 
syv uger. De mørke områder 
på radiografierne (A,C) viser, 
hvordan svampen har overført 
radioaktivt fosfor (32P) til 
birkeplanten.

Figur: Fra Thoen et al., In vitro evi-
dence of root colonization suggests 
ecological versatility in the genus 
Mycena. New Phytologist 2020, DOI: 
10.1111/nph.16545

Kobbefjorden i 
Sydvestgrønland 
(syd for Nuuk), hvor 
mange svampe til 
genomsekventering til 
projektet blev samlet ind 
sidste efterår.

Foto: Christoffer Bugge Harder
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Omkring 60% af alle enzymer 
som mennesket udnytter 

kommercielt, stammer oprindeligt 
fra svampe; og omvendt er 

snyltesvampe årsag til tab af en 
syvendedel af verdens samlede 

høstudbytte 

Perspektiver
Svampe og deres levende værtsplanter har præget hinandens 
udvikling ligesom de saprotrofe svampe også spiller en meget 
stor rolle for omsætningen af kulstof i døde plantedele i 
verdens økosystemer. Disse svampes egenskaber har også 
stor økonomisk betydning for mennesket: Omkring 60% af 
alle enzymer som mennesket udnytter kommercielt, stammer 
oprindeligt fra svampe; og omvendt er snyltesvampe årsag til 
tab af en syvendedel af verdens samlede høstudbytte. Hvis 
man kan identificere nogle ganske få genetiske ændringer der 
kan medføre dramatiske forskelle på om en svamp skader 
eller gavner sin plantevært, vil det være af betydelig generel 
samfundsmæssig interesse.

Figur 2
De tre vigtigste livsformer 
(økologier) for svampe 
ifht. planter. Nedbrydere 
får al deres næring ved at 
nedbryde døde planter; 
snyltere udsuger levende 
planter for (primært) 
kulstof til gavn for 
dem selv, men skade 
for planten; og endelig 
modtager symbionter 
kulstof fra planten, som 
får kvælstof og fosfor i 
«bytte» til gensidig fordel 
for begge parter. Bemærk, 
at svampe derudover også 
kan optræde som «blinde 
passagerer» (se teksten 
for nærmere forklaringer), 
hvor de kan trænge ind i 
planter og overleve uden 
hverken at gøre åbenbar 
skade eller gavn. 

Figur: Christoffer Bugge Harder
Design: Kontrapunkt

Saprotrofe svampe lever af at nedbryde allerede dødt 
plantemateriale.

Parasitter snylter på andre uden at levere noget 
til gengæld mens symbionter gensidigt udveksler 
næringsstoffer til fælles fordele. Huesvampe (Mycena) 
kan repræsentere alle tre strategier.

Carlsbergfondet Årsskrift 2020       

Kulstof

Kulstof

Nedbryder 
(saprotrof)

Snylter 
(parasit)

Symbiont 
(mykorrhiza-danner)

Kvælstof / fosfor



/ 62

14

15

16

13

12

11

10

9

8

7

6

5

2

3

4

1

Usikre Arkiver

“

”

KRISTIN VEEL
Lektor, ph.d., Institut for 
Kunst- og Kulturvidenskab, 
Københavns Universitet

Har modtaget et 
Distinguished Associate 
Professor Fellowship 
til forskningsprojektet 
Uncertain Archives: 
Unknowns, Errors, and 
Vulnerabilities in Big Data

Hvordan kommunikerer vi med chat bots? Hvordan taler vi om vores 
robotstøvsuger? Og hvordan kan kunsthistoriske stilstudier forbedre vores 
forståelse af kunstig intelligens? Det er spørgsmål som forskningsgruppen 
Uncertain Archives med lektor Kristin Veel i spidsen beskæftiger sig med.

Produktion, indsamling og kommunikation af data udgør en 
central og global udfordring i dag. Vi lever vores liv omgivet 
af det man kan kalde gigantiske data-arkiver. Der indsamles 
konstant data om os og af os – fra offentligt såvel som fra 
privat hold – på globale søgemaskiner, i sundhedssektoren, på 
vores løbeur og senest med diverse smittesporingsapps verden 
over. Det er efterhånden alment kendt at indsamlingen af disse 
store mængder af data – det man kan kalde en dataficering 
af vores livsverden – ikke bare sætter os i stand til at se nye 
sammenhænge og undgå menneskelige fejl, men i høj grad 
også giver anledning til nye usikkerheder. 

Teoretisk vokabular
Med afsæt i humanistisk videnskab, men som en del af det 
fremvoksende interdisciplinære felt ”critical data studies” 
arbejder vi i forskningsgruppen Uncertain Archives med at 
forstå netop disse usikkerheder. Det gør vi ikke mindst ved 
at trække på poststrukturalistisk arkivteori. En teoridannelse 

Vi lever vores liv 
omgivet af det man 
kan kalde gigantiske 

data-arkiver

hvor man længe har forstået arkiver ikke som sikre depoter 
hvori vi opbevarer viden om fortiden, men som dynamiske 
enheder der hele tiden er i bevægelse. Den form for tilgang 
giver os et teoretisk fundament for at forstå usikkerheder 
i vores samtids big data-arkiver. Derudover trækker vi på 
intersektionel feministisk teori og kritisk raceteori, som giver 
gode værktøjer til at identificere og forstå underliggende bias, 
fordomme og forforståelser. 
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Vores arbejde er fokuseret på at skabe et teoretisk vokabular 
hvormed vi kan tale om og forstå de usikkerheder vi ser i 
en i stigende grad dataficeret verden. Vi arbejder på ikke 
bare at adressere de funktionelle aspekter af data-intensive 
miljøer, men også de tegn og kroppe der cirkulerer her, og 
den måde vi møder dem på gennem sproglige narrativer eller 
visualiseringer som fortolker data. 

Tværvidenskabelig tilgang
Vores arbejde er afhængigt af en tæt dialog med en lang 
række videnskabsgrene, herunder computer science og 
socialvidenskaberne, men vi lægger også vægt på samarbejde 
med udøvende kunstnere. Vi ser os selv som et internationalt 
knudepunkt for mange af de vigtige diskussioner inden for ”critical 
data studies” i disse år. Vi har haft en række fremtrædende 
forskere på gæsteophold, blandt andet overvågningsteoretiker 

David Murakami Wood fra Queen’s University i Canada, 
professor i bystudier Max Hirsh fra University of Hong Kong, 
videnskabshistoriker Orit Halpern fra Concordia University 
og senest Marika Cifor fra School of Information, University 
of Washington, som besøgte os kort før corona-pandemiens 
udbrud for at tale om sin kommende bog Viral Cultures om 
AIDS-epidemien. Dette internationale netværksarbejde er 
centralt for forskningsgruppens arbejde. Et netværk som ikke 
mindst kommer til udtryk i bogen Uncertain Archives: Critical 
Keywords for Big Data – en udgivelse med 61 bidragsydere 
som udkommer på MIT Press til vinter, og som trækker på 
gruppens arbejde helt tilbage fra dens etablering i 2015. 

Billedgenkendelse, chat bots og robotstøvsugere
To konkrete forskningsprojekter kan eksemplificere vores 
arbejde, nemlig de igangværende ph.d.-projekter: Ece Elbeyis   

Et eksempel på vigtigheden 
af kunstnerisk forskning for 
Uncertain Archives-gruppens 
arbejde: Katrine Dirckinck-
Holmfeld’s værk The Christmas 
Report & Other Fragments 
(2017). 

Foto: Katrine Dirckinck-Holmfeld

Vores arbejde er 
fokuseret på at skabe 
et teoretisk vokabular 
hvormed vi kan tale 

om og forstå de 
usikkerheder vi ser 
i en i stigende grad 
dataficeret verden
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Vi er med til på 
sigt at skabe 

rammerne for 
en kulturbaseret 

data-analyse

  projekt fokuserer på såkaldte ”conversational agents” – de 
chat bots som ved hjælp af kunstig intelligens kan føre mere 
eller mindre sammenhængende (og meningsgivende) samtaler 
med os, og som de fleste af os kender fra kundeservice i 
form af chatfunktioner, men som også i stigende grad findes 
som selvstændige applikationer der har til formål at øge 
folks mentale velbefindende ved at fungere som en ven og 
samtalepartner. Ece ser specifikt på brugerens oplevelse og 
den meningsskabelse der sker omkring interaktionen (med 
disse former for conversational agents) med det formål at 
forstå de sociale og kulturelle dynamikker bag interaktionen 
samt de usikkerheder der genereres.

Naja Grundtmann beskæftiger sig med kunstig intelligens, mere 
specifikt billedgenkendelsesværktøjer, ud fra et kunsthistorisk 
og fænomenologisk perspektiv. Neurale netværk kan i dag 
trænes til at læse semantisk billedindhold med en forbløffende 
nøjagtighed. Neurale netværk kan til en vis grad simulere den 
menneskelige hjernes måde at bearbejde information på selvom 
det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at påvise præcis 
hvordan de identificerer og separerer elementer i et billede. 
Vi kan altså forstå det neurale netværks arkitektur i tekniske 
termer, men det er vanskeligt at afgøre hvilke aspekter af et 
fotografi eller en afbildet genstand der er bestemmende for 
klassifikationen af indholdet. Til gengæld er det ved hjælp 

af en række forskellige teknikker muligt at visualisere en 
approksimation af den information som ifølge det neurale 
netværk er vigtig for genkendelsen af motiver tilhørende 
specifikke kategorier. Naja undersøger i sin afhandling hvordan 
et kunsthistorisk syn på disse visualiseringer kan bidrage til 
en bedre forståelse af artificiel perception.

Endvidere arbejder vi sammen med filmkunstner og 
kulturteoretiker Kassandra Wellendorf på et projekt der ved 
hjælp af video-etnografi skal afdække koblinger mellem 
mennesker og maskiner i hverdagslivet – for eksempel ved at se 
på den måde vi interagerer med og taler om robotstøvsugeren 
eller robotplæneklipperen.

Etik og epistemologi
Ved at trække på de æstetiske videnskaber og et tæt samarbejde 
med udøvende kunstnere arbejder Uncertain Archives-gruppen 
med at skabe et innovativt og produktivt forskningsmiljø for at 
forstå de usikkerheder som andre discipliner synes at være enige 
om er udbredt i store og dynamiske data-arkiver. Vi er dermed 
i stand til at facilitere den nødvendige interdisciplinære dialog 
omkring datafication og dataintensive miljøer der er afgørende 
for at forstå de etiske og epistemologiske implikationer af nye 
teknologier. Således er vi med til på sigt at skabe rammerne 
for en kulturbaseret data-analyse. 

Carlsbergfondet
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Seniorforsker 

JOCHEN FÖRSTER
Professor og Director 

BIRGITTE SKADHAUGE
Vice President, Adj.  
Professor

Carlsberg Laboratorium

I 1875 oprettede J.C. Jacobsen meget visionært Carlsberg Laboratorium, 
som blev en afdeling af Carlsbergfondet fra fondets oprettelse i 1876. I dag, 
144 år senere, er det klart at Carlsberg adskiller sig væsentligt fra andre 
store globale bryggerigrupper ved at arbejde meget målrettet inden for 
forskning og innovation i øl.

Nye muligheder i gærforædling: 
robotter, kunstig intelligens og vildgær

Carlsberg Laboratorium er unikt idet forskningsområderne 
dækker hele ølbrygningsprocessen fra bryggeriteknologier, 
produktkvalitet, bæredygtighed, råmaterialer og ingredienser 
til gær- og alternative fermenteringsorganismer. 

Carlsberg er desuden pioner i bryggeriindustrien med hensyn 
til gær-, byg- og humle-genomsekventering. Denne indsigt og 
viden, og ikke mindst det dybdegående kendskab til genomer 
og gener i bryggeriingredienserne, vil sikre at Carlsberg 
også i fremtiden vil kunne fortsætte med at frembringe ny 
banebrydende innovation. Hertil kommer at laboratoriet 
også udfører grundforskning der i fremtiden skal understøtte 
Carlsbergs overordnede forretningsstrategier. Denne artikel 
giver et indblik i hvordan Carlsbergs gærforskning er drevet 
af en dyb forskningsindsigt komplementeret med mere end 
170 års bryggerividen.   

Carlsberg er desuden pioner 
i bryggeriindustrien med 
hensyn til gær-, byg- og 

humle-genomsekventering

Når man ser tilbage i tiden, er der mange eksempler på at 
industrivirksomheder opstår, bliver store og betydningsfulde. 
Efter en storhedstid stagnerer de og bliver overhalet af andre 
mere dynamiske og ekspansive konkurrenter. For at forblive 
i forreste række kræves omstillingsparathed. Beherskelse af 
den nyeste teknologi og viden er nødvendig, og formålet med 
Carlsberg Laboratorium er netop at bidrage til dette. 

Carlsbergfondet Årsskrift 2020       

14



/ 66

15

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

2

3

4

1

No. 1

“

”

J.C. Jacobsen indså 
fra Carlsbergs 

grundlæggelse at 
grundvidenskab 
er grundlaget for 

teknologi

J.C. Jacobsen indså fra Carlsbergs grundlæggelse at 
grundvidenskab er grundlaget for teknologi. Derfor søgte 
han forbindelse med datidens førende videnskabsmænd i 
Danmark og i udlandet. Og han kunne forstå deres tankegang. 
Ved Carlsberg Laboratoriums grundlæggelse ansattes som 
professorer Johan Kjeldahl til at studere maltningsprocesserne 
og Emil Christian Hansen til at studere gæringsprocesserne. 
Begge videnskabsmænd blev verdensberømte. 

Den vilde Saccharomyces blev tæmmet  
på Carlsberg
Foruden vand er hovedingredienserne i øl de samme som 
da Carlsberg blev grundlagt: byg, humle og gær. Derfor er 
det stadig de samme organismer der forskes i. Midlerne og 
metoderne har udviklet sig, og de fleste ting kan gøres bedre 
og hurtigere end for 100 år siden. 

Gær er dog ikke bare gær. Der findes mange forskellige 
varianter. Emil Christian Hansen revolutionerede mikro-
biologien og bryggeriindustrien ved at isolere verdens første 
rendyrkede gær, ”Unterhefe No. 1”, som i den grad forbedrede 
øllets kvalitet og dermed dets popularitet.

Carlsberg Laboratoriums næste store bidrag til viden om 
bryggerirelevant biologi kommer med Øjvind Winge. Han 
var en enestående og alsidig genetiker. Han blev ansat som 
professor ved Carlsberg Laboratorium i 1933, en stilling han 
bestred frem til 1956. Han har bidraget med banebrydende 
arbejde i forståelsen af planters kromosomtal, humlegenetik og 
ikke mindst gærgenetik. Han viste at Saccharomyces-gær har 

en kønnet formering, og demonstrerede at genetikken følger 
Mendels love. Kønnet formering er en nødvendig forudsætning 
for krydsningsforædling. Opdagelsen er grundlaget for at 
Saccharomyces cerevisiae er blevet en af de vigtigste genetiske 
modelorganismer internationalt. Kravene til modelorganismer 
er at de er lette at håndtere i laboratoriet og kan leve på 
veldefinerede medier. De skal have en relativ simpel genetik 
og en kort generationstid. 

Saccharomyces cerevisiae er en haplodiplont. Det vil sige at de 
vegetative celler indeholder to sæt kromosomer. Under meiosen 
i den kønnede formering dannes kønsceller der indeholder 
det halve kromosomtal, altså ét sæt kromosomer. Der er 16 
kromosomer i et kromosomsæt i Saccharomyces cerevisiae. 
I 1992 blev kromosom III det første totalt DNA-sekvenserede 
kromosom. Carlsberg Laboratorium ydede et stort bidrag til 
dette, og i 1996 var hele genomet sekvenseret. Saccharomyces 
cerevisiae er således den første eukaryot, dvs. en organisme 
hvis celler har en kerne hvor dette er gjort.

Saccharomyces har i modsætning til de fleste andre eukaryoter 
et kompakt genom. Det meste af DNA’et er genkodende 
sekvenser. Kun 280 ud af de ca. 6000 gener indeholder såkaldte 
introns, der er ikke-kodende sekvenser, som cellerne splejser 
ud under transskriptionen, dvs. oversættelsen mellem gen- og 
proteinsekvens. Dette står i kontrast til byg, hvor det meste 
af DNA’et er ikke-kodende.

At Saccharomyces cerevisiae er så vigtig i genetisk og biokemisk 
grundforskning, skyldes ikke specielt interessen for øl.   

Carlsbergfondet Årsskrift 2020       
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  Det skyldes at man via gærforskning kan blive klogere på 
funktioner i andre organismer, f.eks. mennesket, idet gær og 
mennesker har mange essentielle cellefunktioner til fælles. 
Medicinsk forskning er hjulpet af eksperimenter med gær, 
med hvilken man kan lave eksperimenter der ville være etisk 
utilladelige med mennesker.

Carlsbergs forskning blev i forbindelse med grundlæggelsen 
af Carlsberg Forskningscenter i 1976 forøget væsentligt. 
En gærforskningsgruppe blev etableret, og målrettede 
gærforædlingsprojekter blev startet. Lagergær ansås hidtil 
som værende steril, hvorfor krydsningsforædling ikke var 
mulig. Forskerne opdagede at vækst på sultmedie ved lavere 
temperaturer ledte til sporedannelse med lav frekvens i 
Carlsbergs gær. En lille del af disse sporer var spiredygtige. 

Enkelte at de opståede sporekloner havde stabil parringstype. Det 
gjorde for første gang krydsningsforædling mulig. I forbindelse 
hermed opdagede man at Carlsbergs produktionsgær var 
mere genetisk kompliceret end laboratoriegær idet det er 
en genetisk kompliceret allo-tetraploid artshybrid, hvortil 
Saccharomyces cerevisiae har leveret den ene halvdel af 
kromosomerne. Den anden halvdel stammer fra en dengang 
ukendt gærart, Saccharomyces eubayanus.

Krydsningsforædling
Foruden at lave alkohol bidrager gæren til øllets smag. 
Forskellige stammer producerer forskellige aromakomponenter. 
Det kan være frugtagtige aromaer, der i mange tilfælde er 
karakteristiske for et bestemt mærkevareprodukt. Det er 
ikke alle aromaer fra gær der opfattes positivt. Såkaldte off-
flavours eller bismage dannes lejlighedsvis under bestemte 
forhold. I de fleste tilfælde kendes biokemien, syntesevejene 
og genetikken bag disse komponenter. Hvad der måtte være 
en bismag i en øltype, kan være et krav i anden øltype. Et 
eksempel herpå er 4-vinylguaiacol. Smagen er vanilje- eller 
nellikeagtig og er karakteristisk for hvedeøl. Det tillades ikke 
i pilsnerøl. 

Hver gang Carlsberg har erhvervet et nyt bryggeri, er der 
fulgt gærstammer med i købet. Carlsberg har derfor en 
omfattende stammesamling. Forskellige gærstammer har 
forskellige teknologiske egenskaber og bidrager med forskellige 
aromakomponenter. I lighed med hvad der gøres i bygforædling, 
kan egenskaber fra en gær i mange tilfælde kombineres med 
egenskaber fra en anden gær ved krydsningsforædling. 

STAY CURIOUS 
Fremtidens afgrøder
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Når et nyt projekt startes, er spørgsmålene: Hvilket produkt, 
hvilken produktionsform, hvilke råmaterialer og hvilke smage skal 
gæren bruges til? Herefter udvælges egnede forældrestammer 
ud fra beskrivelser af stammer i stammesamlingen samt nye 
laboratoriescreeninger. Ved krydsning frembringes et stort 
antal krydsningsprodukter.

Laboratoriet råder over robotter, der kan opsamle gærkolonier. 
Disse kan automatisk overføres til selektionsplader. Herfra 
kan de overføres til mikrotiter-plader indeholdende forskellige 
flydende medier. Væksten i disse kan testes i en Growth 
Profiler (Figur 1). Herved opnås viden om hvilke sukre der kan 
fermenteres, og med hvilken hastighed. Efter dette første trin 
kan de uegnede isolater frasorteres. Nogle bedømmes som 
lovende og bliver testet i større voluminer. 

Figur 1
(Venstre til højre) Cellerne inkuberes i 
urt-fyldte kamre på EnzyScreen plader. 
Pladerne har en transparent bund, der 
tillader fotografering af celletæthed 
over tid. De digitale billeder analyseres 
af Growth Profiler og oversættes til 
G-værdier, som er et mål for biomasse. 
G-værdierne over tid visualiseres i 
kurveform og sammenlignes med en 
reference-stamme. Hældningskoefficienten 
er mål for gæringshastigheden. G-værdien, 
når hældningen flader ud, er et mål for 
forgæringsgraden. 

Foto: Ross Fennessy

De næste trin vil være gæringer i Carlsbergs forsøgsbryggeri 
i 50 eller 200 liter tanke. Øllet kan efterfølgende analyseres 
og bedømmes af et smagspanel. De afsluttende evalueringer 
vil foregå i et eller flere bryggerier i fuld skala. Herefter kan 
det besluttes om stammen er egnet til produktion.

Al gærforædling på Carlsberg er non-GMO, og den har været 
succesfuld. I dag bliver alt Carlsberg-pilsner brygget med en 
stamme som er udviklet på Carlsberg Laboratorium. Den er 
skabt ved hjælp af mutagenese, selektion og krydsninger. 
Stammen udvikler mindre af en uønsket smagskomponent, 
diacetyl. Herved kan øllets lagringstid forkortes, og smagsfejl 
minimeres. Et andet lignende projekt med en forbedret Tuborg-
gær er også lykkedes. En ny gærstamme til Tuborg-pilsner er 
under indfasning på vore bryggerier. 

Kontrolstamme
Teststamme
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Figur 2 
Cirkulært claudiogram 
af 84 Brettanomyces-
isolater. Det fylogenetiske 
træ er konstrueret ud fra 
sammenligninger af de 
afledte proteiner fra de totale 
genomer af hver stamme. 
Stammernes geografiske 
oprindelse og formodede 
produktion af relevante 
aromakomponenter er angivet 
med forskellige farver. 

Fra: Colomer MS, Chailyan A, 
Fennessy RT, Olsson KF, Johnsen L, 
Solodovnikova N and Forster J (2020) 
Assessing Population Diversity of 
Brettanomyces Yeast Species and 
Identification of Strains for Brewing 
Applications. Front. Microbiol. 11:637. 
doi: 10.3389/fmicb.2020.00637.
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84

Den vilde Brettanomyces blev tæmmet på Carlsberg
Emil Chr. Hansen ansatte i 1894 Niels Hjelte Claussen som 
assistent ved Carlsberg Laboratorium, hvor han beskæftigede 
sig med biokemi og mikrobiologi i øl. Fire år senere blev han 
forstander for Ny Carlsbergs driftslaboratorium. Her fortsatte 
han sit arbejde med øllets mikrobiologi. Fra engelsk porter 
isolerede og rendyrkede han en ny ’vild’ gærart, som han kaldte 
Brettanomyces. Den blev patenteret i 1904. Ved kontrolleret 
brug af denne kunne han fremstille porter med typisk engelsk 
præg. Brettanomyces er vidt udbredt i vin- og ølindustrien som 
urenheder eller bidragere med positive aromaer. 

Det er ikke kun produktionsformerne der ændrer sig. Det 
gør produkterne også. Der en stadig stigende fokus på 
specialprodukter. I den forbindelse vinder Brettanomyces 
voksende popularitet. Carlsberg Laboratorium har i et projekt 
genomsekvenseret en stor samling af Brettanomyces-stammer 
fra hele verden, og deres produktion af aromakomponenter 
er blevet analyseret. Herved er identificeret stammer der vil 
være interessante til fremstilling af nye specialprodukter. 

Figur 2 viser et ”claudiogram” af 84 Brettanomyces-stammer. 
En sådan figur korrelerer genetisk organisation med relevante 
aromakomponenter. 

Robotter, kunstig intelligens og gærforædling
Med den nuværende teknologi kan man producere et næsten 
ubegrænset antal nye krydsninger. Udvælgelsen foretages af 
forskerne baseret på analyseresultater. Opnåelse af tilstrækkelig 
mange analyseresultater er nok den snævreste flaskehals i 

laboratoriets arbejde. De kemiske analyser kræver en omfattende 
arbejdsindsats med avanceret måleudstyr, og man kan ikke 
analysere alt. 

Indholdet af aromakomponenter i øl er uhyre komplekst. Den 
menneskelige smagsopfattelse beror ikke kun på mængden af 
de forskellige komponenter, men i høj grad på forholdet mellem 
disse. Nogle aromaer kan dæmpe eller forstærke opfattelsen af 
andre. Der findes ikke nogen hurtige metoder i dag der kan give 
et fuldstændigt overblik. 

Et kvantespring fremad kunne være "The Beer Fingerprinting 
Project”. Ideen til dette er genereret af professor, director Jochen 
Förster, Carlsberg Laboratorium. Projektet er et samarbejdsprojekt 
med iNANO-centeret på Aarhus Universitet (udvikling af 
avancerede sensorer), DTU Kemiteknik (implementering af 
forskellige fermenteringsscenarier) og Microsoft (signalanalyse 
inklusiv ”machine learning”-algoritmer). Projektet støttes af 
Innovationsfonden. 

Målet er at opskalere gærforædling, implementere nye produkter 
og reducere tiden der går fra laboratoriebænken til produktion 
og salg. Det er sandsynligt at projektet ud over at nå målet giver 
nogle nye uventede iagttagelser der vil kunne udnyttes til helt nye 
projekter. 

Nuværende status er at der er udviklet sensorer der kan skelne 
mellem Carlsberg Pilsner, Tuborg Pilsner, Wiibroe Pilsner og 
Carlsberg Nordic.
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METTE SKOUGAARD
Direktør 

THOMAS LYNGBY 
Forskningschef og  
museumsinspektør

Det Nationalhistoriske  
Museum på Frederiksborg

Det Nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg i 2019 med et blik mod fremtiden
I en verden hvor den gensidige afhængighed og integration er blevet stadig 
mere synlig i de seneste årtier, har museet i sine udstillinger og forskning 
ikke mindst været optaget af at se på Danmarks historiske samspil med 
andre dele af verden. Museet har herunder i partnerskab med udenlandske 
museer arrangeret udstillinger der dels er blevet vist på Frederiksborg, dels 
i udlandet, og iværksat internationale forskningsprojekter.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg blev 
grundlagt af brygger J.C. Jacobsen i 1878 som Carlsbergfondets 
Afdeling C. Museet skal bidrage til dannelsen af historisk 
bevidsthed hos samfundets borgere og dermed til nationens 
sammenhængskraft. På museet formidles danmarkshistorien 
med en udstrakt brug af portrætter af fremtrædende danskere 
og historiemalerier af væsentlige begivenheder. Møbler og 
andre genstande er med til at fortælle om den kulturhistoriske 
udvikling. Museet er indrettet på Frederiksborg Slot, der har 
dannet ramme om kongers liv til hverdag og fest, herunder 
kroningsceremonier og ridderordensvæsen. Efter slotsbranden 
i 1859 var brygger Jacobsen den væsentligste bidragyder til 
slottets restaurering. Museets drift er den dag i dag finansieret 
ene og alene af tilskud fra Carlsbergfondet og entréindtægter 
mens staten står for bygningernes ydre vedligeholdelse.

Med afsæt i de tre hovedområder – danmarkshistorien, 
portrætkunsten og slottets historie – søger museet at være 
en central dannelsesinstitution i den danske offentlighed. 
Samlingen bliver hele tiden udvidet med nye værker der 
supplerer de eksisterende, og fører den up to date, så museet 
favner historien helt op til den nutid som uundgåeligt altid 
er vores udgangspunkt for at forstå hvad der er sket, og   

Efter slotsbranden i 1859 
var brygger Jacobsen den 
væsentligste bidragyder 
til slottets restaurering
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  hvordan fremtiden kan formes. Her formidles 
danmarkshistorie, portrætkunst og Frederiksborg Slot ikke 
blot i den permanente udstilling, men også med en bred 
vifte af særudstillinger. Vi henvender os til voksne og børn, 
specialisterne, de alment interesserede og skoleelever på 
alle trin. Vi arrangerer konkurrencer for portrætkunstnere, 
og skoleelever fra hele Rigsfællesskabet kan med afsæt i 
materiale udviklet af museet dyste på historisk viden i udvalgte 
emner der er oppe i tiden. Museet forsker både specifikt i 
spørgsmål der relaterer til museets samlinger, i historiske og 

kunsthistoriske emner der vokser af vore hovedområder – 
gerne i samarbejde med partnere i ind- og udland der kan 
bidrage med nye vinkler og nyt kildemateriale. 

PORTRÆT NU! og”Portraits of the World”  
på Smithsonian
Museet er Danmarks nationale portrætgalleri og ser det også som 
sin opgave at sætte fokus på denne genre i et samtidsperspektiv. 
Foruden at vise udstillinger med fremtrædende danske 
og udenlandske portrætkunstnere har museet siden 2007 
arrangeret en stor nordisk portrætkonkurrence, der også 
har været åben for kunstnere fra udvalgte andre lande. I 
2019-udgaven blev de nordiske kunstnere således suppleret 
af kolleger fra Rusland, Hviderusland, Ukraine, Kasakhstan 
og Aserbajdsjan. Portrætterne fra Aserbajdsjan, Hviderusland, 
Kasakhstan og Ukraine blev indsamlet i samarbejde med 
Carlsberg i Ukraine, og de blev, før de kom til Frederiksborg, 
vist på en udstilling på Lvivarnya-museet i Lviv. Her blev der 
også uddelt særlige priser til tre af værkerne.

I maj åbnede hovedudstillingen på Frederiksborg, hvor 
Carlsbergfondets Portrætpriser blev uddelt til konkurrencens 
tre bedste bud på samtidsportrætkunst ligesom der blev uddelt 
yderligere tre specialpriser og en særlig ”Young Talent”-pris. 
Førsteprisen gik i år til den svenske fotograf Erik Viklund. De 
nordiske værker blev i efteråret udstillet på Ljungbergmuseet 
i Sverige.

PORTRÆT NU! er som noget helt særligt åben for værker udført 
i alle medier – maleri, skulptur, fotos, videoer, installationer  

Åbning af udstillingen ”Portraits 
of the World – Denmark” på 
Smithsonian National Portrait 
Gallery i Washington den 13. 
december 2019. Michael Achers 
hovedværk Kunstdommerne 
indtager en prominent plads i 
Galleriets sale.

Foto: Thomas Lyngby

Smithsonian 
National Portrait 

Gallery havde 
i 2019 indbudt 

Frederiksborg til 
at samarbejde 
omkring deres 

udstilling ”Portraits 
of the World”
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 med videre. Alle værker konkurrerer på lige vilkår – det 
afgørende er at en kunstner har søgt at skildre et menneske 
som vedkommende selv har stået ansigt til ansigt med. Herved 
adskiller vi os fra National Portrait Gallery i London, hvor 
man holder separate konkurrencer for henholdsvis malerier 
og fotos. Derimod er konkurrencen på Smithsonian National 
Portrait Gallery i Washington også åben for alle medier.

Netop Smithsonian National Portrait Gallery havde i 2019 
indbudt Frederiksborg til at samarbejde omkring deres udstilling 
”Portraits of the World”. Konceptet er at man hvert år indbyder 
et andet land til at udstille et signifikant værk der bliver vist på 
en prominent plads i museet – i den hal der ligger i tilknytning 
til den permanente udstilling med portrætter af samtlige 

amerikanske præsidenter og særudstillingslokalerne, hvor 
man blandt andet viser de bedste værker fra den amerikanske 
portrætkonkurrence.

Fra Frederiksborg har Smithsonian lånt Michael Anchers 
store gruppeportræt Kunstdommerne. Ancher har her skildret 
kunstnerkollegerne Laurits Tuxen, P.S. Krøyer og Holger 
Drachmann tillige med den noget yngre J.F. Willumsen. 
Kunstdommerne giver et enestående indblik i dynamikken og 
interaktionen mellem de fire kunstnere der er ved at bedømme 
et værk som beskueren ikke kan se. På tværs af tid og sted 
føler man næsten at man er til stede og fornemmer de fire 
kritiske herrer der er i gang med at vurdere. I tilknytning til 
Kunstdommerne har Smithsonian arrangeret en udstilling der    

”Art Works of Silk and 
Wool – Noble and Princely 
Textiles from Denmark 1600-
2000”, arrangeret af Det 
Nationalhistoriske Museum på 
Prins Gongs Paladsmuseum i 
Beijing. Her ses udstillingens 
afsnit fra 1700-årene med 
gæster på åbningsdagen den 
4. september 2020.

Foto: Thomas Lyngby

Fra Frederiksborg 
har Smithsonian lånt 

Michael Anchers 
store gruppeportræt 

Kunstdommerne 
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  i en værkdialog sætter fokus på udviklingen af modernismen 
i forskellige kunstnermiljøer i New York City i 1900-årenes 
begyndelse. Disse værker er udvalgt ud fra at de belyser 
hvorledes fællesskab, venskab og konkurrence kan være med 
til at befordre kunstnerisk udvikling.

Samarbejde med Kina
Det Nationalhistoriske Museum har i en årrække udviklet 
samarbejder med kinesiske museer. I 2019 havde vi mulighed 
for at vise en udstilling fra det store museum i porcelænets 
hjemby Jingdezhen. Her var perfekte vilkår for produktion 
af porcelæn: let adgang til alle de vigtigste ingredienser i 
fremstillingen af det hvide guld: kaolin, kvarts og feldspat 
såvel som mineraler der kunne bruges til forskellige glasurer. 
Dertil kommer træ og kul, som tidligere var afgørende når 
porcelænet skulle brændes ved høje temperaturer.

Udstillingen fortalte om porcelænets historie og udbredelse 
fra Kina til den øvrige verden. Her var eksempler på såvel 
de mange typer af objekter der kan skabes af porcelæn, til 
dagligbrug såvel som egentlige kunstværker, ligesom der blev 
vist eksempler på forskellige glasurer og bemalinger. Udstillingen 
var et godt udgangspunkt for at gå på opdagelse i det porcelæn 
der er udstillet i museets interiører – kinesisk fra 16- og 
1700-årene, og europæisk og dansk fra 1700-årene og fremefter. 
Museet kunne også i efteråret vise en udstilling med moderne 
kinesisk design fra Kunstakademiet i Shanghai. Her kunne 
man se eksempler på hvordan kinesiske kunsthåndværkere 
eksperimenterer med at forene gamle teknikker med moderne 
udtryksformer. 

Til vore nære samarbejdspartnere på Prins Gongs Palads-
museum i Beijing havde Frederiksborg arrangeret to udstillinger 
der åbnede i sensommeren. Den ene viste eksempler på 
hvorledes tekstiler har været anvendt i kongelige og adelige 
miljøer fra 1600-årene til i dag – i boligindretning såvel som 
klædedragter. I udstillingen indgik originale gobeliner, duge 
og polstrede møbler såvel som kopier, herunder klædedragter 
rekonstrueret ud fra museets portrætsamling. I interiører der 
knyttede sig til forskellige kulturhistoriske perioder, blev det 
vist, hvorledes tekstiler indgik i fester såvel som dagligliv og 
i iscenesættelsen af kongemagten. 

At mestre broderikunsten var en fast bestanddel af tidligere 
tiders uddannelse, og at håndværket og traditionerne stadig 
er levende, blev demonstrereret i udstillingens sidste interiør, 
hvor museet som noget helt særligt havde fået mulighed for 
at låne broderi udført af H.M. Dronningen tillige med en af 
majestætens gallakjoler, syet af Birgitte Thaulow i 2010. I en 
pavillon i paladshaven arrangerede museet en anden udstilling   

At mestre 
broderikunsten var 
en fast bestanddel 
af tidligere tiders 

uddannelse
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  med værker af den danske samtidskunstner, Kasper Eistrup. 
Herunder fik det kinesiske publikum mulighed for at stifte 
bekendtskab med den tidligere rockmusikers portræt af H.K.H. 
Kronprins Frederik – det værk der blev skabt til museet i 2018.

Dannebrog 800 år og museets internationale 
forskningsprojekter
Året gav anledning til at fejre et historisk jubilæum – 800-
året for at Dannebrog ifølge legenden faldt ned fra himlen 
under slaget ved Lyndanise, hvorefter de ellers trængte 
danskere fik overtaget og vandt over de hedenske estere. 
Efterfølgende overgik esterne til kristendommen og anerkendte 

H.M. Dronningen 
deltog i festlighederne 
i Tallinn i forbindelse 
med fejringen af 
Dannebrogs 800-års 
jubilæum.

Foto: Meeli-Kyttim

den danske kong Valdemar Sejr som deres overherre. På 
selve jubilæumsdagen, Valdemarsdag den 15. juni, åbnede 
H.M. Dronningen en udstilling arrangeret af museet i Estlands 
hovedstad, Tallinn.

Udstillingen, der vil stå til og med sommeren 2020, bliver 
vist i et af tårnene i Tallinns gamle bymur, ”Kiek in de Kök”. 
Først handler det om slaget og tiden der fulgte, hvor Estland 
1219-1346 var regeret af de danske konger. Der bliver også 
fortalt om brugen af Dannebrog og de tre løver fra det danske 
rigsvåben siden hen – i Danmark og i Estland – herunder om 
Dannebrogordenen.
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For Frederiksborgs gæster er der ligeledes – i Valdemarssalen 
– arrangeret en udstilling i anledning af Dannebrog-jubilæet. 
Den fortæller generelt om de baltiske korstog og den dansk-
estiske fællestid. Herunder har vi med udgangspunkt i en 
skitse forestillende slaget ved Lyndanise, malet af Henrik Olrik 
i 1885, fået udført en fotostat på lærred der visualiserer det 
store vægmaleri som brygger Jacobsen oprindeligt ønskede 
til salen, men som aldrig blev fuldført.

Ved åbningen i Tallinn uddelte Dronningen to stipendier til en 
dansk og en estisk historiker, der i de kommende to år skal 
forske i dansk-estisk historie. Den danske postdoc er tilknyttet 
Frederiksborg, den estiske Tallinn Bymuseum og universitetet i 
Tartu. Stipendierne er finansieret af Carlsbergfondet. Tilsvarende 
fik vi i 2019 igangsat det dansk-islandske forskningsprojekt, 
der har to stipendiater tilknyttet henholdsvis Frederiksborg og 
Islands Nationalmuseum og Universitet. Temaet for projektet er 
brugen af den norrøne oldtid i dannelsen af dansk og islandsk 
identitet, og det blev lanceret i anledning af 100-året for at 
Island blev en selvstændig og suveræn stat i personalunion 
med Danmark, den 1. december 2018. Også dette stipendium 
er blevet til takket være en særbevilling fra Carlsbergfondet. 

Og hvad nu?  
Mens dette skrives, ser vi en anden fremtid i møde. Frederiksborg, 
der normalt har åbent hver dag, året rundt, er i øjeblikket 
lukket. Kontrasten er ekstrem i forhold til de seneste år, hvor 
museets mange tiltag sammen med en international turisme 
i vækst har skabt høje besøgstal år efter år. I 2019 havde vi 
således det tredjehøjeste besøgstal i museets historie med 

Museet vil 
fortsat søge at 
være en central 

dannelsesinstitution 
for historisk viden der 
vil møde danskerne 

hvor de er

I 2019 havde vi således 
det tredjehøjeste 
besøgstal i museets 
historie med 284.825 
gæster.

284.825 gæster. Når det forhåbentligt snart atter bliver 
forsvarligt at åbne museet, må vi forvente, at besøgstallene 
bliver anderledes moderate.

Den hastige globale udbredelse af coronaen med fatale 
konsekvenser for mange af verdens samfund og økonomier er 
en følge af den øgede globalisering, hvor mennesker og varer 
bevæger sig frit rundt på kryds og tværs af kontinenter. Hvordan 
pandemien og dens eftervirkninger vil påvirke globaliseringen, 
er det endnu for tidligt at spå noget endegyldigt om. Men 
uanset hvad, så lever vi stadig i en verden hvor vi på en lang 
række områder er afhængige af hinanden, og der vil stadig 
være behov for at kende sit eget lands historie og kunne se 
den som vekselvirkende med andre lande når man skal danne 
sig overblik og ruste sig til fremtiden. Museet vil fortsat søge 
at være en central dannelsesinstitution for historisk viden der 
vil møde danskerne hvor de er. For øjeblikket via de virtuelle 
besøg, der er blevet stillet til rådighed på museets hjemmeside. 
Senere på året er der planlagt endnu en historiedyst, denne 
gang med udgangspunkt i Sønderjyllands genforening med 
Danmark i 1920. Intet kan dog matche et virkeligt besøg på 
Frederiksborg, og vi glæder os til igen at tage imod hver en 
gæst der kommer her. 
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55 millioner til unges innovation, 
engagement og entreprenørskab
Tuborgfondets strategiske fokus på unge er med til at sikre at de næste 
generationer får flere muligheder for sammen at bidrage til fremtiden med 
ny viden, engagement og lyst til at skabe forandring. I en verden med store 
udfordringer er nye perspektiver afgørende for vores samfund og særligt 
for erhvervslivet, som Tuborgfondet støtter ved at styrke unges muligheder.PETER GIACOMELLO

Sekretariatschef

Tuborgfondet

Knap 55 mio. kroner uddelte Tuborgfondet i 2019 til projekter 
der skal styrke unges fællesskaber og mulighed for at bidrage 
til samfundet. Tuborgfondet har siden 1991 været en del af 
det erhvervsdrivende Carlsbergfondet, men har i mere end 
85 år virket for samfundsgavnlige formål, særlig til støtte 
for dansk erhvervsliv. Det mål er ikke blevet mindre aktuelt 
i dag, og Tuborgfondets formål er gennem tiden blev omsat 
til initiativer der med afsæt i stifters vilje har bidraget til det 
danske samfund på flere områder.

Unge viser vejen
I den nuværende strategiperiode (2017-2020) har Tuborgfondet 
fokus på unge. Det er de nye generationer der sammen skal 
sikre samfundets fortsatte udvikling med deres dugfriske 
viden, umiddelbare lyst til at forme fremtiden og andre 
måder at anskue og gøre tingene på. Det gør de allerede 
i store og små fællesskaber over hele landet, hvor unge   

Den frivillige forening SPIR 
skaber positiv forandring 
gennem events hvor ildsjæle 
kan præsentere grønne, 
sociale eller kulturelle 
idéer og vinde penge til at 
realisere dem.

Foto: SPIR
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Tuborgfondet støtter unges 
handlekraft og entreprenørskab,  

så de både skaber 
jobmuligheder og innovation

 sammen igangsætter initiativer og realiserer drømme, for 
eksempel CONCITOS flerårige udvikling af GRO SELV-projektet, 
der samler unge til workshops over hele landet, hvor de 
udveksler og eksperimenterer med grønne ideer for at skabe 
bæredygtige løsninger i samarbejde med bl.a. kommuner, 
uddannelsesinstitutioner og boligområder.

GRO SELV er støttet af Tuborgfondet og viser hvor afgørende 
unge og deres fællesskaber er for foreningslivet, lokalområder 
og på arbejdsmarkedet – for det er netop i fællesskabet  
at den vigtige følelse af at være en del af noget større slår 
rod, og lysten og muligheden for at gøre en forskel vokser.  
På den måde styrker Tuborgfondets fokus på unge sam - 
fundet. For ved at støtte unges lyst til at gøre en forskel og 
engagere sig, skaber vi muligheder for at de kan bidrage 
til at udvikle og nytænke fremtidens samfund, ikke mindst 
erhvervslivet. 

Tuborgfondet står sammen 
med Verdens Bedste 
Nyheder og Dansk Ungdoms 
Fællesråd bag Danmarks 
første, landsdækkende mini-
uddannelse i FN’s Verdensmål 
og konstruktiv journalistik, 
hvor 75 unge uddannes 
til frivillige Verdensmåls-
ambassadører.

Foto: Operation Dagsværk
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  Det gør vi ved at støtte initiativer der fremmer unges 
skaberkraft og entreprenørskab hvor idéer kan modnes så 
de både fører til jobmuligheder og innovation. Vi støtter også 
projekter der letter overgangen fra ungdomsliv til arbejdsliv, f.eks. 
gennem praktikforløb, fritidsjob eller erhvervsmentorordninger. 
Samt projekter som afprøver nye metoder til at give flere unge 
jobmuligheder – særligt i samarbejder mellem civilsamfund, det 
private erhvervsliv og den offentlige sektor. Desuden støtter vi 
indsatser der sikrer en mangfoldig, ung talentmasse på tværs 
af professioner så fremtidens erhvervsliv bliver så stærkt og 
konkurrencedygtigt som muligt. I 2019 gik 51,3 procent af fondets 
samlede uddeling til projekter der støtter dansk erhvervsliv.

Flerårige samarbejder og mindre initiativer
Tuborgfondet støtter fællesskaber der er drevet af unge eller for 
unge. I 2019 fik vi ca. 1.600 ansøgninger og bevilligede penge til 
293 af dem. Vi uddelte 10 mio. kroner til bevillinger på under 

100.000 kroner – penge der uddeles med en ekspeditionstid på 
under 10 dage og gennem en smidig ansøgningsproces, men som 
gør en stor forskel for mindre initiativer hvor unge samler andre 
unge i fællesskaber om f.eks. lokale muligheder for indflydelse 
eller job. Størstedelen af årets midler gik til større bevillinger 
til flerårige samarbejder med organisationer der har fokus på 
unge og deler vores ambition om at unge skal kunne bidrage 
meget mere til samfundet. I 2019 uddelte vi 45 mio. kroner til 
projekter der fremmer unges muligheder for f.eks. indflydelse, 
job eller entreprenørskab hvor idéer og metoder afprøves og 
evalueres før de evt. udbredes til flere ungefællesskaber, og i 
sidste ende til resten af samfundet, herunder erhvervslivet.

Innovationshus træner unges 
erhvervskompetencer
I efteråret 2020 slår Student & Innovation House dørene op til 
Nordens første studenterdrevne innovationshus. En gruppe  

En gruppe studerende fra 
Copenhagen Business School 
har forvandlet en gammel 
politistation til Nordens 
første studenterdrevne 
innovationshus hvor unge på 
tværs af uddannelser kan 
skabe positiv udvikling og 
nye løsninger i samfundet og 
erhvervslivet.

Foto: Student & Innovation House
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  studerende fra Copenhagen Business School har de seneste 
år forvandlet en gammel politistation på Frederiksberg til et 
sted hvor unge sammen kan være med til at forandre verden. 
Initiativet til Student & Innovation House kommer fra et ønske hos 
de studerende om at være med til at udtænke og implementere 
nye løsninger på de komplekse udfordringer verden står over 
for i dag – løsninger som i høj grad må udtænkes på tværs af 
faggrænser og sektorer. Mange studerende har i dag viden 
om bæredygtighed, samfund og innovation, men målet med 
huset er at give unge på tværs af uddannelser mulighed for at 
arbejde praktisk med deres viden og inspirere hinanden til at 
skabe positiv udvikling i samfundet og erhvervslivet.

Tuborgfondet gav den første bevilling på 1 mio. kroner til Student 
& Innovation House i 2017, og efterfølgende har projektet fået 
yderligere 3 mio. kroner til at etablere huset, engagere studerende 
i hele landet i mange tværfaglige innovationsaktiviteter og udvikle 
nye samarbejdsformer mellem studerende, erhvervslivet, det 
offentlige og civilsamfundet. Allerede før åbningen af huset er der 
etableret samarbejder med mere end 30 studenterorganisationer, 
og studerende fra næsten alle universiteter i Danmark er 
engageret i forskellige projekter som Student & Innovation 
House har iværksat som forløbere for innovationshusets 
fremtidige virke. Det er blandt andet Millenial, Consulting for 
impact, der udfører konsulentarbejde for små og mellemstore 
virksomheder med afsæt i tværfaglige teams af studerende fra 

både bachelor-, kandidat- og Ph.d.-uddannelser. De studerende 
får vigtig erfaring med at omsætte deres teoretiske viden i en 
virksomhedskontekst, og det ruster dem til deres kommende 
arbejdsliv. Sustainability Influencers er en anden signaturaktivitet 
for Student & Innovation House hvor studerende arbejder for at 
engagere andre unge i bæredygtighedsagendaen og mobilisere 
dem til handling. Det sker gennem analyser, events, deltagelse 
i debatter og foredrag, men også gennem samarbejder med 
centrale institutioner og professionelle ildsjæle der fremhæver 
bæredygtige løsninger.

Student & Innovation House arbejder ikke med en fast agenda. 
De studerende skal selv udvikle deres projekter og idéer 
sammen og definere hvordan de skaber forandring. På den 
måde opøver innovationshuset i høj grad unges evne til at 
tænke nyt, sætte noget i gang og ikke mindst arbejde sammen 
om tværfaglige løsninger med kompetencer som efterspørges 
af erhvervslivet, og som er afgørende for udviklingen af et 
bæredygtigt samfund.

Unge, grønne fællesskaber
Et stigende antal af Tuborgfondets bevillinger går til initiativer 
hvor unge fremmer en bæredygtig dagsorden. I 2019 fik Den 
Grønne Studenterbevægelse (DGSB) midler fra Tuborgfondet 
til at uddanne 16 unge frivillige Klimaledere som skal sikre at 
DGSB kan udvikle flere lokale fællesskaber. 

Vores uddannelser 
giver teori og 

redskaber, men 
vi mangler et 

sted hvor vi kan 
sætte den viden 
i spil og arbejde 
med de globale 
udfordringer. 

Tuborgfondets 
støtte gør det 

muligt

Maria Flora Andersen, direktør i 
Student & Innovation House
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Den Grønne Studenterbevægelse er startet i 2018 af studerende 
fra forskellige uddannelsesinstitutioner som sammen har skabt 
et handlekraftigt fællesskab der understøtter unges mulighed 
for at engagere sig i klimakampen, men som er for alle der 
vil kæmpe for en grøn omstilling af samfundet. Fællesskabet 
startede i København, men har på blot ét år spredt sig til lokalt 
forankrede afdelinger i Aalborg, Aarhus, Haderslev, Roskilde 
og Odense, hvor både unge der tidligere har engageret sig, og 
unge som aldrig før har været politisk aktive, oplever at man 
som ung kan få indflydelse og har muligheder for at handle.

DGSB oplever en massiv interesse blandt unge i flere byer 
der ønsker at engagere sig og deltage i et handlingsorienteret 
fællesskab. Men med en flad organisering der er drevet af 
unges engagement gennem arbejdsgrupper, er der behov for at 
styrke bevægelsen med kompetencer der sikrer at fællesskabet 
kan blive ved med at udvikle sig og samtidig bevare den 
handlingsorienterede organisering. De unge Klimaledere skal 
bl.a. uddannes i lederskab, strategi og evnen til at arbejde 
med og mobilisere teams så de kan gøre andre unge i stand 
til at handle og på den måde styrke ungdommens stemme i 
klimakampen.

Tuborgfondet har støttet uddannelsen af unge Klimaledere hos 
DGSB med 50.000 kroner. De 16 Klimaledere skal både træne 
nye ledere internt i bevægelsen og støtte nye lokalafdelinger i 
at opbygge stabile og handlekraftige fællesskaber så mange 
flere unge over hele landet får mulighed for at engagere sig 
i samfundet og sammen søge indflydelse på et område der 
optager dem stærkt. 

Mikrolegater til Verdensmålsiværksættere
I 2019 uddelte Tuborgfondet sammen med Fonden 
for Entreprenørskab 36 Verdensmålsmikrolegater til 
studerende, der har modet til at kaste sig ud i iværksætteri. 
FN’s Verdensmål er kun inden for rækkevidde, hvis vi 
aktiverer nye partnerskaber og fremmer innovation, 
og Verdensmålsmikrolegaterne har netop til formål at 
støtte ph.d.-studerende og studerende på videregående 
uddannelser, der har idéer til nye forretningsmodeller 
med afsæt i Verdensmålene. Tuborgfondets treårige 
partnerskab med Fonden for Entreprenørskab giver 
ikke kun startkapital til unge iværksættere i form 
af mikrolegater, men også rådgivning fra et stærkt 
mentorkorps af frivillige erhvervsledere.

Bæredygtigt samfundsengagement
De næste to år er Tuborgfondet sammen med Verdens 
Bedste Nyheder og Dansk Ungdoms Fællesråd  
med til at uddanne 75 unge frivillige fra danske civil -
samfundsorganisationer til Verdensmålsambassadører. 
Med Danmarks første, landsdækkende mini-uddannelse  
i Verdens mål og konstruktiv journalistik skal Verdens-
målsakademiet give de unge ambassadører faglig ballast 
til at skabe forandring i deres respektive netværk 
gennem oplæg om Verdensmålene på skoler, i deres 
lokalsamfund og for ungdomsorganisationer. Målet er, 
at endnu flere unge skal kende Verdensmålene og 
udbrede bæredygtige måder at leve på.
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Fra vækstlag til musikjob
Et særligt indsatsområde for Tuborgfondet har i mange 
år været den rytmiske musik, hvor vi har fokus på 
unge talenter og deres muligheder i musikerhvervet. 
Vi støtter blandt andet initiativer, der fremmer unges 
entreprenørskab i den danske musikbranche, som kan 
skabe jobmuligheder og en mangfoldig, ung talentmasse. 
I 2019 har vi støttet afviklingen af den årlige Musikerdag 
i København, der var arrangeret af Organisationen af 
Rytmiske Amatørmusikere (ORA) og målrettet vækstlaget 
i musikbranchen. Her fik unge musikere inspiration og 
rådgivning gennem bl.a. workshops og muligheden for 
at møde branchefolk og andre musikere, der kan føre 
dem tættere på udgivelser og spillejobs.

Akutpulje under Covid-19-krisen
Ti dage efter nedlukningen af Danmark i marts 2020 
lancerede Tuborgfondet en akutpulje for at sikre, at de 
vigtige ungefællesskaber kunne fortsætte i nye former 
under Covid-19-krisen. Med en daglig behandling af 
ansøgninger uddelte vi på få uger knap 4,5 mio. kroner 
til 45 forskellige organisationer, der med stor kreativitet 
og masser af nye online-tilbud var med til at fastholde 
unges fællesskaber og engagement i en svær tid med 
afstand og bekymringer.

Tuborgfondet uddelte knap 55 
mio. kroner i 2019 – 10 mio. kroner 
til mindre bevillinger og projekter 
hvor unge engagerer andre unge 
i handlekraftige fællesskaber, 
og 45 mio. kroner til større, 
længerevarende bevillinger og 
projekter hvor organisationer 
fremmer unges muligheder og 
afprøver nye skalerbare metoder.

260 bevillinger under 
100.000 kr.

33 bevillinger over 
100.000 kr.
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