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carlsberg-
fondet 
2014
hvis jeg har set længere, er det kun ved 
at stå på skuldrene af kæmper.
isaac newton, 1643-1727

carlsbergfondets visionære stifter
carlsbergfondet hviler på skuldrene af en kæmpe, 
den fremsynede og visionære brygger j.c. jacob-
sen. han stiftede i 1876 carlsbergfondet, der skulle 
overtage ejerskabet af bryggeriet carlsberg, når han 
døde. j.c. jacobsen levede i en tid med store foran-
dringer — industrielt, videnskabeligt og kulturelt. 
hans forretningsmæssige og finansielle succes blev 
grundlagt ved konstant at fokusere på kvalitet, re-
delighed, ordentlighed, en tæt kobling mellem vi-
denskab og industriel innovation og ved konstant at 
være omstillingsparat. disse værdier, som carlsberg 
og carlsbergfondets virke er baseret på, er evigt gyl-
dige og har været ledetråde siden begyndelsen. 

Af
flemming besenbacher 

formand,

carlsbergfondets

bestyrelse

et travlt år
2013 har været et år med mange forandringer og 
udfordringer. forandringerne har været nødven-
dige, for at carlsbergfondet fortsat kan opfylde sine 
formål i henhold til fundatsen og for at kunne navi-
gere i en foranderlig verden. 

efter godkendelse i det kongelige danske vi-
denskabernes selskab søgte carlsbergfondet i no-
vember 2013 justitsministeriet om tilladelse til at 
ændre fundatsen. carlsbergfondet ønskede at fjer-
ne fundatsens krav om en ejerandel på mere end 
25% af aktierne i carlsberg a/s. dette skridt var 
nødvendigt for at øge den finansielle fleksibilitet i 
carlsberg a/s, så bryggeriet bliver i stand til at rejse 
mere kapital, hvis der skulle blive brug for det. fon-
dets tilsynsmyndighed, civilstyrelsen, imødekom 
ansøgningen, hvilket betyder, at carlsbergfondet i 
fremtiden skal eje så stor en aktieandel i carlsberg 
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a/s, at den giver ret til mindst 51% af stemmerne på 
generalforsamlingen. carlsbergfondet har som en 
forandringsparat hovedaktionær hermed givet 
bryggeriet den manøvremulighed, der er nødvendig 
for, at bryggeriet fortsat kan skabe værdi gennem 
at deltage i den globale konsolidering inden for øl-
industrien. 

i kølvandet på den globale finanskrise er aktivt 
samfundsansvar i stigende grad blevet en interna-
tional konkurrenceparameter. det var netop sam-
fundsansvar, brygger j.c. jacobsen havde for øje, 
da han stiftede carlsbergfondet. j.c. jacobsen dan-
nede skole for den danske fondstradition, hvor det 
ikke kun drejer sig om at sikre erhvervsvirksomhe-
dens videreførelse, men også om at gøre almennyt-
te ved at støtte f.eks. videnskab, kunst og kultur. 

carlsbergfondet fulgte i 2013 forberedelserne 
til ændring af fondsloven, hvilket resulterede i, at 
der blev fremsat et lovforslag i folketinget primo 
2014. formålet med ændringerne af fondsloven er 
blandt andet at øge gennemsigtigheden i de danske 
fonde og i deres virke. lovforslaget indebærer også, 
at der sættes fokus på anbefalinger for god fonds-
ledelse. vi er glade for, at carlsbergfondet allerede 
opfylder langt de fleste af de anbefalinger, som har 
været fremme i forbindelse med lovforslaget, og vi 
arbejder løbende på øget åbenhed og transparens 
omkring fondets virksomhed. 

støtte til forskning af høj kvalitet
carlsbergfondet uddelte i 2013 i alt 221 mio. kr. til 
sine fundatsbestemte hovedaktiviteter, der omfat-
ter tilskud til carlsberg laboratorium, støtte til vi-
denskabelig forskning, opretholdelse og udvikling 
af det nationalhistoriske museum på frederiksborg 
slot samt tilskud til samfundsgavnlige og erhvervs-
rettede formål via tuborgfondet. heraf gik 157 mio. 
kr. til grundforskningsaktiviteter inden for naturvi-
denskab, humaniora og samfundsvidenskab. et vig-
tigt fokusområde i disse bevillinger har været at 
styrke vækstlaget, generationsskiftet og internatio-
naliseringen i dansk forskning. i vækstlaget finder 
vi blandt andet unge forskertalenter, der netop har 
afsluttet deres ph.d.-uddannelse. fondets bestyrel-
se har i 2013 bevilget omkring 100 rejsestipendier til 
særligt talentfulde yngre postdocs, så de kan del-
tage i de bedste internationale forskningsmiljøer. 

derudover er der bevilget et antal postdocsti-
pendier for at tiltrække fremragende juniorforske-
re til de bedste danske forskningsmiljøer. carlsberg-
fondet har også bidraget til opbygning af en unik 
forskningsinfrastruktur på danske universiteter 
gennem støtte til apparaturindkøb m.m., og der er 
givet bevillinger til afholdelse af internationale kon-
ferencer, forskningsrejser samt udgivelse af mono-

grafier og andre publikationer. endelig har fondet 
givet nogle større flerårige bevillinger til projekter, 
der går på tværs af traditionelle fagdiscipliner — en 
bevillingstype, som fondet ønsker at fremme i de 
kommende år. fælles for alle bevillinger er, at de er 
givet til forskere og forskningsprojekter af meget 
høj kvalitet — nationalt såvel som internationalt. 

i anledning af 200-året for j.c. jacobsens fød-
sel indstiftende carlsbergfondet i 2011 to forsknings-
priser på hver 1 mio. kr. til fremragende forskere in-
den for naturvidenskab og humaniora/samfunds-
videnskab. i 2013 gik forskningspriserne til professor 
jørgen christensen-dalsgaard, aarhus universitet, 
der modtog prisen for sin forskning i stjerners fysik, 
struktur og udvikling, og til professor claus bunde-
sen, københavns universitet, som modtog forsk-
ningsprisen for sin forskning i menneskets opmærk-
somhedsprocesser og sin matematisk-psykologiske 
teori om visuel opmærksomhed, der benyttes til 
diagnosticering af hjernesygdomme og psykiatriske 
lidelser hos såvel børn som voksne. 

nye ansigter 
det har været skiftedag i carlsbergfondets besty-
relse. professor per øhrgaard udtrådte ved årsskif-
tet af bestyrelsen på grund af alder. per øhrgaard 
blev indvalgt i bestyrelsen i 1993, og han har i 20 år 
ydet en stor og meget værdifuld indsats både som 
fagperson inden for de humanistiske videnskaber 
og samfundsvidenskaberne og i fondets generelle 
arbejde. efter at være valgt af videnskabernes sel-
skab indtrådte professor carl bache ved årets start 
som nyt medlem af carlsbergfondets bestyrelse. 
carl bache er professor i engelsk ved syddansk uni-
versitet.

det har også været skiftedag på carlsberg la-
boratorium, hvor professor birger lindberg møller 
er blevet ansat som direktør med ansvar for den 
overordnede videnskabelige linje på laboratoriet. 
birger lindberg møller vil varetage hvervet sidelø-
bende med sit professorat på københavns univer-
sitet. dermed styrkes båndene mellem carlsberg 
laboratorium og universitetsforskningen inden for 
blandt andet plantebiologi og biokemi. carlsberg 
laboratoriums formål er ifølge carlsbergfondets 
fundats at bidrage med frontforskning og innova-
tion på fire fokusområder: gær, byg, ingredienser 
og bryggeriteknologi. samtidig har adjungeret pro-
fessor, vice president (vp) birgitte skadhauge, vp 
bjørn søndenskov og vp stefan kreisz overtaget 
den overordnede ledelse af carlsberg research 
center (crc), som carlsberg laboratorium er en in-
tegreret del af. 

hans edvard nørregård-nielsen besluttede i ef-
teråret 2013 at gå på pension efter 25 år som for-
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mand for ny carlsbergfondets bestyrelse. jubilæet 
blev fejret den 1. oktober ved en reception på ny 
carlsberg glyptotek, og hans edvard nørregård-
nielsen fratrådte ved udgangen af 2013. carlsberg-
fondet havde som en særlig hyldest og tak til hans 
edvard nørregård-nielsen for hans store indsats 
fået udformet et digt skrevet i heksametre om hans 
edvard nørregård-nielsens liv og levned som for-
mand. heksameterdigtet var forfattet af lektor ivar 
gjørup og blev fremført af kongelig skuespiller ka-
ren lise mynster. digtet er optrykt som en selvstæn-
dig artikel i dette årsskrift. 

ifølge carlsbergfondets fundats udpeges for-
manden for ny carlsbergfondets bestyrelse af 
carlsbergfondets bestyrelse. valget faldt på kars-
ten ohrt, som er tiltrådt den 1. januar 2014. kombi-
nationen af karsten ohrts uddannelsesmæssige 
baggrund inden for kunsthistorie, hans virke som 
direktør for nordjyllands kunstmuseum, kunsthal-
len brandts i odense og senest statens museum for 
kunst samt talrige hverv i råd og udvalg gør karsten 
ohrt særdeles velkvalificeret til formandsopgaven. 
karsten ohrt har tidligere været medlem af ny 
carlsbergfondets bestyrelse fra 1993 til 2007 og har 
derfor et indgående kendskab til ny carlsbergfon-
dets virke. han har som ny formand formuleret sine 
tanker om ny carlsbergfondets formål om at virke 
til ”fremme af trangen for kunst i danmark”. læs 
mere herom i karsten orths bidrag i dette årsskrift.

formidling og forskning på tværs
selv den bedste forskning har kun værdi, hvis den 
bliver formidlet. carlsbergfondet har i 2013 gen-
nemført forskellige aktiviteter til fremme af forsk-

ningsformidlingen. i januar 2013 deltog ca. 40 mod-
tagere af fondets udlands- og postdocstipendier i 
en netværksdag i carlsbergfondet. dagens emner 
var nye aspekter af mundtlig og digital forsknings-
formidling, karriereplanlægning samt netværks-
dannelse og erfaringsudveksling blandt bevillings-
modtagerne. deltagerne evaluerede dagen med så 
stor tilfredshed, at et lignende netværksmøde blev 
afholdt igen i januar 2014. 

som et andet formidlingsinitiativ er carlsberg-
fondet begyndt at arrangere konferencer, hvor re-
sultatet af større tværgående forskningsbevillinger 
formidles til en bredere kreds af videnskabsfolk, 
pressen, politikere og andre meningsdannere. i ja-
nuar 2014 var fondet vært ved en konference om 
grønland under den kolde krig. konferencen var 
bygget op omkring et forskningsprojekt under le-
delse af lektor matthias heymann, hvis forskning 
fondet har støttet gennem flere år. med projektet 
som afsæt bød dagen på videnskabelige og politi-
ske indlæg fra både dansk og grønlandsk side og 
debat om grønlands rolle i dag. det er helt i stifte-
ren j.c. jacobsens ånd at bringe vidende folk med 
vidt forskellig baggrund sammen til debat af emner, 
der er væsentlige for det danske samfund. brygge-
ren var med sit samfundsengagement på mange 
måder forud for sin tid og praktiserede corporate 
social responsibility mange år før, man begyndte 
at tale om det. carlsbergfondet ser det som en vig-
tig opgave at sikre, at den fremragende forskning, 
fondet støtter, kommer samfundet til gode, og der-
med også medvirker til scientific social responsi-
bility. dette mål vil fortsat være en af ledetrådene 
i fondets virke.
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ved bryggeriets drift skal det være det 

stadige formaal uden hensyn til den 

øieblikkelige fordel at udvikle fabrikationen 

til den størst mulige fuldkommenhed

saaledes at dette bryggeri og dets produkter 

altid kunne staa som et mønster og ved deres 

exempel virke til at ølbryggeriet her i  landet 

holdes paa et høit og hæderligt standpunkt

j.c. jacobsen

brygger og stifter af carlsberg 

og carlsbergfondet

det er min vision at forvalte arven efter brygger 

j.c.  jacobsen således, at hans tanker, ideer og 

fondets fundats tilgodeses, tilpasses nutiden 

og medvirker til at præge fremtiden for 

virksomheden, videnskaben og samfundet

flemming besenbacher

bestyrelsesformand i carlsberg a/s 

og carlsbergfondet



carlsbergfondet

10

årsskrift 2014

carlsberg-familien omfatter verdens fjerdestørste 
bryggeri carlsberg, tre fonde, to kulturbærende mu-
seer og et forskningslaboratorium. her udfoldes 
ambitiøs international bryggerivirksomhed side om 
side med forskning og innovation samt støtte til det 
ypperste inden for videnskab, kunst og kultur.

carlsbergfondet er en af verdens ældste er-
hvervsdrivende fonde og har en helt unik konstruk-
tion med flere opgaver. fondet er kontrollerende 
hovedaktionær i carlsberg a/s, og fondets formand 
er også bestyrelsesformand i carlsberg gruppen. 
carlsbergfondets formål og aktiviteter er fastlagt i 
fundatsen. carlsbergfondet står som følge heraf i 
spidsen for carlsberg laboratorium og bidrager 
hvert år med betydelig støtte til videnskabelig 
grundforskning. carlsbergfondet er også ansvarligt 
for driften af det nationalhistoriske museum på fre-
deriksborg. ny carlsbergfondet yder støtte til kunst 
og kultur samt støtter driften af ny carlsberg glyp-
totek. tuborgfondet indgår også i carlsberg-famili-
en og støtter aktiviteter inden for erhverv, kultur, 
musik og idræt. carlsbergfondet har, siden det blev 
stiftet i 1876, uddelt bevillinger for mange milliarder 
kroner til gavn og glæde for samfundet.

carlsbergfondet er som hovedaktionær med til 
at sikre bryggeriet carlsbergs fortsatte udvikling 
som moderne internationalt bryggeri, der skaber 
værdi for aktionærerne og drives med fokus på 
forskning, innovation og produkter af høj kvalitet. 
dette sker alt sammen til berigelse af den tætte for-
bindelse mellem bryggeri og samfund, som ligger i 
fondets dna. 

fondet bygger på værdier som kvalitet, ansvar-
lighed og samfundssind. carlsbergfondet afspejler, 
at stifteren j.c. jacobsen gennem hele sin lange kar-
riere var optaget af det enkle, men vigtige spørgs-
mål, som enhver kvalitetsbevidst brygger bør stille: 
hvordan brygger man det bedste øl?

derfor oprettede j.c. jacobsen allerede i 1875 
carlsberg laboratorium, der er en afdeling af carls-
bergfondet. laboratoriet har skrevet sig ind i indu-
strihistorien som et af de mest banebrydende forsk-

ningslaboratorier. her forsker videnskabsfolk inten-
sivt i de grundlæggende processer bag ølbrygning, 
helt i tråd med jacobsens overbevisning om, at pro-
cessen konstant kan forbedres gennem tæt kobling 
til videnskaben. helt i samme ånd uddeles en væ-
sentlig del af carlsbergfondets frie midler hvert år 
som bevillinger til videnskabelig grundforskning in-
den for naturvidenskaberne, humaniora og sam-
fundsvidenskaberne. carlsbergfondets bevillinger 
har betydet meget for talentudviklingen og interna-
tionaliseringen på de danske universiteter, og fon-
det er af den opfattelse, at nøglen ikke blot til bedre 
øl, men også til løsningen af de store globale sam-
fundsudfordringer er investering i forskning af hø-
jeste kvalitet og i international særklasse. 

j.c. jacobsen mente, at vi bedst forstår vores 
samtid, hvis vi kender vores historie. den opfattelse 
skulle carlsbergfondet være med til at udbrede på 
det nationalhistoriske museum på frederiksborg. 
museet formidler danmarks historie gennem male-
rier, møbler og kunstindustri, men museet har gen-
nem de sidste ti år også skærpet det internationale 
udsyn med store udstillinger blandt andet om sam-
spillet med rusland og kina.

ny carlsberg glyptotek er et andet toneangi-
vende museum med internationalt format. glypto-
teket indgår i carlsberg-familien via sin tilknytning 
til ny carlsbergfondet, og museet har en eneståen-
de kunstsamling af ægyptiske og antikke skulptu-
rer, dansk guldalder og fransk impressionisme. 

j.c. jacobsen besluttede i 1876 at testamentere 
hele sit livsværk til det kongelige danske videnska-
bernes selskab. han var overbevist om, at carlsberg 
bedst kunne fremtidssikres, hvis nogle af landets 
klogeste hoveder stod i spidsen for bryggeriet. det 
blev således det kongelige danske videnskabernes 
selskabs opgave at udpege de fem professorer, som 
skulle varetage ledelsen i både carlsbergfondet og 
bryggeriet. sådan er det stadigvæk. 

af figuren fremgår, hvordan en global brygge-
rivirksomhed, forskning og støtte til videnskab, 
kunst og kultur forenes i carlsberg-familien.

introduktion til carlsbergfamilien carlsbergfondet



carlsberg gruppen
grundlagt af j.c. jacobsen

i 1847 og i dag verdens fjerde-

største bryggeri

ny carlsbergfondet
oprettet af carl jacobsen i 1902. 

støtter kunst. bidrager til driften

af ny carlsberg glyptotek

ny carlsberg glyptotek
museum grundlagt af carl

jacobsen i 1902. har en af verdens

førende kunstsamlinger

carlsberg laboratorium
grundlagt i 1875 af j.c. jacobsen.

har leveret flere banebrydende

forskningsresultater

det nationalhistoriske 
museum på frederiksborg
oprettet af j.c. jacobsen i 1878.

fortæller 500 års historie 

gennemportrætter og 

malerier

forskningsstøtte
støtter videnskabelig

grundforskning inden for

naturvidenskab, humaniora

og samfundsvidenskab

tuborgfondet
stiftet i 1931 . 

støtter erhvervs-, kultur- 

og idrætsliv

carlsbergfondet





carlsbergfondet



carlsbergfondet

14

årsskrift 2014

Hvad sker 
der inde i 
stjernerne?

1

Af
Jørgen christensen-

dalsgaard 

Professor, Ph.d., 

InstItut for fysIk og 

astronomI, aarhus 

unIversItet. modtager 

af carlsberg fondets 

forsknIngsPrIs 2013 Inden 

for natur vIdenskab

ligesom geofysikere kan studere jordens indre ved at 
observere jordskælv, kan astrofysikere bestemme egen-
skaberne ved det indre af solen og andre stjerner ved at 
observere svingninger på stjernernes overflade. en gruppe 
af astrofysikere ved aarhus universitet har bidraget 
væsentligt til at udvikle disse teknikker. 
i de seneste 3-4 år har nasa’s kepler satellit leveret 
enestående data om stjerne svingninger, og analysen 
af disse data markerer en revolution i vores viden 
om stjernernes egenskaber.
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v
iden om stjernernes egenskaber er en 
grundsten for hele astrofysikken. studiet 
af fjerne galakser og deres udvikling er i 
høj grad baseret på observationer af det 

lys, der er udsendt af galaksernes stjerner, ligesom 
hele udviklingen af universets, og dermed i den sid-
ste ende vores egen, grundstofsammensætning er 
kontrolleret af kernereaktioner i stjerner. studier af 
stjerner er essentielle for forståelsen af udviklingen 
af vores egen galakse, mælkevejen, og for karakte-
riseringen af planetsystemer omkring andre stjer-
ner, som kræver information om stjernernes stør-
relse og alder. desuden er stjerner glimrende labo-
ratorier for studiet af fysik under meget ekstreme 
forhold, forudsat at man kan få tilstrækkelig detal-
jerede observationer af forholdene i deres indre.

desværre giver vores observationer umiddel-
bart ret begrænset viden om stjernernes egenska-
ber. det lys vi ser, når vi observerer en stjerne, kom-
mer fra de alleryderste lag af stjernen. ved at ana-

lysere lyset kan vi få information om egenskaberne 
i stjernens atmosfære så som temperaturen, tyng-
deaccelerationen og grundstofsammensætningen. 
i få tilfælde, hvor to stjerner kredser om hinanden, 
kan vi bestemme deres masser, ligesom vi for nære 
stjerner kan bestemme deres vinkeldiameter og 
dermed deres fysiske diameter, hvis afstanden er 
kendt. kender vi afstanden, kan vi også bestemme 
stjernens lysstyrke, dvs. den samlede energiudsen-
delse, ud fra måling af den energi vi modtager fra 
stjernen. og det er alt. vi får ingen direkte informa-
tion om forholdene i stjernens indre. disse begræns-
ninger gælder også for solen, selv om målingerne 
selvfølgelig er meget mere nøjagtige givet solens 
relative nærhed.

uden yderligere observationer er vores viden 
om det indre af stjernerne, og dermed forståelsen 
af stjernernes struktur og udvikling, udelukkende 
baseret på teoretiske modeller. de kan beregnes ud 
fra antagelser om de fysiske egenskaber ved stoffet 

rotationen I solens indre, bestemt 
ved hjælp af helioseismologi. 
figuren viser et tværsnit af en 
fjerdedel af solen. farveskalaen 
angiver rotationsperioden i døgn, og 
den stiplede cirkel markerer bunden 
af det område, hvor energitrans
porten sker ved konvektive gas
bevægelser. I det sorte område er 
vores data ikke tilstrækkelig gode 
til at måle rotationshastigheden.

26  d

28  d

30  d

32  d

34  d

36  d

Det er her værd at huske, at Solen, ligesom andre 
stjerner, er en kugle af gas og derfor ikke nødvendigvis 

roterer med samme hastighed overalt.
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i stjernerne og de processer, der styrer udviklingen. 
specielt inkluderer det en beskrivelse af kilden til 
stjernernes energiudstråling, kerneprocesser hvor 
brint smelter sammen til helium. modellerne kan 
sammenlignes med stjernernes observerede egen-
skaber, men denne sammenligning giver kun be-
grænset kontrol af, om vores antagelser, og dermed 
modellerne, er korrekte. vi har brug for observatio-
ner, der mere direkte er følsomme for, hvad der sker 
inde i stjernerne.

seismologi af solen
geofysikerne har vist vejen gennem deres studier 
af jordens indre ud fra seismologi. analyse af bøl-
ger, der udbreder sig gennem jorden, fra jordskælv 
eller mere lokale eksplosioner, giver information om 
forholdene i de lag, som bølgerne passerer. det var 
derfor et stort gennembrud, da observationer af so-
len for 40 år siden viste regelmæssige svingninger i 
bevægelsen af soloverfladen, der på tilsvarende 
måde kan give information om solens indre. det 
dannede grundlag for udviklingen af helioseismo-
logi og tilsvarende studier af andre stjerner, astero-
seismologi. forskningen i min gruppe, for tiden fi-
nansieret af et erc advanced grant og gennem 
etablering af et center under danmarks grund-
forskningsfond, drejer sig i høj grad om at studere 
stjerners egenskaber gennem observationer af 
stjernesvingninger. her har bevillinger fra carls-
bergfondet også spillet en stor rolle.

de tidlige observationer af solen blev fulgt op 
af meget omfattende projekter til at observere sol-
svingninger fra globale netværk af teleskoper og fra 
rummet, specielt med soho-satellitten der har væ-
ret i drift siden 1996. vi har bestemt strukturen af 
det indre af langt det meste af solen med stor nøj-
agtighed. sammenligning med modeller af solen 
viser små, men meget signifikante forskelle. det in-
dikerer problemer med beregningerne, som vi sta-
dig arbejder på at identificere og korrigere.

vi har også målt rotationen af det meste af so-
lens indre. det er her værd at huske, at solen, lige-
som andre stjerner, er en kugle af gas og derfor ikke 
nødvendigvis roterer med samme hastighed over-

alt. den helioseismiske analyse har faktisk vist slå-
ende variationer i rotationen. i de ydre ca. 30% af 
solen, inklusive på overfladen, varierer rotationen 
med breddegraden med hurtigere rotation ved 
ækvator og langsommere rotation nær polerne. 
dette område er også karakteriseret ved, at ener-
gien bliver transporteret gennem konvektion, dvs. 
gasbevægelser hvor varm gas stiger til vejrs og kol-
dere gas synker ned. det indre af solen, hvor ener-
gien transporteres ved stråling, roterer med nogen-
lunde konstant hastighed. vi har foreløbig kun be-
grænset forståelse af årsagen til disse egenskaber 
ved rotationen.

fra solen til stjernene
de observerede svingninger på solen er stående 
lydbølger, der udbreder sig gennem store dele af so-
len. de får deres energi fra konvektive gasbevægel-
ser, der når hastigheder tæt på lydhastigheden nær 
solens overflade og derfor er en kraftig kilde til aku-
stisk støj. i solen eksiteres et meget stort antal over-
toner med forskellig struktur hen over solens over-
flade og i dens indre. det er en relativt ineffektiv 
process, og de observerede svingningsamplituder 
er tilsvarende små. de højeste amplituder, ved pe-
rioder nær 5 minutter, er omkring 20 cm/s i hastig-
hed for individuelle svingninger. svingningerne kan 
også observeres i solens lysintensitet med amplitu-
der på kun nogle få milliontedele. at så små effekter 
kan observeres i stor detalje er et udtryk for den 
meget højt udviklede observationsteknik.

mange stjerner har konvektion nær overfladen, 
og man vil derfor forvente, at de har svingninger 
som solens. det er dog klart, at de meget små am-
plituder gør det særdeles svært at observere sving-
ninger i andre stjerner, hvor vi modtager meget min-
dre lys, end vi gør fra solen. de første nogenlunde 
sikre observationer af svingninger svarende til so-
lens i en anden stjerne, eta bootis, blev foretaget af 
aarhus-gruppen i 1994 med det nordiske optiske 
teleskop på la palma. stjernen er lidt tungere og 
noget længere i sin udvikling end solen. specielt har 
den opbrugt al brinten i de centrale dele og har der-
for en heliumkerne omgivet af et område, hvor der 

Røde kæmpestjerner repræsenterer også et 
senere udviklingsstadium for Solen, som 

den vil nå om ca. 6 milliarder år.
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model af en svingning i en rød kæmpestjerne. 
I de ydre dele af stjernen opfører svingningen 
sig som en lydbølge, mens den i det indre af 
stjernen har karakter af en intern tyngde
bølge. sådanne hybride svingninger giver os 
glimrende muligheder for at studere struktur 
og rotation af den meget kompakte helium
kerne i røde kæmpestjerner. 
med tak til Pieter degroote, leuven
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stadig sker energiproduktion ved brintfusion. en ef-
fekt af den kompakte heliumkerne er eksitation af 
en ny type svingninger, nemlig svingninger der op-
fører sig som interne tyngdebølger i stjernens cen-
trale dele og som akustiske bølger i det ydre. denne 
type hybride svingninger blev tydeligt observeret i 
eta bootis. i modsætning til de akustiske svingnin-
ger observeret i solen er de hybride svingninger me-
get følsomme over for forholdene i stjernens dybe 
indre.

observation af svingninger med meget små 
amplituder er blevet hjulpet frem af et andet cen-
tralt forskningsfelt: detektion af planeter i bane om-
kring andre stjerner, de såkaldte exoplaneter. spe-
cielt er der udviklet teknikker til observation ved 
hjælp af doppler-effekten af stjernernes hastighed, 
når en planet og den centrale stjerne kredser om-
kring deres fælles tyngdepunkt. disse teknikker, og 
meget sofistikeret udstyr på store teleskoper, har 
gjort det muligt at observere sollignende svingnin-
ger på nogle få stjerner. blandt andet har aarhus-
gruppen brugt et af verdens største teleskoper, very 
large telescope (vlt) med en spejldiameter på 8 
meter, til at observere svingninger af en af himlens 
klareste stjerner; det drejer sig om stjernen alfa 
centauri, som er en af solens nærmeste naboer og 
en stjerne, der på mange måder ligner solen.

som nævnt ovenfor kan stjernesvingninger 
også detekteres i stjerners lysstyrke. for sollignen-
de svingninger er variationen alt for lille til at kunne 
observeres gennem jordens urolige atmosfære, 
men observationer fra rummet er mulige med til-
strækkeligt stabile detektorer. et enormt gennem-
brud for asteroseismologien er sket med data fra 
nasa’s rummission kepler, opsendt i marts 2009. 
missionen har som mål at finde exoplaneter med en 
teknik, der udnytter at en planet kan skygge lidt for 
lyset fra den stjerne den kredser om, hvis planeten 
i sin bane passerer hen over stjernen, set fra jorden. 
det kræver uhyre nøjagtige målinger af stjernernes 
lysstyrke samt observation af et meget stort antal 
stjerner over lange tidsrum for at øge sandsynlig-
heden for at finde planeter — krav der svarer nøje 
til kravene for studier af stjernesvingninger. kepler 
har fundet næsten 4000 mulige exoplaneter og der-
med sandsynliggjort, at stort set alle stjerner har 
planetsystemer. kepler har desuden observeret 
svingninger af tusindvis af stjerner, herunder flere 
hundrede sollignende stjerner. den asteroseismiske 
analyse af dette enorme data-materiale er blevet 
koordineret af aarhus-gruppen gennem etablering 
af kepler asteroseismic science consortium, der 
omfatter mere end 550 forskere fordelt over hele 
verden. vi har karakteriseret et stort antal stjerner 
og arbejder ihærdigt på at udvikle metoder til mere 

detaljerede analyser af stjernernes indre egenska-
ber. et vigtigt aspekt er bestemmelsen af stjerner-
nes alder, som vil spille en central rolle i studiet i 
mælkevejens udvikling. vi har også været i stand til 
at bestemme egenskaberne ved en beskeden del af 
de stjerner, hvor kepler har fundet exoplaneter. så-
ledes fandt vi for nyligt, at kepler’s første klippepla-
net med en radius på 1,4 gange jordens og en mid-
delmassefylde på ca. 8 g/cm3, kredser omkring en 
stjerne, der med en alder på ca. 10 milliarder år er 
blandt de ældste i mælkevejen.

måske de mest interessante resultater fra ke-
pler er opnået for de mere end ti tusind såkaldte 
røde kæmpestjerner, som kepler har observeret. i 
disse stjerner er brinten brugt op i de centrale dele, 
der er omdannet til en meget kompakt helium-ker-
ne omgivet af et tyndt område med brintfusion. de 
ydre lag af stjernen svulmer voldsomt op, samtidig 
med at de afkøles noget og dermed lyser mere rødt 
end en stjerne som solen. røde kæmpestjerner re-
præsenterer også et senere udviklingsstadium for 
solen, som den vil nå om ca. 6 milliarder år. med ke-
pler’s observationer har vi fundet, at svingningerne 
af de røde kæmper i mange tilfælde er domineret af 
interne tyngdebølger, som giver information om den 
meget kompakte kerne. specielt har det vist sig mu-
ligt at afgøre, at der i nogle af de observerede stjer-
ner sker fusion af helium til kul og ilt i de aller-inder-
ste dele af stjernen, og vi arbejder på at studere 
disse processer i større detalje. vi har også kunnet 
måle rotationen af heliumkernen og vise at den er 
væsentlig hurtigere end rotationen af stjernens 
overflade, men vi er stadig langt fra en forståelse af 
udviklingen af stjernernes rotation fra den næsten 
konstante rotation, vi har observeret i solen.

et globalt netværk
de meget omfattende rumbaserede observationer 
overflødiggør på ingen måde jordbaserede obser-
vationer. stjernernes atmosfære rummer mange 
andre fænomener end svingningerne, og deres ef-
fekt på det observerede signal påvirker analysen af 
svingninger som ’støj’. sammenlignet med svingnin-
gerne er denne støj betydeligt voldsommere i obser-
vationer af stjernernes lysstyrke, som f.eks. foreta-
get med kepler, end i observationer af hastigheden 
af stjernernes overflade. man kan derfor i princip-
pet få væsentligt mere information om stjernernes 
indre ved at observere hastigheden. som allerede 
nævnt har vi foretaget hastighedsobservationer 
med meget store teleskoper, men kun over begræn-
sede tidsrum, og det er klart, at vi kun kan forvente 
begrænset adgang til så efterspurgte faciliteter. det 
var derfor et vigtigt gennembrud da vi indså, at man 
ved at optimere teleskopet og instrumenterne kun-

songteleskopet på tenerife, 
med teidevulkanen I baggrun
den. teleskopet, delvist finan
sieret af carlsbergfondet, er 
monteret i kuplen, mens contai
neren indeholder instrumenter 
og computer. dette er det første 
af, hvad der er planlagt som et 
globalt netværk af teleskoper til 
bl.a. asteroseismologi. det næste 
teleskop er bygget og ved at blive 
testet af vores kinesiske samar
bejdspartnere i den vestlige del 
af kina. med tak til frank 
grundahl, aarhus.
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ne opnå doppler-observationer med samme føl-
somhed som med vlt, men med et teleskop med en 
diameter på kun 1 meter.

det er baggrunden for song-projektet (for stel-
lar observations network group), der har til formål 
at etablere et teleskop-netværk, der skal foretage 
lange koordinerede observationer af stjernesving-
ninger. første skridt, med betydelig støtte fra carls-
bergfondet, har været bygning af et teleskop på 
tenerife, der fungerer som prototype for projektet. 
teleskop og instrumenter er næsten klar til at på-
begynde de videnskabelige observationer, og vi har 

vist, at observationerne kan foretages fra aarhus 
og i høj grad automatiseres. som næste skridt i etab-
lering af netværket har vores kinesiske kolleger byg-
get et tilsvarende teleskop i den vestlige del af kina, 
og vi forventer i løbet af 2014 at foretage de første 
observationer koordineret mellem tenerife og kina. 
på grundlag af disse første erfaringer er det planen 
at søge yderligere teleskoper etableret gennem sam-
arbejde med partnere rundt omkring i verden, eller 
eventuelt gennem yderligere dansk finansiering. 
målet er, at vi om nogle år skal kunne sige, at ’stjer-
nerne går aldrig ned over aarhus universitet!’

Første skridt, med betydelig støtte fra Carlsbergfondet, 
har været bygning af et teleskop på Tenerife, der 

fungerer som prototype for projektet.



carlsbergfondet

20

årsskrift 2014

forskning i opmærksomhed er et klassisk område i psykologien, tæt 
forbundet med spørgsmålet om bevidsthedens natur. denne forskning 
er også vigtig for at hjælpe mennesker med hjerneskade, der meget ofte 
har forstyrrelser i evnen til at være opmærksom. forskning i visuel 
opmærksomhed kan desuden bruges til at udvikle mere effektive 
synsfunktioner i computere og robotter. med afsæt i en matematisk-
psykologisk teori om visuel opmærksomhed (theory of visual attention), 
kan diagnosticering af sygdomme i hjernen og af psykiatriske lidelser 
hos børn og voksne væsentligt forbedres.

visuel 
opmærk-
somHed

Af
claus bundesen

Professor, dr.PhIl., 

InstItut for PsykologI, 

københavns unIversItet.

modtager af carlsberg

fondets forsknIngsPrIs 

2013 Inden for samfunds

vIdenskab/humanIora

2
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H
vert øjeblik står hjernen over for en ud-
fordring: at udvælge de dele af sanse-
indtrykket, som det er vigtigst for or-
ganismen at reagere på. særligt i syns-

systemet er opgaven formidabel. typisk er synsfel-
tet fuldt af objekter, der alle kræver et betydeligt 
arbejde for at blive identificeret. fra øjeblik til øje-
blik må vi udvælge de få objekter, der er mest inter-
essante i situationen, og koncentrere vores ressour-
cer der. ellers ville vi drukne i indtryk. denne ud-
vælgelsesmekanisme i hjernen svarer på det psy-
kologiske plan til at være opmærksom. forskning i 
opmærksomhed er et klassisk område i psykologi-
en, tæt forbundet med spørgsmålet om bevidsthe-
dens natur. denne forskning er også vigtig for at 
hjælpe mennesker med hjerneskade, der meget ofte 
har forstyrrelser i evnen til at være opmærksom. 
forskning i visuel opmærksomhed kan desuden 
bruges til at udvikle mere effektive synsfunktioner 
i computere og robotter. 

en internationalt førende teori om opmærksomhed 
er udviklet på københavns universitet, den såkald-
te theory of visual attention (tva). ud fra et sim-
pelt sæt af matematiske formler kan tva-modellen 
forklare, hvordan opmærksomhed virker både på 
det psykologiske plan og i hver enkelt mikroskopisk 
hjernecelle. denne matematiske sammenkobling 
af psykologi og hjerneforskning er ret enestående 
på verdensplan. tilgangen har vist sig frugtbar ved 
fx undersøgelser af, hvordan opmærksomheden 
fanges af bestemte ansigtsudtryk, hvilke typer hjer-
neskader der fører til bestemte opmærksomheds-
problemer, hvorledes hjernens elektriske aktivitet 
ændrer sig under skift i opmærksomhed, og hvor-
dan kemiske stoffer såsom nikotin påvirker vores 
opfattelsesevne. hele denne brede vifte af forsk-
ning falder ind under den matematiske tva-model, 
der på denne måde leder frem mod en samlet vi-
denskabelig forståelse af opmærksomhedens man-
ge sider. 

forskellige prøver i et visuelt forsøg. 
ved hver prøve havde forsøgsper
sonen til opgave at rapportere så 
mange røde bogstaver (relevante 
elementer) som muligt, men se bort 
fra de blå bogstaver (irrelevante 
elementer). både eksponeringstiden, 
antallet af røde bogstaver og antal
let af blå bogstaver varierede 
fra prøve til prøve. 
Illustration: signe vangkilde

Ud fra et simpelt sæt af matematiske formler kan TVA-modellen 
forklare, hvordan opmærksomhed virker både på det psykologiske 

plan og i hver enkelt mikroskopisk hjernecelle.
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ifølge tva består både visuel identifikation (gen-
kendelse) og visuel selektion af objekter i synsfeltet 
(selektiv opmærksomhed) i at foretage perceptu-
elle kategoriseringer. en perceptuel kategorisering 
har formen ”objekt x har egenskaben i”, hvor x er et 
objekt i synsfeltet, og i er en perceptuel egenskab 
(fx en farve eller en form). at en perceptuel katego-
risering foretages, vil sige, at den indkodes i den vi-
suelle korttidshukommelse, der normalt kan rumme 
ca. 4 forskellige objekter på samme tid. når man 
foretager den perceptuelle kategorisering, at x har 
egenskaben i, siges objektet x at blive selekteret og 
at blive identificeret som medlem af kategorien af 
de objekter, der har egenskaben i. at et objekt se-
lekteres, betyder altså, at objektet identificeres som 
medlem af en eller anden kategori. 

når man gør klar til at se noget nyt — når fx en 
forsøgsperson gør klar til at se et nyt stimulusbillede 
— vil den visuelle korttidshukommelse normalt bli-
ve tømt, så der bliver plads til at indkode ca. 4 ob-
jekter fra det ny stimulusfelt. de objekter, der ind-

kodes i den visuelle korttidshukommelse, vil være 
de objekter, som først færdigforarbejdes mht. en el-
ler anden kategorisering. på den måde bliver selek-
tionsprocessen et væddeløb mellem perceptuelle 
kategoriseringsprocesser.
kernen i tva udgøres af en ligning, der angiver, 
hvordan den hastighed, hvormed en given percep-
tuel kategorisering (”objekt x har egenskaben i”) for-
arbejdes, afhænger af tre forskellige faktorer. den 
første faktor er styrken af den sensoriske evidens 
for, at objekt x har egenskaben i. jo stærkere den 
sensoriske evidens på nethinden tyder på, at x har 
egenskaben i, des hurtigere forarbejdes kategorise-
ringen. den anden og den tredje faktor er mere sub-
jektive. den anden faktor er personens generelle 
tilbøjelighed til at tilskrive objekter egenskaben i, 
mens den tredje faktor er ”opmærksomhedsvæg-
ten” af objekt x, der er et mål for den generelle vig-
tighed af at lægge mærke til objektet x, og som frem-
går af en anden ligning. jo mere tilbøjelig personen 
er til at tilskrive (alle mulige) objekter egenskaben 

sandsynlighedsfordelinger af 
antallet af korrekt rapporterede 
relevante elementer fra kortva
rigt eksponerede blandinger af 
relevante og irrelevante elemen
ter. forsøgspersonen havde til 
opgave at rapportere så mange 
som muligt af de (t) relevante 
elementer, men se bort fra de 
(d) irrelevante. de fuldt op
trukne kurver viser teoretiske 
forudsigelser baseret på tva.
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i, des hurtigere forarbejdes kategoriseringen, og jo 
vigtigere det er at lægge mærke til et givet objekt, 
des hurtigere forarbejdes (alle mulige) kategorise-
ringer af objektet. 
tvas ligninger kan forklare resultaterne af en lang 
række psykologiske eksperimenter vedrørende 
både genkendelse af enkeltvist præsenterede ob-
jekter og visuel selektion fra scener med mange ob-
jekter. i samarbejde med mine tidligere studerende, 
professor søren kyllingsbæk og professor thomas 
habekost, har jeg udarbejdet en neurofysiologisk 
fortolkning af ligningerne, a neural theory of vi-
sual attention (ntva). i ntva bruges tva-lignin-
gerne til at forklare ikke blot en stor mængde psy-
kologiske forskningsresultater, men også hovedre-
sultaterne af en mængde neurofysiologiske under-
søgelser af, hvordan den neurale aktivitet i celler 
forskellige steder i hjernebarken hos primater af-
spejler dyrenes opmærksomhedstilstand. tva-lig-

ningerne kan således forklare både (1) opmærksom-
hedsbetingede variationer i reaktionstider og fejl-
rater ved udførelse af visuelle opgaver og (2) op-
mærksomhedsbetingede variationer i fyringsrater 
(dvs. antal nerveimpulser per sekund) i nerveceller 
forskellige steder i hjernebarken. 

ved brug af tvas ligninger er det muligt at få 
præcise mål for fx kapaciteten af en persons visu-
elle korttidshukommelse, den visuelle processe-
rings hastighed og evnen til at koncentrere proces-
seringen om relevante fremfor irrelevante objekter 
i synsfeltet. i de senere år har tva derfor fundet 
udstrakt anvendelse ved undersøgelser af effekten 
af forskellige typer af hjerneskader og ved diagno-
sticering af patienter med fx huntingtons sygdom, 
unilateral neglekt, simultanagnosi og aleksi. præcis 
diagnostik og præcise målinger af effekterne af for-
skellige behandlinger vil lede til mere og mere ef-
fektive behandlinger.

en mulig lokalisering af 
visuelle opmærksomheds
processer i hjernen.

Når man gør klar til at se noget nyt — når fx en forsøgsperson 
gør klar til at se et nyt stimulusbillede — vil den visuelle 

korttidshukommelse normalt blive tømt, så der bliver plads 
til at indkode ca. 4 objekter fra det ny stimulusfelt.
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Projektet dansk 
skole hIstorIe

skolehistorie handler ikke kun om skolelove, skolebygninger og pædagogiske 
tanker. en gruppe forskere har igennem de sidste fire år undersøgt skole-
gangens lange historie og dens betydning frem til i dag. i fembindsværket 
dansk skolehistorie. hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år fortælles 
skolens historie som tæt forbundet med barndommens historie, og med vægt 
på skolens hverdag og mangfoldighed. før og efter skolelovene fra 1814 var 
der nemlig stor forskel på skolegang for drenge og piger, rige og fattige, 
og på om man gik i skole i hovedstaden eller i en vestjysk landsby.

dansk skolehistorie 
— hverdag, vilkår og visioner 
gennem 500 år

3
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s
everin veiersøe hed en skoledreng i 1820’er-
nes vestjylland. han kunne godt lide at 
regne, men som for andre børn på den tid 
kom arbejdet før skolen. derfor måtte han 

tage regnebogen med ud i tørvemosen. når han ”var 
træt af spaden”, og ryggen trængte til et hvil, kom 
regnebogen frem. 

det var ikke hans egen bog, men én han havde 
lånt af degnen. tidligere havde han lånt en anden 
af omgangslæreren. der var nemlig ikke en fast sko-
le i den landsby, hvor han boede. læreren gik på 
omgang mellem landsbyerne — og undervisningen 
foregik på skift hos bønderne. regnebogen var en 
såkaldt cifferbog, fyldt med færdige regnestykker 
til afskrivning. tanken var, at eleven på den måde 
fik en bedre forståelse af talsystemet og de måder, 
hvorefter størrelser kunne forbindes, adskilles og 
sammenlignes.

den kvikke bondedreng var optaget af andet end 
regnestykker. også skrivning var severin glad for; 
så glad, at han gik i gang med at skrive dagbog alle-
rede i sine drengeår. det var helt usædvanligt ikke 
kun på hans egen tid, for også i eftertiden har kun 
ganske få børn nedfældet deres tanker og oplevelser. 
hans dagbøger er således en unik kilde til, hvordan 
det var at være barn i begyndelsen af 1800-tallet. 

men de er mere end det. de er også en fortæl-
ling om boglig læring i hverdagslivets sprækker — i 
kontrast til dagens situation, hvor læring ikke bare 
er en rettighed, men en livslang pligt. severin veier-
søe kom senere på seminariet og blev lærer på sin 
hjemegn.

da skolen fik et samlet løft
severin veiersøe tilhørte én af de første generatio-
ner, der gik i skole efter de nye skoleanordninger fra 

en lille vogterdreng hviler sig ved en 
stendysse med skolebog i hånden. 
efter 1814lovgivningen skulle alle 
børn gå i skole fra de var 7 til 13 år. 
men de fleste havde også arbejde 
at passe. maleri af carlo dalgas, 
ca. 1840, nationalmuseet.
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1814. forholdene var så forskellige rundt omkring i 
riget, at det ikke var tilstrækkeligt med én lov. fem 
anordninger blev det til, hvoraf de tre vigtigste om-
fattede henholdsvis landdistrikterne, købstæderne 
og københavn. yderligere særordninger måtte til, 
og få år senere var der otte forskellige skolelove.

1814 anordningerne er traditionelt blevet fejret 
som folkeskolens grundlove. og sandt er det, at med 
anordningerne blev kravene til, hvad børn skulle 
lære i skolen betragtelig udvidet. det var ikke læn-
gere nok at lære læsning og den kristne børnelær-
dom; børn skulle også lære at skrive og regne samt 
have et indblik i verden omkring dem. drenge og 
piger skulle gå længere og mere regelmæssigt i sko-
le end hidtil — fra det 7. til det 13. år. staten påtog sig 
hermed at sikre skolegangen for alle børn, selvom 
velhavende og veluddannede familier som hidtil 
kunne organisere undervisning for egne børn. der 
var altså skolepligt for de mange og undervisnings-
pligt for de få.

skoler og skolelovgivning kom ikke ud af det 
blå. siden middelalderen havde der eksisteret sko-
ler, især i kirkens regi, men bl.a. reformation og bog-
trykkerkunst betød, at gejstlige og forældre i alle 
samfundslag blev ivrige efter, at såvel piger som 
drenge fik regulære læsefærdigheder på deres mo-
dersmål, så de blev bedre til at lære den kristne bør-
nelærdom. og der var altid folk, der kunne tilbyde 
at ”holde skole” i disse grundfærdigheder, lige fra 
skrivere og soldater, til gamle karle og ugifte kvin-
der. 

en mangfoldighed af skoler voksede frem, og 
købmænd, håndværkere og veletablerede gård-

mænd sørgede for, at der også var skoler, hvor deres 
sønner blev undervist i skrivning, regning og tysk. 

statsmagten kom i løbet af 1700-tallet på banen 
som organisator af skolegang. med inspiration fra 
udlandet oprettede frederik 4. børneskoler på sit 
ryttergods, samtidig med at også godsejere og gejst-
lige stiftede skoler, især for fattige børn, der på den 
måde også kom væk fra gaderne. i 1739 udstedte 
christian 6. loven om, hvordan alle børn skulle gå i 
skole forud for den netop indførte, obligatoriske 
konfirmation. hermed skabtes en fælles ramme 
omkring landets skoleforhold, selvom længden, ind-
holdet og udbyttet af børns skolegang varierede me-
get. fra 1780’erne satte oplysningsbevidste gods-
ejere og kongemagten en ny bølge af skolereformer 
i gang på egne domæner i sammenhæng med refor-
mer af landbruget, og den store skolekommission 
blev nedsat i 1789 for at forberede også landsdæk-
kende lovgivning. kuglerne til de store anordninger 
havde således været længe i støbeskeen, og i 1806 
indførte man reformerne på forsøgsbasis i hele det 
østlige danmark. 

1814 blev imidlertid ikke et hvilket som helst år 
i danmarkshistorien. det var året, hvor danmark 
måtte underskrive en ydmygende fredstraktat med 
frankrig i forlængelse af napoleonskrigene — og 
afstå norge. det skete kun et år efter, at staten var 
gået bankerot. blandt kancelliets embedsmænd og 
regeringens top overvejede man en kort stund at 
udskyde processen. i stedet valgte man at ind-
skrænke fagrækken, og så ellers overlade udviklin-
gen til lokalsamfundene. næsten overalt var pen-
gene små, og i mange egne måtte man fare med 

De første to ud af fem bøger i det samlede 
bogværk er udkommet i 2013. Bøgerne dækker den 
danske skolehistorie i perioden frem til 1850. Bind 
3 udkommer i marts 2014 og i efteråret 2014 følger 
bind 4 og 5, som fører historien op til i dag. 
Bogværket udgives af Aarhus Universitetsforlag.
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lempe af hensyn til børnearbejdets udbredelse. der-
for ændrede skolegangsforholdene sig ikke fra den 
ene dag til den anden — og de forandrede sig meget 
forskelligt fra landsdel til landsdel. i anden halvdel 
af 1800-tallet førte en nærmest eksplosiv tilvækst i 
elevtallet i købstæder og hovedstad til en voldsom 
udbygning af skolevæsenet. her var efterspørgslen 
efter uddannelse større, og børnene fik efterhånden 
bedre tid til at gå i skole. på landet stod tiden og sko-
len mere stille. først i 1958 blev skolegangsforhol-
dene ens på land og i by.

at se det store i det små…
fortællingen om severin veiersøe er et eksempel 
på en lille historie, der forbinder sig med den store 
— og i dette ligner den mange af de andre fortællin-
ger, som bærer det store fembindsværk om dansk 
skolehistorie igennem 500 år. i værket ses skolen 
nedefra — fra lærernes, forældrenes og elevernes 
perspektiv — og med en anerkendelse af den mang-
foldighed, som har præget og fortsat præger skolen. 
danmark var et udstrakt rige — som rakte fra nord-

skolehuset i hodde fra 1831 var én 
af mange nye skolebygninger, der 
blev rejst i løbet af 1800tallet, da 
børn skulle sikres kortere skolevej 
og selve skolen tog fastere fysisk 
form. foto: skolemuseet hodde 
gl. skole. museet for varde by 
og omegn.

norge til slesvig-holsten — og som også omfattede 
kolonier og de nordatlantiske bilande. men ikke nok 
med det, skolegangen var også forskellig for rig og 
fattig, drenge og piger, og for børn med forskellig 
etnisk baggrund. bøgerne behandler disse mang-
foldigheder, og de private og offentlige skoler blan-
der sig med hinanden.

de mange kampe og konflikter, der alle dage har 
hørt skolen til, løber som en rød tråd gennem frem-
stillingen. hvad enten der har drejet sig om pædago-
gik og skolepolitik eller skolegangens tilrettelæggel-
se i hverdagen. skolen skildres som skabt og båret af 
mennesker, fra 1700-tallets præster til det 20. år-
hundredes pædagogiske eksperter, fra elever og for-
ældre til lærere, politikere og sognerådsmedlemmer. 

kampene om børnenes tid, kroppe og sjæle er 
et grundtema og en nøgle til forståelse af de mange 
konflikter og uenigheder. dansk skolehistorie bind 
1-5 er således i lige så høj grad en fortælling om 
barndommens historie, som det er en fremstilling 
af de mangfoldige forandringer, det danske skole-
system har undergået i de sidste 500 år.
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i alken enge ved mossø udgraves og 
analyseres fra 2012 til 2014 resterne af 
en hærstyrke, der i begyndelsen af det 1. 
århundrede e.kr. blev nedkæmpet og 
smidt i søen. fundene giver en unik 
ind sigt i en hærs sammensætning og 
skæbne på en tid, hvor store forandringer 
prægede nordeuropa i kølvandet på den 
romerske ekspansion. de vidner om en 
voldsom konflikt af en hidtil ukendt skala 
og med en lige så voldsom efterfølgende 
behandling af de døde.

Af
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d
er findes store og dramatiske historiske 
begivenheder, som udspillede sig for så 
længe siden, at de er blevet fuldstæn-
digt glemt. alken enge ved mossø ser ud 

til at gemme på de arkæologiske spor af en sådan 
begivenhed. siden 1800-tallet er der ved tørvegrav-
ning og dræningsarbejde dukket talrige menneske-
knogler op, spredt over et 40 ha stort engområde. 
flere af knoglerne har tydelige skader fra skarpe 
våben som spyd, sværd og økser, og de ser således 
ud til at stamme fra en større, voldelig konflikt. 

knoglerne ligger i dag et par meter under den 
nuværende overflade og næsten lige så dybt under 
vandspejlet, hvilket nok er en væsentlig del af for-
klaringen på, at de — trods deres spektakulære ka-
rakter — tidligere kun har været genstand for be-
grænsede arkæologiske undersøgelser. i 2012 blev 
der på en bevilling fra carlsbergfondet etableret et 
forskningsprojekt, der gennem landskabsundersø-
gelser, udgravninger og analyser af fundene fra al-
ken enge skal forsøge at afdække, hvad det var for 
begivenheder, der udspillede sig, hvem knoglerne 

knoglerne fra den 
slagne hær ligger 
tæt på jernalderens 
søbund.

Fundene stammer fra begyndelsen 
af 1. årh. e.Kr. — det vil sige i 

midten af jernalderen, netop på 
det tidspunkt, hvor det romerske 

imperium nåede sin største 
udstrækning mod nord.
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stammer fra, og hvilket landskab og samfund, de 
blev placeret i.

et af de helt grundlæggende spørgsmål vedrø-
rer dateringen. der er som led i projektet blevet gen-
nemført et stort antal c14-analyser af knoglerne, og 
de viser, at fundene stammer fra begyndelsen af 1. 
årh. e.kr. — det vil sige i midten af jernalderen, net-
op på det tidspunkt, hvor det romerske imperium 
nåede sin største udstrækning mod nord og i en kort 
periode gjorde krav på overherredømme helt frem 
til elben.

250 km nord for denne grænse var alken enge 
i jernalderen en del af mossø. i århundrederne før 
kr.f. førte strømforhold i søen til, at en landtange 
dannedes flere hundrede meter ud i søen, og det er 
langs bredden af denne tange, at de fleste knogler 
tidligere er fundet. det er også her, at den største af 
de nye udgravninger er gennemført. 

i alt er der udgravet omkring 400 m2 fra det, der 
var jernalderens søbred, og ud mod øst i den nu til-
groede sø. knoglerne ligger tæt sammen på det, der 
svarer til jernalderens søbund, og for hovedpartens 
vedkommende spredt uden anatomisk sammen-
hæng. i alt er der fundet flere end 1700 knogler fra 
mindst 67 individer. hertil kommer beretningerne 
om de tidligere fundne knogler i engene, med oplys-
ninger om yderligere 200 individer. sandsynligvis 
er det kun en lille andel af det oprindelige antal. de 
steder, hvor der er gravet, dækker kun en brøkdel 
af det samlede engområde.

alders- og kønsspecifikke træk på knoglerne 
viser, at der udelukkende er tale om yngre til mid-
aldrende mænd, og ligesom i de gamle fund er der 
talrige spor efter skader fra våben. stort set ingen 
af skaderne viser tegn på heling, og det er således 
tydeligt, at mændene er døde i kamp. ud over vå-
benskaderne har knoglerne også en række andre 
skader, der kan være med til at rekonstruere de be-
givenheder, der udspillede sig. der er talrige spor 

efter dyregnav, som må være kommet inden knog-
lerne havnede på bunden af søen, hvor de ikke læn-
gere var tilgængelige for dyr. de faldne krigere må 
derfor have ligget eksponerede på tørt land et styk-
ke tid, hvor de er blevet skeletteret, hvorefter knog-
lerne er indsamlet og smidt i søen. det forklarer, at 
knoglerne ligger usystematisk spredt, og at der kun 
er få fod- og håndknogler. det er de dele, som dy-
rene først river løs og typisk slæber væk for at for-
tære næsten fuldstændigt.

hovedparten af skaderne på knoglerne passer 
med kamphandlinger og efterfølgende eksponering 
for dyr. der er imidlertid også nogle spor, der tyder 
på menneskelige aktiviteter med knoglerne. der er 
skæremærker, brud opstået efter skelettering og 
bundter af knogler, som peger på en form for syste-
matisk håndtering. også fundene af talrige lerkar 
og dele af slagtede tamdyr viser, at der foregår ri-
tuelle handlinger i området. ellers er der kun få gen-
stande sammen med knoglerne. det drejer sig ho-
vedsagligt om våben i form af spyd, køller og et 
knækket sværd, samt dele af skjolde. 

samlet set tyder de forskellige iagttagelser på, 
at den markante landtange ved alken enge var et 
helligsted i jernalderen. et stykke tid efter en større 
krigshandling blev det brugt som udgangspunkt for 
et afsluttende ritual, hvor resterne af en falden hær-
styrke blev smidt ud i søen. 

i de kommende århundreder blev det samme 
område vidne til flere lignende begivenheder. kun 
3,5 km længere oppe ad den ådal, som alken enge 
er en del af, ligger et af de kendteste af de såkaldte 
våbenofferfund fra jernalderen: illerup. her blev vå-
ben fra overvundne hære i flere omgange i perioden 
fra omkring 200 til midten af 400-tallet e.kr. øde-
lagt og smidt ud i en anden sø. lignende våbenfund 
fra samme tid kendes fra andre søer og moser, især 
i jylland og på fyn, men ingen af stederne er rester-
ne af selve krigerne tilstede.

Det var tilsyneladende 
omfattende hærstyrker, 

der kæmpede i denne periode, 
og fundene antyder også, at 
det foregik meget voldsomt 

både i selve kampene 
og efterfølgende i den 

rituelle afslutning.

blandt de få genstande, der 
lå sammen med knoglerne, var 
denne økse med et velbevaret 
asketræsskaft.
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kort over alken enges beliggenhed 
ved Illerup Ådals udmunding i mossø. 
Illerup våbenofferfundene er også 
markeret.

udsnit af plan over knoglerne 
i udgravningen.

fundene i alken enge er i dag den største kendte 
samling af krigere fra en hær i nordeuropa fra ti-
den omkring kr.f. det giver en unik mulighed for at 
få et indblik i, hvad en hærstyrke var på dette tids-
punkt. knoglerne bliver derfor undersøgt med en 
række forskellige analyser, der bl.a. skal belyse, 
hvor krigerne kom fra, deres kost, sygdomme og ge-
netiske oprindelse. selv om det stadig er vanskeligt, 
at komme med et præcist bud på størrelsen af hæ-
ren, er det allerede nu tydeligt, at den overgår vores 
hidtidige opfattelser af skalaen på konflikter i den-
ne periode, og at den må have været mere end en 

lokal strid. det var tilsyneladende omfattende hær-
styrker, der kæmpede i denne periode, og fundene 
antyder også, at det foregik meget voldsomt både i 
selve kampene og efterfølgende i den rituelle afslut-
ning. 

tiden omkring kr.f. er præget af store omvælt-
ninger i nordeuropa — ikke mindst pga. romernes 
ekspansion og de sociale og militære følgevirknin-
ger også uden for de direkte berørte områder. det 
er på denne baggrund, at alken enge-fundet skal 
forstås, og det er til denne historie, at det forhåbent-
lig kan bidrage med vigtig ny viden.

Alken Enge var et 
helligsted i jernalderen. 

Et stykke tid efter en større 
krigshandling blev det brugt 

som udgangspunkt for et 
afsluttende ritual, hvor 

resterne af en falden 
hærstyrke blev 
smidt ud i søen.
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Af
dorthe bomholdt 

ravnsbæk 

Postdoc, Ph.d. ved 

mIt, boston, usa. 

modtaget støtte tIl 

Projektet novel nano
materIal for ImProved 
lIthIum batterIes

selvom genopladelige lithium ion batterier allerede er en fast del af vores 
hverdag, er der et stigende behov for videreudvikling af den velkendte 
teknologi. ved brug af røntgenstråling kan vi kortlægge de basale strukturelle 
ændringer i batterielektroderne, og derved opnå helt ny grundvidenskabelig 
viden, der kan bane vejen for design af nye forbedrede batterimaterialer. 

5
et indblik 
i batteriets 
atomare 
verden
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i
1991 sendte sony deres første håndholdte vi-
deokamera på markedet. heri sad også det 
første kommercielt tilgængelige lithium ion 
(li-ion) batteri. denne nye type af genoplade-

lige batterier tilbød meget højere energidensitet end 
datidens nikkel cadmium batterier og muliggjorde 
derfor udviklingen af håndholdt elektronik. dermed 
startede sony, hvad kan betragtes som en mindre 
teknologisk revolution. det er svært at forestille sig, 
at den udvikling, vi har set gennem de sidste årtier 
inden for transportabel elektronik som smart pho-
nes, tablets og bærbare computere, ville have været 
mulig uden opfindelsen af li-ion batteriet. 

i dag står li-ion batteriteknologien over for den 
næste store udfordring med det stigende behov for 

billige, sikre og effektive løsninger til energiopbe-
varing i hybrid- og el-biler, stabilisering af elforsy-
ningen og opbevaring af vedvarende energi. vi ser 
allerede et stigende udbud af el-biler og flere steder 
opstilles batteriparker til forsøg med opbevaring af 
vedvarende energi fra vindmøller eller solceller. der 
sker således i disse år en udvikling mod større bat-
terier — fra watt skala, som vi kender det fra elek-
tronik, til mega watt skala i anlæg til vedvarende 
energi (figur 1). med denne udvikling vil behovet for 
li-ion batterier gå fra at have fokus på elektronik 
til at blive et fundament i det globale energisam-
fund. 

li-ion batteriets fremtidige succes hviler dog 
på, at teknologien kan forbedres yderligere mht. 

figur 1 
skematisk oversigt over forventet 
levetid og kapacitet for liion 
batterier til elektronik og til nye 
markeder som elbiler og stabilise
ring af elforsyningsnettet. de nye 
markeder stiller nye krav til både 
øget kapacitet og levetid. 

Det er svært at forestille sig, at den udvikling, vi har set gennem de sidste årtier 
inden for transportabel elektronik som smart phones, tablets og bærbare 

computere, ville have været mulig uden opfi ndelsen af Li-ion batteriet.
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hvordan fungerer et li-ion batteri?

de væsentligste komponenter i et liion batteri er elektrolytten 
og de to elektroder: katoden og anoden. når batteriet er opladt, 
befi nder liionerne sig i anoden, der oftest er lavet af grafi t, hvori 
liionerne kan optages (interkaleres) mellem de kulstofl ag, grafi t 
udgøres af. når batteriet er i brug, fl yttes liionerne fra anoden 
over i katoden, der typisk består af et oxid eller et fosfat, der har 
den egenskab, at strukturen af materialet kan interkalere liioner, 
uden at den overordnede struktur nedbrydes. elektrolytten leder 
liionerne den direkte vej gennem batteriet. elektrolytten er deri
mod ikke i stand til at lede elektroner, som derfor tvinges gennem 
det ydre elektriske kredsløb. derved skabes en strøm. den mod
satte proces fi nder sted under opladning af batteriet.

For at skabe forbedrede 
elektrodematerialer til kom-
mende generationer af Li-ion 
batterier er det uhyre vigtigt 

at forstå de fundamentale 
processer, der foregår på 

atomart niveau under 
af- og opladning.
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holdbarhed, sikkerhed og pris. især kravet til hold-
barheden ændrer sig radikalt med de nye anvendel-
ser — en typisk smart phone eller bærbar computer 
forventes ikke at have en levetid på mere end tre år, 
mens batteriet til en el-bil eller til elforsyning ikke 
må miste betydelig kapacitet selv efter mere end 10 
års konstant brug. derfor er der til stadighed stor 
grundvidenskabelig fokus på at udvikle nye elek-
trodematerialer baseret på billige grundstoffer og 
med lang levetid. desuden er der øget fokus på at 
udvikle materialer, der tillader hurtig af- og oplad-
ning uden at mindske batteriets energikapacitet, da 
fleksibilitet, i forhold til den power (watt) batteriet 
leverer, er nødvendig for de nye anvendelser. 

”røntgenfilm” af et batteri i brug
for at skabe forbedrede elektrodematerialer til 
kommende generationer af li-ion batterier er det 
uhyre vigtigt at forstå de fundamentale processer, 
der foregår på atomart niveau under af- og oplad-
ning, da reversibiliteten og stabiliteten af disse 
strukturelle ændringer har stor indflydelse på bat-
teriets kapacitet, effektivitet og levetid. vi benytter 
en metode kaldet røntgendiffraktion til at studere 
disse ændringer. her bestråles elektrodematerialet 
med en fokuseret røntgenstråle, som derved spre-
des i forskellige vinkler — spredningsvinklerne af-

hænger af afstanden mellem atomerne i materialet, 
mens intensiteten af den spredte stråling bestem-
mes af hvilke atomer, materialet består af. på den 
måde har ethvert materiale sit eget unikke ”rønt-
gen-fingeraftryk”, og selv meget små ændringer i 
materialets atomare opbygning observeres som æn-
dringer i den spredte røntgenstråling.

traditionelt er sådanne undersøgelser af elek-
trodematerialer blevet foretaget ved at op- eller af-
lade batterier til forskellige niveauer, skille batteri-
erne ad, tage elektrodematerialet ud for derefter at 
måle røntgenspredningen. det siger sig selv, at det 
er en overordentlig tidkrævende proces, hvorunder 
der går meget materiale til spilde. desuden har den-
ne metode tendens til at give et upræcist billede af 
omdannelsesmekanismerne, da betingelserne i bat-
teriet, mens op- og afladningen foregår, typisk er 
meget langt fra den ligevægtstilstand, der indtræ-
der, når processen stoppes. 

derfor var et af hovedformålene med dette 
grundforskningsprojekt, der er udført ved mit i bo-
ston, at opbygge ekspertise i at måle røntgendif-
fraktionsdata fra et batteri, mens det er i brug. til 
disse eksperimenter har jeg sammen med et hold af 
førende forskere fra argonne national laboratory 
i usa benyttet særlige test-batterier, der er special-
designet, således at røntgenstrålingen kan trænge 

figur 2 
konceptet bag røntgendiffraktions
målinger på batterier under brug. 
høj intensitets røntgenstråling, 
leveret af en synkrotron, sendes 
gennem det specieldesignede test
batteri, hvorved en del af strålingen 
spredes. den spredte stråling opfan
ges af en røntgendetektor. samtidig 
af og oplades batteriet vha. den 
tilkoblede lader, som måler det 
elektrokemiske signal fra batteriet. 
gennem kombination af de to data
typer opnås information, der ikke 
er tilgængelig ved brug af andre 
metoder.
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figur 3 
skematisk sammenligning af op og 
afl adningsmekanismerne for man
ganfrit og det nye manganholdige 
katodemateriale. den nye mekanis
me mindsker signifi kant kapacitets
tabet under hurtig afl adning.
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massachusetts institute of technology

massachusetts Institute of technology (mIt) er en af 
verdens førende institutioner inden for naturvidenskabelig 
og teknisk forskning og har siden 2012 besiddet første
pladsen på listen over verdens bedste universititer. ud
over at have huset i alt 80 nobelprismodtagere siden 
grundlæggelsen i 1861, er mIt kendt for det tætte samspil 
mellem grundforskning og industri — alene i 2013 ind
sendte forskere ved mIt 678 patentansøgninger, og den 
samlede licensindkomst løb op i 80 millioner dollars.

igennem hele batteriet. for at dette kan ske effek-
tivt, er det dog nødvendigt at benytte stråling med 
meget høj intensitet og høj energi. derfor foretages 
eksperimenterne ved internationale synkrotron-
strålingsfaciliteter (lagerringe), der kan levere den 
påkrævede stråling og har den nyeste teknologi in-
den for røntgendetektorer. med dette udstyr kan vi 
tage et højt opløst ”røntgenbillede” af batteriet på 
ca. 10 sekunder — tager vi billederne kontinuert, 
mens batteriet er i brug, får vi en ”røntgenfilm”, som 
kan omsættes til information om, hvordan den ato-
mare opbygning af elektroderne ændrer sig under 
af- og opladning. 

nyt materiale afslører spændende mekanisme
et af de nye katodematerialer, vi særligt har foku-
seret på i dette projekt, er et phosphat baseret på 
jern og mangan (mn0.4fe0.6po4). materialet minder i 
sin opbygning meget om jernphosphat (fepo4), som 
i form af nanopartikler har været anvendt i kom-
mercielle batterier i over 10 år. overraskende viste 
det sig, at udover som forventet at øge potentialet 
(volt) for batteriet, bevirkede introduktionen af 
mangan også, at materialet blev i stand til at levere 
en meget højere kapacitet under meget hurtig af-
ladning. 

ved hjælp af røntgenspredning har vi fundet ud 
af, at dette skyldes, at mekanismen for de omdan-
nelser, der sker i materialet under af- og opladning, 

ændres markant, når der er mangan tilstede. uden 
mangan består nanopartiklerne i katoden typisk 
enten af fepo4 eller lifepo4, mens partikler, der in-
deholder begge faser, kun eksisterer ganske sjæl-
dent. med det mangan-holdige materiale så vi plud-
selig bevis for, at nanopartiklerne indeholder både 
li-rige og –fattige faser på samme tid, samt at der 
under afladningen dannes faser, der er stabile over 
et bredt interval af li-indhold. 

udfra detaljeret dataanalyse ved vi nu, at intro-
duktionen af mangan betyder, at de strukturelle 
omdannelser, som katoden skal gennemgå, når bat-
teriet af- og oplades, bliver i stand til at forløbe i fle-
re små trin, hvilket effektivt betyder, at omdannel-
serne kan forløbe hurtigere og uden, at der opstår 
defekter i materialet. vores undersøgelser tyder 
desuden på, at det er muligt at fremstille velfunge-
rende katoder bestående af større partikler, end 
man traditionelt har benyttet. dette vil have stor 
betydning for både produktionsomkostningerne og 
energidensiteten af batteriet. 

den basale viden, som vi har opnået gennem 
disse studier, vil naturligvis danne basis for videre-
udvikling af dette materiale, men vil i høj grad også 
kunne lede til design af nye nanomaterialer, da vi 
har opnået en udvidet og langt bedre detaljeret for-
ståelse af hvilke materialekarakteristika, der kan 
føre til de mekanismer og dermed de egenskaber, vi 
ønsker at finde hos fremtidens elektrodematerialer. 

Den basale viden, som vi har opnået gennem disse studier (...), 
vil i høj grad også kunne lede til design af nye materialer, da vi har opnået en 
udvidet og langt bedre detaljeret forståelse af hvilke materialekarakteristika, 

der kan føre til de mekanismer og dermed de egenskaber, vi ønsker 
at finde hos fremtidens elektrodematerialer.
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gennem en læsning af kulturel og kunstnerisk produktion i syriens 
historie undersøger projektet den historiske forudsætning for kunst-
nerisk og kulturel protest i det syriske diktatur. denne analyse danner 
baggrund for sammenligning med revolutionære kunstneriske udtryk 
under den syriske opstand 2011-2012, hvor jeg boede i landet i min 
egenskab af direktør for det danske institut i damaskus, et institut, 
der i min tid som direktør blev et mødested for en række unge 
filmfolk, teaterfolk og forfattere.

fotografier af anders birger

6

den syriske revolution 
og syriens politiske kunst

Historisk 
resonans
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d
a den syriske revolution brød ud i marts 
2011, var det kulminationen på over 40 
års undertrykkelse af den syriske be-
folkning fra ét af de mest autokratiske 

regimer i den arabiske verden. i løbet af få øjeblikke 
væltede den enorme mur af frygt, der havde holdt 
befolkningen fanget i et jerngreb, siden præsident 
hafez al-assad kom til magten i 1970. selvom pro-
testerne hurtigt nåede et hidtil uset omfang, var den 
syriske opstand i 2011 ikke første gang befolkningen, 

eller dele af den, rejste sig i protest mod assad-sty-
ret. i slutningen af 1970erne startede det muslimske 
broderskab en væbnet opstand i byen hama, der 
blev slået ned med hård hånd af det syriske militær 
i 1982. 20.000 mennesker blev dræbt af regimet, der 
jævnede hele bydele med jorden. 

hvordan var det intellektuelle klima i kølvandet 
på massakren i 1982, og hvilke portrætter af det sy-
riske samfund blev der skabt i den samtidige kul-
turproduktion? en vigtig kilde til at forstå den både 

Der opstod nye saloner og cafémiljøer, hvor 
en hidtil uhørt politisk samtale fandt sted.



40

uudtalte og udtalte vold fra regimets side findes i en 
række romaner fra perioden af ledende venstre-
intellektuelle forfattere, der har fået ny relevans og 
genlæses i lyset af den nuværende opstand mod 
assad-regimet. disse romaner er stadig forbudte i 
syrien, men rummer ikke desto mindre vigtige skil-
dringer af behandlingen af politiske dissidenter, 
blandt andet politiske fanger i assads berygtede 
fængsler. i disse beretninger ligger en vigtig kilde til 
forståelsen af sammenhængskraften i det syriske 
samfund, og hvordan den massive undertrykkelse 
blandt andet hjalp med at skabe en ny følelse af so-
lidaritet mellem de forskellige indsatte, både de se-
kulære og de islamistiske fraktioner. denne ”nye” 
følelse af samhørighed mellem forskellige grupper 
i det syriske samfund går igen i beskrivelserne af 
den første tid af revolutionen i 2011. beretningerne 
fra fængslerne rummer ikke alene et enestående 
vidnesbyrd fra perioden, men bidrager til en ana-
lyse af et af projektets overordnede temaer — for-

holdet mellem politisk undertrykkelse og kunstne-
risk og intellektuel produktion. 

da den da kun 34-årige søn af hafez al-assad 
overtog embedet som præsident fra sin far i år 2000, 
var der store forhåbninger om reformer, og en grad-
vis åbning både indadtil og udadtil af det syriske 
samfund. i det første halvår lovede præsidenten en 
modernisering af det syriske statsapparat. der op-
stod nye saloner og cafémiljøer, hvor en hidtil uhørt 
politisk samtale fandt sted. denne periode bliver 
kaldt ”damaskus-foråret”, hvor styret tillod en ny 
type civilsamfund at spire frem. i ca. et halvt år var 
der en fornemmelse af en ny begyndelse og en ny 
politisk kultur i syrien. syriske aviser kunne for før-
ste gang skrive åbent om behovet for demokrati og 
reformer. der opstod politiske diskussionsfora 
rundt omkring på damaskus’ caféer, og der blev 
rejst krav om økonomisk liberalisering, der kunne 
ændre landets økonomi. denne pludselige åbning i 
det politiske liv blev knust af det syriske regime, der 
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assad-regimet:

hafez alassad tog magten i syrien i 1970, og med sit autokratiske ba’athregime 
skabte han et af de mest undertrykkende regimer i den arabiske verden. I 1982 slog 
han hårdt ned på et oprør i byen hama, hvor over 20.000 blev dræbt. han døde i 
2000, og den nye præsident blev hans søn bashar alassad, en 34årig øjenlæge, der 
arbejdede i england på det tidspunkt. efter præsidentskiftet var der store forventnin
ger til reformer efter generationsskiftet og en ny politisk dialog blev mulig et kort 
øjeblik. med den hårdhændede nedkæmpelse af ikkevoldelige demonstranter, der 
har fundet sted siden 2011, blev det desværre tydeligt, at det syriske regime ikke 
var blevet mindre undertrykkende og voldeligt efter præsidentskiftet.

At opstanden mod Assad-regimet blev 
voldelig og endte i borgerkrig, skyldes 

udelukkende regimets brutale fremfærd 
mod fredelige demonstranter.
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slog hårdt ned og lukkede effektivt for den gryende 
ytrings-og forsamlingsfrihed, der var opstået i køl-
vandet på præsidentskiftet. analysen af denne pe-
riode beror på interviews med ledende kritiske in-
tellektuelle og en læsning af nogle af de kritiske 
aviser og debatter, der kom frem i perioden. 

i de første tre måneder af den syriske revolu-
tion var der endnu håb om, at præsident bashar al-
assad ville reformere styret indefra og ikke noget 
krav om hans afgang fra de fredelige demonstran-
ter. da utilfredse teenagere skrev revolutionære slo-
gans på en mur i det tørkeramte dera’a i det sydlige 
syrien i marts 2011, inspirerede af begivenhederne 
i tunesien og egypten, var det begyndelsen på en 
fredelig opstand, der både skal forstås som et led i 
en kæde af regionale begivenheder og som et opgør 
med lokal undertrykkelse og forarmelse. selvom 
bashar al-assad havde sikret en fremgang i velstan-
den for mange syrere var det helt tydeligt, at den 
økonomiske vækst primært gavnede den politiske 

elite med tætte bånd til præsidenten og præsident-
familien. med den nuværende kaotiske og voldelige 
situation i syrien er det nemt at glemme, hvordan 
situationen så ud i den første fase af revolutionen. 
revolutionen startede fredeligt med krav om refor-
mer af det syriske samfund. krav, der faldt i tråd 
med med den tidligere kritik af regimet, der blev 
udtalt under damaskus-foråret. at opstanden mod 
assad-regimet blev voldelig og endte i borgerkrig, 
skyldes udelukkende regimets brutale fremfærd 
mod fredelige demonstranter. de første tre måne-
der af den syriske opstand fremmaner et meget an-
derledes billede end den tragiske strøm af nyheder, 
der de sidste to år er kommet ud af syrien. den før-
ste bølge af fredelige demonstranter brugte ikke-
voldelige metoder til at vise deres foragt for dikta-
turet og nye og hidtil usete kreative bevægelser gry-
ede overalt i syrien. 

som direktør for det danske institut i damas-
kus og kulturattaché for den danske ambassade — 
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den syriske revolution:

den syriske revolution udbrød den 15. marts 2011, efter teenagedrenge havde 
skrevet revolutionære slogans på murene i byen dera’a i det sydlige syrien, 
inspireret af opstandene i tunesien og egypten. den lokale sikkerhedstjenestes 
tortur og overgreb mod drengene blev for meget for landsbyens fædre, der gik 
på gaden i protest. den hårdnakkede nedskydning og fængsling af demonstranter 
fik blot endnu flere syrere på gaden i protest over hele landet. 
 
 

(...) jeg blev udvist af Syrien i april 
2012, den første danske diplomat, der 
er blevet erklæret persona non grata 

siden starten af Den Kolde Krig.
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for meget for assad-regimet, og jeg blev udvist af 
syrien i april 2012, den første danske diplomat, der 
er blevet erklæret persona non grata siden starten 
af den kolde krig. siden er langt de fleste unge 
kunstnere, der kom på instituttet flygtet til blandt 
andet libanon og paris, hvor jeg som led i min forsk-
ning tager på kortvarige feltarbejder for at holde 
dialogen i gang og følge med i den eksil-syriske 
kunstneriske produktion og den kreative protest 
mod det syriske diktatur — et forskningsarbejde, 
der er båret af en tro på unge menneskers poten-
tiale og kunsten og kulturens indbyggede mulighed 
for, og pligt til, at udfordre autokratiske regimer. 

anders birger er en dansk fotograf bosat i london. i efteråret 

2011 besøgte han damaskus og tog fotografier af stilheden før 

stormen, hvor syrien gik fra fredelige protester til borgerkrig. 

billederne er fra bogen this damn weather. læs mere om bo-

gen og anders birger på http://andersbirger.wordpress.com/

2011/12/07/this-damn-weather-3/

en stilling jeg besad fra september 2010 til april 2012 
foretog jeg empirisk feltarbejde i denne fase af ud-
viklingen i syrien. jeg oplevede således det første 
år af den syriske revolution og havde mange venner, 
der var engagerede i den ikke-voldelige og kunst-
neriske protest mod diktaturet. instituttet blev i min 
tid som direktør et mødested for unge kunstnere, 
forfatterspirer, og etablerede kunst- og kulturper-
sonligheder. der var workshops for politiske teater-
grupper, cirkus-skoler for flygtningebørn og i direk-
tørboligen mødtes unge filmskabere og diskuterede 
deres værker med etablerede instruktører. institut-
tet tog endvidere initiativ til en novelle- og poesikon-
kurrence for unge mennesker under tredive i hele 
den arabiske verden, hvor den verdensberømte sy-
riske forfatter khaled khalifa var dommer. resul-
tatet blev den dansk-arabiske udgivelse ”en ny dags 
klarhed- unge arabiske stemmer”, den første litte-
rære antologi om det arabiske forår, der er udgivet 
noget sted. instituttets aktiviteter blev imidlertid 
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secular ideologies in the middle east:

Projektet er forankret i det nystartede forskningscenter secular Ideologies in 
the middle east (sIme) på Institut for samfund og globalisering (Isg) på roskilde 
universitetscenter (ruc). sIme er et tværdisciplinært forskningscenter, der ledes af 
lektor sune haugbølle. centret beskæftiger sig med den sekulære venstrefløjs historie 
og intellektuelle debatter om sekularisme og statsdannelse i mellemøstens historie. 
anders hastrup har sammen med sune haugbølle tidligere redigeret antologien 
”the Politics of violence, truth and reconciliation in the arab middle east.”
forskningsprojektet er finansieret af veluxfonden.
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modtaget støtte tIl 

Pro jektet exPlorIng 
greenland: scIence and 
technology In cold War 
settIngs

grønland var brændpunktet for både geofysiske og atomare 
udfordringer og ikke mindst for sikkerhedspolitik, storpolitiske 
intriger og forholdet mellem supermagterne. i dag er grønlands 
fremtid i høj grad knyttet til forventninger om, at naturressourcerne 
vil spille en stadig større rolle for økonomi, selvstændighed og 
afhængighed ift. danmark.

7

fæstning 
grØnland:
videnskab og teknologi 
under den kolde krig
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g
rønland blev efter afslutningen af an-
den verdenskrig et højt prioriteret vi-
denskabeligt fokusområde for især 
danmark og usa samt en række andre 

lande. med til at forme den omfattende forsknings-
aktivitet på grønland var især de amerikanske 
værns teknologiske og geopolitiske interesser og 
danmarks politiske overvejelser vedrørende opret-
holdelse af suverænitet.

under den kolde krig indtog grønland en vigtig 
geopolitisk rolle. med sin placering centralt imellem 
de to rivaliserende supermagter blev det grønland-
ske territorium genstand for stor strategisk interes-
se. allerede under anden verdenskrig havde usa 
med accept fra henrik kauffmann, danmarks ge-
sandt i washington, etableret en række flybaser og 
vejrstationer i grønland. formålet var at sikre grøn-
lands forsvar mod nazi-tyskland og garantere ame-
rikanske fly- og skibsruter over nordatlanten. efter 
krigen forventede den danske regering, at usa ville 
forlade øen, men usa ønskede at styrke sin militæ-
re position i grønland. usa’s polarstrategi omkring 
1950 resulterede i en massiv opbygning af militær 
kapacitet i det arktiske område, primært med hen-
blik på at udvikle grønlands defensive og offensive 
potentiale som en fremskudt bastion for det nord-
amerikanske kontinent i forhold til sovjetunionen. 

polarstrategien krævede en omfattende ny vi-
den om det arktiske miljø på mange niveauer, hvil-
ket fordrede bidrag fra en lang række videnskabe-
lige discipliner, herunder især geovidenskaberne. 
op gennem 1950erne og 1960erne blev der bygget 
feltstationer og hele forskningslejre, hvor amerikan-
ske forskere i hundredvis udførte systematisk forsk-
ning inden for felter som bl.a. glaciologi, geologi, 
seismologi, meteorologi og ionosfærefysik. den kol-
de krig medførte store forandringer for forskningen 
i grønland, ligesom forskningen fik indflydelse på 
den kolde krigs forløb. i løbet af tre år har forskere 
fra center for videnskabsstudier på aarhus univer-
sitet — sammen med amerikanske forskere — for 

kort over amerikanske forsknings
områder i grønland, 195960.

Med sin placering centralt imellem 
de to rivaliserende supermagter blev det 

grønlandske territorium genstand 
for stor strategisk interesse.
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første gang sat fokus på amerikanske, danske og 
andre landes forskningsaktiviteter i grønland un-
der den kolde krig og undersøgt aktiviteternes be-
tydning for grønland, danmark og usa. 

bevarelse og håndhævelse af suveræniteten 
over grønland var af vital geopolitisk betydning for 
danmark, og videnskabelige aktiviteter spillede en 
fundamental rolle i danmarks udenrigspolitiske 
strategi under den kolde krig. lige efter anden ver-
denskrig forsøgte udenrigsministeriet i samarbejde 
med grønlands styrelse og meteorologisk institut 
at overtage meteorologiske stationer fra amerika-
nerne, trods mangel på personer og ressourcer. 
grønlands geologiske undersøgelse blev oprettet i 
1946 som en ny statslig forskningsinstitution med 
ansvaret for statens geologiske opgaver i grønland. 
og staten finansierede polarforskere som lauge 

koch og eigil knuth, der foretog selvstændige forsk-
ningsekspeditioner til østgrønland og til peary land 
i nordvestgrønland.

den britiske videnskabsjournalist j.g. crowther 
forklarede i 1949 sine britiske læsere, at danmark 
havde opfundet en ” ny type imperialisme, som næ-
sten udelukkende har handlet om videnskabelige 
aktiviteter og ikke om herredømme”. for at demon-
strere og fastholde sin suverænitet, men også for at 
drage nytte af nye videnskabelige resultater, var det 
derfor klart, at ”danmark føler et helt særligt an-
svar for at løse alle videnskabelige opgaver i grøn-
land”, som det blev påpeget af grønlandsministeri-
ets tidligere departementschef eske brun i 1966. set 
i forhold til usa og andre store lande havde dan-
mark dog kun meget beskedne ressourcer, hvilket 
betød, at danmark på den ene side måtte prioritere 

dansk ionosfærestation, 
godhavn, ca. 1960. 
foto: torben stockflet 
jørgensen

Den arktiske forskning skiftede fundamentalt 
karakter fra små ekspeditioner og heroisk 
udforskning til systematisk og teknologi-

baseret forskning i stor stil.



49

carlsbergfondet årsskrift 2014

opgaverne og skabe sin egen nationale forsknings-
strategi i forhold til grønland, samtidig med at man 
førte nøje kontrol med forskere fra andre lande og 
forsøgte at overvåge, i visse tilfælde endda kontrol-
lere, strømmen af informationer fra grønland. 

grønlandsoverenskomsten af 27. april 1951 gav 
usa omfattende rettigheder i de såkaldte forsvars-
områder og definerede betingelser og grænser for 
al øvrig amerikansk virksomhed i grønland. i løbet 
af kort tid byggede usa thule-basen i 1951-52 og 
iværksatte derefter omfattende forskningspro-
grammer i grønland med udgangspunkt i militærets 
interesser og behov. tæt på thule opstod camp tuto 
(som forkortelse for thule take off) som forsknings-
lejr især for glaciologisk forskning med plads til op 
til 500 personer. andre forskningslejre blev bygget 
på selve indlandsisen. desuden gennemførte ame-
rikansk militær talrige ekspeditioner, geologiske og 
geodætiske undersøgelser, meteorologiske obser-
vationer, ionosfæreforskning osv. den arktiske 
forskning skiftede derved fundamentalt karakter 
fra små ekspeditioner og heroisk udforskning til sy-
stematisk og teknologibaseret forskning i stor stil. 

den danske polarforsker eigil 
knuth (i midten) møder to 
repræsentanter for ét af det 
amerikanske militærs mange 
forskningsprojekter i grønland 
(operation groundhog, 195760).

Et af de mest 
spektakulære projekter var 

opbygningen af Camp 
Century, byen under 

indlandsisen.

et af de mest spektakulære projekter var opbygnin-
gen af camp century, byen under indlandsisen. ba-
sen blev anlagt i 1959-60, og den havde plads til ca. 
200 ”indbyggere”. de nød godt af basens mange fa-
ciliteter lige fra varme brusebade til bibliotek og 
biograf. basen blev forsynet med varme og elektri-
citet fra en mini-atomreaktor. formålet med basen 
var at udforske mulighederne for at anlægge tun-
neler under indlandsisen, som kunne huse mellem-
distanceraketter med atomsprænghoveder som en 
del af usa forsvars- og afskrækkelsespolitik over 
for sovjetunionen. project iceworm, som det stor-
stilede anlægsprojekt hed, blev aldrig realiseret, 
blandt andet fordi isen var mere bevægelig og der-
for sværere at bygge permanente militærinstalla-
tioner i, end man havde regnet med. camp century 
var hjemsted for mange forskningsprojekter. det 
var blandt andet stedet, hvor amerikanske forskere 
udborede en 1390 meter lang iskerne til bunden af 
indlandsisen. iskerneforskning, som i dag er en vig-
tig del af nyere klimaforskning, udsprang således 
af et militært forskningsprojekt i grønland i kold-
krigsperioden.
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evnen til at tåle frost er afgørende for mange planters udbredelse og har stor 
betydning for produktionen af afgrøder. mildere, men mere temperatur-
ustabile vintre, forårsaget af globale klimaændringer, kan øge risikoen for, at 
planter mister evnen til at tåle frost på uhensigtsmæssige tidspunkter. 
undersøgelser af hvordan planter mister kapaciteten til at tåle frost, og 
om de er i stand til at ’huske’ lave temperaturer, kan bidrage med viden om, 
hvordan vinterklimaændringer påvirker planter.

kan 
planter 
Huske lave 
tempera-
turer?
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p
å grund af deres fastsiddende livsform 
har planter evolutionært været tvunget 
til at tilpasse sig ugunstige vækstbetin-
gelser som f.eks. temperaturekstremer, 

tørke og saltrig jord. i tempererede og koldere kli-
maer er evnen til at tåle frost afgørende for planters 
overlevelse og vækst. sammen med tørke anses 
lave temperaturer for at være den vigtigste faktor 
for udbredelsen af planter, og frostskader på afgrø-
der og fødevareplanter udgør et omfattende pro-
blem af stor økonomisk betydning. 

overvintrende planters evne til at tåle frost er 
et sæsonfænomen, som korrelerer med vækstsæ-
sonens afslutning og begyndelse (figur 1). om efter-
året udvikler planterne frosttolerance, hvorved de 
i stigende grad bliver tolerante over for temperatu-
rer under frysepunktet. frosttolerancen er maksi-
mal midt om vinteren, og ophæves med stigende 
temperaturer om foråret. udvikling af frosttoleran-

ce sker over dage til uger, hvor planterne reagerer 
på, at dagslængden bliver kortere (primært for træ-
er og buske), og at temperaturen falder (≤ 5°c, alle 
overvintrende planter). udvikling af frosttolerance 
involverer mange fysiologiske og biokemiske tilpas-
ninger, som ultimativt gør planter i stand til at tåle 
frostgrader. bl.a. ændres fedtsyresammensætnin-
gen i plantecellernes membraner, så de bliver mere 
smidige ved lave temperaturer, og der sker omfat-
tende ændringer i plantecellernes indhold og sam-
mensætning af metabolitter. metabolitter som f.eks. 
sukkerstoffer, aminosyrer og organiske syrer stabi-
liserer membraner og proteiner ved lave tempera-
turer, men bidrager også til at sænke fryse-
punktstemperaturen i cellerne og dermed reducere 
risikoen for isdannelse. alle tilpasninger, som bidra-
ger til at gøre planter frosttolerante, er resultatet af 
massive ændringer i udtrykkelsen af gener (når et 
gen udtrykkes, betyder det, at genets information 

figur 1. 
Principfi gur, der viser sæsonmæssi
ge ændringer i den laveste tempera
tur, som planter er i stand til at over
leve under udvikling af 
frosttolerance 
om efteråret, midt om vinteren, hvor 
planterne er maksimalt frosttole
rante, og under ophævelse af 
frosttolerance om foråret. 

Udvikling af frosttolerance involverer mange fysiologiske 
og biokemiske tilpasninger, som ultimativt gør 

planter i stand til at tåle frostgrader.
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afkodes og ”oversættes” til et protein, som har en 
funktion i organismen). udvikling af frosttolerance 
er en kompleks proces, som involverer op- eller ned-
regulering af hundredvis af gener. reguleringen af 
gener kontrolleres af transkriptionsfaktorer, som 
er specifikke regulatoriske proteiner, der kan bin-
des til dna-sekvenser i generne og derved tænde 
eller slukke for disse. 

globale klimamodeller forudsiger, at vintrene 
bliver mildere, men at risikoen for uforudsigelige 
temperaturudsving øges. da udvikling og ophævel-
se af frosttolerance i planter primært styres af tem-
peraturen, kan uforudsigelige varme perioder i vin-
terhalvåret medføre utidig ophævelse af frosttole-
rance, og at planterne mister evnen til at tåle frost. 
dermed øges risikoen for efterfølgende frostskader. 
skiftende fænologiske mønstre såsom en tidligere 
start på vækstsæsonen og tidligere blomstring for-
årsaget af et varmere klima kan forstærke risikoen 
for frostskader som følge af ustabile og svingende 
vintertemperaturer. paradoksalt nok kan følgerne 
af global opvarmning dermed øge risikoen for frost-
skader i planter. 

i modsætning til udvikling af frosttolerance er 
ophævelse af frosttolerance en hurtig proces, som 
kan ske i løbet af få dage. eksperimentelt kan op-
hævelse af frosttolerance fremkaldes ved at ud-
sætte planter for en periode med høje temperaturer. 
mens udvikling af frosttolerance er en velundersøgt 
proces, har ophævelse af frosttolerance og hvor 
længe planter kan ’huske’ lave temperaturer og for-
bliver frosttolerante under varme forhold ikke til-
trukket sig megen opmærksomhed. det vides heller 
ikke, hvordan varigheden af en sådan ’hukommelse’ 
og i hvilket omfang mindet om en frosttolerant til-
stand påvirker planters kapacitet til at klare en se-
nere frostepisode. 

med støtte fra carlsbergfondet og i samarbejde 
med forskere fra max planck institute of molecular 
physiology i potsdam, tyskland, undersøger jeg, om 
planter er i stand til at ’huske’ temperaturer under 
frysepunktet og forblive frosttolerante i en periode, 
selvom temperaturen stiger. samtidig undersøger vi, 
hvilken betydning planters evne til at ’huske’ lave 
temperaturer har for deres potentiale til at overleve 
senere frostepisoder. til at undersøge planters evne 

til at ’huske’ lave temperaturer bruger vi arabidop-
sis thaliana (almindelig gåsemad) og thellungiella 
salsuginea (intet dansk navn). da genomet af a. tha-
liana er fuldstændig kortlagt, er den velegnet til for-
søg, der har til formål at undersøge planters respon-
ser på temperaturændringer og de underliggende 
ændringer i udtrykkelsen af gener. t. salsuginea er 
nært beslægtet med arabidopsis og er særlig inter-
essant, fordi den kan udvikle større maksimal frost-
tolerance end arabidopsis. 

bestemmelse af, hvor længe planter forbliver 
frosttolerante, når de udsættes for varme tempera-
turer, kræver kvantificering af frosttolerance. da 
membranerne er de mest frostfølsomme strukturer 
i planteceller, måler vi ’intaktheden’ af cellulære 
membransystemer efter kontrolleret frysning af 
hele planter eller blade til forskellige temperaturer. 
på baggrund af disse målinger beregnes en lt50 
værdi, som angiver den temperatur, hvor planterne 
er 50% skadet (figur 2). lt50 værdier kan bruges til 
kvantitative sammenligninger af frosttolerance. de 
fysiologiske og molekylære mekanismer, der be-
stemmer, hvor længe planter er i stand til at ’huske’ 
lave temperaturer, kendes ikke. det er blevet fore-
slået, at vedvarende ændringer i metabolitindhold 
eller stabile transkriptionsfaktorer kunne være det 
molekylære grundlag for planters hukommelse. ek-
sempelvis kan man forestille sig, at de ændringer i 
indhold og sammensætning af metabolitter og ud-
trykkelsen af gener, som finder sted, når planter 
udvikler frosttolerance, varer ved i en periode, når 
temperaturen stiger. så længe tilpasningerne til 
lave temperaturer er intakte, på trods af stigende 
temperaturer, vil planterne være forberedt på en ny 
frostepisode. udover planternes frosttolerance un-
dersøger vi derfor også, hvordan udtrykkelsen af 
gener og indholdet af metabolitter, som er centrale 
for planters frosttolerance, ændres i frosttolerante 
planter, når de udsættes for en pludselig varm pe-
riode efterfulgt af en kold periode. 

viden om, hvilke mekanismer som er afgørende 
for planters følsomhed over for temperaturændrin-
ger om vinteren, kan bidrage til konsekvensvurde-
ring af klimaændringer samt identifikation og ud-
vikling af de mest velegnede planter under fremti-
dige klimaforhold. 

Paradoksalt nok kan følgerne 
af global opvarmning øge risikoen 

for frostskader i planter.
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figur 2. 
frosttolerance af blade af arabid
opsis thaliana (accession ms0). 
frostfølsomme planter (fi rkantede 
symboler) blev dyrket ved en dag/
nat temperatur på 20°c/18°c, mens 
frosttolerante planter (trekantede 
symboler) har været udsat for 4°c 
i to uger. bladenes frosttolerance 
blev bestemt ved langsomt at fryse 
dem til forskellige temperaturer. 
efter optøning bestemtes graden af 
skader på cellemembranerne ved at 
måle lækagen af ioner fra bladene 
(relativ elektrolytlækage). sammen
lignet med blade af frostfølsomme 
planter, udviser blade af frosttole
rante planter et skift i elektrolyt
lækage efter frysning. 
 
frossen arabidopsis thaliana plante. 
Plos genetics vol. 1, nr. 2, 
august 2005
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fænomenet ”de lærde fruentimmer” hører i norden til i perioden ca. 1500-1800. 
ingen forventede dengang, at kvinder var højtuddannede, og der fandtes da heller ikke 
officielle, boglige uddannelser til piger og kvinder. alligevel kender man til næsten 200 
kvinder i norden som skaffede sig viden og nåede at få uformelle titler som ”lærde”, 
”mirakler” eller ”muser”. visse intellektuelle mænd indsamlede og beskrev respektfuldt 
disse kvinder og deres kundskaber i latinske skrifter eller på deres modersmål. andre 
debatterede imod dem, og en diskussion rejste sig om, hvordan en lærd kvinde i det 
hele taget skulle defineres. frem til 1700-tallet var de lærde kvinder kun få. næsten 
alle var adelige og nød høj anerkendelse, men mod århundredets slutning dukkede 
også lærde kvinder op i borgerskabet, og piben fik en anden lyd.

nordens 
lærde 
fruentimmer 
og den 
tiende muse
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f
ænomenet ”de lærde fruentimmer” hører 
i norden til i perioden ca. 1500-1800 — en 
tid, hvor der ikke var obligatorisk under-
visning for piger, og voksne kvinder ikke 

havde adgang til universiteter, eksaminer og offent-
lige embeder, hvorfor deres eventuelle kundskaber 
heller ikke kunne måles. i renæssancehumanis-
mens ånd var der dog flere, der var begyndt at tæn-
ke over, hvorfor det forholdt sig sådan. var kvinder 
ikke i stand til at lære? havde de ikke fysik til det? 
var det naturstridigt (contra naturam)? eller var det 
måske farligt − for samfundet? sådanne spørgsmål 
diskuteredes allerede tidligt i sydeuropa, ofte med 
afsæt i giovanni boccaccios de mulieribus claris 
(om berømte kvinder) fra 1361. især mænd, sjældent 
kvinder, debatterede. i 1600-tallet lå tyngdepunktet 
i frankrig, england, tyskland − og holland, hvor 
nordeuropas lærdeste kvinde omkring midten af 
1600-tallet, anna maria van schurman, skabte re-
spekt og debat.

i norden har vi kendskab til ca. 175 lærde kvin-
der − hovedparten fra danmark-norge. der er en-
kelte meget fine eksempler på disse feminae doc-
tae, men oftest er der kun sparsomme oplysninger 
knyttet til et navn. kvindernes viden var boglig og 
bestod typisk i sproglige kompetencer og litterær 
virksomhed inden for de humanistiske fagområder, 
men der er eksempler på naturvidenskabelige og 
kunstneriske talenter også. kvinderne betragtedes 
som undtagelser ”supra sexum” (hævet over deres 
køn), eller mirakler, og var genstand for lærde 
mænds beundring og forskning eller bekymring og 
hån. det hændte, at intellektuelle mænd gik i for-
svar for de lærde kvinder og endda førte ”marke-
tingskampagner” for dem. således fx i stockholm, 
hvor mandlige kunstnere og intellektuelle stod bag 
en kampagne for ”sveriges sappho”, den lærde dig-
ter (og mor til 15 børn, hvoraf flere døde som små) 
sophia elisabet brenner (1659-1730). hun skrev på 
flere sprog, men var særlig kendt for sin latinske pen 
og sine lejlighedsdigte og digtsamlinger på svensk, 
et sprog, som endnu ikke var fuldmodent inden for 
poesi. tilsvarende fik den berømte norske, religiøse 
digter dorothea engelbretsdatter (1634-1715) stor 

titelkobber fra fr. chr. schønaus samling 
af danske lærde fruentimer. stukket af 
johanna fosie. kbh. 1753. 
foto: det kongelige bibliotek

De lærde kvinder betragtedes som 
undtagelser "supra sexum", eller mirakler, 

og var genstand for lærde mænds beundring 
og forskning eller bekymring og hån.
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anerkendelse fra sit publikum. hendes hovedværk 
siælens sang-offer udkom i 24 oplag. hun var mor 
til ni børn, som hun alle mistede.

et pragtstykke af en lærd kvinde finder vi i mid-
ten af 1600-tallet i danmark, nemlig den barnløse, 
adelige enke birgitte thott (1610-1662). hun var nor-
dens lærdeste kvinde på sin tid og fik for sin filoso-
fiske og sproglige lærdom tildelt hæderstitlen de-
cima musa (den tiende muse) af ingen ringere end 
hollands ditto: den nævnte anna maria van schur-
man. de to lærde kvinder traf ikke hinanden, men 
de danske intellektuelle mænd, der tog på dannel-
sesrejse til holland, kendte dem begge, så parallel-
len og bragte dem i ”virtuel” kontakt. birgitte thott 
oversatte fra latin, græsk, fransk, engelsk og tysk, 
og hun havde desuden kendskab til hebraisk, itali-
ensk, spansk og hollandsk. hendes kendteste værk 
var den første, og længe den største, danske klassi-
keroversættelse: filosoffen senecas prosaskrifter. 
det var en kraftpræstation. et pragtværk på tusind 
foliosider oversat fra latin og smykket med kobber-
stik. to forord ved hende selv introducerede teksten, 
og bogen indledtes med 12 hyldestdigte på latin, tysk 
og dansk til oversætteren fra professorer i køben-
havn og sorø. allerforrest stod det latinske digt fra 
hendes ”kollega”, den hollandske tiende muse. 

den danske intelligentsia gav også opbakning 
og synlighed til birgitte thott i fortaler og digte til 
hendes mange andre imponerende oversættelser 
af etiske værker. hendes latinske korrespondance 
gik desværre tabt i brande ligesom originalen til 
hendes hovedværk inspireret af senecas stoicisme: 
en tractatt om weyen till et lycksalligt liff. dette 
sidstnævnte blev dog lykkeligvis bevaret i to afskrif-
ter. det er et stort og unikt etisk-filosofisk værk, som 
ikke havde sin parallel i hele norden. næppe tilfæl-
digt ligger de to kopier i karen brahes endnu beva-
rede bibliotek (stiftet 1717). bibliotekets bøger og ma-
nuskripter var samlet og købt af to andre lærde 
adelskvinder, anne gøye og hendes yngre slægt-
ning karen brahe. her har også andre unika fra 
thotts hånd ligget velbeskyttet i næsten 300 år. 

de lærde kvinder som fænomen blev også behand-
let i nordiske disputatser på latin, fra sebastian 
kortholts de poetriis puellis (om unge pigers litte-
rære studier), kiel 1700, til esberg og hedengrahns 
exercitium academicum mulieres philosophantes 
leviter adumbrans (en akademisk øvelse, hvori 
kvinders bidrag til filosofien (humaniora) kort skit-
seres), uppsala 1699. 

desuden blev selve lærdomsbegrebet taget op 
i halvprivate latinske korrespondancer. den dedi-
kerede samler af lærde kvinders biografier, jurist 
og historiker otto sperling d.y., lå således i brevdis-
put med jens bircherod, biskop over ålborg stift, og 
andre. mange mente som jens bircherod, at kvinder 
som minimum skulle kunne latin, men helst også 
græsk og meget gerne hebraisk for at kunne kaldes 
lærde. over for bircherod stod sperling. henover 
fyrre år fra ca. 1670 etablerede han en gigantisk og 
endnu bevaret samling af latinske minibiografier 
over historiske og samtidige lærde kvinder, 1.399 i 
alt, samlet under titlen de foeminis doctis. trods sin 
klart tilkendegivne glæde, når han stødte på leven-
de, latinkyndige kvinder, som han straks indledte 
korrespondancer med på latin, fremførte sperling 
det synspunkt, at en kvinde kunne kaldes lærd, hvis 
hun havde oparbejdet en solid viden på et intellek-
tuelt felt, hvad det nu end måtte være − heraldik, 
botanik, historie, fransk, astronomi, lægekundskab 
eller salmedigtning. eftersom kvinder normalt ikke 
havde adgang til latin- og græskundervisning, måt-
te man bedømme dem på deres evne til at udnytte 
og udvikle deres egen talentmasse dér, hvor de hav-
de opnået viden. enige blev kirkemanden jens bir-
cherod og feministen otto sperling ikke, men uenig-
heden holdt debatten i gang hos andre. 

sperling opmuntrede og inspirerede mange af 
”sine” lærde kvinder til studier og skribentvirksom-
hed, og ham tilfalder også æren for at have fået en 
ganske særlig af de lærde kvinder, nemlig den 
fængslede kongedatter leonora christina ulfeldt, 
til at skrive en strategisk tilrettelagt selvbiografi på 
fransk. han skaffede hende skrivematerialer og bø-

Mange mente 
som Jens Bircherod, 

at kvinder som minimum 
skulle kunne latin, men 

helst også græsk og meget 
gerne hebraisk for at 

kunne kaldes 
lærde.

kobberstik af birgitte thott (16101662) ved 
albrecht haelwegh på grundlag af forsvundet 
maleri af abraham Wuchters. anbragt forrest i 
birgitte thotts danske oversættelse af lucii 
annæi senecæ skrifter, udgivet i sorø, 1658. 
foto: det kongelige bibliotek
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ger i fængslet og må også have været sparringspart-
ner i konceptet til et andet af leonoras skrifter fra 
blåtårn, det fragmentarisk overleverede værk ”om 
alleslags roosværdige kvinder”, som hun selv be-
skrev det, eller hæltinners pryd (udgivet 1977). et 
kapitel heri om lærde kvinder var planlagt, men er 
ikke overleveret. 

med otto sperling d.y.’s de foeminis doctis, 
som var kendt overalt i norden og også flere steder 
udenfor, var der gået sport i at finde lærde kvinder. 
i danmark-norge publiceredes flere værker i gen-
ren i 1700-tallet − såvel på latin som på dansk. også 
i sverige kendes mindst to, hvoraf det ene er tabt. 

efterhånden som de lærde kvinder var blevet 
en accepteret del af eliten og voksede i antal, kunne 
man have forestillet sig, at der kom organiserede 
fællesskaber for dem og mellem dem. med få und-
tagelser synes de dog ikke bare at have været ene-
re, men faktisk også temmelig ene i deres metier. i 
billedlige gengivelser ses de typisk afbildet alene, 
siddende i studerekammeret med pen, blæk og pa-
pir. de var uden kolleger, kun med tavse bøger og 
manuskripter omkring sig samt lejlighedsvist et kra-
nium på skrivebordet som symbol på naturviden-
skaben.

frem til midten af 1700-tallet var næsten alle 
lærde, nordiske kvinder adelige, men i anden halv-
del af århundredet begyndte borgerskabet også at 
levere ”eksemplarer”. et modstykke til 1600-tallets 
adelige birgitte thott blev 1700-tallets borgerlige 
charlotta dorothea biehl, eller: jomfru biehl, som 
denne ugifte, lærde kvinde fra borgerskabet i kø-
benhavn normalt tituleredes. 

charlotta dorothea biehl (1731-1788) efterlod sig 
et uhyre stort forfatterskab af trykte værker for-
uden en mængde upublicerede såsom digte, histo-
riske breve, privatbreve og en fyldig selvbiografi − 
alle bevarede. hun var højt begavet, myreflittig og 
personligt meget følsom. hun udgav talrige værker 

skrevet i den hypermoderne sentimentale stil an-
vendt i tidens nye genrer: komedier, syngespil, brev-
roman, moralske fortællinger og heroïne-brev på 
vers. det blev til flere tusinde trykte sider. i hendes 
oeuvre var også en mængde oversættelser af dra-
maer og prosaværker, især fra fransk, men også fra 
tysk og italiensk, og mod slutningen af sit liv lod hun 
sig overtale af den spanske gesandt i københavn, 
emanuel delitala, til at lære spansk og efterfølgen-
de oversætte hele cervantes’ don Quixote til et 
fremragende og vittigt dansk. 

for den borgerlige jomfru biehl var det dog ikke 
nær så let at træde frem som lærd, som det havde 
været for den adelige birgitte thott, der stadig står 
som et beundret mirakel, en undtagelse. sent i 
1700-tallet var de lærde kvinder i færd med at blive 
foruroligende mange, og respekt afløstes i nogen 
grad af latterliggørelse. biehl blev ofte mødt med hån 
og satire i billede og tekst − værst i den satiriske dig-
ter jacob christian bies usædvanligt ondskabsfulde 
digt ”den lærde gås”. selv understregede hun stra-
tegisk, at hun ikke var lærd og aldrig havde påstået 
af være det. hun skjulte dog ikke sit had til sin far, 
sekretær ved det kgl. akademi og inspektør ved 
charlottenborg, christian æmilius biehl, der med 
hård hånd havde forsøgt at knægte hendes videns-
trang i barndommen og bremset hende ved mange 
lejligheder som voksen. hun nød at få ros, som da hun 
fx af den fornemme franske kunstner jacques saly 
blev kaldt ”le trésor de dannemarck”, og mange lær-
de mænd beundrede og støttede da også hendes ta-
lent og gav hende den nødvendige opmuntring til at 
fortsætte − hvilket hun gjorde til sin dødsdag i maj 
1788. i selvbiografien mit ubetydelige levnets løb, 
som hun dedicerede til hofmarskal johan von bülow, 
sin ven og mæcen, fortalte hun sin version af sit liv 
fra barndommen og helt frem til sommeren 1787. 
jomfru biehl satte med sine værker et fornemt punk-
tum for de lærde fruentimmers periode i danmark. 

Sent i 1700-tallet var de lærde kvinder 
i færd med at blive foruroligende mange, 

og respekt afløstes i nogen grad 
af latterliggørelse.

miniature af charlotta dorothea 
biehl (17311788) ved W.a. müller, 
ca. 1785. 5,4 x 4,3 cm. Privateje. 
foto: det kongelige bibliotek

modstående side:

kristian Zahrtmanns historiske 
maleri ”jomfru charlotte dorothea 
biehl”, 1874, som han forestillede 
sig hende. sign. monogram. 
70 x 55 cm. Privateje. 
foto: det kongelige bibliotek
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Af
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og farmakologI
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kroppen indeholder smertereceptorer, der kan omdanne termiske, kemiske 
eller mekaniske stimuli til nerveimpulser, der løber i nervetråde op til hjernen via 
rygmarven. impulsstrømmen gennem rygmarven kan reguleres, så smerteoplevelsen 
modificeres. vores mål er at teste, om nogle specifikke støtteceller — de såkaldte 
stjerneceller — styrer adgang af sensorisk information i rygmarven. hvis vores 
hypotese bekræftes, vil det åbne for et paradigmeskift i forståelsen af 
smerteregulering.

10
kan stjerne-
celler 
i rygmarven 
Hjælpe til 
at gnubbe 
smerte væk?
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s
merte opfattes oftest som en ubehagelig 
sensorisk oplevelse, selvom smerten er et 
nyttigt værn mod alvorlige skader. når væv 
lider overlast, vil smerte bidrage til at ad-

færden ændres på en måde, så yderligere skade re-
duceres. på kort sigt sker det ved beskyttelsesre-
flekser, der søger at fjerne det truede væv fra det 
smerteudløsende stimulus, og på lang sigt ved at 
undgå adfærd af den art, der udløste smerten. des-
værre resulterer disse langsigtede reguleringer en 
gang imellem i fejltilpasninger, hvoraf kronisk smer-
te er blandt de alvorligste. hvert år fører kroniske 
smertetilstande til nedsat livskvalitet hos mange 
patienter. der findes ingen effektiv behandling. en 
af vejene til mulig forebyggelse og terapi er at klar-
lægge de cellulære og molekylære mekanismer bag 
udviklingen af kronisk smerte.

der findes tusindvis af sansereceptorer i huden. 
de omsætter termisk, kemisk og mekanisk energi 
til nerveimpulser. blandt sansereceptorerne indta-

ger de smerteudløsende en særstilling. disse smer-
tereceptorer, nociceptorer, er knyttet til nervetråde, 
der er forbundet med særlige smerteområder i ryg-
marven og herfra til smerteområder i hjernen (figur 
1). et smertestimulus kan nogle gange påvirke et 
stort område på huden. naturen har imidlertid ud-
viklet en meget effektiv mekanisme, der begrænser 
følelsesoplevelsen i hjernen. det sker ved, at de sen-
soriske områder i rygmarven og hjernen, der bliver 
mest aktiveret, hæmmer aktiviteten i de naboom-
råder, der forsynes af de øvrige sansetråde. ifølge 
den gældende teori skyldes dette, at hæmmende 
interneuroner i rygmarven dæmper den indkom-
mende aktivitet i sansetrådene. disse interneuroner 
bliver aktiveret af sensoriske fibre og hæmmer an-
dre sensoriske fibre, lige før de kontakter nervecel-
ler i rygmarven (figur 1). interneuronerne bruger 
transmitterstoffet gaba til at hæmme sensoriske 
neuroner. denne mekanisme hedder ”port-kontrol” 
(se faktabokse). port-kontrollen øger kontrasten 

figur 1
Portkontrolmekanismen.
et smertestimulus aktiverer senso
riske nerveceller i huden. nerve
impulser herfra sender informatio
nen til rygmarven og videre til 
hjernen. hvis man samtidig aktiverer 
berøringsreceptorer lige ved siden af 
smertereceptorerne, aktiveres nogle 
sensoriske fibre, der stimulerer et 
interneuron i rygmarven. Interneu
ronet hæmmer aktiviteten i de 
sanseceller, der styres fra smerte
receptorer i huden ved at frigøre 
transmitterstoffet gaba. På den 
måde bremses smertesignaler. 
I nærværende studie undersøges 
en ny hypotese, om hvorvidt denne 
hæmmende funktion i virkeligheden 
primært varetages af astrocytter.

(...) de sensoriske områder i rygmarven og hjernen, der 
bliver mest aktiveret, hæmmer aktiviteten i de nabo-

områder, der forsynes af de øvrige sansetråde.
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mellem naboregioner og giver organismen mulighed 
for at lokalisere stimulationsstedet med stor præ-
cision. denne port-funktion i rygmarven kan også 
styres af nerveforbindelser fra hjernen. 

selv om virkningerne af port-kontrol er nøje 
beskrevet i litteraturen, er man langt fra at forstå 
de grundlæggende cellulære og molekylære meka-
nismer bag denne. man har for nylig opdaget, at 
hæmning af sensoriske nervetråde i rygmarven kan 
udløses, selv om aktiviteten i alle interneuroner er 
blokeret. dette resultat er i modstrid med de forkla-
ringer, man ellers bygger port-kontrol teorien på. et 
spørgsmål er særligt påtrængende: er det virkelig 
interneuroner, der er ansvarlige for hæmningen, el-
ler kunne det være andre slags celler, der gør arbej-
det? vores formål er at bestemme hvilke celler i ryg-
marven, der regulerer hæmningen af sensoriske 
smertefibre.

vores laboratorium undersøger cellulære me-
kanismer involveret i hæmning af nociceptive ner-
vefibre, dvs. hæmning af impulsoverledning mellem 
nerveceller. foreløbige forsøg har vist, at transmit-
terstoffet gaba er involveret i hæmning af smerte. 
når gaba frigives, binder det sig til nogle særlige 
molekyler, der ligger inde i membranen af smerte-
fibre med det resultat, at smertesignalet stopper. vi 
har desuden forsøgsresultater, der tyder på, at 
gaba ikke frigives fra nerveceller, men i stedet fra 
de stjerneformede gliaceller (støtteceller), der ken-
des som astrocytter (figur 2).

vi undersøger hypotesen i et snitpræparat fra 
rygmarven. vi vil udvikle en teknik til at farve astro-
cytter med kalcium-fluorescens, fordi aktivering af 
astrocytter medfører samtidig stigning i deres in-
tracellulære kalcium-koncentration. vi vil stimule-
re sensoriske neuroner, der koder smerte og under-
søge, om dette inducerer aktivering af astrocytter. 

port-kontrol teorien, en cellulær 
mekanisme for at gnubbe smerte væk

de fleste af os har konstateret, at smerte mind
skes ved at gnide på området, hvor det gør ondt. 
smerte genererer nerveimpulser, der bevæger sig 
mod rygmarven. når man gnubber huden, aktive
rer man nogle særlige receptorer, der transforme
rer mekanisk energi til nerveimpulser, som udbre
des i nerver mod rygmarven (se figur 1). disse 
nerveimpulser medfører aktivering af interneuro
ner, der ligger i rygmarven. Interneuronerne frigør 
transmitterstoffet gaba, som hæmmer smertesig
nalets udbredelse. denne cellulære mekanisme 
svarer til portkontrol teorien, som blev formuleret 
af Wall og melzack for 50 år siden. I dette studie 
undersøges en ny hypotese, om hvorvidt celler, der 
frigører gaba, er astrocytter og ikke neuroner.

Vi har forsøgsresultater, der tyder på, at 
GABA ikke frigives fra nerveceller, men i stedet 

fra de stjerneformede gliaceller (støtte-
celler), der kendes som astrocytter.

Vores projekt kunne slå bro mellem de kliniske 
observationer og molekylære mekanismer 

involveret i kronisk smerte

skildpadder som forsøgsmodel

forsøg beskrevet i projektet vil blive udført med in 
vitro præparater af rygmarven fra voksne skild
padder. hvis man ønsker at undersøge mekanis
mer på det molekylære niveau og på samme tid 
forbinde dem med en fysiologisk funktion, skal 
man bruge præparater, der tillader både in vitro 
og in vivo forsøg. hertil er vore skildpaddepræpa
rater enestående på grund af sumpskildpadders 
store evne til at modstå iltmangel. desuden ligner 
de specifikke celleegenskaber hos nerveceller fra 
voksne skildpadder og pattedyr hinanden.
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figur 2
astrocytter er hjernestjerner. 
hjernen indeholder flere tusinde milliarder af celler. 
de fleste er enten neuroner eller gliaceller. astrocytter 
er en gliacelletype, der er kendetegnet ved mange grene, 
der gør, at de ligner stjerner. I mange år har man set 
astrocytter som elektrisk passive celler, der kun var 
involveret i reguleringen af hjernens saltkoncentrationer. 
man har for nylig opdaget, at de også kan kommunikere 
med neuroner og derved bidrage til informations
behandlingen i nervesystemet.
 

derefter vil vi undersøge, om aktiverede astrocyt-
ter frigiver gaba. vi vil bruge en gaba-sensor, der 
genererer en elektrisk strøm, som er proportionel 
med gaba-koncentration. sensoren skal placeres 
ved siden af astrocytter. vores data indikerer, at 
aktivering af astrocytter trigger frigørelse af gaba.

der er allerede studier, der antyder, at astrocyt-
ter spiller en rolle i udviklingen af kronisk smerte. 
man har dog ikke fundet nogen tilfredsstillende for-
klaring herfor. vores projekt kunne slå bro mellem 
de kliniske observationer og molekylære mekanis-
mer involveret i kronisk smerte. hvis vores hypo-
tese bekræftes, vil det kunne medføre et paradig-
meskift i forståelsen af smerteregulering og vise vej 
til nye uprøvede behandlingsformer for alvorlige 
smertetilstande.
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2013 var niels bohr-år: 100-året for bohrs tre afgørende 
viden skabelige artikler, der fremsatte hans teori om atomets 
struktur. i den anledning blev den politiske dimension af 
forskningen debatteret på en konference på københavns 
universitet. konferencedeltagerne pegede på tre paralleller 
mellem bohrs initiativ for åbenhed og situationen i dag.

11
en 
åben
verden:
videnskab, teknologi og samfund 
i lyset af niels bohrs tanker

Af
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iels bohr viede en stor del af sit virke i 
de sidste 20 år af sit liv til ideen om en 
åben verden som det nødvendige svar 
på den helt nye udfordring, verden stod 

overfor med atomvåbnets udvikling. med inspira-
tion herfra konfronterede konferencen de politiske 
udfordringer, som vor tids videnskab og teknologi 
giver os. løsningen er næppe den samme, som bohr 
(med begrænset held) foreslog den gang, men ud-
fordringerne i dag er så store, at de kræver bohrsk 
tænkning for at blive imødegået. konferencen blev 
muliggjort af støtte fra carlsbergfondet, villumfon-
den og københavns universitet.

niels bohr, atomvåbnet og den åbne verden
da niels bohr i 1943 blev orienteret om det britisk-
amerikanske atomvåbenprojekt, var han straks 
mere optaget af de politiske konsekvenser end af 
de naturvidenskabelige indsigter. mens han bidrog 
til bombens realisering, foretog bohr diplomatiske 
henvendelser i usa og england i et forsøg på at få 
vestens statsmænd til at orientere de russiske alli-
erede om det nye våben og gennemtænke den poli-
tiske håndtering af dets fremtidige militære rolle. 

efter krigen intensiverede han arbejdet med dette 
politiske projekt, der kulminerede i et åbent brev til 
fn i 1950.

niels bohrs analyse af den nye teknologis im-
plikationer tog meget hurtigt form: atomkapløb med 
konkurrerende, hemmelige forskningsmiljøer og 
frygt for nye teknologiske gennembrud ville komme 
til at forme relationerne mellem stormagterne. 
hans anbefaling begyndte også straks at tage form 
— og blev udfoldet gradvist mere over de kommen-
de årtier: den nye teknologi rummede også løsnin-
gen. åbenhed — en åben verden — var den positive 
side af læren fra atomvåbnet. åbenhed kan både 
fjerne den frygt, der driver et rustningskapløb, og 
åbne for positive gevinster, hvor samfundene bedre 
udnytter videnskabens positive potentialer. bohr 
forsøgte at overføre til den politiske verden en til-
gang, der i princippet er definerende for den viden-
skabelige verden i almindelighed, og som i praksis 
kendetegnede hans eget institut i københavn i sær-
deleshed. 

med hensyn til advarslerne må historisk og 
samfundsvidenskabelig atomstrategisk forskning 
entydigt give bohr ret. han hævdede, at atomvåben 

n
militære droner er eksempler 
på teknologi, der aktualiserer 
samfundsmæssig stillingtagen.

Åbenhed 
– en åben verden – 

var den positive side af 
læren fra atom-

våbnet.
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gjorde en dramatisk forskel, og han advarede om, 
at atomvåben ville ændre krig og stormagternes re-
lationer fundamentalt. at det ikke var en selvfølge-
lig konklusion dengang, kan ses af reaktionen hos 
en så krigshistorisk kyndig person som winston 
churchill. churchill afviste bohr med ordene ”i sid-
ste ende bliver den nye bombe bare større end vores 
nuværende bomber. den gør ingen forskel for kri-
gens principper”. men det var bohr, der skulle få ret.

hans fremadrettede forslag blev ikke afprøvet, 
og vi kan derfor ikke i dag afgøre, om åbenhed ville 
have haft den ønskede effekt. hans tanker fik dog 
en indirekte betydning, idet de gled ind i den proces, 
der senere førte til det internationale atomenergi-
agentur (iaea), der både har fremmet den civile 
udnyttelse af kernekraft og har begrænset spred-
ningen af militær anvendelse til nye stater. åbenhed 
blev mere generelt et centralt led i militær tillids-
skabelse og våbenkontrolaftaler under den kolde 
krig og er stadig helt aktuel, som tildelingen af no-
bels fredspris i 2013 til organisationen for forbud 
mod kemiske våben bevidner.

verden i dag
i dag præges samfund og storpolitik endnu mere 
intenst af videnskab og teknologi, men vi mangler 

en seriøs diskussion af, hvordan vi håndterer de 
konstante dramatiske forandringer. den store kon-
ference i december 2013 var derfor opbygget om-
kring tre paralleller mellem bohrs initiativ og situa-
tionen i dag.

1. vi må gøre det samme med tidens videnska-
belige nybrud, som bohr gjorde med sit forsknings-
felt. gennembrud i videnskab og teknologi er til tider 
af så radikal karakter, at vores vante måder at or-
ganisere vigtige samfundsspørgsmål kommer til 
kort, og helt nye principper og procedurer skal ud-
tænkes. bohr skar ind til benet af den nukleare tek-
nologis politiske betydning — hvad kan vi i dag på 
tilsvarende måde udlede om de politiske vilkår, der 
gælder for samfund med vor tids og fremtidens vi-
denskab og teknologi? det kræver, at man involve-
rer grundvidenskabelige forskere, der kan se, hvor 
der kan ske principielle skift — og så tænker igen-
nem, hvordan det kan ændre dynamikkerne på et 
samfundsmæssigt område. som på bohrs tid er der 
i dag militære eksempler — rumvåben, droner og 
cyberkrig — men nu også ikke-militære eksempler 
som energi- og klimateknologier, medicin for global 
sundhed og bioetik.

konferencen pegede især på kunstige virus og 
robotvåben som felter, hvor den aktuelle håndtering 

Samtidig med at 
åbenhed er blevet hjulpet 

af nye teknologier som 
internettet, er det blevet 

synligt, at det ikke er 
et naturgivet vilkår.

niels bohr præsenterer det 
åbne brev til fn ved en 
pressekonference i 1950.
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slet ikke forholder sig til de sandsynlige perspekti-
ver. klima og energi er derimod et område, hvor im-
plikationerne af ”business as usual” er ved at være 
kendte, men der er problemer med såvel de politiske 
reguleringsmuligheder som den teknologiske inno-
vations- og diffusionskraft. dette leder over til det 
andet punkt.

2. åbenhed er vigtigere end nogensinde — men 
også et kompliceret og modsætningsfyldt princip. 
netop fordi ideer og viden er kernen i mange af ti-
dens største udfordringer, er det afgørende, hvordan 
ideers frie bevægelse både begrænses eller frem-
mes, og formes. hvem får adgang til hvilke informa-
tioner, hvem regulerer dette, og kan der formuleres 
principper som rettesnor à la ”en åben verden”?

bohr fremsatte åbenhed som en nærmest ”ra-
biat” ide — i dag er det på mange måder en realitet. 
i nettets og mobiltelefonens tidsalder flyder data og 
ideer over grænser, og samarbejde foregår bl.a. in-
den for forskningen på en skala, der bekræfter 
bohrs ide om, at det med åbenhed vil være muligt 
at udnytte potentialer langt bedre. 

samtidig med at åbenhed er blevet hjulpet af 
nye teknologier som internettet, er det blevet syn-
ligt, at det ikke er et naturgivet vilkår. nettets frem-
tid formes af beslutninger på mange områder — ju-
ridiske afgørelser om intellektuel ejendomsret, øko-
nomiske strategivalg fra nettets giganter, interna-
tional kamp om retten til at regulere nettet og ikke 
mindst den løbende udvikling af de underliggende 
koder, der på mange måder regulerer, hvilke egen-
skaber, der kan lægges i data, og hvilke former for 
samarbejde, de dermed muliggør.

bølgen af afsløringer gennem 2013 af efterret-
ningstjenesters overvågning har øget opmærksom-
heden om betydningen af kampen om udformning 
og kontrol med cyberspace. konferencen havde 
derfor en omfattende session med bl.a. wikipedia-
grundlæggeren jimmy wales og nsa-kritikeren ca-
spar bowden om, hvordan internettets åbenhed for-
svares og udbygges. gennemslaget af ”big data” som 
en ny form for samfundsmæssig gennemsigtighed 
peger på betydningen af at kode data på måder, der 
maksimerer kvaliteten af disse processer, samtidig 
med at generel ”data literacy” bliver et vigtigt sam-
fundsmål.

3) hvordan kan indsigter og advarsler fra vi-
denskabens verden finde vej til beslutningstagere? 
bohr valgte i første omgang den helt direkte og per-
sonlige kontakt til verdens mest magtfulde statsle-
dere — og siden den personlige appel i eget navn til 
fn. dette er ikke muligt for enkeltpersoner i dag. 
mest tydeligt på klimaområdet har et organiseret 
system for kondensering af videnskabens resultater 
til det politiske system i form af ipcc spillet en af-

gørende, men også kontroversiel rolle. det er en stor 
udfordring at designe institutioner og procedurer 
for samspillet mellem videnskab og politik. de mest 
veludviklede rådgivningsstrukturer findes på de få 
felter, hvor problemets alvor endelig er blevet aner-
kendt — ingen eksisterende struktur kan opfange 
nye problemer, reagere hurtigt på videnskabelige 
gennembrud og rejse de nødvendige debatter.

konferencen mundede derfor ud i et nyt åbent 
brev fra talere og ordstyrere på konferencen, der 
bl.a. rummede en opfordring til at danne et institut 
til at forestå sådanne analyser og anbefalinger. in-
stituttet bør være internationalt — gerne med base i 
danmark — og bør som sin primære aktivitet arran-
gere en årlig konference, der går i dybden med ét vi-
denskabeligt og teknologisk gennembrud og dets im-
plikationer. et sådant interdisciplinært samarbejde, 
hvor naturvidenskabelig grundforskning samarbej-
der med samfunds- og humanvidenskaberne, er des-
værre fraværende fra den aktuelle verden af frem-
tidsforskning, rådgivning og tænketanke. 

det brasilianske videnskabsakademi overtog 
stafetten på konferencen i december, så den brede, 
tværgående konferencemodel vil blive gentaget i 
brasilien i 2016. dette vil understøtte arbejdet med 
at få etableret et institut, der går i dybden med ud-
fordringerne én efter én. på samme måde som niels 
bohr tog livtag med den, hans egen forskning var 
sammenknyttet med. 

læs mere om konferencen ”en åben verden”: 
www.anopenworld.ku.dk

konferencen var en fortsættelse af to tilsvarende symposier på københavns 
universitet i 1985 og 1989, som daværende rektor ove nathan tog initiativ til. 
disse symposier udmøntedes i bøgerne ”the challenge of nuclear armaments: 
essays dedicated to niels bohr and his appeal for an open World” og “the 
challenge of an open World: essays dedicated to niels bohr”. også 2013
konferencen vil blive udgivet som bog. det første symposium spillede en betyde
lig rolle i den begyndende genafspænding mellem øst og vest, den sovjetiske 
ledelses skift af militær doktrin og udmøntningen af nye tanker om åbenhed 
– Glasnost. symposiet i 1989 var markant, fordi det var et af de første inter
nationale møder, hvor man tog udgangspunkt i, at forandringerne nu var 
definitive, og at man skulle til at tænke en verden efter den kolde krig. 
det tog hul på opgaven at tænke nye videnskaber og teknologier igennem 
med samme alvor, som den kolde krigs trusler tidligere var blevet mødt 
med af kritiske atomfysikere.

Det er en stor 
udfordring at designe 

institutioner og procedurer 
for samspillet mellem 
videnskab og politik.



carlsbergfondet

68

årsskrift 2014

in the spirit of niels bohr — who in 1950 called for 
an open world — we, the undersigned, meeting on 
the occasion of the centennial of bohr’s revolu-
tionary publication in 1913 expounding the quan-
tum nature of the world, call attention to similarly 
serious challenges today and to the centrality of 
openness and foresight for the ability of human-
kind to meet these challenges.

the nuclear revolution constituted a moment of 
deep rupture both intellectually in our under-
standing of the world and practically in the condi-
tions for human interaction. today science and 
technology develop at an ever-increasing pace, 
confronting humankind itself at a deep philosoph-
ical level: we are at a pivotal point where we are 
redefining the human being with, e.g. genetics, 
digital alter egos and attempts to simulate the hu-
man brain. at such a juncture it is crucial to foster 
bohrian attempts to think basic science through 
to its radical implications for society. a much wid-
er range of areas than the nuclear bomb warned 
against by niels bohr — from global health and cli-
mate change to autonomous lethal weapons and 
artificial viruses — are leading to changes in the 
world and the human condition of unforeseen 
consequences. the world is not presently 
equipped to translate scientific insights into ade-
quate political and economic changes; science-
policy interfaces are insufficient to identify and 
foresee the decisive changes, and existing inter-
national governance is vastly inadequate. the 
complexity of climate change is but one example; 
it took an impressive scale of international collec-
tion and sharing of data in order to achieve suffi-
cient insight to demonstrate the urgency of this 
challenge. to find workable solutions, this flow of 
knowledge must be intensified and extended in 
three directions: into the social sciences and hu-
manities, globally to regional experts who can 

capture specific local dimensions, and into the 
wider energy field with which solutions are close-
ly connected. scientific discoveries, engineering 
innovations and social ingenuity on the scale 
needed depend on continued expansion of the 
infrastructure of openness. 

technologies like the internet and the world wide 
web have enabled unprecedented openness, in-
novation and collaboration across borders. if fu-
ture challenges are to be met, it is important to 
keep developing this information fabric with the 
principle of openness as guidance.

inspired by bohr, we propose that openness 
should be the default position. exceptions must be 
made, e.g. for reasons of privacy or security, but 
these reasons have to be made explicit, so that the 
principal and general rule is openness. ultimately, 
openness is a matter of global security. the seri-
ous challenges we now face call for action from 
many quarters. in particular we call upon scien-
tists themselves to integrate into everyday prac-
tice the realization that science plays a key role 
in all aspects of society.

openness is not only a precondition for fully real-
izing the positive potential of new scientific and 
technological advances; without openness impor-
tant scientific and technological innovations may 
become swallowed up in destructive military or 
commercial competition based on secrecy. more 
broadly, society benefits from openness, within 
and across borders in that openness exposes 
abuse and facilitates fairness.

the series of international conferences devoted 
to the problem already in store — beginning in 
copen hagen in 2013 and continuing in rio de 
janeiro in 2016 — is hardly sufficient to meet the 

a renewed call for an open world 
the legacy of niels bohr 
open letter to the people of the world

 the very fact that knowledge is itself the basis 
 for civilization points directly to openness 
 as the way to overcome the present crisis.
niels bohr, open letter to the un, june 1950
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challenge. we therefore recommend the estab-
lishment of an independent global foresight insti-
tute (gfi) with the purpose of identifying and as-
sessing emerging scientific and technological 
challenges and communicating these to policy-
makers, deliberative institutions and the general 
public. the involvement of those working on the 
research frontier is necessary in order to facilitate 
the early identification of radically new possibili-
ties and dangers for humankind. by drawing on 
the forefront of science, the new institute will be 
able to notify humanity of emerging break-
throughs with serious implications for society.

existing organs such as the international panel on 
climate change (ipcc) serve to condense mature 
analysis derived from established bodies of scien-
tific advice only within specific fields. the pro-
posed institute, in its ambition to cover the entire 
research frontier of socio-political implications, 
will work closely with such more specialized insti-
tutions, and with unesco and the un scientific 
advisory board.

in consequence, we, the undersigned, 
recommend that:

an independent global institute be established 
with the purpose of identifying and assessing 
emerging scientific and technological challenges 
for society and communicating these to policy-
makers and to the general public. this proposed 
global foresight institute (gfi) should be open, 
independent and international, and it should be 
recognized by the relevant world organizations 
and governments.

the gfi could base its initial operations on a se-
ries of international conferences addressing each 
year a challenging issue which has not yet led to a 
global plan of action.

the institute would need a small secretariat to or-
ganize, together with an outstanding internation-

al advisory board, these conferences and to en-
sure that a report with recommendations for a 
plan of action is produced. each thematic confer-
ence should be prepared by select visiting schol-
ars collaborating at the institute. a major task for 
the gfi would be to engage the key people in the 
specialist communities, the decision makers and 
the world press and to establish a broad network 
of partnerships.

this kind of institute fills a gap in the current 
global infrastructure of science-policy interfaces. 
advice from science is condensed on specific is-
sues where the urgency of a challenge has already 
been established — not in relation to novel prob-
lems. foresight is mostly done by institutions that 
either develop general scenarios or focus on the 
prospects for a specific policy area. both ap-
proaches have their value, but they tend to come 
too late, when science and technology turns a cor-
ner and radical new capabilities emerge for hu-
mankind — typically with both malign and benign 
potentials. the proposed institute will follow niels 
bohr’s approach and involve natural science at 
the research frontier in one specific field with the 
social sciences and humanities as well as policy 
makers to identify implications and decision 
points at an early stage.

both openness and foresight are concepts inti-
mately tied to niels bohr’s thinking. we address 
this letter not only to the global organization that 
represents humankind, the united nations, but to 
all the people of the world, as we believe that the 
great challenges that we now face call for con-
certed action from all sides.
 
endorsed by contributors to the 

international conference on an “open world” 

in copenhagen 4-6 december 2013

corresponding authors: 

finn aaserud, jens jørgen gaardhøje, 

helle porsdam and ole wæver
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(june 1950): 213-17, 219. http://www.atomicarchive.com/docs/deterrence/bohrun.shtml
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carlsbergfondet er en veritabel pionerorganisation både 
nationalt og internationalt mht. støtte af dansk natur-
videnskab. niels bohr er utvivlsomt danmarks fremmeste 
videnskabsmand i den periode, hvor carlsbergfondet har 
eksisteret. forholdet mellem de to giganter var til fælles 
nytte og glæde og bidrog væsentligt til dansk og inter-
national fysik gennem en menneskealder.

12
niels boHr
og 
carlsberg-
fondet

Af
finn aaserud

vIdenskabshIstorIker

og leder af nIels bohr 

arkIvet
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arlsbergfondet blev etableret 1876, da j.c. 
jacobsen, grundlæggeren af carlsberg-
bryggerierne, skænkede en kapital på en 
million kroner til dets oprettelse. fondet 

blev grundlagt som “en stiftelse til fremme af vi-
denskabelige formaal” og var en pionerorganisa-
tion, nationalt så vel som internationalt. det var ja-
cobsens ønske, at fondet skulle være i det konge-
lige danske videnskabernes selskabs varetægt, og 
at dets direktion på fem medlemmer skulle vælges 
fra selskabet. carlsbergfondet er endnu i dag helt 
central mht. støtte til dansk videnskab.

niels bohr blev født i 1885 og er uden tvivl dan-
marks fremmeste videnskabsmand i den periode, 
hvor carlsbergfondet har eksisteret. hvordan var 
forholdet mellem pionerorganisationen og den sto-
re danske forsker?

som søn af den internationalt ansete fysiolog 
christian bohr, blev niels bohr født ind i det køben-
havnske universitetsmilieu. han har selv berettet, 
at han og hans søskende fra barndommen fik lov til 
at være til stede, når faderen christian bohr og tre 
andre medlemmer af videnskabernes selskab mød-
tes om aftenen til intellektuelle samtaler i bohr-fa-
miliens hjem. deltagerne er blevet benævnt de fire 
“f”er, der foruden fysiologen christian bohr bestod 
af filosoffen harald høffding, fysikeren christian 
christiansen og filologen vilhelm thomsen. da 
niels bohr påbegyndte sine fysikstudier på køben-
havns universitet, blev høffding og christiansen de 
to lærere, som han var tættest knyttet til. som den 
eneste fysikprofessor ved universitetet var christi-
ansen desuden vejleder både ved bohrs magister-
konferens (1909) og hans doktorarbejde, som han 
forsvarede den 13. maj 1911.

det er ofte blevet bemærket, at bohrs første an-
søgning til carlsbergfondet, dateret den 20. juni 1911, 
om midler til et udenlandsophold efter færdiggørel-
sen af doktoratet er usædvanlig kortfattet. det hjalp 
utvivlsomt på den positive bedømmelse af bohrs 
kvalifikationer, at to af de fire “f”er, christiansen og 
thomsen, sad i carlsbergfondets direktion på det 
tidspunkt. det skal dog bemærkes, at alle senere 

c

de fire "f"er (fra venstre christiansen, høffding, bohr og 
thomsen) til aftenmøde i bohrs hjem. tegningen, af kunst
neren des asmussen, var en gave til bohr fra christiansens 
datter, johanne christiansen, på hans 70årsdag i 1955.

Bohr fik midler fra Carlsbergfondet i alle år fra 
sin tiltrædelse af professoratet i 1916. Foruden midlerne 

til specielle projekter og udvidelser fra instituttets 
oprettelse fik han en fast årlig bevilling til 

medhjælp og apparatur.
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ansøgninger til carlsbergfondet fra bohrs side var 
særdeles detaljerede og samvittighedsfuldt formu-
leret.

bohrs udenlandsophold i 1911 og 1912, først i 
cambridge, og derefter i manchester under vejled-
ning af eksperimentalfysikeren ernest rutherford, 
lagde grundlaget for bohrs revolutionerende atom-
model, som han publicerede i 1913 efter tilbagekom-
sten til københavn. i københavn arbejdede bohr 
1912–14 som assistent, og hans løn blev suppleret 
med midler fra carlsbergfondet. i 1914 vendte han 
tilbage til manchester som lektor, hvor han blev, ind-
til der to år senere blev oprettet et professorat for 
ham ved københavns universitet. som professor 
arbejdede bohr først under kummerlige forhold ved 
polyteknisk læreanstalt, hvor universitetet lejede 
lokaler til forskning og undervisning i fysik. i 1916 
kom den unge hollandske fysiker hendrik anton 
kramers på eget initiativ til københavn for at stu-
dere hos bohr. han var den første af de mange yng-
re udenlandske fysikere, som i de følgende år skul-
le komme til københavn for at arbejde med bohr 
med støtte fra carlsbergfondet.

bohr arbejdede hårdt for at få et institut etab-
leret i forbindelse med professoratet. hans ambi-
tion blev realiseret, og i 1921 var universitetets insti-
tut for teoretisk fysik på blegdamsvej klar til ind-
flytning. i sin tale ved åbningen understregede bohr 
vigtigheden af at udføre eksperimenter for at un-
derbygge det teoretiske arbejde. allerede to år tid-
ligere havde carlsbergfondet bevilliget det hidtil 
største beløb til bohr, der skulle finansiere en git-
terspektrograf til eksperimentelle undersøgelser af 
atomets struktur.

bohr havde en stærk tilknytning til danmark, og det 
eneste af de mange jobtilbud fra udlandet, som det 
ser ud til, at han har overvejet seriøst, var en forsk-
ningsstilling oprettet af royal society of london, 
med udsigt til et samarbejde med rutherford, der 
nu var flyttet til cambridge-universitetet. christi-
ansens og jørgensens pladser i carlsbergfondets 
direktion var i mellemtiden overtaget af hhv. mate-
matikeren johannes hjelmslev og fysiologen valde-
mar henriques (som i øvrigt havde efterfulgt chris-
tian bohr som professor i 1911). for at forhindre, at 
bohr skulle blive tabt for danmark, skrev de to den 
3. september 1923 et langt brev til fondets direktion, 
hvor de foreslog, at carlsbergfondet i samarbejde 
med den danske regering skulle skabe en stilling til 
bohr som en “fri videnskabsmand”, hvorved carls-
bergfondet ville “indlægge sig megen hæder ved at 
give sit vægtige bidrag til, at vort land i denne na-
tionalt set ganske betydningsfulde sag, kunde hæv-
de sig i kappestrid med et rigt og mægtigt lands 
bestræbelser for at højne og styrke sit videnskabe-
lige arbejde ved at drage verdens bedste kræfter 
ind under sin fane.” da den danske regering havde 
godkendt, at bohr kunne fritages fra al undervis-
ningspligt, bidrog carlsbergfondet med et betyde-
ligt varigt tilskud til bohrs løn, hvorefter bohr blev 
i danmark resten af sit liv.

i 1923 var bohrs institut det første til at modta-
ge støtte til en udvidelse fra international education 
board, der netop var oprettet med midler fra rocke-
fellerformuen for at genopbygge bl.a. fysik i europa 
efter krigen. i forbindelse med udvidelsen bidrog 
carlsbergfondet igen med den hidtil største bevil-
ling til apparatur.

bohrs første ansøgning 
til carlsbergfondet var om 
et udlandsophold.
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i sit testamente havde j.c. jacobsen bestemt, at 
hans villa — efter enken og sønnens død — skulle 
overdrages som fribolig på livstid “til en ved sin virk-
somhed i videnskab, litteratur, kunst, eller på anden 
måde af samfundet fortjent mand eller kvinde.” val-
get af beboer skulle foretages af videnskabernes 
selskab efter indstilling fra carlsbergfondet, der 
også stod for løbende udgifter i forbindelse med bo-
ligen. den første beboer var bohrs lærer harald 
høffding, som flyttede ind i 1914. da høffding døde 
i 1931, indstillede carlsbergfondet bohr, som flyt-
tede ind med familien i æresboligen året efter. i de 
tredive år bohr boede der, var æresboligen på 
carlsberg en veritabel repræsentationsbolig i dan-
mark, blot overgået af amalienborg slot.

efter hitlers magtovertagelse i tyskland gjorde 
bohr et stort arbejde, bl.a. med støtte fra carlsberg-
fondet, for at redde unge forfulgte jødiske fysikere 
ud af hitlers hænder. omtrent samtidig besluttede 
bohr sig for at vende den teoretiske og eksperimen-
telle forskning ved instituttet til kernefysik, og skaf-
fede midler til sin jævnaldrende kollega og nære ven 
georg von hevesy, for at han kunne hjælpe med 
overgangen, da han havde følt sig nødsaget til at for-
lade tyskland. hevesy havde mange år tidligere ud-
viklet sin radioaktive indikatormetode, som blandt 
andet gjorde det muligt at studere biologiske pro-
cesser. det var dog først i 1934, da fysikeren enrico 
fermi og hans gruppe i rom var i stand til at produ-
cere kunstige radioaktive isotoper, at metoden kun-

ne tages i brug for alvor. dette førte til, at bohr, he-
vesy og fysiologen august krogh i oktober 1934 for-
mulerede et projekt overfor rockefellerfondet, der 
nu begrænsede sin støtte til projekter i “eksperimen-
tel biologi”. kort tid efter rockefellerfondets beslut-
ning i april 1935 om at give midler til et femårspro-
jekt, skrev en højt placeret repræsentant for fondet 
i sin dagbog, at bohr “er så fuld af entusiasme til 
planerne for fysisk-biologisk forskning, at han ikke 
kan tale om andet. han siger, at han forventer, at om 
tre år, så vil han give al sin tid til dette arbejde.”

det skulle vise sig at være ønsketænkning fra 
rockefellerfondets side. som fondet var klar over, 
kunne apparaturet, som der blev søgt om — primært 
en cyklotron — også benyttes til forskning i kerne-
fysik. da bohr den 25. januar 1935 ansøgte carls-
bergfondet om et højenergilaboratorium, begrun-
dede han sin ansøgning med overgangen til kerne-
fysik på instituttet. han nævnte slet ikke det 
biologiske projekt, selv om han overfor rockefeller-
fondet havde præsenteret laboratoriet som et sup-
plement til biologiprojektet.

på dette tidspunkt var bohr tættere på med-
lemmerne af carlsbergfondets direktion end no-
gensinde før. hjelmslev og henriques var stadig 
medlemmer, og i 1931 var bohrs nære ven og kollega, 
kemikeren niels bjerrum, kommet til. direktionens 
nye formand var filologen johannes pedersen, en 
anden nær ven af bohr. bohrs ansøgning til carls-
bergfondet var derfor næppe taktisk begrundet og 

niels bohr, niels bjerrum og 
johannes Pedersen til middag 
i carlsberg museum, 1958.
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må formodes at have afspejlet hans egentlige mo-
tivation.

carlsbergfondet deltog i høj grad i den videre 
udvikling af kernefysik på bohrs institut. i 1935 var 
fondet med til at give en present til bohrs 50-årsdag 
i form af 600 milligram radium, til brug både i ker-
nefysik og hevesys biologiske projekt. da hevesy, 
der havde indsamlet midlerne til gaven, stolt rap-
porterede om sin bedrift til rutherford, svarede 
denne: “ideen om at fejre folk i en relativt ung alder 
er ganske fremmed i vort land — kun af og til drister 
vi os til nogen form for påskønnelse af et individ, og 
venter da som regel for at se om han kan overleve 
til de 70, eller endnu bedre til det 80! jeg mener dog, 
at der kan være noget i den europæiske ide om at 
opmuntre de andre!” 

i 1940 ansøgte bohr om, og fik, en væsentlig for-
øgelse af den årlige bevilling til videnskabelig assi-
stance og udstyr. i modsætning til forrige gang han 
søgte om en sådan forhøjelse i 1933, hvor han argu-
menterede på basis af, at matematikken i atomfysik 
var blevet mere sofistikeret, lagde bohr nu vægt på 
det teoretiske og eksperimentelle arbejde i kerne-
fysik.

i de næste år frem til bohrs død i 1962 fortsatte 
carlsbergfondet med at yde betydelige midler til 
bohr og hans institut, ikke mindst til den hidtil stør-
ste udvidelse af instituttet i begyndelsen af 1950-
erne. bohr fik faktisk midler fra carlsbergfondet i 
alle år fra sin tiltrædelse af professoratet i 1916. for-
uden midlerne til specielle projekter og udvidelser 
fik han en fast årlig bevilling til medhjælp og appa-
ratur.

selv om bohr var den længst siddende præsi-
dent for videnskabernes selskab (1939–1962), blev 
han aldrig medlem af carlsbergfondets direktion. 
han havde dog en tæt personlig og videnskabelig 
kontakt med dets medlemmer. helt fra bevillingen 
til hans studier i england i 1911 og 1912 var det carls-
bergfondet, som han støttede sig til, når han træng-
te til ekstra midler. det skete f.ex. ved oprettelsen 
af instituttet i 1921, ved udvidelsen af instituttet midt 
i 1920erne foranlediget af støtten fra international 
education board, og ved overgangen til kernefysik 
i 1930erne, påbegyndt med midler fra rockefeller-
fondet. carlsbergfondet var altid den trygge havn, 
som bohr kunne vende tilbage til for at fuldføre på-
begyndte udvidelser og projekter.

bohr nyder udsigten til 
æresboligens have, 1935. 

avisudklip fra mødet den 
11. december 1931, hvor bohr 
blev tildelt æresboligen.
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større bevillinger i bohrs levetid 
fra carlsbergfondet til universitetets 
institut for teoretisk fysik 

1920  gitterspektrograf  28.000 kr.

1925-26   instrumenter ved udvidelse  100.000 kr.

1935  højspændingslaboratoriet  150.000 kr.
 højfrekvensgenerator etc.  60.000 kr.
 elektrisk generator  40.000 kr.

1946-53  instituttets udvidelse 1.700.000 kr.

niels bohr Instituttet ca. 1950, og 
instituttet 1965, efter at det var 
udvidet i flere omgange fra 
oprettelsen i 1921 frem til bohrs 
død i 1962.
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carlsbergfondet
bevillinger 2013

13
Postdoc, ph.d. malene ambjørn 175.000 kr.
the function of amyloid precursor protein (app) in nervous 
system development.

lektor, ph.d. anders Peter andersen 150.000 kr.
indkøb af rystebord og pc til styring af rystebord og 
dataopsamling til brug ved projektet ’bølge-partikel dualitet 
på makroskopisk skala’.

Professor, ph.d. gregers rom andersen 1.000.000 kr.
indkøb af ’røntgendiffraktionsudstyr til bestemmelse af 
proteinstrukturer’.

lektor, ph.d. lars nørvang andersen 50.000 kr.
concordance of species trees and gene trees in the 
multispecies coalescent-with-recombination model.

Postdoc, ph.d. mads schaarup andersen 350.000 kr.
preserving privacy on the internet by supporting real 
world-inspired metaphors.

Professor, ph.d. Per andersen 20.000 kr.
publicering af ’how nordic are the nordic medieval laws? 
— ten years after’.

Postdoc, ph.d. marta andrecka 1.230.000 kr.
dealing with legal loopholes and uncertainties within eu 
public procurement law regarding framework agreements.

lektor, dr. rer. nat. matthias arenz 280.000 kr.
indkøb af ’microwave synthesis apparatus to strengthen 
the infrastructure at the department of chemistry, 
university of copenhagen’.

lektor, ph.d. jan arlt 450.000 kr.
indkøb af apparatur til brug ved projektet ’Quantum 
simulation with state selective potentials’.

Postdoc, ph.d. joachim audet 350.000 kr.
nitrous oxide emissions from streams.

museumsinspektør, ph.d. tine bagh 60.000 kr.
afholdelse af ’the annual cipeg-conference 2014’ 
den 26.-29. august 2014.

lektor, ph.d. niels balling 190.000 kr.
forskningsrejse m.v. i forbindelse med seismologisk 
dataindsamling i det skandinaviske område.

Professor, ph.d. henrik balslev 195.752 kr.
forskningsrejse m.v. i forbindelse med projektet 
’leguminosae-papilionoideae for flora of thailand’.

lektor, ph.d. tue banke 500.000 kr.
indkøb af ’ny akut slice (patch-clamp) elektrofysiologi 
opstilling’ til brug ved projektet ’investigation of trp 
channels in cerebral cortex’.

lecturer on assyriology, ph.d. gojko johansen barjamovic 
9.900 kr.
deltagelse i ’the first international kültepe meeting’ 
d. 20. til 23. september 2013 i den tyrkiske by kayseri.
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lecturer on assyriology, ph.d. gojko johansen barjamovic 
50.000 kr.
kronologi og klimaforandringer ved kültepe/kanesh.

Professor, cand.mag. hans basbøll 10.000 kr.
deltagelse i ’25th scandinavian conference of linguistics’.

Professor, cand.mag. hans basbøll 30.000 kr.
tilskud til stød og sprogtilegnelse: aktiv deltagelse i 
3 internationale forskermøder.

lektor, dr.rer.nat. jan baumbach 350.000 kr.
indkøb af ’mcc-ims bioscout device’ til brug ved projektet 
’provol — computational profiling of resistance patterns 
in bacterial volatile metabolomes’.

lektor, ph.d. frans v.d. berg 600.000 kr.
indkøb af et ekstruderingssystem til brug ved projektet 
’extrusion and protein bioavailability modulation’.

lektor, ph.d. rolf W. berg 170.000 kr.
indkøb af ’ccd til raman spektrometer’ til brug ved pro-
jektet ’effektiviseret hydrogenfremstilling ved 200-400 ºc’.

Postdoc, ph.d. trine villumsen berling 550.000 kr.
what nato knows: expertise between technoscience 
and practical experience.

Postdoc, ph.d. rolf billeskov 350.000 kr.
in vivo t cell avidity maturation studies through use of a 
novel vaccine adjuvant combined with very low and high 
levels of vaccine-antigen.

Professor, ph.d. anette borchorst 500.000 kr.
efter stemmeretten: køn, demokrati og velfærd 1915-2015.

lektor, ph.d. heloisa nunes bordallo 400.000 kr.
indkøb af ’simultaneous thermal analysis apparatus’ til 
brug ved projektet ’from nanoscience to model biological 
systems using differential scanning calorimetry’.

lektor, ph.d. jørn borup 60.000 kr.
afholdelse af konferencen ’eastspirit — religious 
circulation in east and west’.

research associate, Phd estelle bourdon 1.085.000 kr.
the evolution of birds in the early cenozoic.

seniorforsker, ph.d. henrik breitenbauch 170.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’national 
security strategies as new western security management’.

Professor, dr.scient. henrik breuningmadsen 200.000 kr.
klimpelandskaber (plateauklitter) — deres dannelsesforløb 
med særlig henblik på påvirkninger af klima og areal-
anvendelse.

lektor, ph.d. benedikte brincker 350.000 kr.
nationalism, language and education in greenland.

lektor, ph.d. nicole brisch 48.100 kr.
afholdelse af ’east and west reconsidered: cultural con-
nections between ancient mesopotamia and ancient india’.

lektor, ph.d. Peter brodersen 300.000 kr.
indkøb af ’nanotemper monolith nt. 115 system’ til brug ved 
projektet ’kvantitativ forståelse af proteinnetværk bag 
rna silencing’.

videnskabelig assistent, ph.d. ane kirstine brunbjerg 
350.000 kr.
investigating ecospace as indicator of biodiversity effects of 
human pressures and management.

Professor, dr.pharm. hans bräunerosborne 200.000 kr.
indkøb af en ’viaflo384 pipette’ til brug ved projektet ’real-
time farmakologisk karakterisering af g protein-koblede 
receptorer’.

Professor, dr.phil. claus mogens bundesen 1.000.000 kr.
carlsbergfondets forskningspris 2013 — humaniora og 
samfundsvidenskab.

forskningsstipendiat, ph.d. mette bundvad 1.085.000 kr.
space in the hebrew bible and intertestamental vision 
literature.

lektor, ph.d. kirstine callø 420.000 kr.
indkøb af ’optical high speed kinetic photometry fluores-
cence system’ til brug ved projektet ’regulation of intra-
cellular ca2+ and contraction in the heart’.

videnskabelig assistent, ph.d. sylvie cavaleri 965.000 kr.
the interpretation and application of international standard 
contracts under different legal systems.

lektor, ph.d. annemarie søndergaard christensen 
40.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’moral 
philosophy & moral life: a wittgensteinian approach’.

Professor, ph.d. katherine richardson christensen 
475.000 kr.
indkøb af ’underway ctd’ til brug ved projektet ’under-
søgel ser af havets mesoskala variabilitet og biologisk 
produktion ved en undervejs-ctd’.

Professor, ph.d. jørgen christensendalsgaard 1.000.000 kr.
carlsbergfondets forskningspris 2013 — naturvidenskab.

adjunkt, ph.d. manuela ciotti 200.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’globaliseringen 
og den indiske kunstverden: en undersøgelse af kulturel 
produktion, økonomisk vækst og samfundet i det 21. år-
hundrede’.

Postdoc, ph.d. bettina hjelm clausen 90.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’fokal cerebral 
iskæmi: protein og peptid biomarkører’.

Postdoc, ph.d. michael jakob voldsgaard clausen 
350.000 kr.
functional dynamics of k2p channels in action.

Postdoc, ph.d. Ingrid veronica carvacho contreras 
1.130.000 kr.
identification of calcium channels required for oocyte 
maturation, fertilization and reproduction in mammals.
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lektor, dr.scient. flemming cornelius 60.000 kr.
afholdelse af ’11th international symposium on fxyd 
proteins in health and diseases’ den 7.-9. september 2014.

lektor, ph.d., hdr gilles cuny 500.000 kr.
indkøb af fossiler mv. i forbindelse med projektet ’study of 
exceptional fossil elasmobranchs from the cretaceous of 
lebanon’.

forskningslektor, ph.d. Iben damgaard 38.820 kr.
afholdelse af konferencen ’passion for the infinite- søren 
kierkegaard and paul ricœur’.

lektor, ph.d. maria damkjær 1.610.000 kr.
page fillers and genre crossers: the genesis of genre in 
nineteenth-century periodicals and novels.

lektor, ph.d. aurelien dantan 275.000 kr.
indkøb af apparatur som specificeret i ansøgningen til brug 
ved projektet ’tunable addressing of optomechanical 
arrays’.

lektor msk, ph.d. niels daugbjerg 80.000 kr.
indkøb af et ’fluorometer til bestemmelse af mikroalgers 
vækstrater samt målinger af nitrat, fosfat og silikat i hav-
vand’.

lektor, ph.d. ditte demontis 250.000 kr.
optogenetic manipulation of neurons in drosophila — 
illuminating the function of candidate genes and neurons in 
behavioral studies.

det danske Institut i athen 336.482 kr.
kalydons nedre byhøj.

det danske Institut i athen 765.000 kr.
teatret i kalydon.

det danske Institut i athen 345.000 kr.
kalydons nedre byhøj.

det danske Institut i rom 11.890.000 kr.
restaurering og modernisering af det danske institut for 
kunst og videnskab i roms bygninger, der er tegnet af kay 
fisker.

det danske sprog og litteraturselskab 100.000 kr.
publicering af ’den danske rigslovgivning 1523-1558’.

det danske sprog og litteraturselskab 123.519 kr.
publicering af ’herman bangs dramatik’.

det danske sprog og litteraturselskab 3.145.000 kr.
diplomatarium danicum 1413-1450.

det danske sprog og litteraturselskab 1.460.000 kr.
barokkens opdyrkning af det danske sprog.

det danske sprog og litteraturselskab 999.095 kr.
ordnet.dk — et nationalt opslagsværk, del 2.

det kongelige danske selskab for fædrelandets historie 
70.000 kr.
udgivelse af tidsskriftet ’danske magazin bind 52:1’ (2014).

det kongelige danske videnskabernes selskab 5.585.000 kr.
tilskud til videnskabernes selskab 2014.

adjunkt, ph.d. henrik dimke 200.000 kr.
start-up: calcium-sensing receptor dependent regulation 
of claudin-14 and its role in kidney stone formation.

dronning Ingrid’s romerske fond 1.200.000 kr.
dronning ingrid’s romerske fond 2014.

Postdoc, ph.d. steen dupont 350.000 kr.
elucidating the basal limacodid-group: the where, why and 
how of a family-group with unique early stages.

Professor, ph.d. jens øllgaard duus 900.000 kr.
development of new nmr and computational methods for 
carbohydrate structure and interaction studies.

Professor, dr.scient. kim daasbjerg 1.100.000 kr.
indkøb af ’confocal raman microspectrometer’ til brug ved 
projektet ’raman spectroscopy in advanced materials 
science’.

Postdoc, ph.d. franziska eller 350.000 kr.
impart — impact of hydraulic redistribution by trees on 
temperate floodplain forests.

lektor, ph.d. matthew j. elsmore 100.000 kr.
forskningsrejse til australien i forbindelse med projektet 
’design and implementation of new tobacco products 
regulation’.

Professor, ph.d. jan johannes enghild 500.000 kr.
indkøb af apparatur til protein- og peptid-oprensning.

Ph.d.studerende, cand.scient. rune esdahlschou 
350.000 kr.
a complex analogue of schmidts conjecture.

lektor, ph.d. birgitte büchert eskildsen 1.115.000 kr.
developing personalism through stoicism. a reintroduction 
of the personalist idea.

Postdoc, ph.d. tilde veng eskildsen 350.000 kr.
how does dlk1 affect the stem cell fate of human ips cells?

adjunkt, ph.d. michael etter 1.135.000 kr.
power to the people? the role of social media for organiza-
tional reputation.

adjunkt, ph.d. michael etter 60.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’the paradoxes 
of social media communication and the dilemmas of 
organizational democracy’.

lektor, msk, ph.d. angela fago 300.000 kr.
indkøb af ’fast protein liquid chromatography (fplc) 
system for studies on mechanisms of hemoglobin evolution’.

Postdoc, ph.d. thomas hauch fenger 350.000 kr.
synthesis and application of novel active site affinity probes 
for identification of biomass degrading enzymes by pro te-
omic approaches.
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Professor, ph.d. robert fenton 280.000 kr.
indkøb af ’thermo scientific easy-nlc 1000 split-less, inte-
grated nano uhplc system’ til brug ved projektet ’regu-
latory mechanisms of nanovesicle secretion’.

Postdoc, ph.d. berthe katrine fiil 350.000 kr.
met1-linked ubiquitin chains in innate immune signalling.

Postdoc, ph.d. karin margarita frei 590.000 kr.
lead isotopes as a tracer for human mobility — developing 
a novel archaeometric methodology.

Professor, dr.scient. & fil.dr. Ib friis 145.000 kr.
vedplanteflora og -vegetation på afrikas horn.

docent og lektor, ph.d. runa elisabeth friis 35.000 kr.
publicering af ’lemme-løsning og bevingede ord. oldgræske 
tekster om eros i nyfortolkning’.

lektor, ph.d. Peter fristrup 100.000 kr.
indkøb af en gpu-baseret computer til brug ved projektet ’in 
silico prediction of the substrate specificity of sirtuins using 
long molecular dynamics simulations’.

Professor m.s.o., ph.d. johan Peter uldall fynbo 1.495.000 kr.
not transient explorer.

Professor, dr.phil. vincent gabrielsen 3.525.000 kr.
private foreninger i den antikke verden.

Postdoc, ph.d. ulrik Pram gad 1.250.000 kr.
greenland as a case of postcolonialism.

Postdoctoral research fellow, ph.d. melanie ganz 
550.000 kr.
using sparse regression methods to identify important 
regions in multimodal neuroimaging data.

Postdoc, ph.d. lydia garcia 540.000 kr.
functional genomics to unravel the ecophysiology of 
acquired phototrophy (fea).

lektor, ph.d. anders garm 40.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’protecting the 
reef against its predators — visual ecology of the crown of 
thorn starfish, acanthaster planci’.

Postdoc, ph.d. cody William geary 650.000 kr.
novel rna scaffolds for synthetic biology applications.

lektor, ph.d. morten gjerstorff 200.000 kr.
indkøb af ’equipment for high-throughput imaging and 
quantification of subcellular structures’.

lektor, ph.d. mariola monika golas 500.000 kr.
indkøb af ”microfluidic crystalliseringsapparatur ’plug 
maker’” til brug ved projektet ’strukturelle undersøgelser af 
en faktor, som styrer den tidlige fosterudvikling’.

Postdoc, ph.d. Pontus gourdon 300.000 kr.
indkøb af ansøgt apparatur til brug ved projektet ’structure 
and function of membrane proteins in human health and 
disease’.

Professor, dr.scient. jens jørgen gaardhøje 250.000 kr.
film om niels bohr: niels bohr danskeren, der ændrede 
verden.

lektor, ph.d. maher abou hachem 400.000 kr.
indkøb af ’state-of-the-art differential scanning calorimetry 
instrument for studies of conformational stability and 
interactions of key proteins and other micro- and macro-
molecules in biological systems’.

amanuensis, ph.d. søren handberg 49.000 kr.
afholdelse af en international konference ’material culture 
koinai in the ancient greek world’ den 20.-21. juni 2014.

Postdoc, ph.d. camilla hartmann friis hansen 350.000 kr.
kan en glutenfri diæt under graviditet og laktationsperiode 
beskytte barnet mod senere udvikling af diabetes?

videnskabelig assistent, dvm & ph.d. mie johanne hansen 
350.000 kr.
have pasteurellaceae bacteria co-evolved with their hosts?

lektor, ph.d. henrik hasseldam 110.000 kr.
indkøb af ansøgt apparatur som specificeret i ansøgningen 
til brug ved projektet ’behandling af eksperimentelt indu-
ceret multipel sklerose med parasitten trichuris suis’.

Professor, dr.scient. mads Peter heidejørgensen 
320.000 kr.
ekkolokalisering og biomekanik hos narhvaler.

Postdoc, ph.d. Peter henriksen 350.000 kr.
resolving sumoylation function in the human heat shock 
response.

lektor, ph.d. thomas hertel 22.380 kr.
old assyrian legal practices — law and dispute in the 
ancient near east.

lektor, ph.d. thomas hertel 60.000 kr.
afholdelse af en international konference ’social and 
economic structures in the old assyrian period’.

lektor, lic.scient. Paul martin holm 60.000 kr.
indkøb af ’ionmikrosonde, prøveholder af indium 2014’ til 
brug ved projektet ’indsamling af vulkanske bjergarter med 
henblik på præcisering af koncentrationen af vand i jordens 
kappe’.

Professor, dr.scient. martin holmstrup 260.000 kr.
indkøb af et ’differentielt scanning calorimeter’ til brug ved 
projektet ’the role of osmotically inactive water for cold and 
drought tolerance of soil invertebrates’.

associate Professor, ph.d. kenneth howard 65.000 kr.
indkøb af ’nanosight particle analyser laser and syringe 
pump for precise fluorescent particle characterisation 
needed for biological evaluation of nanomedicines’.

Professor mso, ph.d. søren husted 470.000 kr.
indkøb af ’kapillar elektroforese (ce) udstyr’ til brug ved 
projektet ’identifikation af Zink og jern bindende 
metalloproteiner i bygkernens endosperm’.
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lektor, dr.scient. jens høeg 375.000 kr.
feltrejser og apparatur til projektet ’the evolution of 
reproductive strategies and the role of dwarf males: using 
cirripedes as models’.

Professor, dr.theol. jesper høgenhaven 42.850 kr.
afholdelse af ’material philology and the dead sea scrolls: 
new approaches for new text editions’ den 3.-5. april 2014.

Postdoc, ph.d. anders jacobsen 1.260.000 kr.
computational discovery and analysis of regulatory muta-
tions in cancer genomes.

Postdoc, ph.d. anne lif lund jacobsen 1.250.000 kr.
inge lehmann and the rise of international seismology, 
1925-1970.

lektor, ph.d. dean jacobsen 400.000 kr.
glacial melting and implications for stream environmental 
harshness gradients and distribution of aquatic fauna 
(glam-stream).

museumsinspektør, ph.d. jan kindberg jacobsen 
500.000 kr.
afsluttende undersøgelser af det arkæologiske materiale 
udgravet på timpone della motta ved francavilla marittima 
i syditalien 2008-2010.

museumsinspektør, ph.d. jan kindberg jacobsen 120.000 kr.
udgivelse af den videnskabelige publikation: ’excavation on 
timpone della motta 1991-2010 volume iii. the greek style 
pottery from the geometric and archaic period’.

Postdoc, ph.d. camilla stampe jensen 1.195.000 kr.
differential sorting mechanisms in the golgi apparatus of 
neurons revealed by super-resolution imaging.

Postdoctoral fellow, ph.d. frants havmand jensen 
350.000 kr.
coordination and decision-making in pilot whale social 
groups.

associate Professor, ph.d. henrik jensen 280.000 kr.
indkøb af ’next 870 instrument’ til brug ved projektet 
’Quantifying protein — protein interactions in nanoliter 
samples by flow induced dispersion analysis’.

Professor, dr.scient.pol. henrik jensen 150.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet 
’udviklingstendenser i amerikansk kongresforskning’.

gæsteforsker, dr.scient. kathe rose jensen 39.950 kr.
afholdelse af internationalt minisymposium ved marin bio-
logisk laboratorium, helsingør 4-5. marts 2014: ’the animal 
within the shell: the importance of studying live molluscs’.

Postdoc, ph.d. kaare hartvig jensen 1.160.000 kr.
complex liquid dynamics in biological transport networks.

seniorforsker, mag.art. lisbeth ahlgren jensen 650.000 kr.
en upåagtet pionér. hortense panums indsats i dansk 
musikvidenskab.

Professor, dr.scient. erik jeppesen 300.000 kr.
vil klimabetingede ændringer i fiskebestanden føre til 
markante økosystemændringer i den naturligt eutrofe sø 
myvatn, island?

Postdoc, ph.d. Per jepsen 1.085.000 kr.
andre verdner. træk af virkelighedsflugtens fænomenologi.

Professor, dr.scient.adm. jesper jespersen 50.000 kr.
afholdelse af ’the third nordic post-keynesian conference 
on methodology, theory and visions for a good society’ i 
maj 2014.

lektor, ph.d. thomas j.d. jørgensen 100.000 kr.
indkøb af apparatur som specificeret i ansøgningen til brug 
ved projektet ’electrochemical reduction of disulfide-
containing proteins for hydrogen/deuterium exchange 
monitored by mass spectrometry’.

Professor, ph.d. brooks kaiser 60.000 kr.
marine resource governance in the arctic.

adjunkt, ph.d. louise nyholm kallestrup 50.000 kr.
afholdelse af ’dansk historikermøde 2014’ den 29.-30. 
august 2014.

Professor, ph.d. lars bo kaspersen 3.378.692 kr.
civilsamfundet i statens skygge.

Postdoc, ph.d. michael kastoryano 570.000 kr.
dissipative engineering of topological phases and effects.

Professor, ph.d., dr.h.c. morten christian kiellandbrandt 
58.000 kr.
betydningen af den transportør-lignende sensor snf3 for 
gærens glukose-homøostase.

adjunkt, ph.d. astrid kjeldgaardPedersen 60.000 kr.
afholdelse af ’a nordic approach to international law?’

Professor, ph.d. jørgen kjems 200.000 kr.
indkøb af ’nc 3000 apparatur’ til brug ved projektet 
’probing cellular signaling with nanostructured dna 
surfaces’.

forskningsleder, dr.phil. lutz klassen 125.000 kr.
publicering af bogen ’on the road: aspects of causewayed 
enclosures in south scandinavia and beyond’.

visiting assistant Professor, ph.d. marc Patrick brag klemp 
350.000 kr.
research visit at brown university.

visiting assistant Professor, ph.d. marc Patrick brag klemp 
350.000 kr.
extension of research visit at brown university and a 
research visit at harvard university.

Postdoc, ph.d. sofie kluge 23.000 kr.
publicering af ’diglossia. the early modern reinvention of 
mythological discourse’.

forsker, ph.d. alice heegaard klynge 1.205.000 kr.
the importance of multiple abilities for labor market out-
comes.
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Postdoc, ph.d. dino knudsen 1.295.000 kr.
world council of churches, den katolske kirkes 2. 
vatikankoncil og europæisk afspænding i den kolde krig.

Professor, lic.adm.pol. et cand.mag. tim frydshou knudsen 
150.000 kr.
præsidentialisering af statsministerembedet.

Professor, dr.rer.pol. alexander karl koch 50.000 kr.
afholdelse af ’9th nordic conference on behavioral and 
experimental economics’.

seniorforsker, ph.d. birgitte rahbek kornum 400.000 kr.
indkøb af eeg apparatur til brug ved projektet ’sleep and 
health — molecular mechanisms behind the influence of 
sleep on cardiovascular and immune regulation’.

lektor, dr.rer.nat.habil. christoph korte 1.000.000 kr.
indkøb af ’mass spectrometer for competitive high pre-
cision/accuracy/sensitivity analyses’ til brug ved projektet 
’new generation stable isotope geochemistry’.

Professor, leder af strukturbiologisk nmr lab., 
ph.d. birthe b. kragelund 500.000 kr.
indkøb af ’Äkta purifier 1.0 inkl. selection of specialized 
columns’ til brug ved projektet ’functional protein dyna-
mics’.

Postdoc, ph.d. kasper kristensen 350.000 kr.
Quantum chemistry for strongly correlated large mole-
cular systems.

Professor emeritus, dr.scient. niels Peder kristensen 
55.000 kr.
fortsatte studier over endopterygote insekters anatomi og 
fylogeni med særligt henblik på sommerfuglenes tidligste 
evolution.

Postdoc, ph.d. Philip trøst kristensen 350.000 kr.
repulsive casimir forces in nano-structured materials.

lektor, lic.scient. torsten kristensen 40.000 kr.
indkøb af apparatur til brug ved projektet ’islet amyloid 
polypeptide (iapp, or amylin): fibril structures, mechanism 
of fibrillation and cell toxicity’.

Professor, institutleder, cand.scient. karsten kristiansen 
250.000 kr.
indkøb af ’e-mitter battery-free implantable transponders’ 
samt indkøb og opstaldning af mus til brug ved projektet 
’syk tyrosin-kinase, en ny spiller i aktivering af brune fedt-
celler’.

Professor, ph.d. anders krogh 680.266 kr.
the post-transcriptional rna code.

Ph.d. studerende, m.sc. anders kyrsting 350.000 kr.
a study of amyloid fibers at the individual fiber level.

Professor, dr.polit. niels kærgård 60.000 kr.
afholdelse af konferencen ’market, ethic and religion’ 
den 6.-7. februar 2014.

Postdoc, ph.d. carolin könig 393.880 kr.
vibrational dynamics of biomolecular systems — local 
approach to vibrational coupled cluster.

Postdoc, ph.d. kristen kaasbjerg 350.000 kr.
two-dimensional semiconductors for qubit applications.

carlsberg foundation postdoc, ph.d. carsten hjort lange 
70.000 kr.
publicering af ’roman republican triumph: beyond the 
spectacle’.

carlsberg foundation postdoc, ph.d. carsten hjort lange 
150.000 kr.
triumph in the age of civil war: the adaptability of roman 
triumphal tradition.

lektor, dr.phil. mogens trolle larsen 8.000 kr.
deltagelse efter invitation i konference i kültepe, tyrkiet.

Postdoc, ph.d. agnete kjeldal Wisti lassen 350.000 kr.
forseglinger i the yale babylonian collection: en kunst- og 
socialhistorisk analyse.

forskningschef, dr.phil. john t. lauridsen 242.000 kr.
udgivelse af minister gunnar larsens dagbog januar 1941 — 
oktober 1943.

selvstændig, ph.d. Pia lauritzen 1.100.000 kr.
spørgsmålets filosofi og dets betydning for kultur og 
mentalitet i udvalgte sprogsamfund.

Professor, ph.d. bo W. laursen 500.000 kr.
indkøb af ’instrumentation for studies and development of 
novel fluorescent sensors and labels’.

Postdoc, ph.d. mette laursen 350.000 kr.
structural and functional studies of acyl-coa carboxylase 
complexes from m. tuberculosis.

Postdoc, ph.d. nick stub laursen 540.000 kr.
structural basis for malaria parasite invasion of the red 
blood cell.

Postdoc, ph.d. ole birk laursen 1.180.000 kr.
anarchism in the british empire: anti-colonialism, 
anarchism and the Question of national liberation in 
britain, 1905-1962.

Professor emer., dr.theol. martin schwarz lausten 
75.000 kr.
oversættelse til engelsk af ’jøder og kristne i danmark fra 
middelalderen til nyere tid’, københavn 2012, 351 s.

adjunkt, ph.d. jakob lemvig 40.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’into the cor ner-
stones of harmonic analysis’.

adjunkt, ph.d. tao li 540.000 kr.
vertical field-effect tunneling transistor based on self-
assembled monolayers of functional molecules.

Postdoc, ph.d. henrik hjarvard de fine licht 60.000 kr.
pathogenesis of insect infecting fungi — a key for under-
standing fungal mind-control of insects.

lektor, ph.d. dennis van liempd 150.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’integrated 
reporting — reporting sustainable value creation’.
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lektor, ph.d., cand. scient. pol. lasse lindekilde 180.000 kr.
forskningsophold i usa i forbindelse med projektet ’when 
and how enclave deliberation leads to extremism’.

adjunkt, ph.d. anders thyboe lindhardt 250.000 kr.
indkøb af apparatur som specificeret i ansøgningen til brug 
ved projektet ’advancing the copper catalyzed trifluoro-
methylation of aryl halides to continuous flow — applica-
tions and scale-up’.

lektor, ph.d. kresten lindorfflarsen 160.000 kr.
indkøb af computerudstyr: 3 dell poweredge r815 64-kerne 
servere, som specificeret i ansøgningen, til brug ved projek-
tet ’molekylær genkendelse af proteiner uden en fast struk-
tur’.

videnskabelig assistent, ph.d. jannie linnebjerg 350.000 kr.
winter survival strategies of diving birds.

Professor, ph.d. Peter lodahl 700.000 kr.
indkøb af apparatur til brug ved projektet ’electrical control 
of Quantum dots for scalable Quantum-information proces-
sing’.

dr., ph.d. lisbeth trille g. loft 175.000 kr.
family formation: changes across birth cohorts and gene-
rations.

lektor, ph.d. maria elisabeth louw 60.000 kr.
afholdelse af konferencen ’moral engines: exploring the 
moral drives in human life’ i aarhus universitet den 4.-6. 
juni 2014.

direktør for corinthian harbour Project, ph.d. bjørn lovén 
253.997 kr.
udgivelse af Zea harbour projects publikationer.

Postdoc, ph.d. anders mathias lunde 520.000 kr.
designing topological nanostructures.

lektor, ph.d. nanna macaulay 60.000 kr.
afholdelse af ’the 5th scandinavian physiological society 
conference on molecular approaches to membrane trans-
port’ den 18.-20. september 2014.

Postdoctoral associate, ph.d. heath macmillan 50.000 kr.
indkøb af apparatur til brug ved projektet ’the role of 
ionoregulatory capacity in insect thermal tolerance’.

adjunkt, ph.d. diana højlund madsen 22.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’gender main-
streaming, development and (in)securities’.

Ph.d. alejandro martinez 1.100.000 kr.
meta-analysis on the origin of marine cave fauna: insights 
on global ecological and evolutionary processes.

lektor, ph.d. karen laurence martinez 200.000 kr.
indkøb af ansøgt apparatur til brug ved projektet ’cellular 
biosensing using arrays of nanowires’.

Postdoc, ph.d. bruno oliveira martins 400.000 kr.
the individualization of insecurity and the normalization of 
exceptionalism in contemporary international security.

Ph.d. signe mathiasen 350.000 kr.
gpcr dimerization studied at the single molecule level.

lektor, ph.d. kathrin maurer 60.000 kr.
afholdelse af ’visualizing war: the power of emotions in 
politics’ den 12.-14. november 2014.

lektor, ph.d. hans vium mikkelsen 355.000 kr.
offer og forsoning. forsoningsteologiens betydning for 
sammenhængen mellem gudsbillede og menneskesyn.

Professor, dr.scient. ole g. mouritsen 60.000 kr.
afholdelse af ’internationalt videnskabeligt symposium: 
the science of taste’, 11.-13. august 2014, i det kongelige 
danske videnskabernes selskab, københavn.

adjunkt, ph.d. anders kristian munk 350.000 kr.
the map in the digital age 2: a cartographic approach to 
contemporary knowledge controversies.

Post doktorat, ph.d. maja myren 350.000 kr.
the role of dimethylarginine dimethylaminohydrolases in 
regulating blood flow in the cerebral microvasculature.

nationalmuseet 852.840 kr.
danmarks kirker.

Postdoc, ph.d. elizabeth heather neilson 1.105.000 kr.
plant adaptation to a changing environment.

lektor, ph.d. lene niemann nejsum 450.000 kr.
indkøb af ’fluorescence microscope for cellular studies of 
epithelial transport and adhesion proteins’.

researcher, ph.d. anita vibsig neutzskyWulff 350.000 kr.
the effects of tl1a on innate lymphoid cells in 
inflammatory bowel diseases.

Professor, dr.phil. erik a. nielsen 100.000 kr.
udgivelsesstøtte til billed-sprog bind 3: h. a. brorson — 
pietisme, meditation, erotik

centerchef, ph.d., hd(o) lars Pleth nielsen 60.000 kr.
dækning af invited keynote speakers i forbindelse med 
afholdelse af konferencen ’nordtrib 2014’ den 10.-13. juni 
2014.

overinspektør, mag.art. Poul otto nielsen 440.000 kr.
die funde der älteren bronzezeit des nordischen kreises in 
dänemark, schleswig-holstein und niedersachsen.

lektor, ph.d. steen brøndsted nielsen 160.000 kr.
indkøb af ansøgt apparatur til brug ved projektet ’kinetics of 
dna complexation investigated from rapid mixing experi-
ments’.

lektor, ph.d. steen brøndsted nielsen 240.000 kr.
indkøb af ’emccd camera’ og ’spectrograph’ til brug ved 
projektet ’Quantum effects in dna’.

lektor, ph.d. thomas e. nielsen 200.000 kr.
indkøb af ’microwave peptide synthesizer’.

adjunkt, ph.d. signe normand 300.000 kr.
forskningsrejser i forbindelse med projektet ’growth and 
recruitment pulses across greenlandic gradients’.
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Professor, dr. habil. physiol., ph.d. Ivana novak 250.000 kr.
indkøb af en ’biostation mikroskop-inkubator’ til brug ved 
projektet ’long-term visualisation of intra- and inter-cellular 
processes in cancer and fat cells’.

ny carlsberg glyptotek 66.000 kr.
afholdelse af dagseminar ”degas’ metode”, ny carlsberg 
glyptotek.

ny carlsberg glyptotek 3.550.000 kr.
transmission og transformation — polykromien i antik 
arkitektonisk kontekst. et forskningssamarbejde mellem 
the british museum og ny carlsberg glyptotek 2014-2016.

videnskabelig assistent, ph.d. steffen nyegaard 350.000 kr.
cholesterol handling by the scavenger receptor scarb1: 
molecular and cellular studies.

research fellow, dr.phil. rune nyord 350.000 kr.
conceptions of the afterlife in ancient egyptian mortuary 
religion.

mag.art. hans edvard nørregårdnielsen 970.000 kr.
bogprojekt om den danske guldalder og tiden frem til 1914.

lektor og museumsleder, mag.art., ph.d. vinnie nørskov 
60.000 kr.
afholdelse af ’conference on classical archaeological 
university collections: past, present and future’.

lektor, ph.d. christian adam olsen 450.000 kr.
indkøb af ’microwave & parallel peptide synthesizer’ til brug 
ved projektet ’mapping the acylome targeted by human 
lysine deacylases using synthetic chemistry’.

seniorforsker, ph.d. jacob overgaard 150.000 kr.
anskaffelse af en ’high pressure cell for physical property 
measurements’.

Professor, dr. scient. michael broberg Palmgren 250.000 kr.
indkøb af et automatisk kromatografi system (Äkta pure 25 
m), til brug ved projektet ’dissecting structure and regulation 
of membrane pump complexes: new insight from 
biophysical approaches’.

research associate, Phd sünje johanna Pamp 600.000 kr.
biogeography of pathogens: unveiling their diversity, 
distribution, and function in space and time.

lektor, ph.d. Pai Pedas 170.000 kr.
indkøb af ’chlorophyll fluorometer imaging-pam’ til 
molekylær-fysiologiske undersøgelser af planters foto-
syntese.

Postdoc, ph.d. gitte albinus Pedersen 350.000 kr.
investigating plasma membrane proteins during migration 
and pathogenic infection.

lektor, ph.d. henrik bjerregaard Pedersen 400.000 kr.
indkøb af specialiseret apparatur (samling og ibrugtagning): 
’elektron-spektrometer’ og ’elektrostatisk spejl’ til brug ved 
projektet ’dynamik af højt anslåede molekylære ioner 
undersøgt med nye intense lyskilder’.

lektor, ph.d. henrik ærenlund Pedersen 60.000 kr.
udgivelse af ’flora of thailand 12(2)’ indeholdende anden 
del af orkidéfamilien.

Professor, dr.scient. jan skov Pedersen 1.600.000 kr.
indkøb af ’intense metal jet x-ray source for new small-
angle x-ray scattering (saxs) instrument’.

direktør, ph.d. kristian Pedersen 2.200.000 kr.
continued participation in the euclid space mission.

Postdoc, ph.d. nis borbye Pedersen 1.210.000 kr.
posttranslational regulation of ph regulatory transporters 
nhe1 and nbcn1.

lektor, ph.d. jeanfrancois Perrier 450.000 kr.
indkøb af ’microscope for ca imaging and patch clamp’ til 
brug ved projektet ’roles of astrocytes in the processing of 
nociceptive information’.

Professor, dr.phil. & lic.oecon. jørn henrik Petersen 
842.000 kr.
publicering af bind 5, bind 6 og registerbind — de sidste 
udgivelser i projektet ’dansk velfærdshistorie’.

lektor, ph.d. kirsten thisted Petersen 345.000 kr.
afholdelse af to skriveseminarer i 2014 og en international 
konference i 2015 i forbindelse med projektet om udgivelse 
af en engelsksproget bog ’denmark and the new north 
atlantic: identity positions, natural resources and cultural 
herit’.

Postdoc, ph.d. Pia steen Petersen 393.856 kr.
the metabolic role of ctrps.

Professor, ph.d. jure Piskur 2.500.000 kr.
why do yeasts ferment: molecular and ecology background 
and the origin.

associate Professor, ph.d. stephan alexander Pless 
200.000 kr.
indkøb af ’full work station for electrophysiology and 
fluorescence recordings’ til brug ved projektet ’studying 
acid-sensing ion channels with a genetically encoded 
fluorescent reporter’.

associate Professor, ph.d. roger Pocock 80.000 kr.
indkøb af ’gas mixing equipment’ og ’camera and acces-
sories’ til brug ved projektet ’deciphering oxygen and car-
bon dioxide sensing mechanisms’.

cand.mag. gert Posselt 420.000 kr.
herman bangs breve til peter nansen og til betty nansen. 
en videnskabelig udgave med indledning og kommentar.

Postdoc, ph.d. mette homann Poulsen 350.000 kr.
control of receptor gating by light: development and func-
tional characterization of ionotropic glutamate receptors 
with genetically incorporated photo-activated cross-linkers.

Postdoc, ph.d. thomas b. Poulsen 125.000 kr.
indkøb af ’equipment for complex mammalian tissue 
culture analytical applications’.

Professor (mso), dphil (oxon) rubina raja 825.843 kr.
fortsættelse af palmyra portræt projektet.
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Professor (mso), dphil (oxon) rubina raja 435.000 kr.
det dansk-tyske nordvest kvarter projekt, jerash, jordan.

Ph.d. andreas næsby rasmussen 350.000 kr.
ultra strong optomechanical coupling between a toroidal 
resonator and a nanomechanical system using plasmonic 
enhancement.

Postdoc, ph.d. jes jessen rasmussen 845.000 kr.
from the bottom up — fundamental resources and food 
chain dynamics under fungicide stress.

Postdoc, ph.d. martin krøyer rasmussen 540.000 kr.
impact of physical activity on hepatic detoxification.

førstebibliotekar, mag.art. stig t. rasmussen 350.000 kr.
trykning og udgivelse af ’catalogue of oriental manuscripts 
in danish collections, vol. 10.1-2: korean and japanese 
manuscripts and rare books’.

lektor emerita, mag.art. annette rathje 160.000 kr.
udgivelse af bind xiv i monografiserien acta hyperborea: 
’tradition. cultural transmission in the ancient world’.

Postdoc, ph.d. mette anne krarup rathje 350.000 kr.
molecular mechanisms and physiological significance of the 
candidate plasticity gene cpg2.

Professor, fil.dr. catharina raudvere 4.190.000 kr.
mange veje til modernitet. sydøsteuropas transformation 
og osmanniske arv 1870 til 21ende århundrede.

lektor, ph.d. susanne ravn 40.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’danseforskning 
i et idrætsfelt — om kropsbevægelser udfoldet mellem 
imitation og improvisation’.

lektor, dr.scient.adm. jacob dahl rendtorff 150.000 kr.
forskningsophold i forbindelse med projektet ’mapping of 
global and cosmopolitan ethics in german business ethics 
and economic ethics’.

lektor, ph.d. kim furbo rewitz 160.000 kr.
indkøb af ’western imager’ til brug ved karakterisering af 
mekanismer, der regulerer produktionen af 
steroidhormoner.

lektor, ph.d. tenna riis 200.000 kr.
indkøb af ’rhodamin sensors’ og ’nutrient addition 
experiment’ til brug ved projektet ’nitrogen and phosphorus 
retention in big rivers’.

lektor, ph.d. riikka rinnan 200.000 kr.
indkøb af et ’nir spektrofotometer’ til brug ved projektet 
’chemical composition of soil and plant material as a key 
to understanding feedbacks to climate change’.

Postdoc, ph.d. rune risgaard 350.000 kr.
total synthesis of the ent-kauranoid maoecrystal v through 
a biomimetic cyclase and oxidase phase.

Professor, ph.d. mette marie rosenkilde 380.000 kr.
indkøb af ’timelapse microscope’ til brug ved projektet 
’undressing gpr125 — a choroid plexus expressed class b 
adhesion g protein-coupled receptor’.

adjunkt, ph.d. jacob christian Plesner rossing 175.000 kr.
transfer pricing i multinationale koncerner.

lektor, ph.d. mikael rothstein 30.000 kr.
forskningsrejse til hawaii i forbindelse med projektet 
’topografi og religion: kosmologi, landskab og materialitet 
på hawai’i — en religionshistorisk undersøgelse af forholdet 
mellem menneskers religiøse forestillinger og det naturgivne 
miljø’.

lektor msk, ph.d. kim ryholt 319.275 kr.
publicering af tre bind i the carlsberg papyri serien (vol. 12, 
13 og 14) samt deltagelse i konference.

lektor, ph.d. nina rønsted 200.000 kr.
the Quest for cinchona — a phylogenetic tale.

Postdoc, ph.d. kristian sandberg 233.333 kr.
individuelle forskelle i neurale korrelater til bevidsthed.

Professor mso, ph.d. birgit schiøtt 890.000 kr.
the serotonergic synapse: multimodal drugs at the mole-
cular level.

lektor, ph.d. nicole schmitt 60.000 kr.
afholdelse af konferencen ’copenhagen meeting on cardiac 
arrhythmia’ i maj 2014.

Professor, dr.scient. arne schousboe 60.000 kr.
afholdelse af ’11th international conference on brain energy 
metabolism: how energy metabolism shapes brain 
function’ i maj 2014.

Professor, dr.rer.nat.habil. andreas schramm 80.000 kr.
forskningsophold i usa i forbindelse med projektet ’limits 
for natural selection? evolution of microorganisms in the 
deep biosphere’.

lektor, ph.d. laura luise schultz 48.500 kr.
afholdelse af ’en rose til gertrude stein — receptionen af 
gertrude stein i kunst og humanvidenskaberne’ den 8.-10. 
maj 2014.

Professor, ph.d. maritsolveig l.s. seidenkrantz 610.000 kr.
interglacial climate variability in denmark — exploring the 
unique iodp expedition 347 opportunity (ivar-347).

seniorforsker, ph.d. mikael k. sejr 400.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’changes in 
arctic marine production due to melting ice in greenland 
(camping)’.

lektor, ph.d. rana sérida 1.220.000 kr.
cultural memory, narratives, and the making of histories. 
publication of papyrus carlsberg 64 and psi inv. d64, an 
historical narrative from the tebtunis temple library.

centerleder, lektor, ph.d. Qunxin she 130.000 kr.
indkøb af et ’højtemperatur varmeskab innova 44’ til brug 
ved projektet ’equipment for expression and purification of 
hyperthermophilic proteins at the archaea centre, univer-
sity of copenhagen’.

forsker, ph.d. malene juul simon 300.000 kr.
an interdisciplinary study of large whale ecology in 
southeast greenland.
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Postdoc, ph.d. jens bæk simonsen 560.000 kr.
fremstilling af et lysdrevet atp-kraftværk — til at drive 
produktionen af højværdiprodukter.

redaktør og forfatter, ph.d. & mag.art kim simonsen 
350.000 kr.
the cultivation of culture and the nation — cultural natio-
nalism and the letters of c.c. rafn and rasmus rask 1825-
1864.

adjunkt, ph.d. kirstine sinclair 50.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med projektet ’the role of 
islamic universities in modern muslim subjectivity forma-
tion’.

lektor, ph.d. søren m. sindbæk 100.000 kr.
publikation af værket: ’aggersborg i vikingetiden — land-
bebyggelsen og borgen / aggersborg. the viking-age set-
tlement and fortress’.

adjunkt, ph.d. steffen sinning 450.000 kr.
indkøb af ansøgt apparatur til brug ved projektet ’polymer-
udskårne membranskiver — en ny teknologisk platform til 
biofysiske og farmakologiske studier af membranproteiner’.

Postdoc, forskningsadjunkt, ph.d. nini skovgaard 
250.000 kr.
indkøb af apparatur til brug ved projektet ’function of 
hypoxia-inducible factor (hif) in hypoxic and anoxic 
crucian carp’.

assistant professor, ph.d. matthijs smit 500.000 kr.
indkøb af apparatur til brug ved projektet ’mass transport 
and dynamic feedbacks within the lithosphere, and their 
role in the formation and evolution of the continental crust’.

lektor, ph.d. alexey solodovnikov 590.000 kr.
biogeography of the amblyopinine-rove beetles in the south-
west pacific (insecta: coleoptera: staphylinidae).

lektor, ph.d. gemma solomon 250.000 kr.
indkøb af computer hardware til brug ved projektet 
’simulating single-molecule pulling experiments’.

Professor mso, lic.scient. john fleng steffensen 150.000 kr.
forskningsrejse til mexico i forbindelse med projektet 
’svømmeadfærd og fysiologi under fouragering på sardin-
stimer hos en af havets atleter — den atlantiske sejlfisk 
(istiophorus albican)’.

lektor, ph.d. svend stouge 60.000 kr.
forskningsrejser og konferencedeltagelse i forbindelse med 
projektet ’the cambrian-ordovician systems boundary: 
reevaluation of the green point gssp, western newfound-
land, canada’.

assistant Professor of leadership & sustainability, 
ph.d. robert strand 204.167 kr.
establishing the global research paradigm sustainability in 
a scandinavian context.

assistant professor, ph.d. therese strand 350.000 kr.
short-termism in the financial markets.

cand.scient., msc marlene stürup 350.000 kr.
predator personalities — the physiological and genetic basis 
of personalities and behavioural syndromes in a large apex 
predator.

centerleder, søren kierkegaard forskningscenteret 
Pia søltoft 60.000 kr.
jubilee-congress: kierkegaard reconsidered in a global 
world.

lektor, ph.d. martin vinther sørensen 100.000 kr.
feltarbejde m.v. i forbindelse med projektet ’kinorhynch 
biodiversity, dispersal and adaptations — from the intertidal 
to the deep-sea’.

lektor, ph.d. martin vinther sørensen 40.000 kr.
indkøb af ’olympus sZx10 stereomicroscope for meiofauna 
studies’.

forskningsstipendiat, m.sc. rasmus schøler sørensen 
350.000 kr.
functionalized dna nanostructures as adjuvants for 
cancer immunotherapy.

Post.doc., ph.d. sjannie lefevre sørensen 350.000 kr.
surviving without oxygen — molecular mechanisms of tissue 
damage and repair in anoxic crucian carp.

Postdoc, ph.d. thomas just sørensen 520.000 kr.
continuing to use remote sensing with lanthanide ions.

forskningsstipendiat, ph.d. morten nyboe tabor 
1.105.000 kr.
theoretical development and empirical application of the 
time-varying parameter cointegrated var model.

Projektleder, ph.d. birgit tang 260.000 kr.
decorating floors. the tesserae-in-mortar technique in the 
mediterranean world.

marie curie research fellow, ph.d. luca tateo 60.000 kr.
afholdelse af ’international workshop on giambattista vico 
and imagination in psychology’.

kemiker, ph.d. michelle taube 565.000 kr.
dating of fired clay by the rehydroxylation method.

researcher, ph.d. cinzia tesauro 785.000 kr.
topoisomerase i in cancer stem cells: insights into the 
molecular mechanism of cancer progression.

assistant Professor, ph.d. nicolas thibault 80.000 kr.
indkøb af ’bartington’ og ’silica microspheres’ til brug ved 
projektet ’chronostratigraphic constraints in the mesozoic’.

Professor, lic.scient. steffen thiel 230.000 kr.
indkøb af et Äkta pure system til proteinfraktionering til 
brug ved projektet ’map44, a novel regulator of 
developmental processes’.

lektor, ph.d. søren skou thirup 300.000 kr.
indkøb af proteinfraktioneringsudstyr til brug ved projektet 
’molekylær indsigt i værts-mikrobe samspil under infektion 
og symbiose’.
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Postdoc, ph.d. gry thomasen 1.155.000 kr.
yellowcake — how to cut it? a comparative study of 
uranium practices.

uafhængig forsker, ph.d. christian ammitzbøll thomsen 
350.000 kr.
fra borgerstat til indbyggerstat — den hellenistiske bystat i 
forandring (400-31 f.v.t.).

videnskabelig assistent, ph.d. søren feldtfos thomsen 
1.160.000 kr.
impious bodies: sex, gender and the lutheran reformation 
in denmark.

lektor, ph.d. esben thormann 250.000 kr.
indkøb af ansøgt apparatur til brug ved projektet ’Quartz 
crystal microbalance with dissipation monitoring (Qcm-d) 
for investigation of structural and viscoelastic properties of 
surface grafted polymers’.

Professor, lic.scient. hans thybo 60.000 kr.
afholdelse af symposium i videnskabernes selskab om 
”science and policy advice”.

lektor, ph.d. bjarne toft 54.000 kr.
afholdelse af ems/dmf joint mathematical weekend, 
aarhus, 5-7 april 2013: international mathematics workshop 
and meeting of presidents.

lektor, ph.d. christian troelsgård 80.000 kr.
publicering af ’bartolomeo di salvo: liturgical chants of the 
italo-greek tradition in sicily / canti ecclesiastici della 
tradizione italo-greca in sicilia [monumenta musicae 
byzantinae, subsidia, vol. 5.1], edited by girolamo garofalo 
and christian troelsgård’.

Postdoc, ph.d. thomas tørring 350.000 kr.
small molecules involved in bacterial pathogenesis.

lektor, ph.d. morten valbjørn 60.000 kr.
afholdelse af en international konference i danmark som 
del i projektet ’beyond the democratization and authorita-
rianism paradogma: towards a genuine science of (middle 
east) politics after the arab uprisings’.

lektor, dr. scient. lars vilhelmsen 25.000 kr.
forskningsrejse i forbindelse med kongres og insektind-
samling i peru juli 2014.

forskningsassistent, ph.d. niels valdemar vinding 
1.250.000 kr.
imams of the west.

lektor, ph.d. bo møllesøe vinther 500.000 kr.
indkøb af ’picarro l2140-i laser-absorptions spektrometer’, 
som er det første kommercielle instrument, der samtidigt 
kan måle fem stabile isotoper på en vandprøve.

lektor, ph.d. helle vogt 60.000 kr.
afholdelse af ’law and language — from a common legal 
and linguistic understanding to national languages and 
laws?’

lektor, ph.d. magnus Wahlberg 200.000 kr.
indkøb af ’sound proof booth (iac acoustics)’ til brug ved 
projektet ’audiometry in seals and diving birds’.

lektor, ph.d. tod Waight 60.000 kr.
how accurate is geochronology? a test case at ilímaussaq, 
sw greenland.

Professor, ph.d. tobias Wang 115.000 kr.
feltarbejde i forbindelse med projektet ’kredsløbsfunktion 
hos krokodiller: et enigmatisk koldblodet krybdyr med et 
sofistikeret og opdelt hjerte’.

Professor, dr.phil. margit Warburg 60.000 kr.
afholdelse af ’22 nordic conference for sociology of 
religion’, university of copenhagen, 20-22 august 2014.

lektor, ph.d. Petrine Wellendorph 200.000 kr.
indkøb af ’udstyr til undersøgelse af ekspressionsniveauer i 
hjernen — fokus på en ny klasse af ghb receptorer’.

Professor, ph.d. Peter Westh 250.000 kr.
indkøb af en pladelæser til undersøgelser af cellulaser og 
lipase til brug ved projektet ’enzymkatalyse ved grænse-
flader’.

lektor, ph.d. martin Willemoës 300.000 kr.
indkøb af ’small-sample isotermt titreringskalorimeter, 
itc200’ til brug ved analyser af protein-protein interak-
tioner, ligandbinding og enzymkinetik på vanskeligt 
tilgængeligt eller omkostningstungt materiale.

lektor, ph.d. katrine Worsaae 460.000 kr.
forskningsrejser i forbindelse med projektet ’evolution in 
the dark — exploration of the understudied anchialine cave 
fauna of cuba’.

Professor, ph.d. ole Wæver 1.000.000 kr.
afholdelse af et internationalt symposium ”an open world: 
science, technology and society in the light of niels bohr’s 
thoughts” den 4.-6. december 2013.

lektor, ph.d. jingdong Zhang 75.000 kr.
indkøb af ’state-of-the-art microwave synthesizer for 
chemical production of functional graphene 
nanocomposites’.

lektor, dr.phil. lene østermarkjohansen 60.000 kr.
forskningsophold ved faculty of english, oxford university.

Professor, dr.med. christian aalkjær 300.000 kr.
indkøb af apparatur til brug ved projektet ’in vitro and in 
vivo imagining of calcium and protons in cells in situ and the 
functional consequences of the activity of these ions’.
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carlsbergfondet / resultatopgørelse og balance 2013.
hele årsrapporten kan ses på carlsbergfondets hjemmeside
www.carlsbergfondet.dk

cvr-nr. 60 22 35 13

resultatopgørelse for året 1.  januar — 31.  december 2013
        
      2 0 1 3  2 0 1 2
       1.000 kr. 1.000 kr.
Indtægter
udbytte af kapitalandele i dattervirksomheder   205.268 191.225
drift af naboejendomme, inkl. afskrivninger   -56 448
andre driftsindtægter   2.426 0
      207.638 191.673

omkostninger
personaleomkostninger   -8.584 –8.671
andre eksterne omkostninger   -14.937 –12.839
afskrivninger    -1.054 –970
      -24.575 –22.480

resultat før finansielle poster   183.063 169.193

finansielle poster
finansielle indtægter   20.621 63.127

Årets resultat før skat   203.684 232.320

skat      0 0

Årets resultat    203.684 232.320

resultatdisponering
årets resultat    203.684 232.320
bevillinger     -221.102 –193.728

Årets resultat til fundatsmæssige henlæggelser   -17.418 38.592

der foreslås henlagt således:
grund- og bryggerifondet   50.921 58.080
frie reserver    -68.339 –19.488
      -17.418 38.592
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balance pr. 31.  december 2013
              
      2013 2012
      1.000 kr. 1.000 kr. 
aktIver
anlægsaktiver
materielle anlægsaktiver
grunde og bygninger   65.306 56.275
driftsmateriel og inventar   695 614
      66.001 56.889

finansielle anlægsaktiver  
kapitalandele i dattervirksomheder   29.120.654 27.246.970
andre værdipapirer   1.322.149 1.346.855
indestående i grundejernes investeringsfond § 18 b   207 360
      30.443.010 28.594.185
      
anlægsaktiver i alt    30.509.011 28.651.074

omsætningsaktiver
tilgodehavender
andre tilgodehavender   13.539 14.133
periodeafgrænsningsposter   541 536
      14.080 14.669

likvide beholdninger   19.754 8.886

omsætningsaktiver i alt   33.834 23.555

aktIver I alt    30.542.845 28.674.629

PassIver
egenkapital 
grund- og bryggerifond   2.845.230 2.794.309
opskrivningshenlæggelser, kapitalandele   22.099.162 20.376.756
frie reserver    5.273.840 5.223.547

egenkapital i alt    30.218.232 28.394.612

gældsforpligtelser
langfristede gældsforpligtelser
ikke udbetalte bevillinger   65.495 54.318

kortfristede gældsforpligtelser
ikke udbetalte bevillinger   215.015 184.492
tuborgfondets dispositionskonto   40.401 36.669
anden gæld    2.684 3.013
periodeafgrænsningsposter   1.018 1.525

kortfristede gældsforpligtelser i alt   259.118 225.699

gældsforpligtelser i alt   324.613 280.017

PassIver I alt    30.542.845 28.674.629
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carl jacobsen var engageret i sin samtid og ville 
med sit fond og dets midler præge samfundet, 
hvilket også er ledetråden for ny carlsbergfondets 
formand, karsten ohrt.

i kunstens
tjeneste

Af
karsten ohrt 

formand for 

ny carlsbergfondet

14
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en 1. oktober 2013 holdt hans edvard 
nørregård-nielsen 25 års jubilæum som 
formand for ny carlsbergfondet. sam-
tidig kom meddelelsen om, at han be-

sluttede at trække sig som formand fra den 1. janu-
ar 2014.

som direktør for statens museum for kunst 
(smk) holdt jeg tale for ham den dag og vidste på 
daværende tidspunkt ikke, at jeg skulle afløse ham 
som formand.

i mine overvejelser over jobbet lå naturligvis en 
stor respekt for, hvad hans edvard nørregård-niel-
sen har opnået i sine 25 år. jeg sad som direktions-
medlem sammen med ham i 14 år fra 1993 til 2007, 
da jeg blev direktør for smk og derfor udtrådte af 
direktionen, og dette var en periode, hvor mange 
imponerende initiativer blev iværksat, og hvor prin-
cipper og praksis for fondets virke blev knæsat.

kunsthistorikeren — og forfatteren — nørre-
gård-nielsen kunne fondets historie forfra og bag-
fra. han skrev den i forbindelse med 100 års jubi-
læet i tre bind, en kraftpræstation, som ingen andre 
end ham kunne have magtet. 

en af hans mærkesager var glyptoteket, som også 
var carl jacobsens førsteprioritet i fundatsen. væ-
sentlige værker blev indkøbt til glyptoteket, og det 
var nørregård-nielsens ide først at udbygge glyp-
toteket med henning larsens vidunderlige og nu 
verdensberømte udvidelse i 1996 og senere udvidel-
sen under jorden med bedre adgangs- og gardero-
beforhold. fondet bidrog med halvdelen af pengene 
til henning larsens tilbygning og var også med i 
moderniseringen i 2006, der samtidig betød indret-
ningen af udstillingen om middelhavshorisonten. 

ny carlsbergfondet bidrog også markant til det 
nye aarhus kunstmuseum, aros, med en bevilling 
på 40 mio. til kunstindkøb over 10 år. med politisk 
tæft pressede nørregård-nielsen hårdt på politi-
kerne i aarhus for at få pengene til museet igennem.

hans edvard nørregård-nielsen forstod, at ny 
carlsbergfondet er en væsentlig del af den samti-
dige billedkunsts kredsløb og har støttet kunstner-
ne direkte ved indkøb, men også ved bestillinger til 
kunst i det offentlige rum. og han har haft kvalita-
tivt blik for, at fundatsen også lægger op til støtte til 
kunsthåndværk, design og havekunst.

d
kaspar bonnén
labyrinten. 2012 
olie på lærred. en del af 
udsmykningen i københavns 
byret retssal nr. 16
foto: anders sune berg

Glyptoteket har øverste prioritet i fundatsen, og det bør det også 
have i fremtiden. Det er et kunstmuseum i verdensklasse.
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mange skoler, gymnasier, plejehjem, hospicer, ho-
spitaler, rådhuse og offentlige pladser har kunst, 
som ny carlsbergfondet har støttet eller givet.

og med nørregård-nielsens unikke kendskab 
til danmark er fondets milde gaver i de 25 år blevet 
spredt til de yderste kroge af det danske landkort.

diversitet har været et vigtigt sigte for hans ed-
vard; at man ikke glemte en kunstart til fordel for 
en anden, at man ikke fokuserede på en ung gene-
ration og glemte den gamle eller omvendt. 

hans edvard nørregård-nielsen har i sit virke 
endvidere været en mand med sine meningers mod. 
vi, der læste kunsthistorie i 70’erne, fulgte ivrigt 
hans fremragende kunstkritik, som i dagbladet in-
formation på mange måder dannede skole. men vi 
opdagede også, at han som journalist tog andre op-
gaver og pludselig skrev samfundsrelaterede artik-
ler. interessen, men også bekymringen for sam-
fundsudviklingen har præget hans virke, og han har 
kunnet og ønsket at tale tidsånden imod. han har i 
den sammenhæng været et vigtigt talerør for kol-
leger, der var klemte politisk eller økonomisk og af 
den grund ikke kunne tale frit.

der var mange andre ting, jeg ville kunne frem-
hæve om min forgænger, som jeg har lært meget af 
som kunsthistoriker, som menneske, men også i ud-
øvelsen af hvervet. hans indsats vil altid være ene-
stående, og det er i respekt og ydmyghed over for 
denne indsats, at jeg har kastet mig over min nye 
opgave. med afsæt i min erfaring fra det danske 
kunstliv, herunder årene i fondets direktion samt 
som museumsdirektør på smk, udfærdigede jeg ved 
min tiltrædelse en strategi for fondets fremtid. 
2014-planen, kalder jeg den. det var bevidst ikke en 
2020-plan, men en plan, der skulle kunne iværksæt-
tes allerede i det nuværende år. 

mine overvejelser berører en række hovedom-
råder, som jeg vil beskrive nedenfor.

fundatsen
ny carlsbergfondet blev stiftet i 1902, da carl ja-
cobsen donerede sit bryggeri ny carlsberg til carls-
bergfondet, så gamle carlsberg og ny carlsberg 
endelig blev forenet under én ledelse. læser man 
fundatsen igennem, har carl og ottilia jacobsen gi-
vet nogle enkle og grundlæggende formuleringer, 
som har evergreen’ens kvaliteter.

ny carlsbergfondet er oprettet ”med den op-
gave at virke til bedste for kunsten i stifternes fæd-
reland”. opgaven er som punkt a ”at fortsætte den 
gerning, som carl og ottilia jacobsen har begyndt 
i kunstens tjeneste ved oprettelsen af ny carlsberg 
glyptotek og andre museer, anskaffelsen af kunst-
værker, opførelse af monumentale bygninger, m.v.” 
endvidere er opgaven som punkt b ”på anden for-

målstjenlig måde at virke til fremme af kendskabet 
til og studiet af kunst og kunstvidenskab med det 
formål for øje at udvikle og tilfredsstille sansen for 
og trangen til kunst i danmark”.

tænk at kunne formulere dette så præcist og 
samtidig rummeligt og samle det under den smukke 
overskrift ”i kunstens tjeneste”.

det overordnede er således at virke til bedste 
for kunsten i danmark og at udvikle og tilfredsstil-
le sansen for og trangen til kunst i landet. rumme-
ligheden kommer ind i sætninger som ”på anden 
formålstjenlig måde” og så det lille ”m.v.”, med vi-
dere! her er fremtiden lagt ind i fundatsen på smuk-
keste måde.

fundatsen beskriver også, at ”ved kunst forstås 
ikke blot billedkunst og arkitektur, men også kunst-
industri og havekunst”. så er rammen sat, og på 
bedste vis er kunsten i centrum, studiet af kunst og 
kunstvidenskab som en væsentlig base, men an-
skaffelsen af værker også essentiel.

at virke til bedste for kunsten vil også for mig 
være en ledetråd. for kunsten kan noget, som var 
væsentligt på carl jacobsens tid, men i høj grad 
også er væsentligt i dag. den franske forfatter mu-
riel barbery skriver i sin kloge bog pindsvinets ele-
gance fra 2006, at kunsten er livet, udsat for andre 
rytmer. billedkunstnere, som havde carl jacobsens 
særlige opmærksomhed, fra antikkens til hans sam-
tids, er mennesker, der har en særlig evne til at se 
livet i andre rytmer, ja måske arytmisk. det er men-
nesker med en særlig evne til at analysere verden 
gennem et kunstnerisk temperament og nedfælde 
indtrykket i et nyt blik, et kritisk blik, et anderledes 
blik.

man kender det fra dagligdagen. man venter 
gæster, og der skal gøres rent, man ser sig omkring 
i huset, og pludselig opdager man ting, man ikke 
havde set. et billede hænger skævt, der ligger nul-
lermænd i et hjørne, osv. hvorfor ser man pludselig 
alt dette? fordi man ser med gæstens blik, med an-
dre øjne, man ser det, man tror, de vil lægge mærke 
til, men som man ikke selv så. man tager gæstens 
blik på sig og træder ud af vanen, blikket friskes.

det var netop, hvad impressionisterne, som 
glyptoteket har så rig en samling af, gjorde i anden 
halvdel af 1800-tallet. de gjorde op med vaner og 
hundredårige traditioner, så omgivelserne på ny og 
bemærkede, at verden er i forandring og ikke, som 
vi kender det fra guldalderen, en verden i stilstand. 
det voldsomme vaneopgør gav dem modstand og 
kritik, men de var banebrydende, de så før nogen 
andre, hvad det næste århundrede skulle byde på.

kunstens evne til nytænkning og innovation er 
desværre ikke i dag noget, samfundet værdsætter 
i tilstrækkelig grad. det statslige økonomiske bidrag 
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til kultur og kunst er minimalt, hvilket kan undre, 
når man tænker på, hvilken kraft og fornyelse sam-
fundet kunne hente i de kreative fag, og hvilken øko-
nomisk vækstmulighed, der beviseligt er i turisme-
branchen, som blandt andet tæller de mange fan-
tastiske museer i danmark.

så at arbejde til bedste for kunsten i danmark 
vil jeg overordnet også opfatte som at arbejde for 
kunstens betydning for det danske samfund.

endvidere ligger der i carl jacobsens ord ”at 
udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til 
kunst i danmark” efter min mening en fordring om, 
at fondet har en formidlingsforpligtigelse i forhold 
til kunst i danmark. det er ikke nok at placere vær-
ker på museer, på offentlige institutioner og i det 
offentlige rum; vi må også sørge for, at de, der mø-
der værkerne, får en indføring i dem.

idet mange unge mennesker har mistet interes-
sen for kunst, er der en særlig opgave i at stimulere 
trangen og lysten til kunst hos dem.

på baggrund af fundatsen og vedtægterne er 
det fondets agt i den kommende tid at udarbejde en 
nutidig vision og mission, så det præcist klargøres, 
hvad ny carlsbergfondets funktion er i det danske 
samfund, hvad der er fondets særlige dna i en tid, 
da mange andre danske fonde også støtter kunst.

glyptoteket
glyptoteket har øverste prioritet i fundatsen, og det 
bør det også have i fremtiden. det er et kunstmu-
seum i verdensklasse, både hvad angår antiksam-
lingen og samlingen af franske impressionister. de 
fornemme bygninger af vilhelm dahlerup og hack 
kampmann er suppleret med fine udvidelser af 
henning larsen og dissing + weitling. museet har i 
de senere år vist en række fremragende separatud-
stillinger, hvilket har skabt væsentlige internatio-
nale kontakter, som kan udnyttes i fremtiden. jeg 
ser frem til som formand for bestyrelsen i sparring 
med ledelsen at kunne bidrage til at udvikle museet 
yderligere.

kunstmuseerne
ny carlsbergfondet har tradition for at være kolle-
gialt forbundet med de danske kunstmuseer. et be-
søg på et af dem vil ved læsning af skilte bevidne, 
at mange værker er erhvervet med ”støtte fra ny 
carlsbergfondet”. fondets tre bestyrelsesmedlem-
mer har gennem årene med deres kunstfaglige eks-
pertise vurderet ansøgninger fra museerne, og den 
overordnede vurdering er, at de fleste velbegrun-
dede ansøgninger imødekommes. det hænder, at 
fondet selv indkøber kunst, som kommer på muse-

christian lemmerz:
resurrection II. 2012
arbejde på papir
foto: anders sune berg
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um i stedet for på en institution, men det er væsent-
ligt, at initiativet til erhvervelser kommer fra kunst-
institutionerne selv. sådan vil det også være i frem-
tiden. professionaliseringen af de danske kunstmu-
seer har været stærkt stigende i de senere år, og 
derfor er det naturligt, at fondet respekterer den 
faglighed, museerne har. det er også væsentligt, at 
fondet er i dialog med museerne, så det har et over-
blik over museernes erhvervelsesstrategier i nogle 
år frem. 

idet fondet er en uafhængig kunstfaglig in-
stans, vil det også i fremtiden være naturligt, at 
kunstmuseernes faglige personale søger råd og vej-
ledning, hvis man har behov for det, og det vil være 
væsentligt for os at komme rundt i landet og fun-
gere som sparringspartner og levende medspiller, 
hvor det ønskes.

fundatsen understreger desuden, at ny carls-
bergfondet skal virke til fremme af kendskabet til 
og studiet af kunst og kunstvidenskab, og derfor bør 
fondet i høj grad støtte den forskning, der foregår 
på museerne, som man allerede har gjort det med 
støtte til ph.d.-projekter, måske også på universite-
terne. der forskes nu i stigende grad i formidling og 
bevaring, og dette er områder, fondet kunne inte-
ressere sig for.

mht. støtte til kunstmuseerne og faget kunsthistorie 
skal fondet i fremtiden være opmærksom på områ-
der, hvor faget er presset, og hvor områder forsøm-
mes. den ældre kunst har vanskelige vilkår, fordi få 
studerende er interesserede i den, og hele connais-
seur-området er ved at dø ud, bare for at tage et par 
eksempler.

kunst i det offentlige rum
carl jacobsen skabte i bertel thorvaldsens navn i 
1879 albertina legatet med det formål at rejse skulp-
turer i københavns parker og på byens pladser. med 
ny carlsbergfondet opstod endnu en mulighed for 
at støtte kunst i det offentlige rum, og fondet har si-
den sin stiftelse givet markante bidrag til denne 
kunst. 

fondet har indkøbt kunst, som er ophængt på 
uddannelsesinstitutioner, i offentlige institutioner, 
på sygehuse, plejehjem, hospicer og i offentlige rum. 
eksemplerne kan tælles i hundreder. 

siden etableringen af statens kunstfond har 
staten engageret sig mere og mere i kunst i det of-
fentlige rum, og det vil være en målsætning for fon-
det i de kommende år at finde sin særlige profil i 
forhold til statens og kommunernes engagement i 
kunsten i det offentlige rum. det er også væsentligt 

jesper just:
Intercourses. 2013
video. danmarks bidrag 
til venedig biennalen 2013
foto: jesper just
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for fondet i fremtiden, at der etableres samarbejder 
med private som offentlige instanser omkring kun-
sten i det offentlige rum.

ny carlsbergfondet vil ikke bare agere over for 
ansøgninger, men også være udfarende i forhold til 
kunstneriske opgaver i det offentlige rum. i den 
sammenhæng vil fondet betone formidlingen af den 
kunst, der placeres, således at dialogen med bru-
gerne af kunsten prioriteres.

billedkunstnerne
ny carlsbergfondet har i mange år været en vægtig 
del af den billedkunstneriske fødekæde. fondet har 
købt direkte hos kunstnerne, men også på udstillin-
ger, hos gallerier, kunstnersammenslutninger osv. 
ny carlsbergfondet har især støttet kunst og stillet 
opgaver til kunstnere, der har nået anerkendelse, 
og den kurs synes jeg, man skal fortsætte — med 
den lille pointe, at kunstnerne i dag opnår anerken-
delse i stadig yngre alder.

ny carlsbergfondet har en særlig opgave i at 
støtte og fremme dansk billedkunst, hvor den er 
bedst. vi har i dag så fremragende billedkunstnere, 
at det er vigtigt at stimulere dem og de kunstneriske 
miljøer, de udspringer fra, ikke kun i form af indkøb, 
men også på anden måde, f.eks. i forbindelse med 
danske kunstneres markeringer i udlandet, hvor det 
giver mening.

der har også været en god praksis i fondet for 
at være opmærksom på de værksteder, kunstnerne 
benytter sig af, grafiske og keramiske værksteder, 
glasværksteder og bronzestøberværksteder, f.eks. 
gennem opkøb af værker direkte fra værkstederne.

kunsthåndværk og design
ny carlsbergfondet har haft tradition for at støtte 
kunsthåndværk og design. carl jacobsen var selv 
dybt engageret i dette felt, og det vil også fremover 
være et virkefelt for fondet, både mht. ældre og nu-
tidigt kunsthåndværk. der har endvidere været en 
god tradition for at støtte litteratur om design og 
kunsthåndværk, hvilket skal fortsættes, og jeg me-
ner også, at vi bør støtte initiativer for dansk design 
og kunsthåndværk i udlandet, hvor det giver mening.

arkitektur
fundatsen nævner monumental arkitektur som fo-
kusområde. carl jacobsen selv gav sine bidrag med 
ny carlsberg glyptotek, jesuskirken og hele carls-
berg bryggeriet i valby. fondet har fulgt op på det-

te med to udvidelser af glyptoteket. dette udsagn i 
fundatsen er i dag svært at realisere, men jeg mener 
alligevel, at fondet skal vise arkitekturen interesse, 
igennem støtte til publikationer, men også ved at 
støtte initiativer, hvor billedkunstnere og arkitekter 
i et krydsfelt arbejder sammen.

havekunst
ligesom kunsthåndværk er havekunst specifikt 
omtalt i fundatsen. fondet har her gennem tiden 
fornemt støttet havekunst, hvor det har været na-
turligt, gennem publikationer, men også givet støt-
te til konkrete projekter. det mener jeg fortsat, man 
skal gøre, idet vi har en levende og flot tradition for 
denne kunstart, som på smuk vis supplerer og un-
derstøtter arkitekturen.

innovativ pulje
det er ny carlsbergfondets tanke at etablere en pul-
je til innovative og nytænkende initiativer inden for 
vores område. det kunne være af formidlingsmæs-
sig karakter; til initiativer, der går på tværs af kunst-
arterne; ideer, der med jacobsens ord skærper san-
sen for og trangen til kunst. det kunne være initia-
tiver, der med kunstens hjælp sætter bæredygtighed 
på dagsordenen. det kunne være initiativer, der 
støtter kunstens ønske om at påvirke kreativ inno-
vation i samfundet. det kunne være initiativer, der 
ønsker at få kunst ud til unge mennesker. det kunne 
være digital formidling.

puljen kunne både tage udgangspunkt i ideer 
fra fondets medlemmer selv, men det kunne også 
være invitationer til, at andre kom med ideer. det 
er vigtigt, at det er en pulje, der også skærper fon-
dets selvforståelse og fornyelseskraft.

formidling
ny carlsbergfondet er ikke kun et støttende fond, 
men også et fond, hvor en aktiv formidling af kun-
sten skal have en central placering, ikke kun til stør-
re publikationer, men også til digital og analog for-
midling af kunst. 

fondet bør i høj grad være opmærksom på for-
midling af den kunst, man støtter og placerer i sam-
fundet. vi er i gang med at skabe en hjemmeside, der 
skal være levende med aktuelle historier fra nye ud-
smykninger og indkøb, evt. suppleret med web-tv.

vi vil også i fremtiden lægge vægt på, at de insti-
tutioner, der modtager kunstværker, i en dialog med 
os forpligtes til at formidle den kunst, de har fået.

Kunsten kan noget, som 
var væsentligt på Carl 

Jacobsens tid, men 
som i høj grad også er 

væsentligt i dag.
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carlsbergfamilien
pengene til uddeling fra carlsbergfondet og ny 
carlsbergfondet kommer primært fra carlsberg a/s 
i form af udbytte fra de aktier, som carlsbergfon-
det ifølge fundatsen skal eje. det er min opfattelse, 
at ny carlsbergfondets tilhørsforhold til hele carls-
bergfamilien bør markeres endnu mere, end tilfæl-
det er. der er meget at hente i synergier imellem alle 
dele af familien: carlsbergfondet, ny carlsbergfon-
det, ny carlsberg glyptotek, det nationalhistoriske 
museum på frederiksborg, carlsberg laboratori-
um, tuborgfondet, men også carlsberg akademi, 
carlsberg museum, og hele carlsberg-grunden i val-
by med det gamle bryghus og de mange nye mulig-
heder, denne bydel er i gang med udvikle. 

carls bergfondet og ny carlsbergfondet vil i et 
samspil med carlsberg a/s medvirke til i langt hø-
jere grad at udnytte de muligheder, fondene og mu-
seerne kan tilbyde, både nationalt og internationalt. 

der er masser af muligheder for at se de to 
carlsbergfonde gå hånd i hånd, idet naturviden skab 
og kunst har en mængde fællesnævnere og inde-
holder innovative muligheder for det danske sam-
fund, som det i høj grad behøver. 

interagerende ny carlsbergfond
ny carlsbergfondet skal være et fond, der samar-
bejder med andre fonde, hvor det er naturligt. flere 
andre danske fonde giver efterhånden også tilskud 
til kunst, og det er vigtigt, at man får synkroniseret 
urene i den proces, og at fondet finder sin naturlige 
plads som kunstfondet. jeg vil endvidere finde det 
naturligt, at fondet afsøger samarbejdsflader med 
ministerier, kommuner, regioner og andre offentlige 
myndigheder. 

nationalt/internationalt
carl jacobsen skabte ny carlsbergfondet til gavn 
for danskerne og danmark. derfor skal fondets 
virke først og fremmest gælde danmark. men ja-
cobsen selv købte jo i høj grad udenlandsk kunst til 

glyptoteket, og fondet har sidenhen købt udenlandsk 
kunst ikke kun til dette museum, men også til andre 
danske kunstmuseer. det vil fortsætte, men i høj 
grad på museernes eget initiativ. fondet har støttet 
både ældre og moderne udenlandsk kunst til dans-
ke museer og vil også fremover gøre det. 

carl jacobsen var berejst og internationalt ori-
enteret, og det er vigtigt, at ny carlsbergfondet i 
fremtiden også er det. carlsberg a/s agerer globalt 
og er blevet verdens fjerde største bryggeri, og der-
for er det naturligt, at ny carlsbergfondet også, hvor 
det giver mening, kan spille en international rolle. 
det nordiske, dansk kunst og danske kunstnere, 
dansk arkitektur, design og kunsthåndværk spiller 
en stadig større rolle internationalt, og vi vil arbejde 
for, at fondet også bliver en spiller internationalt, 
f.eks. ved at støtte danske kunstnere i udlandet.

vi vil også i den kommende tid etablere kontakt 
til internationale fonde, der ligner ny carlsbergfon-
det, for inspiration og eventuelle samarbejder.

jeg ser frem til i et fagligt samarbejde med mine 
to bestyrelsesmedlemmer at følge de spor, carl ja-
cobsen har sat, og som er videreført af skiftende 
fondsmedlemmer efterfølgende, men samtidig give 
fondet et skud ny energi.

for ikke længe siden var danske fonde passive 
i deres ageren. de reagerede på ansøgninger og ud-
delte et ja eller et nej. i dag er mange fonde blevet 
langt mere udfarende og aktive. de går i dialog med 
ansøgerne, og de fornyer til stadighed sig selv og 
deres mål.

ikke mange har så enestående en historie som 
ny carlsbergfondet, med så original og nytænkende 
en stifter som carl jacobsen. man vil også fremover 
ved at studere manden selv og hans færden blive 
inspireret til en formning af fondet. 

han var engageret i sin samtid og ville præge 
samfundet med sit fond og dets midler.

det vil være en ledetråd for mig også, at fondet 
i fremtiden skal stræbe efter at gøre nytte for og in-
spirere det danske samfund, i kunstens tjeneste.

Fondet bør være opmærksom på 
formidling af den kunst, man støtter 

og placerer i samfundet.
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Per kirkeby:
tavle. uden titel. 2010
mixed media på masonit
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den franske maler edgar degas (1834-1917) er berømt for sine farvestrålende, tylbesatte 
balletdanserinder. men hans værk som helhed rummer meget mere end disse ikoniske 
kvindefigurer. hans tilgang til kunsten er yderst original, ambitiøs og konsekvent. 
han opfinder nye fremgangsmåder, nye motivtyper og iscenesætter farvestrålende 
kompositioner, hvis æstetik er ulig nogen anden — en originalitet, der i sommeren 
2013 blev demonstreret på glyptoteket under titlen degas’ metode.

Af
line clausen pedersen 

museumsInsPektør,

ny carlsberg glyPtotek

15
udstillingen 
degas’ 
metode på 
ny carlsberg 
glyptotek

edgar degas:
scene fra steeplechase: den faldne jockey
1866, bearbejdet 18801881 og ca. 1897 
olie på lærred. 180 x 152 cm  
collection of mr. and mrs. Paul mellon 
national gallery of art, Washington
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løbet af sin karriere producerede degas mere 
end 3500 værker. traditionelt er hans værk i 
både litteraturen og på udstillinger blevet be-
handlet i dele, inddelt efter enten motiv: bal-

letdanserinder, væddeløbsheste, kvinder i færd med 
deres toilette, efter teknik: maleri, pastel, tegning, 
grafik, eller kronologisk: den ’unge’ degas, de sene 
værker, osv. ideen bag glyptotekets udstilling var at 
udfordre de traditionelle kategoriseringer af kunst-
nerens produktion. 

degas i 2013 
’ingen kunst er mindre spontan end min’, hævdede 
edgar degas (1834-1917). ’hvad jeg gør, er et resultat 
af refleksion og studie af de store mestre: om inspi-
ration, spontanitet, temperament … jeg ved intet’. 
degas er en kontroversiel traditionalist. han er ra-
dikal i sit syn på kunstens muligheder og paradok-
sal i det, at han baserer den på det traditionelle ap-
parat, der ligger længe før hans egen tid. han idea-

liserer kunstnere af sin egen tid, især ingres og 
delacroix — men citerer også italienske mestre som 
raphael og leonardo. i sit hjem samler degas vær-
ker af sine idoler. livet igennem går han på louvre 
for at kopiere ældre mestre — men opfinder samti-
dig nye måder at male, tegne og producere grafik 
på. degas er, med baudelaires ord, ’af sin tid’, når 
han opfinder nye arbejdsmetoder, og når han elsker 
samtidsfænomenet honoré daumier (1808-1879), 
hvis karikaturer har stor indflydelse på degas’ 
kunst. degas snor sig uhindret mellem finkultur og 
populærkultur. han blander — og resultatet er en 
højst original videreudvikling af noget så funda-
mentalt som tegnekunst. tegningen er degas’ om-
drejningspunkt, og han bruger den bevidst til at di-
stancere sig fra samtidens trend, impressionister-
nes ’umiddelbare’ maleri.

degas’ distance til impressionistbevægelsen er 
én af grundene til at beskæftige sig med hans kunst 
i 2013. paradokset er her, at degas på den ene side 

i
sal 65, degas og det kunstige
foto: anders sune berg
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var én af hovedmændene bag den første impressio-
nistudstilling 1874, samtidig med at hans kunstsyn 
på den anden side fra starten placerede ham på 
kant med en stor del af kredsen. claude monet 
(1840-1926) blev hurtigt indbegrebet af impressio-
nismens interesse for øjeblikkets sanselige kvalite-
ter og en virtuos kunstnerisk registrering af det sete 
— malet udendørs, direkte overfor motivet. degas 
svor derimod til atelierets kunstige lys, afskyede 
ideen om friluftsmaleri og plæderede for en kunst, 
der var kunstig — det vil sige baseret på kunstens 
egne regler og erfaringer mere end på iagttagelse 
af naturen. fra starten af sin karriere fastholder 
degas, at kunst er noget andet og mere end et ba-
nalt spejl for virkeligheden. degas’ arbejdsproces 
afslører denne stædige insisteren på kunstnerisk 
praksis. maleriet er ikke repræsentation — men ma-
leri. 

for at dokumentere dette forhold for publikum, 
benyttede degas’ metode sig af den nyeste tekno-

logi. i samarbejde med the phillips collection i wa-
shington og statens museum for kunsts rubow-cen-
ter (cats) undersøgte vi et af glyptotekets hoved-
værker ’danseøvelser i foyeren’, for at etablere en 
fortælling om degas’ arbejdsproces. udstillet side 
om side med værket, demonstrerede røntgenopta-
gelser og infrarød belysning, hvordan maleriet blev 
til over en periode på mere end 25 år. de tekniske 
analyser dokumenterede, hvordan degas i løbet af 
denne lange årrække i flere omgange har omorga-
niseret dette maleris komposition og motiv. i mod-
sætning til flere af sine kolleger var degas økono-
misk uafhængig — og behøvede altså ikke sælge 
(eller gøre sig færdig fra maleri til maleri) for at over-
leve. for degas er maleriet ligesom litteraturen en 
fortælleform med sine helt egne præmisser og vir-
kemidler. det ny maleri må stræbe efter at udvikle 
og rendyrke sin kunstneriske egenart — ved kon-
stant at filtrere samtidens motiver igennem kun-
stens tekniske muligheder. 

Tegningen er Degas’ 
omdrejningspunkt, og han 

bruger den bevidst til at 
distancere sig fra samtidens 

trend, impressionisternes 
’umiddelbare’ maleri.
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degas’ metode handlede om det, man får øje på, hvis 
man slipper værkerne fri af de vante inddelinger og 
smider dem tilbage i det store bassin, de opstod i, 
hvor de eksisterer side om side — og hvorfra degas 
på egensindig vis har hentet og kombineret dem. 
degas’ metode forløb derfor i fem tematiske instan-
ser: ’degas og impressionismen’, ’degas og proces’, 
’degas og ”lille danserinde, fjorten år”’, ’tegnekunst 
og karikatur’ og ’degas og det kunstige’. 

vægfarverne mørk blå, grøn, orange og ultra-
marin satte sammen med moderne led-belysning 
rammerne for udstillingen. mere end sale med hver 
deres tema, belyst gennem formidlingstekster, var 
udstillingen indrettet på en måde, så værkerne i sig 
selv bar fortællingen. simple praktiske greb som at 
tage rammen af et maleri og udstille det ’bart’, som 
det har stået i kunstnerens atelier, eller arrangere 
skulptur og maleri side om side, skulle sikre, at ud-
stillingsæstetikken blev intuitiv og fremkommelig. 
hver sal blandede forskellige teknikker og motivty-
per, så publikum selv kunne gå på opdagelse og fin-
de ligheder på tværs af degas’ kunstneriske pro-
duktion. 

degas’ metode og glyptotekets franske samling
udstillingen degas’ metode viste nye sammenhæn-
ge i degas’ samlede værk og kunne dermed bidrage 
til en fornyet dialog om denne ener i fransk og euro-
pæisk maleri. glyptotekets investering i en stor sær-

udstilling om degas er en del af museets satsning 
indenfor det franske samlingsområde. glyptotekets 
franske malerisamling er på højt, internationalt ni-
veau, og den gør det muligt at vise meget væsent-
lige aspekter af kunsthistorien. degas’ metode læg-
ger sig i forlængelse af museets udstilling i 2011, 
gauguin og polynesien — drømmen om paradis, 
hvor glyptotekets gauguinsamling dannede basis 
for en analyse af kunstnerens forhold til samtidige 
ideer omkring det ’primitive’. 

degas var et oplagt næste skridt, fordi glypto-
teket, udover at råde over flere vigtige værker i olie 
og pastel, som kun ét af fire museer i verden kan 
opvise et komplet sæt af degas’ bronzer (skænket 
af ny carlsbergfondet i 1949). med indlån af hoved-
værker fra institutioner som the national gallery 
of art og the phillips collection (washington dc), 
the getty museum (los angeles), the courtauld 
gallery og national gallery (london), national gal-
lery (edinburgh), hamburger kunsthalle, louvre og 
musée d’orsay i paris, fondation beyeler i basel og 
national museum of art i toronto, kunstmuseet i 
beograd med flere, blev glyptotekets degas-sam-
ling sat ind i en international sammenhæng. 

en studiedag i august med deltagelse af en ræk-
ke ledende, internationale fagfolk etablerede ide-
erne bag degas’ metode i vide forskningskredse. 
studiedagen var dermed et vigtigt led i at sikre ud-
stilling og katalog et rigt og langt efterliv. 

Degas svor til atelierets 
kunstige lys, afskyede ideen 

om friluftsmaleri og 
plæderede for en kunst, 

der var kunstig.

sal 64, degas og det kunstige
foto: anders sune berg

modstående side:

edgar degas: 
danserinder ved barren. 18951900
olie på lærred. 120 x 98 cm
the Phillips collection, 
Washington, d.c.
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ny carlsbergfondet har i 2013 foræret glyptoteket et tidligt maleri af paul 
gauguin (1848-1903): marine, 1878. med dette værk underbygger museet sin 
status som en af verdens væsentligste og mest fuldstændige gauguin-samlinger. 
glyptoteket rummer nu hele 49 værker af kunstneren, og nyerhvervelsen 
dokumenterer hans tidlige karriere og maleriske udvikling. 

paul 
gauguin: 
marine

Af
flemming friborg 

dIrektør

ny carlsberg

glyPtotek

16

en nyerhvervelse 
til glyptoteket
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en ukendt gauguin er i sig selv en sjældenhed på 
kunstmarkedet, og her er der tale om et helt egen-
artet værk. det relativt store maleri har ikke været 
udstillet, siden det blev købt sammen med en lille 
håndfuld andre franske malerier hos galerie kno-
edler i 1924 af en samler i det amerikanske midtve-
sten. her har det været i samme families eje lige til 
nu.

nyerhvervelsen er atypisk for gauguin, men er 
ikke desto mindre et slående værk, der i en samling 
som glyptotekets vil bidrage væsentligt til forståel-
sen af hans gigantiske kunstneriske forehavende. 

i løbet af 1870’erne havde den unge børsmægler 
og amatørmaler paul gauguin været meget opsat 
på at tilegne sig maleriets teknik og motiver. om 
søndagen besøgte han gerne sin onkel gustave aro-
sa i saint-cloud lige udenfor paris, hvor han nær-
studerede onklens store samling af landskabs- og 
marinemalere i generationen lige før hans egen — 
især camille corot, théodore rousseau, j.-b. jong-
kind og barbizonskolens mestre, men også gryende 
impressionister som camille pissarro interesserede 
ham. 

i 1876 fik gauguin antaget et landskabsmaleri 
på salonen, det franske kunstakademis årlige, cen-
surerede udstilling, der endnu var det fremmeste 
sted for en kunstner at vise sig. glyptoteket ejer en 

lille studie hertil, landskab fra viroflay (1875-76), 
der teknisk ligner nyerhvervelsen, med en tæt, krap 
struktur i penselstrøgene og den hvide farve truk-
ket ’tørt’ henover de mørkere farvelag. succesen må 
have skærpet hans lyst til at vælge kunstnerlivet, 
men foreløbig var virkeligheden en anden for den 
nygifte familiefar.

marine er indtil videre det eneste maleri af 
kunstneren, der med sikkerhed kan dateres til 1878 
— et år, hvor gauguin ikke malede meget, og hvor 
en finanskrise plagede frankrig. de pengerigelige 
år lige efter den fransk-preussiske krig 1870-71 var 
blevet fulgt af en økonomisk afmatning; i 1877 mi-
stede gauguin sit job som børsmægler hos firmaet 
bertin og ernærede sig nu som freelance-mægler. 
familien flyttede fra det bedre borgerskabsmiljø til 
et arbejderkvarter, og satte levestandarden ned. 
det har været fremført, at gauguin næsten mistede 
modet i disse år i forhold til sin længe nærede drøm 
om at blive kunstner på fuld tid (iflg. richard bret-
tell i hans bog ”gauguin and impressionism” fra 
2005), og i forening med den sporadiske produktion 
er det en naturlig antagelse. imidlertid er dette dra-
matiske marinebillede et vidne om en voldsom sats-
ning på maleriet, der dementerer ideen om mismod, 
i hvert fald på det kunstneriske plan. også selv om 
der er tale om genbrug i bogstavelig forstand. 

Maleriet er et klart 
vidnesbyrd om en ny og 

afgørende retning 
for Gauguin.

følgende opslag:

Paul gauguin: marine. 1878 
olie på lærred. 54 x 92,5 cm 
signeret for neden til 
venstre Pgauguin 1878
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gauguin har lånt stilen og den mørke palet hos bar-
bizon-malerne, men med en del mere romantisk ef-
fekt end hos disse. selve malemådens intensitet og 
drama lægger afstand til de ædruelige landskaber 
fra navngivne lokaliteter langs seinen eller fra pa-
ris’ omegn, som gauguin havde malet op gennem 
1870’erne. røntgenoptagelser viser, at der ligger så-
dan et nedenunder dette motiv — et marklandskab 
med en bondekone, overmalet af en kunstner, der 
altså i sparetider har genbrugt et dyrt lærred fra 
tidligere. men gauguin er ikke blot sparsommelig; 
han ændrer retning og omgås friere og mere male-
risk med naturen. fra nu af bruger han lige så fuldt 
sine erfaringer med selve den kunstneriske motiv-
omgang som sin iagttagelsesevne. impressionister 
som monet og sisley søgte samtidig med gauguins 
første malerår efter en mere autentisk naturgengi-
velse, gerne opnået gennem friluftsmaleri, direkte 
overfor motivet. gauguin havde været sømand i 
årene fra 1864-71, men åbent vand er sjældent hos 
ham, og marine er en malerisk konstruktion uden 
reference til et bestemt farvand eller en specifik 
kyst. billedet er malet af en kunstner, der vil skabe 
sine egne motiver — ikke som gengivelser af noget 
set, men som en jongleren med maleriske motivele-
menter. gauguin blev stadig mere optaget af, hvor-
dan man kunne komme frem til et maleri, der åb-
nede for andre lag end naturiagttagelsens — fanta-
sier og drømmesyn, symbolkraft og drama. kunst 
måtte være mere end natur.

billedet her er rettet mod et kunst- og samler-
marked, som gauguin ville ind på. marine viser klart 
denne vilje, og med dets genopdagelse kender vi nu 
et af hans størst anlagte forsøg på at bryde igen-
nem. stort format, dramatisk emne, heftig malestil 
— alt går sammen om en effektfuldhed, der mangler 
helt i hans tidligere arbejde. maleriet er et klart vid-
nesbyrd om en ny, afgørende retning for gauguin. 
han kaster sig herefter for alvor ud i det, der skulle 
blive et omtumlet levned, kunstnerisk som menne-
skeligt. med deltagelsen på den 6. impressionistud-
stilling 1881, hvor gauguin blandt andet viste det 
store, tidlige hovedværk, syende kvinde, sagde han 
reelt farvel til forretningslivet, og i 1882 var det slut 
med hans børsmæglervirke. 

marine er et første varsel om symbolkraften og 
dramaerne i menneskelivet, som gauguins senere 
malerkarriere kommer til at kredse om — en kunst 
med udgangspunkt i naturen og det sete, men an-
vendt frit, malerisk, i visioner af lige dele drøm og 
virkelighed. dén kunst kulminerer i de berømte ta-
hiti-malerier fra hans sidste tid, 1891-1903. med et 
monumentalt værk fra de tidlige år som marine i 
glyptotekets samling kan man følge den enorme 
spændvidde i gauguins kunst fra start til slut.

Billedet er malet af en kunstner, der vil skabe 
sine egne motiver — ikke som gengivelser af 

noget set, men som en jongleren med 
maleriske motivelementer.
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Paul gauguin: syende kvinde. 1880

modstående side:

Paul gauguin: landskab fra viroflay. 187576
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hans edvard nørregård-nielsen 
kunne d. 1. oktober 2013 fejre 25 års 
jubilæum som formand for 
ny carlsbergfondet

17

formand gennem 25 år

Af
flemming besenbacher 

formand for

carlsbergfondet
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itatet er blot en af mange underfundige 
betragtninger, som hans edvard nørre-
gård-nielsen har beriget os med gennem 
sit forfatterskab, men det er i lige så høj 

grad kendetegnende for hans virke som formand 
for ny carlsbergfondet. gennem 25 år har han stå-
et i spidsen for en fond, som har haft — og stadig har 
— helt afgørende betydning for kunst og kultur i 
danmark. 

samtidig med sit jubilæum, har han besluttet at 
trække sig tilbage fra formandsposten, et hverv han 
gennem en uddannelse som magister i kunsthisto-
rie, kunstanmelder på dagbladet information og 10 
år som inspektør på ny carlsberg glyptotek i 1988 
blev direkte indvalgt til.

hans edvard nørregård-nielsen har i ny carls-
bergfondet haft et stort ord at sige, når det drejede sig 
om støtte til danske kunstnere. mange billeder, skulp-
turer, vævninger, fotografiske og keramiske værker, 
som kan opleves på danske kunstmuseer, institutio-
ner og i offentlige rum findes der takket være ny 
carlsbergfondet. dertil kommer donationer til kunst-
indkøb og renovering på glyptoteket og til igangsæt-
ning af byggeriet af aros, kunstmuseet i århus.

han er kendt for at være en mand ved sine me-
ningers mod, og det er ikke svært at finde nogen i 
kunstverdenen, der er uenige i hans kunstsyn, som 
har sin oprindelse i en stor kærlighed til barokarki-
tektur og guldalderkunst, men også har en stor 
plads til samtidskunsten. det er imidlertid svært at 
finde nogen, som ikke respekterer hans måde at 
have forvaltet sin position på.

foruden sit formandskab for ny carlsbergfon-
det har hans edvard nørregård-nielsen et usæd-
vanlig omfangsrigt forfatterskab bag sig. allerede i 
en af hans første bøger, ’om kunst’, fra 1977, vakte 
han opsigt ved at udfordre den etablerede kunst-
elite i danmark, og siden er det blevet til bøger, der 
berører næsten alt: ham selv, h.c. andersen, oeh-
lenschläger, dansk kunst, danmarks natur, haver, 
københavn, arkitektur, fugle, storværket ”ny carls-
bergfondet 1902-2002, 1-3”, og sidst, men ikke 
mindst har han skrevet på fremragende vis om 
guldaldermalerne købke og lundbye. 

det omfangsrige personlige forfatterskab har 
ikke mindst haft en positiv betydning for ny carls-
bergfondet. hans edvard nørregård-nielsen har på 

denne måde bidraget til at virkeliggøre den arv, 
brygger carl jacobsen efterlod sig med ordene ’at 
virke til fremme af kendskabet til og studiet af kunst 
og kunstvidenskab med det mål for øje at udvikle 
og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst i dan-
mark’. på samme måde som det lykkedes for bryg-
geren med valgsproget ’semper ardens ’ har også 
hans edvard nørregård-nielsen med en altid bræn-
dende indsats formået at fremhæve det bedste af 
det nationale i en dialog med et internationale.

hans edvard nørregård-nielsen har en impo-
nerende arbejdskapacitet og er et vidtfavnende 
menneske. han kommer af små kår, men har ikke 
ladet sig slå ud af det. han er solidarisk med sin op-
vækst, også når han ubesværet bevæger sig i helt 
andre kredse. på den ene side er han kunsthistori-
ker, og på den anden side er han selv kunstner. hans 
seneste bøger ’limfjorden — steder og stemmer i-ii’ 
er et kunstværk i sig selv. han har aldrig lagt skjul 
på, at han har det bedst nede på jorden, gerne som 
omrejsende foredragsholder i gymnastiksale og for-
samlingshuse og gerne blandt kunstnere, som er lidt 
vilde og skæve. 

som et synligt bevis for at hans edvard nørre-
gård-nielsens virke har nået brede kredse, modtog 
han i 2002 boghandlernes gyldne laurbær for pub-
likumssuccesen ’riber ret’, som sammen med tre 
andre erindringsbøger ’mands minde’, ’noget nær’ 
og ’som sagt’ beskriver hans opvækst i vestjylland. 

hans edvard nørregård-nielsen er hædret med 
en lang række priser for sine bøger. han har modta-
get weekendavisens litteraturpris og selskabets 
pris af det danske akademi. i 1993 modtog han n.l. 
høyen medaljen for høj kvalitet inden for formidling 
af de skønne kunster og i 2013 den kongelige medal-
je ’ingenio et arti’ for sit fremragende forfatterskab.

selv om en epoke er slut i ny carlsbergfondet, 
har hans edvard nørregård-nielsen ikke tabt sin 
kærlighed til kunsten. han kan se tilbage på en stor 
indsats, men er ikke færdig endnu. med støtte fra 
carlsbergfondet har han netop påbegyndt et bogpro-
jekt om den danske guldalder og tiden frem til 1914. 

han er et menneske, der med sine egne ord vil 
både forandringen og det enkle: ’alting må foran-
dres, for at alt kan forblive det samme’.

på carlsbergfondets vegne skal hans edvard nør-
regård-nielsen have stor tak for et enestående virke.

Glæden ved at gå her 
mens man går her.

c
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Heksa-
meter-
digt

Af
ivar gJørup 

cand.mag. I klassIsk 

fIlologI, forfatter 

og tegner under 

navnet olfax

18

fremført til hans edvard nørregård-nielsens 25-årsjubilæum tirsdag den 1. oktober 
2013 i ny carlsberg glyptotekes festsal af karen-lise mynster. grøn skrift er hans 
edvards egne ord, blå skrift citater fra andre. hyldesten er skabt i samarbejde 
mellem disse tre: flemming besenbacher, bodil due og ivar gjørup.

til hans edvard nørregård-nielsen
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 1.
muserne, ni i tal, og de carlsbergske fonde vil takke

dig og din æt — og det vestlige jylland — for dig og dit væsen:

navnet er nørregård-nielsen, hans edvard til fornavn, hvis livsløb

bragte dansk kunst, den moderne, men også barokkunst og klassisk

ud til dit publikum, skoler, kommuner og læsere. har de 

hjerte i livet og øjne i hodet og noed mellem ørerne,

dén anatomiske indretning, mensker behøver, hvis ikke

de skal gå glip af din lærdom, dit allestedsnærvær på vej fra

fordums daktyliske tidsaldre frem mod vor tids digitale

rodebutik med langt mellem snapsene, kortere mellem

appsene — længes du mon mod det rosenfingrede daggry?

lyt til homer, rhododaktylos eos : fra tidernes morgen!

klassisk med græsk og latin, katedralskolelærdom fra ribe,

husker du stadig dit ithaka: humlum og husby og fjand — når

helten nu går i sin have med gulerodsbede, kartofler,

ærter og kål, kaprifolier, eskebjergs lyk-saligheder?

ret som homers odyssÉ om odysseus’ fader laertes:

”han var i færd med at skuffe et bed og var klædt i en ussel

las af en kjortel med lapper og oksehudslædergamacher”

— knemidas raptas på græsk, men det ved du jo alt om fra ribe —

”om sine underben til at beskytte mod rifter, og handsker

på sine hænder til værn imod torne. en gedeskindshue

dækked hans hår.” — hver dag gentar tidernes morgen!!

 2.
lyt til homer, få det lært, hans edvard — lød det hver ny dag.

skolens hic rhodus, hic salta: slå kolbøtter dér, hvor du står nu!

flyt dig i verden, men flyt også verden, mangfoldige steder

så du og digtede om, mens den evige stad rykked tæt på

både for dig og for os, når vi læser dig, lige om hjørnet

sammen med altings begyndelse, landet på vej op af havet,

sådan som jensen har sagt os: det er i al evighed sandt, at

danmark skal ligge imellem de to blaa have, med fjorde,
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bifjorde; øresund er som en port ind til endeligheden.

ældre folk— er der mon enkelte af dem til stede i salen?

så vil de huske en mand, som var anmelder på den mindst ringe:

tre og fyrre somre er gaaet, en menneskealder,

siden du larmede ungt som homér — nu hører vi claussen.

storkongegade gav slip, det blev dantes plads, der tog mod dig,

hvor det ny-carlsbergske hus, glyptoteket, i temmelig god tid

indretted festsalen her til at fejre dit kvarte århundred.

grækerne led af fobi — det som romerne kendte som horror

vacui — angst for det tomrum, en folkevalgt magthaver gerne

ser som sit sande mandat: vox populi lig med vox dei!

øllet og pengene, skriver du sidst i de tre bind om fondets

gaver til landets borgmestre, museer og skoler og kirker:

øllet og pengene fylder et tomrum — du selv gør det samme!

folk, som kommer fra jylland — jeg nævner det lige — vil altid

opfylde hovedstadstomrummet løbende uden at prale:

vi er beskedne folk, nævner det ikke, hvis ikke hårdt presset.

du er fra vestjylland — bedre blir det vist aldrig, fra ribe,

jyllands apostel, belæst, nationalencyklopædien

samlet i ét bind på to ben; johannes v. jensen har sagt det

— endnu en jyde, jeg nævner det lige — han kendte til glæden:

glæden er peripatetisk, at gå her, medens man går her,

begge ben plantet solidt — her er rhodos og ribe og verden!!

 3.
ja-cob-sen !!! erica voigt med cerutrøsten sang om forførelse

på giro 413 hver søndag, halvtredsernes sangskat:

ja-cob-sen bolled mig tyk! det var udsigter, ingen ku ane,

drengen tog til sig, mens blæsten gik frisk over limfjordens vande:

i. c. jacobsen, brygger med gen som mæcen — ham hvis navn skal

staves med j og dog udtales i !! jamen er det dog ikke

ganske utroligt, hvad folk ikke ved? hvad er det for tider?!?

hans christian andersens rom, martin a. hansens skåne hinsidan,

limfjordens bredninger, kirkekunstfredninger, købkes forening

af det uendeligt små og uendeligt store, og lundbye —
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knudsen var tolv og berust: jeg var ikke mig selv, jeg var lundbye!

— nørgaard og swane og kirkeby, engelhardt, vohlert og brandes,

klein eller klerk, henrik saxgren, de vilde, finn juhl og de franske,

willumsen med sophus claussen, vulkaniske ord sat i farver,

mens helge rode ses lytte let henført ( j. f. var der også ).

erik a. frandsen og høst, palle nielsen, som biblotekaren

— ’biblotekaren’: hér mangler det i, som vi brugte til i.c. —

lånte en søgende sjæl i de nordlige forstæder — skrev du

temmelig nådesløst. din overbærenheds maske kan dække

klarsynets grumhed — det står i din bog om ny carlsbergs århundred —

grebet af trang til at vælte dit blækhus. bind tre: slå selv efter

på side fyrre plus ni i kapitlet om rodebutikken.

claussen, som skrev bag den dovneste sø i det fladeste landskab,

her paa den roligste ø bor en løjerlig mand, må ha set dig,

forudset dig, som vi fejrer i dag: skønt han skrev anapæster,

evned han også daktylisk at skildre atomernes oprør,

tomrummets rasen og dumheds heroiske gangart mod kunstens

koloraturer, nonfigurative, når ikke det ligner

pinsemorgen i faaborg, med flag i den brolagte gade,

før vi fik gågader og det blev småt med den glæde at gå der!

 4.
checken — engang var det checkhæfter, tiden er gået — men checken

med den forjættende underskrift n.n. tit lige før julen:

træet ku tændes i gudhjem og tønder og viborg og århus,

samt københavn og hver evige eneste stad her i verden!

se byens lys overalt, vi er mange, og lyset er synligt

oppe fra månen, hvis nogen nu synes, den vinkel er bedre:

menneskelivet behøver den kunst, som magistrene elsker!

andre kan skalte — du valter, til gavn for det lærred, som drømmer,

bronzen der trænger til form og som smelter ved tanken, det tomme

rum som nu spør: hvor er nørregård-nielsen?

                                                                                            han sidder og skriver,

redder vor tid fra dens glemsel, formidler lidt pinsler og pensler

med fotografisk hukommelse: finder, og i skulle søge,
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står der i bibelen — var det mon omvendt? hans edvard må ryste

stille på hodet, matthæus 7.8.!! det tegner dog manden,

uden at google en mikrobit, manden behøver det ikke:

kunsten at søge er evigt det samme som kunsten at finde.

bindesbøll, siesby, munch-petersen, usandsynlige krukker

båret af farve og form, rum er rum, som kun manden, vi fejrer,

kan slippe godt fra at sige — og farve er farve, det antar

manden vi ved: blåt er ikke blot blåt; blot hans edvard ved bedre!

reumert, carl-henning og mattinen, eckersberg samt haugen sørensen

føjer sig pænt og daktylisk til rytmen, men manden, vi fejrer,

husker jo andre med jamber, trochæer, spondæ, anapæster:

kunsten er lang (sir man), livet er kort — vi vil blive her længe!

moore, giacometti, gauguin, anselm kiefer, max ernst, wilhelm freddie,

cronhammer, kvium, wiig hansen, matisse og jens juel og steen-knudsen,

mortensen, hammershøi, ancher og larsen og clausen og lemmerz —

samt nanna hertoft, klint og kim naver, en ruth malinowski,

tekst og tekstiler og kontekst, århundredetusinders kunstværk!

nu må det slutte, slå op bag i bogen, den rummer et index:

abildgaard, knud eller nicolai, står som de første med ét a,

aaberg har to i sit navn og af dén grund slutter hun bogen.

femhundred navne i alt eller fler, som hans edvard har styr på,

manden, vi fejrer i dag, som vi takker for nærvær og klarsyn,

gavmild hukommelse, sans for det nære og sære — og jylland!

nørregård-nielsen, hans edvard til fornavn, din glæde ved kunsten:

her er dit rhodos, slå kæmpespring! kunsten som kierkegaard sagde,

frygt og bæven, omtrent side 40: den kunst at forvandle

springet i livet til gang — det johannes v. jensen fik udtrykt

langt mere enkelt som ’glæden at gå her’. men kierkegaard brugte

stærke latinske betegnelser for absolut at få omsat

alt det sublime til ’dagligdags gangart’ — latin: ’det pedestre’!

dét er det eneste vidunder, sagde geniet. du kender

stedet, og gør selv uendelighedens bevægelse dagligt,

bedst som du kan: renæssancegemyt og barok mand tillige.
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 5.
kvarte århundreder ender som nanosekunder i tidens

rullende gang, et evindeligt leben, der kendes som kunstværk:

værker det lidt i din krop nu, hans edvard — du selv er et kunstværk!

frysende afsavn og frasagn og overvintring som livskunst,

oldtidskundskab og måltidskundskab forenes i din krop,

sidder man med ved dit bord, blir man nødet, får fyldt sin tallerken

— nej tas ikke for svar eller nejtak : spis noget mere!

nørregård-nielsens kulturpolitiske virke forankres

dybt i hans jyske natur, belevent med passende nøden:

tag noget mer! der er mer, hvor det kom fra! din bordskik og ordskik

slutter jeg med, dine egne betragtninger — nu får du ordet:

kunstelsker, dengang da verden var hel, var carl jacobsen — står der

side tre hundrede syv og halvfems i din bog, tredje bind — hvor

fiskene trivedes uhæmmet (vandet var vinblåt) i havet,

sidst i dit værk med historiske kik rettet bagud i tiden:

da var en høne endnu ikke blevet et kunstprodukt, som på

grund af for hurtig en vækst (såkaldt kickstart) fik svært ved at holde

bentøjet gående: gud boede stadigvæk øverst i himlen,

hvorfra han kunne betragte et skaberværk, som endnu ikke

måtte suppleres med gensplejsning. vandet var rent, til at drikke,

bølgen tog land uden udflåd af olie ind over fugle,

strandgæster, børn og magistre. men tiden har spærret os ude —

ude fra rolighed, klarhed: museernes tilbud til mensket.

alting må laves om, for at alt kan forblive det samme.

sidst i dit stærke mands minde går tankerne bagud og fremad,

bagud til dén lærer jensen, som passed sin dont i det stille

godt brugt af livet, med barndommens glæde ved kundskab og bøger

stadig intakt. du blev selv førstelærer for alle i landet!

smukt har du skrevet om ham — og de ord peger frem: jeg har altid

følt mig i gæld til den art.

                                                  vi føler det samme for din art!

tak og til lykke med dagen — på jysk: det var ikke så ringe.
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ny 
carlsbergfondet
beretning
for året 2013

indkøb og uddeling af kunstværker og 
udsmykninger — museer københavn

det kgl. bibliotek
pia arkes samling. 1988-2006. fotografier og mixed media.
erik werner: en samling af 2000 teatertegninger. 1990-2010. 
tusch på papir.

louisiana  
andreas gursky: katar. 2012. inkjet-print. 
samme: bangkok iii. 2011. inkjet-print. tilskud

statens museum for kunst
c.w. eckersberg: en fart til charlottenlund. 1824. 
olie på lærred. tilskud.
leonard forslund: assistance ii, iii og iv. 2012. 
akryl på lærred. 3 arbejder. 
frithioff johansen: rainbow sphere. 1999. granit, messing, 
holografisk grating, fiberoptik.
tal r: andy. 2013. pigment og harelim på lærred.

thorvaldsens museum
j. c. dahl og raden saleh: portræt af thorvaldsen. 1841. 
olie på lærred. tilskud.

øregaard museum
jens juel: portræt af adam levin søbøtker og portræt af 
susanne søbøtker. 1792. olie på lærred. 2 arbejder.

indkøb og uddeling af kunstværker og 
udsmykninger — museer provinsen

aros aarhus kunstmuseum
jesper just: intercourses. 2013. video/dvd. tilskud.

bornholms kunstmuseum. gudhjem
karl isakson: christiansø. 1911. olie på lærred.

brundlund slot, museum sønderjylland. aabenrå
dyke johannsen: udsigt over sydlandsk by. 1966. 
olie på lærred. 
samme: rapsody. 1978. olie på lærred. 
samme: østerby. 1978. olie på lærred. 
samme: blue scrubbery # 47. 1984. olie på lærred. 
samme: homage à rubens. 1983. olie på lærred. 
samme: dialect. 1992. olie på lærred. 
samme: growth. 1990. olie på lærred. 
samme: glee. 2000. olie på lærred. 
samme: novelty. 2000. olie på pap.  
samme: conscious. 2000. olie på lærred. tilskud.

danmarks keramikmuseum. middelfart
knud odde: dekorative fade i-xii. 2012. stentøj. 12 arbejder.

kathrine ærtebjerg:
de levende og de døde. 2013
akryl, spray og olie på lærred
foto: galerie mikael andersen
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esbjerg kunstmuseum 
ruth campau: homage à robert jacobsen. et værk i to dele, 
r og mirage. 2011-12. akrylmaling på akrylplade, spejlakryl 
og radiant akryl. tilskud.
nicolai howalt: car crash studies — untitled exterior no. 1. 
2009. fotografi, c-print monteret på aluminium. tilskud.
nina saunders: delicate landscape. 2009. skulptur af træ, 
skum, creation baumann stol og polstringsmaterialer.

frederiksborgmuseet. hillerød
c.w. eckersberg: kong frederik iv. 1834-35. olie på lærred.
p.s. krøyer: portræt af dr. phil. brygger carl jacobsen med 
sin yngste datter. 1908-09. olie på lærred. 
 
heart herning kunstmuseum 
per kirkeby: uden titel. 2011. olie på lærred. 
john kørner: laila. 2010. akryl på lærred 
samme: reading in front of the cell. 2012. akryl på lærred.

holstebro kunstmuseum
pipaluk lake: hanging object v. 2010. glas, stål, oxyder 
og emalje. 
samme: hanging object vi. 2010. glas, stål og papir. 
samme: hanging object vii. 2010. glas, kobber og oxyder.
tal r: sortedam skærebræt pavillon. 2013. blandede 
medier.

horsens kunstmuseum
kehnet nielsen: mythologies iii / studiofloor. 2012. 
olie på lærred. 
samme: mythologies iv / landscape. 2012. olie på lærred.

j.f. Willumsens museum. frederikssund
j.f. willumsen: michelle bourret vander kaal og grøntsager. 
1943. olie på lærred. tilskud.

johannes larsen museet, kerteminde egnens museer
johannes larsen: piger på lundsgård klint. 1897. 
olie på lærred. tilskud.
john olsen: edderfugl. 2003-13. bronze.

kunst og kulturcentret tuskær, lemvig. deponering
anette bendixen: madressa ben yussef, blå. 2008. 
uld på hørklæde.
steen dybdal: fad. 2010. koral krystalinsk keramik udført 
i stentøj.
bodil manz: hardanger. 2009. sandstøbt kar i porcelæn, 
glaseret med mat hvid og sort glasur. 
samme: hardanger. 2009. sandstøbt kar i porcelæn, 
glaseret med mat hvid og sort glasur. 
samme: oman. 2009. sandstøbt kar i porcelæn, glaseret 
med mat hvid og sort glasur.

kunstbygningen i vrå. deponering 
gerda thune andersen: skin of the earth a, b, c. 2013. 
bronzerelief. 3 arbejder.
christina capetillo: fra serien ”et foranderligt monument”. 
2009-12. archival pigment print. 6 værker.
søren elgaard: spejlende hoved. 2013. olie på lærred. 
3 arbejder.
erland knudssøn madsen. vækstmåler 5. 2012. 
relief i ætset kobber og bemalet finér.
claus ørntoft: tre løver og ni hjerter. 2010-2012. grafisk 
serie, 16 stentryk og 10 heliografier. 26 arbejder.
 
kunsten, museum of modern art, aalborg 
olafur eliasson: triangular pavilion. 2013. rustfrit stål, glas 
og maling. tilskud.
asger jorn: seconda horizonda. 1972. bronze.
mogens otto nielsen: mail art arkiv. 1960-1980. 18.900 breve 
og effekter. tilskud
julie nord: det røde rum. 2013. tusch og blyant på papir. 
installation med 33 papirværker.

køs, museum for kunst i det offentlige rum, køge
støtte til erhvervelse af forarbejder til kirkeudsmykninger af 
stig brøgger, helle frøsig, per kirkeby, christian lemmerz, 
morten stræde og sophia kalkau.

listasavn føroya, færøernes kunstmuseum, thorshavn 
steffan danielsen: morgen på trappen på nólsoy. 1969. 
olie på lærred. 

aka høegh:
himmelrejsen. 2012
enebærgrene
foto: anders sune berg 

modstående side:

Per bak jensen:
disko bay. 2007
cprint/diasec
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samme: ved geilini, nólsoy. u. år. olie på lærred. 
samme: øst for nólsoy. 1958. olie på lærred. tilskud.

marstal søfartsmuseum
jens erik carl rasmussen: fangerdans. 1871. olie på lærred. 
tilskud.

museet for samtidskunst, roskilde 
burn out (jes brinch og henrik plenge jakobsen): smashed 
parking. 1994. fotografi. tilskud.
elsebeth jørgensen: crystal palace: notes from the archive. 
2011. videoinstallation: video (hd digital) foto, tekst. tilskud.

museum jorn, silkeborg 
asger jorn: maleri fra cuba. 1968. oliemaleri i ramme af 
bemalet felt. tilskud.

randers kunstmuseum
kirsten justesen: omstændigheder. 1971. 8 afstøbninger 
med pvc, træ og maling. tilskud.

skovgaard museet, viborg 
joakim skovgaard: eva og slangen. 1888. glaseret og 
brændt rødler. 

samme: et næsehorn findes ej hos os — det kaldes og 
rinoseros. u. år. fad i glaseret og brændt rødler. 
niels skovgaard: aphrodite. 1886. glaseret og brændt rødler. 
p. c. skovgaard: skovparti. tidligt foraar. 1837. 
olie på lærred. 
samme: egetræ fra jægerspris. 1842. blæk på papir.

sophienholm, lyngby 
kirsten lockenwitz: afrika. 2013. jugoslavisk civic marmor 
samme. garuda. 2004. kina basalt. 
samme: kali. 2005. diabas. 
samme: stambha inka. 2013. diabas. 
samme: swayambu ii. 2013. diabas.
gunnar westman: påfuglerutchebane. 1976. bemalet træ.

sorø kunstmuseum
ulrik heltoft: the origin of specimen. 2013. video/dvd.  
ulrik heltoft og milljohn ruperto: voynich botanical studies 
specimen. 2013. sølvgelatine fiberbaseret fotografi.
preben hornung: i vandoverfladen. 1983. olie på lærred. 
samme: opstilling med pragtfuldt kød. 1976. olie på lærred.
samme: slagtekrop. 1968. olie på lærred.
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sønderborg slot, museum sønderjylland
ingvar cronhammar: det døve og det blinde. 2012. 
11 objekter. installation af snor, bemalet aluminium og 
rustfrit stål. 
poul ingemann: slagstole, hjemsendte. 2012. 6 objekter. 
møbel i træ og bemalet mdf-plade. tilskud. 

sønderjyllands kunstmuseum. tønder
hanne behrens: kurv. 2010. strikket oxyderet sølvtråd.
ib braase: barneværelset. del 3. 1970. jern og bronze. 
samme: fra harlekins værelse. 1971. træ, jern og bronze. 
markus lüpertz: nach goya — vor blauem himmel. 2002. 
olie på lærred. 
kehnet nielsen: mythologies i/the room. 2012. 
olie på lærred.
juliana sveinsdóttir: landskab. island. 1960. olie på lærred.

trapholt kunstmuseet, kolding
ben clement og sebastian de la cour (benandsebastian): 
2078 fifth avenue. 2009. installation af avispapir, 22 karat 
bladguld, reb, montre i teaktræ, tekstpanel, diasec-print.

vejle kunstmuseum
carl jensen: aften ved havnen. 1918. olie på lærred. 
samme: landsbyen. 1920. olie på lærred. tilskud.

victor Petersens Willumsen samling, hjørring
j.f. willumsen: skitsebog fra norge. 1906. tegninger med 
blyant, pen og blæk på papir. 

samme: studie til badende børn. 1904. blyant på papir. 
3 arbejder. 
samme: forstudie til badende børn. 1904. blyant på papir. 
samme: sappho. 1904. skulptur i patineret gips.

udsmykninger

greve gymnasium 
kehnet nielsen: ”muserne”. 2011. olie på lærred. tilskud.

københavn. bygherreforeningen, deponering
steffen jørgensen: lo que saliere. 2011. tempera på lærred. 
samme: nuser går amok. 2011. tempera på lærred.
ian mckeever: door painting. 1991-92. olie og akryl 
på lærred.

københavns byret, retsal 16. deponering 
kaspar bonnén: labyrinten. 2011-12. olie på lærred. 
samme: dommen. 2011-12. olie på lærred. 
samme: trapper. 2011-12. olie på lærred.

københavn. carlsberg museum. visit carlsberg, deponering 
morten løbner espersen: horror vacui. 2012. glaseret 
keramik.

københavn. mogens dahl koncertsal, deponering
karen bennicke: grand piano. 2013. glaserede 
lavtbrændte stentøjsfliser i bemalet jernramme.

Preben hornung:
I vandoverfladen. 1983
olie på lærred
foto: anders sune berg 

modstående ide:

tal r:
serie af papirarbejder: 
fog over malia bay. 20112013
olie og dispersion på karton, 
bag glas med ramme lavet 
af kunstneren
foto: galleri bo bjerggaard
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kirstine roepstorff: enlighten structures. 2012. 
tekstil og fotokopier på lærred på ramme.

københavn. n. Zahles skole. deponering
mogens andersen. uden titel. 1997. serigrafi. 
lars nørgård: natalie i-iv. 2013. olie på lærred. 4 arbejder.
samme: uden titel. 2002. akryl på lærred. 
samme: uden titel. 2006. akryl på lærred.
jonas hviid søndergaard: magic. 2012. akryl på lærred.
samme: spaceless. 2012. akryl på lærred. 
samme: wave. 2012. akryl på lærred.
tal r: banana beach. 2012. træsnit. 
samme: boy on balcony. 2012. træsnit. 
samme: grapefruit. 2012. træsnit.
samme: hollunder. 2011. træsnit. 
samme: man on animal. 2011. træsnit, ætsning. 
samme: man on sleeping. 2011. træsnit, ætsning. 
samme: march to good. 2011. træsnit, ætsning. 
samme: night at hotel oper. 2012. træsnit.

københavns universitet. Panum Instituttet, deponering
iben dalgaard: fa kin su pah (fucking super). 2010.  
samme: sum ting wong (something’s wrong). 2010. 
samme: wai so dim (why so dim). 2010. 
træramme, teaterlærred, akrylmaling og broderigarn. 

københavn. Procesbevillingsnævnet, deponering 
karen bennicke: diamonds are ... ii. 2010. glaseret stentøj 
morten løbner espersen: vacui. 2012. glaseret keramik. 
3 arbejder.
erik a. frandsen: hun solsort. 2009. olie på præpareret 
lærred. 
samme: roser i bjørn wiinblad vase. 2011. olie på lærred. 
bente hansen: sandslottet. 2007. stentøj. 
astrid kruse jensen: hidden places #15. 2008. c-print. 
color negative. 
samme: inside. 2009. c-print. color negative. 
samme: trying to resist. 2009. c-print. color negative. 

eske kath: bronze pile. 2011. bronze og træ. 
bodil manz: dobbel parabel. 2009. porcelæn. 
kirstine roepstorff: uden titel. 2011. mixed media på træ.

københavn. rigshospitalet, juliane marie centret
suste bonnén: det første sekund. 2013. fotografi. 
24 arbejder.

københavn. sankt jakobs kirke, erik a. frandsen: alterbillede. 
2013. olie på lærred. tilskud.

københavns universitet. skov og landskab, deponering 
inge lise westman:  
birketræer i sne i. 2013. olie på lærred. 
birketræer i sne ii. 2013. olie på lærred. 
birketræer i sne iii. 2013. olie på lærred. 
det hvide snit. 2010. radering. 
det hvide snit. 2010. radering. 
graner. 2010. radering. 2 arbejder. 
graner i sne. 2010. olie på papir. 
graner i sne. 2008. olie på lærred. 
græs. 2010-11. radering og inkjetprint.
hav. 2011. radering og vandfarve. 
hav. 2011. radering. 
pløjemark. 1995. radering. 
skov. 1989. radering. 
skov på marken. 1989. radering. 
skygger på græsset i. 2009. radering og monotypi. 
skygger på græsset ii. 2009. radering og monotypi. 
tuschmørke. 2012. monotypi. 
tårehavet. 2010. olie på papir. 
uden titel. 2012. monotypi. 4 arbejder. 
ådal. vandløb. 1989. radering. 

københavns kommune, teknik og miljøforvaltningen. opstillet 
foran vartov. 
hein heinsen: talerstol. 2013. patineret bronze.

lars nørgård:
natalie IIv. udsmykning 
til Zahles gymnasieskole. 2013
olie på lærred
foto: anders sune berg

modstående side:

christian schmidtrasmussen:
gesang der jünglinge. 2012
olie på lærred
foto: galleri nicolai Wallner
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københavn. trinitatis kirke, 
puk lippmann. håndvævet brudetæppe. 2013. 
træfibergarn, silkegarn vævet på hør.

københavn. trinitatis kirke. menighedesplejens lokaler. 
deponering
astrid kruse jensen: disappearing into the past # 55 
og # 60. 2012. analogt fiberprint. 2 arbejder.

nyborg strand. hotel og konferencecenter. deponering 
jørgen haugen sørensen: for glat til korset. 1977. 
marmor, hvid statuario. 
samme. sten på sten. 1987. russisk malekit.

odder. eriksminde efterskole
eva koch: medius locus — jorden, skålen og mennesket. 
2013. udendørs videoinstallation og skulptur.

odense katedralskole 
peter brandes: u.år. udsmykning oprindelig udført til dtu 
bestående af keramik, bemalede gipsskulpturer, grafik, 
glasmosaik samt to bemalede skoletavler.

odense. sanderumgaard, deponering 
kirsten lockenwitz: ganapati. 2005. hvid jugoslavisk 
marmor.

ribe kunstmuseum
per kirkeby: havemur til ribe kunstmuseums have. 
2011-2012. røde randers tegl, port og låge er udført i 
smedejern og messing.

stenløse. egedal gymnasium, deponering 
christian schmidt-rasmussen: gesang der jünglinge. 2012. 
olie på lærred.

viborg. friplejehjemmet sct. kjeldsgården  
jørgen hansen: tilværelsens gårdhave. 2012. 
udsmykning i brændt ler. tilskud.

viborg. nørremarkskirken, deponering 
peter brandes: kibbutz sædemand. 2011-12. 
akryl på lærred. 3 arbejder.

aarhus universitet, Institut for kemi. deponering 
erik a. frandsen: between memory and theft. 2013. 
relief i beton. 
kathrine ærtebjerg: udenfor, indeni. 2012. akryl og olie 
på lærred.

aarhus universitet, school of business and sciences. 
deponering
carl-henning pedersen: det blinde hus. 1963. 
olie på lærred. 
samme: eremitagen. 1956. olie på lærred. 
samme: hesten og månen. 1961. olie på lærred. 
samme: parkfigurer. 1959. olie på lærred. 
samme: stjerneskib. 1973. olie på lærred.

aarhus universitetshospital. deponering 
nils erik gjerdevik: 2013. olie på lærred. 6 arbejder.



eva koch:
medius locos — jorden, skålen 
og mennesket. Installation til 
eriksminde efterskole. 2013
video og skulptur
foto: Peter klode & eva koch



129

andre kunstindkøb (disponible)

eva steen christensen: beginnings and ends. 2013. 
papir og guldtråd.
kristian dahlgaard: uniform. 2012. patineret bronze.
anette harboe flensburg: u.t. 2013. olie på lærred.
antony gormley: fallout. 2013. litografi.
samme: history. 2013. litografi.
samme: future, future ii, life. 2013. serie med 3 litografier.
samme: site. 2013. litografi.
aka høegh: himmelrejsen. 2012. enebærgrene.
sophia kalkau: black matter no.1-5. 2012. lucia print, 
mdf, glas. fotoserie med 5 værker.
oda knudsen: fyrtårne giver mange signaler. 2013. 
blandteknik.
samme: havets musik. 2013. blandteknik.
samme: tingenes maskerade. 2013. blandteknik.
samme: øjne i bjergene. 2013. blandteknik.
john kørner: family at the beach. 2013. akryl på lærred.
samme: men in front of rising sun. 2013. akryl på lærred.
christian lemmerz: fra serien blutwald. 2013. kalligrafisk 
tegning på papir. 7 værker.
samme: resurrection ii. 2012. kul på papir.
julie nord: boy. 2012. akvarel, tusch og blyant på papir.
samme: siblings. 2012. akvarel, tusch og blyant på papir.
tal r: fog over malia bay. 2011-2013. mixed media. 
10 arbejder .
samme: vesterport. 2013. pigment og harelim på lærred.
henrik saxgren: chimney, iceland. 2004. digital scanning 
fra analogt negativ. lambaprint monteret bag plexiglas.
christian skeel: arnold schönberg. 2012-13. mixed media.
samme: brian eno. 2012-13. mixed media.

samme: clive ellegaard. 2012-13. mixed media.
samme: erwin schrödinger. 2012-13. mixed media.
samme: greens first identity. 2012-13. mixed media.
samme: igor stravinsky. 2012-13. mixed media.
maria thorsen: den blå dug. 2012. olie på træ.
samme: den tomme kasse. 2012. olie på træ.
samme: løgbillede. 2013. olie på træ.
troels Wörsel: uden titel. 2013. akryl på lærred. 4 værker.
kathrine ærtebjerg: de levende og de døde. 2013. akryl, 
spray og olie på lærred.

publikationer — bøger

lars abrahamsen, helle baslund, jens bohr, thøger jensen, 
eske k. mathiesen og knud sørensen (red.): ord til andet. 
sophienholm og kunstcentret silkeborg bad. 2013.

dorte kirkeby andersen, Ida hessellund bojesen, lis clausen 
og eske k. mathiesen (red.): jørgen rømer. grafik. clausens 
kunsthandel. 2013.

lisbeth smedegaard andersen: huset med de mange boliger 
— ny dansk kirkekunst. kristeligt dagblads forlag. 2013.

troels andersen: albert gottschalk 1866 — 1906. 
borgens forlag. 2013.

øjvind andreasen og karen ascani: georg Zoëga — briefe 
und dokumente. 1785 til 1811. bind i-v. det dansk sprog- og 
litteraturselskab. 2013
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hubert van den berg, Irmeli hautamäki, benedikt hjartason, 
torben jelsbak, rikard schönström, Per stounbjerg, tania ørum, 
dorthe aagesen (red.): a cultural history of the avant-garde 
in the nordic countries 1900-1925. københavns universitet, 
institut for kunst- og kulturvidenskab. rodopi. 2013.

margit brehm, anne gregersen, anette johansen (red.):
café dolly: picabia schnabel willumsen. j. f. willumsens 
museum. hatje cantz verlag, ostfildern. 2013.

line hjorth christensen: plakatbevægelsen — en britisk 
designfront i mellemkrigsårene. museum tusculanums 
forlag. 2013.

gilles deleuze: francis bacon. sansningens logik. det kgl. 
danske kunstakademi. billedkunstskolernes forlag. 2013.

carl martin faurby og charlotte sabroe (red.): et snit i tiden. 
samlingspublikation. sorø kunstmuseum. 2013

mirjam gelferjørgensen: influences from japan in danish 
art and design 1870-2010. arkitektens forlag. 2013.

christian gether, stine høholt, andrea rygg karberg, lotte 
korshøj, jens tang kristensen, hanne lundgren nielsen, lotte 
nishanthi Winther: carl-henning pedersen 100 år. arken 
museum for moderne kunst. 2013.

kasper hesselberg og absalon kirkeby (red.): døren er åben 
— tekster af albert mertz. forlaget emancipa(t/ss)ions-
frugten. 2013.

bárdur jákupsson: fjeldvisioner. forlaget atlantia. 2013.

johannes v. jensen og johannes larsen: aarstiderne i-ii. 
johannes larsen museet. 1909. genpubliceret 2013.

Per bak jensen: øjets stemme. gyldendal. 2013.

kirstine bøggild johannesen, anette rathje og hanne 
thomasen (red.): acta hyperborea 13. vessels and variety. 
new aspects of danish research in ancient pottery. 
københavns universitet, saxo-institutet. museum 
tuscalanum forlag. 2013.

henning jørgensen: lisbeth nielsen. boggalleriet, rønde. 
2013.

martin keiding og Peter thule kristensen (red.): gottlieb 
bindesbøll. danmarks første moderne arkitekt. det kgl. 
danske kunstakademi. arkitektens forlag. 2013. 

anders kirkegaard, Peter laugesen, eske k. mathiesen og lise 
Pennington (red.): mogens gissel. forlaget skippershoved. 
2013.

kira kofoed: kasper heiberg. maler, billedhugger og pioner 
på stedets betingelser. 1928 — 1984. forlaget vandkunsten. 
2013. 

bente lange, marianne Pade og lene Waage Petersen: san 
cataldo — et adeligt nonnekloster på amalfikysten. 
institutionen san cataldo. billedkunstskolernes forlag. 2013.

lise manniche: obelisker i rom. aarhus universitetsforlag. 
2013.

eske k. mathiesen: der ligger et hus i skoven. billedlotteri 
med digte af eske k. mathiesen og træsnit af jens bohr. 
johannes larsen museet. 2013.

jiro mochizuki: portrætter af danske kunstnere på livsvarig 
ydelse. photographic portraits. forlaget vandkunsten. 2013.

kasper monrad: dansk guldalder. lyset, landskabet og 
hverdagslivet. gyldendal. 2013.

jens Peter munk: jørgen roed. ungdomsarbejder. syddansk 
universitetsforlag. 2013.

vibeke andersson møller: danske kunstnertapeter 1930-1965. 
nationalmuseet. forlaget rhodos. 2013.

nationalmuseet: tilsynsrådet for danmarks kirker: støtte 
til den fortsatte udarbejdelse og udgivelse af værket 
”danmarks kirker” for året 2013 og 2014.

steen neergaard: ”eensom er jeg, dog ei ene!”. niels 
ravnkildes dagbøger 1880-84, bind 2. books on demand. 
2013
samme: ”... mit sidste ord vilde blive: hils grieg!”. niels 
ravnkildes dagbøger 1885-90, bind 3. books on demand. 
2013

helge nielsen: roskildebispens byggeri. kirker, klostre og 
borge på sjælland-møn mellem ca. 1250 og 1550. bogværket. 
2013.

teresa nielsen og annemette villumsen (red.): susette holten 
født skovgaard: den glemte søster. skovgaard museet. 2013.

mogens nykjær: det sixtinske kapel. en verdenshistorie i 
rom. gyldendal. 2013.

anne højer Petersen og dagmar Warming (red.): som det 
blå. fuglsang kunstmuseum, ribe kunstmuseum. 2013.

jesper rasmussen: another sense of place. space poetry. 
2013.

mikkel amby saugman (red.): et besøg hos giacometti 
20-5-1948 i 23 fotografier af richard winther. galleri tom 
christoffersen. eks-skolens trykkeri aps. 2013.

anne lie stokbro (red.): efter surrealismen. surreelle 
tendenser i dansk kunst efter 1960. kunstbygningen i vrå. 
hrymfaxe. 2013.

jacob thage (red.): jorn <<< picasso. myter & møder. 
museum jorn. 2013.

mikael Wivel (red.): slagmaleri. stevns i hjørring. niels larsen 
stevns videnscenter. vendsyssel kunstmuseum og køs, 
museum for kunst i det offentlige rum. 2013.

mikael Wivel: kunsten i kirken. strandberg publishing. 2013.

torben Zenth (red.): ny dansk kunst 13. kopenhagen art 
institute & shooting gallery press. 2013.
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publikationer — tidsskrifter

selskabet for arkitekturhistorie
architectura 35. arkitektens forlag. 2013.

aarhus universitet 
klassiske studier, Institut for kultur og samfund
troels myrup kristensen: making and breaking the gods. 
christian responses to pagan sculpture in late antiquity, 
som bind 12 i serien aarhus studies in mediterranean 
antiquity. aarhus university press. 2013. 

studierejser

else marie bukdahl
deltagelse i the international congress of aesthetics i 
krakow.

else marie bukdahl
deltagelse i konferencen “mindful body in the arts of 
eating”, florida atlantic university, boca raton.

andreas gursky:
katar. 2012
Inkjetprint
foto: louisiana
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charlotte christensen
rejse til skt. petersborg i forbindelse med studier af vigilius 
eriksens arbejder i rusland til udstillingskatalog på det 
nationalhistoriske museum på frederiksborg 2013.

det danske Institut i athen
støtte til ophold for kunstnere og videnskabsmænd i 2013 
og 2014.

det fynske kunstakademi
støtte til elevernes studierejser 2013.

det jyske kunstakademi
støtte til elevernes studierejser i 2013.

det kgl. danske kunstakademi
støtte til elevernes studierejser i 2013.

karsten fledelius og anne hedeager krag
deltagelse i interkongresmøde i athen september 2013.

christian foghmar
forskningsrejse til los angeles i forbindelse med udstilling 
af albert mertz på sigfrids gallery.

mirjam gelferjørgensen
deltagelse i symposium ved wiens universitet i anledning 
af 200-året for theophilus hansens fødsel.

mirjam gelferjørgensen
deltagelse i seminaret ”nordisk japanisme” i oslo.

lennart gottlieb
to rejser i forbindelse med forskning i edvard weie til hhv. 
bornholm og christiansø samt til freiburg im breisgau, 
tyskland.

niels hannestad
deltagelse i xvi international conference of christian 
archaeology i rom, september 2013.

anne hedeager krag
deltagelse i det internationale tekstilforskningscenter 
cietas generalforsamling og kongres i lyon september 
2013.

lone mertz
rejse og ophold i forbindelse med udstilling af albert mertz 
i los angeles.

mette moltesen
studierejse til münchen og erlangen for at studere arkæo-
logen paul arndts (1865 — 1937) arkiv og efterladte samling.

mikael bøgh rasmussen
deltagelse i konferencen culture of politics or cultural 
politics: ambassadors as cultural actors in the ottoman-
european relations i istanbul juni 2013.

marianne saabye
studieophold i paris.

ny carlsberg glyptotek

driftstilskud 1/1 -31/12 2013.

varmesystem og genopretning af gulv i vinterhave 
og studiesamling.

udgifter til organisationsundersøgelse og 
virksomhedskonsulent.

publikationsstøtte til jette christiansens bind til 
katalogserien: etrurien ii-iii/etruria ii-iii.

paul gauguin: ”sejlskib i måneskin”, 1878. olie på lærred. 

andre fundatsmæssige formål

carl jacobsens museumsmandslegat 2013: 
museumsmandslegat i anledning af brygger carl jacobsens 
fødselsdag 2. marts uddelt til: 
museumsdirektør anne-birgitte fonsmark og 
museumsdirektør charlotte sabroe.

ny carlsbergfondets rejselegat 2013: rejselegater i anledning 
af brygger carl jacobsens fødselsdag 2. marts uddelt til: 
billedkunstneren john kørner, dr.phil. henrik wivel og 
billedkunstneren jesper christiansen.

jj film aps
støtte til filmisk kunstnerportræt af martin erik andersen.

kunsthøjskolen på ærø
støtte til sommerudstillingen i søby 2014.

Ph.d.stipendier: medfinansiering af ph.d.-stipendier til 
fuglsang kunstmuseum, horsens kunstmuseum, den 
hirschsprungske samling og ribe kunstmuseum

stoense kirke
støtte til sommerkoncerterne i stoense kirke 2013.

biskoppen over viborg stift, viborg kommune
projektet viborg vejene. etableringen af foreningen 
jyllands løver, hvis formål er at identificere og synliggøre 
granitkunst i det nørrejyske område, samt forberede et 
attraktions-, forsknings- og formidlingscenter for romansk 
kunst i viborg kommune. 

julie nord
boy. 2012
akvarel, tusch og blyant på papir
foto: v1 gallery
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ny carlsbergfondet / resultatopgørelse og balance 2013.
hele årsrapporten kan ses på carlsbergfondets hjemmeside
www.carlsbergfondet.dk

cvr-nr. 54 06 54 18

resultatopgørelse for året 1.  januar — 31.  december 2013
              
      2013 2012
       1.000 kr. 1.000 kr.
omkostninger
personaleomkostninger   -3.997 –3.541
andre eksterne omkostninger   -3.126 –2.822
drift af ejendomme, netto   19 -1.137
      
resultat før finansielle poster   -7.104 –7.500

finansielle poster
finansielle poster, netto   94.546 93.986

Årets resultat før skat   87.442 86.486
skat af årets resultat   0 0

Årets resultat    87.442 86.486 

resultatdisponering
årets resultat    87.442 86.486
bevillinger     -101.400 –54.513

årets resultat til fundatsmæssige henlæggelser   -13.958 31.973

der henlægges således:
grundfonden, fundatsmæssig henlæggelse   9.018 8.492
kursgevinster og -tab af bundne værdipapirer   -2.744 1.256
skattemæssige kursgevinster, der anvendes til uddeling i 2013   480 451
      6.754 10.199
reservefond 1978    -20.712 21.774

      -13.958 31.973
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balance pr. 31.  december 2013    
              
      2013 2012
       1.000 kr. 1.000 kr.
aktIver     
bundne aktiver     
grunde og bygninger   7.766 7.873 
installationer    4 5
værdipapirer    423.258 439.789

bundne aktiver i alt    431.028 447.667

disponible aktiver     
grunde og bygninger   2.412 2.421
installationer    24 26
værdipapirer    49.466 29.834
andre tilgodehavender   3.692 3.912
periodeafgrænsningsposter   339 417
likvide beholdninger   7.835 17.179

disponible aktiver i alt   63.768 53.789

aktIver I alt    494.796 501.456

PassIver      
egenkapital      
bunden egenkapital     
grundfondet (heraf grundkapital 130 mio. kr.)   371.615 364.862
fundatsmæssig reserve   13.104 13.104 

bunden egenkapital i alt   384.719 377.966

fri egenkapital     
reservefond 1978    67.451 88.162

egenkapital i alt    452.170 466.128

langfristede gældsforpligtelser     
prioritetsgæld    141 177

kortfristede gældsforpligtelser
kortfristet del af lang gæld   37 43
forudbetalt husleje og deposita   385 373
ikke udbetalte bevillinger   40.900 32.913
anden gæld    1.163 1.822
  
kortfristede gældsforpligtelser i alt   42.485 35.151

gældsforpligtelser i alt   42.626 35.328

PassIver I alt    494.796 501.456
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ølgæren kendes helt tilbage fra middelalderen, men 
det er først i nyere tid, at videnskaben har fået styr 
på en kontrolleret og succesfuld anvendelse af gær. 
forskere fra carlsberg laboratorium har spillet en 
central rolle heri, og gør i disse år nye landvindinger 
inden for gærforskning og udvikling af nye gær-
stammer. vi er kun ved begyn delsen til en 
revolution i anvendelse af gær.

lagergær:
slægtskab,
genom-
forskning
og evolution

20
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ennesket har gennem tiden brugt 
gæringsprocesser til fremstilling af 
drikke- og fødevarer, fx til dannelse 
af aroma og smag, ofte samtidig med 

forøget holdbarhed.
fødevarer såsom yoghurt, sauerkraut og surdej 

fermenteres af bakterier som leuconostoc og lac-
tobacillus. derimod fremstilles produkter som brød, 
øl og vin ved brug af gærsvampen saccharomyces. 
denne er en sæksporesvamp, hvis formering sker 
ved knopskydning. slægtens latinske navn betyder 
sukkersvamp og henviser dermed til organismens 
særlige evne til at vokse godt i stærkt sukkerholdige 
omgivelser. under disse omstændigheder kan gæ-
ren omdanne det meste af sukkeret til kuldioxid 
(co2) og alkohol (ethanol), der samtidig kan hæmme 
vækst af konkurrerende mikroorganismer.

under brygning af øl omdannes maltens stivel-
se til sukker i en proces kaldet mæskning, hvorefter 
gæren tilsættes og under fermenteringsprocessen 

omdanner maltsukkeret til co2 og ethanol. i dag er 
den mest benyttede ølgær en artshybrid mellem s. 
cerevisiae og en anden saccharomyces-art. de før-
ste renkulturer af gær blev etableret omkring 1880 
af professor emil christian hansen ved carlsberg 
laboratorium, og få år senere blev de anvendt i in-
dustriel produktion af øl.

der findes forskellige øltyper, herunder ale, 
hvedeøl og pilsner/lagerøl. til produktion af ale- og 
hvedeøl anvendes forskellige stammer af s. cerevi-
siae, mens lagergær benyttes ved brygning af tra-
ditionel pilsnerøl. ale er blevet produceret siden 
middelalderen, mens lagerøl menes udviklet i det 
15. århundrede i bayern. det blev en populær drik i 
det 19. århundrede og udgør i dag langt den største 
del af verdens ølproduktion.

carlsbergs historie
j. c. jacobsen introducerede lagergæren på carls-
berg. han fik den af sin respekterede mentor, ga-

m

figur 1
emil chr. hansen og hans 
tegning af celler af S. cerevisiae 
og S. apitulatus.

Den første brygning med gæren blev en succes, 
og J. C. Jacobsen stillede derefter gæren gratis 

til rådighed for bryggere over hele verden.
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briel sedlmayr, der på det tidspunkt var leder af 
spaten-bryggerierne i münchen. den oprindelige 
gær blev benyttet på carlsberg indtil 1883. for at 
holde trit med den øgede efterspørgsel på carls-
berg-øl blev j. c. jacobsen tvunget til gradvist at 
bryde med den gamle tradition gående ud på ikke 
at producere øl i sommermånederne. i 1870’erne ud-
viklede professor carl von linde en kølemaskine, 
som først blev installeret på spaten-bryggeriet og 
senere, i 1877, også på heineken-bryggeriet i hol-
land. et år derefter købte carlsberg den første kø-
lemaskine. med dette tekniske fremskridt kunne 
pilsnerøl nu produceres hele året, endda i sommer-
månederne mellem juni og september. det skete dog 
stadig om sommeren, at et bryg pludselig blev udrik-
keligt. i dag ved vi, at det skyldtes øllets indehold af 
eddikesyre-, mælkesyre-, smørsyre- og slimdan-
nende bakterier. det blev hurtigt klart, at øllet i som-
mermånederne ofte var forurenet med vildgær, der 
sandsynligvis voksede på modne kirsebær, pærer 
og bær i bryggeriets omkringliggende haver. 

som nævnt resulterede forureningen i en dårlig 
ølkvalitet, hvorfor j. c. jacobsen fandt, at der var et 
behov for videnskabelige metoder til at efterforske 
årsagerne til problemet. professor emil chr. han-
sen, som var leder af fysiologisk afdeling i carlsberg 
laboratorium på dette tidspunkt, opdagede ved mi-
kroskopianalyser, at gæren var sammensat af flere 
væksttyper. nogle voksede uhæmmet, andre kunne 
kontrolleres. han kaldte dem henholdsvis vildgær 
og kulturgær. i 1883 lykkedes det ham at udvikle en 

metode, hvormed kulturgæren kunne rendyrkes. 
fermentering med én gærstamme blev således et 
vigtigt redskab i produktionen af den gode øl (figur 
1). til rendyrkning af gær fremstillede han en for-
tyndingsrække og begyndte med små gæringspro-
cesser, ud fra enkelte gærkolonier. på denne måde 
isolerede han rene gærkulturer og fandt en stamme, 
der var i stand til at producere carlsberg-øl af høj 
kvalitet. en af disse rendyrkede kulturgær-linier, 
unterhefe no. 1, blev navngivet saccharomyces 
carlsbergensis. den første brygning med gæren blev 
en succes, og j. c. jacobsen stillede derefter gæren 
gratis til rådighed for bryggere over hele verden. på 
grund af dens fremragende egenskaber er gæren 
blevet anvendt som produktionsstamme til specielt 
lagerøl siden 1883. dengang, som nu, kan bryggere 
og bryggerier derfor takke carlsberg og emil chr. 
hansen for et revolutionerende forskningsresultat.

lagergærens fysiologi
lagergæren adskiller sig væsentligt fra ale- eller vin-
gær. lagergær bruges normalt til undergæring, ale-
gær til overgæring. en markant forskel mellem gær-
typerne består i, at gærcellerne enten former flager, 
der bundfælder i gæringstanken (undergær) eller fly-
der på overfladen i gæringstanken (overgær). lager-
gær kan ikke vokse ved temperaturer over 37 °c (fi-
gur 2), i modsætning til overgær som s. cerevisiae. 
desuden er lagergær også mere sensitiv overfor høje 
saltkoncentrationer, men vokser væsentligt bedre 
og hurtigere end s. cerevisiae ved lave temperatu-

figur 2
lagergærplader i 
laboratoriet og gærens 
vækst på petriskåle.

Med udvikling af nye 
sekventeringsteknologier,

den såkaldte ’next-generation 
sequencing’, blev det muligt 

at få millioner af dna-
sekvenser bestemt til en 

relativ lav pris.
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rer. sandsynligvis er de forskellige gærstammers 
egenskaber et resultat af forskellige gæringsbetin-
gelser, hvorunder de blev udvalgt. for eksempel pro-
ducerede j. c. jacobsens lagerøl ved lav temperatur, 
omkring 5° c, mens det for ale-øl var mellem 18 og 
24° c. denne kunstige udvælgelse og dyrkning re-
sulterede i de nuværende kulturgærstammer.

lagergær er artshybrider
gærsvampen s. cerevisiae tilhører klassen saccha-
romycetes. i et fylogenetisk træ findes nærtbeslæg-
tede arter tættere grupperet end fjernt beslægtede 
(figur 3). nærtbeslægtede arter kan danne hybrider 
både i naturen og i laboratoriet. de har ofte særlige 
egenskaber, som adskiller dem fra de parentale or-
ganismer. et eksempel fra dyrenes verden er mul-
dyret, som er en krydsning mellem en hest og et 
æsel. den siges at være stærk som en hest og udhol-
dende som et æsel. men sådanne hybrider er ofte 
sterile og kan ikke få afkom. lagergær er også en 
artshybrid, hvor den ene parentalorganisme er 
s. cerevisiae. den anden var indtil fornylig ukendt, 
men blev i 2011 fundet i patagonien i argentina. 
gærsvampen blev navngivet saccharomyces 
eubayanus (figur 4).

ligesom andre gærsvampe formeres lagergær 
ved ukønnet knopskydning, men dog kan der meget 
sjældent forekomme kønnet formering af disse 
stammer. lagergær-hybrider er ofte sterile og kan 
næsten ikke producere levedygtige sporer, og derfor 
ikke særlig succesfulde i naturen. derimod er spo-
rer af stor betydning i forskning, mutagenese og i 
forbindelse med selektion af nye stammer (figur 5).

figur 3
et fylogenetisk træ med 
alle kendte Saccharomyces
arter og hybrider.

figur 4
lagergæren er resultatet 
af en krydsning af en diploid 
s. cerevisiae gær og en 
diploid s. eubayanus gær.
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lagergærens genetik
gæren saccharomyces cerevisiae er en af de bedst 
undersøgte levende organismer. dens genetik blev 
beskrevet i midten af 1930’erne af professor øjvind 
winge ved carlsberg laboratorium. han dokumen-
terede dens kønnede formering og påviste gyldig-
heden af gregor mendels love for denne organisme. 
saccharomyces cerevisiae har en forholdsvis lille 
arvemasse: dens genom består af 16 kromosomer, 
hvert gennemsnitligt med lidt under 1 mio. basepar. 
i 1996 blev den samlede genomsekvens offentlig-
gjort, hvorved gæren blev den første eukaryote or-
ganisme med bestemt dna-sekvens.

som følge af at gæren er encellet og let vokser 
på enkle substrater, blev der efterhånden isoleret 
og karakteriseret mange mutanter. da den kønnede 
formering desuden er simpel, benyttes den bl.a. som 
en afgørende indgangsvinkel til cellebiologiske stu-
dier. i 1978 blev det muligt at ændre gærens arvelige 
egenskaber ved genetisk transformation, og det vi-
ste sig snart, at denne teknik også kunne bruges til 
udskiftning af gener; et hvilket som helst af gærens 
gener kan ombyttes med en vilkårligt ændret ud-
gave, når blot ændringen ikke leder til manglende 
levedygtighed. i dag anvender carlsberg-bryggeri-
erne kun traditionelle forædlingsteknikker til frem-
bringelse af nye gærstammer. 

lagergærens hybrid-egenskaber har været 
genstand for forskning i årtier. især gruppen ledet 
af professor morten kielland-brandt har på carls-
berg laboratorium undersøgt eksistensen af aleller 
af enkelte gener i lagergær, der nedstammer fra de 
to ovenfor nævnte forældrestammer. med udviklin-
gen af nye teknologier blev det muligt at sekventere 
flere og flere gener. endelig blev det første komplet-
te genom af lagergæren weihenstephan publiceret 
i 2009. denne stamme er en tetraploid hybrid med 
diploide genomer fra hhv. s. cerevisiae og s. eubaya-
nus, dvs. den har fire kopier af hvert enkelt kromo-
som. 

med udvikling af nye sekventeringsteknologier, 
såkaldt ’next-generation sequencing’, blev det mu-
ligt at få millioner af dna-sekvenser bestemt til en 
relativ lav pris. i 2011 støttede carlsbergfondet et 
stort forskningsprojekt vedrørende sekventering af 
gærsvampen s. carlsbergensis. to parallelle strate-
gier blev anvendt: i samarbejde med bjarne maurer 
fra carlsberg museet, blev gærceller isoleret fra se-
dimentet i en original flaske øl aftappet i 1880 (figur 
6). til sammenligning blev emil chr. hansens origi-
nale s. carlsbergensis, unterhefe no. 1 — deponeret 
som cbs1513 i 1947 — indsamlet fra en gærbank og 
opformeret i laboratoriet.

forsøg for at isolere levende celler resulterede 
i to stammer, der kunne identificeres ved hjælp af 

figur 5
gærens livscyklus.

figur 6
den originale flaske fra 
carlsberg museum med 
den originale øl og rigelig 
mængde sediment med 
et stort antal af celler.
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molekylære analyser. de to stammer blev identifi-
ceret som s. carlsbergensis og sporobolomyces ro-
seus — sidstnævnte er en rød gær, der ofte findes 
som urenhed i gærtanken.

dernæst blev genomet af s. carlsbergensis se-
kventeret, og de forskellige genomfragmenter sam-
let til et komplet kromosomkort. ved sammenlig-
ning af dette med et tilsvarende for s. cerevisiae 
kunne det bekræftes, at s. carlsbergensis også er 
en artshybrid. tilsyneladende mangler s. carlsber-
gensis nogle kromosomer, der findes hos s. cerevi-
siae. åbenbart blev de tabt som følge af evolutio-
nære mekanismer eller måske under selve selektio-
nen af stammen (figur 7).

ved hjælp af bioinformatik og nye teknologier 
til cellesortering kunne det nøjagtige kopiantal af 
hvert kromosom bestemmes. overraskende nok er 
s. carlsbergensis triploid, mens weihenstephan-gæ-
ren blev bestemt som værende en tetraploid stam-
me. derfor var det vigtigt at belyse slægtskabet mel-
lem de to stammer. 

oprindelsen af lagerøl kan spores tilbage til 
münchen. en teori kunne være, at lagergæren er et 
resultat af kontinuerlig selektion, hvor fortsat pro-
pagering under helt specielle forhold i en ølgærings-
tank har betinget dens unikke karakteristika. efter 
publikation af emil chr. hansens metoder til isole-
ring af kulturgær blev disse standardmæssigt brugt 
af bryggerier verden over, så med andre ord kan det 
spekuleres, at evolutionen af lagergæren stoppede. 
rene kulturer blev derefter opretholdt og brugt ef-
ter behov. 

sammenlignes genomer af gærstammerne 
s. carlsbergensis og weihenstephan, kan fælles ka-

rakteristika og funktioner identificeres, herunder 
tre fælles kromosomale omstruktureringer, som 
må have eksisteret hos en fælles forfader. hermed 
kan det konkluderes, at weihenstephan stort set 
har modtaget begge parentalgenomer, mens 
s. carlsbergensis har mistet kromosomdele speci-
fikke for s. cerevisiae. denne hypotese understøt-
tes af en analyse af en anden undergær, som blev 
isoleret af emil chr. hansen. stammen kaldte han 
unterhefe no. 2, eller s. monacensis. unterhefe no. 
2 har samme kromosomale omstrukturering, som 
blev fundet i s. carlsbergensis, men ikke i weihen-
stephan-gæren.

ved hjælp af genomforskning kan flere interes-
sante detaljer i udviklingshistorien af lagergær un-
dersøges, og ikke mindst kan en sammenhæng af-
dækkes mellem type i lagergær, så som s. carlsber-
gensis, og type ii lagergær, som weihenstephan. 
samtidig kan denne viden bidrage til fremtidig gær-
forskning, forædling og til generel brygningsviden-
skab.

moderne gærforædling 
i mange år har mennesket brugt gær til at fremstil-
le øl, og mange har sideløbende hermed eksperi-
menteret med genetiske ændringer i gæren i et for-
søg på at forbedre slutproduktet. ved enhver form 
for forædling er forbedringer introduceret ved f.eks. 
krydsninger mellem forskellige gærstammer, hvor 
kun de bedste linier passerer det ’genetiske nøgle-
hul’. igennem de seneste 30 år har den gradvise æn-
dring af gærens genetiske sammensætning medført 
forbedringer af øllets smag og friskhed. i dag an-
vender carlsberg group research det nyeste auto-

figur 7
genomkort af 
S. carlsbergensis.

Gær er ikke længere en 
simpelingrediens til 

fremstilling af øl, brød og 
vin, men er nu en avanceret 

biologisk ’fabrik’.
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matiserede udstyr sammen med den naturlige for-
ædlingsproces til udvikling af nye, moderne gær-
stammer, som kan anvendes til produktion af 
spændende øl og fermenterede drikkevarer. udvik-
lingen har desuden hævet den samlede produktivi-
tet og udbyttet i bryggeriindustrien.

siden 1996, hvor gærens genom blev sekvente-
ret for første gang, er der sket meget store frem-
skridt i udviklingen af nye gærstammer, bl.a. ved 
brug af ’metabolic engineering’ kombineret med 
målrettet evolution. gær er ikke længere en simpel 
ingrediens til fremstilling af øl, brød og vin, men er 
nu en avanceret biologisk ’fabrik’, der kan produ-
cere alt lige fra livsvigtige medikamenter og enzy-
mer til et væld af værdifulde ingredienser, bioetha-
nol og biomaterialer. denne eksplosion af nye pro-
dukter er nært forbundet med bioteknologi-indu-
striens fremdrift.

i en platform, som kan benyttes til produktion af 
tusinder eller millioner af mikrobiologiske stammer 
til bio-afledte applikationer og biprodukter.

gennem denne videnskabelige og teknologiske 
fremgang har størstedelen af biotek- og medicinal-
virksomheder fuldt adopteret processerne til udvik-
ling af genetisk modificerede organismer (gmo). 
ikke desto mindre er der føde- og drikkevareprodu-
center, som har besluttet ikke at udnytte genetisk 
modifikation i en kommerciel sammenhæng, men 
til gengæld udnytter klassisk mikrobiologiske selek-
tions- og forædlingsteknikker i en moderne højtek-
nologisk, ”’high-through put’-opsætning”. carlsberg 
group research udnytter i fuld udstrækning denne 
forædlingsplatform til udvikling af nye bryggerigær-
stammer. teknologierne videreudvikles og optime-
res kontinuerligt i overensstemmelse med gærfor-
ædlingstraditionerne.

en klassisk og traditionel gærforædlingsteknik 
er udnyttelsen af gærmutanter i forædlingspro-
grammet. mutanter er afkom, der genetisk er næ-
sten identiske med deres forældre. mutanter kan 
opstå spontant, men deres forekomst kan mangfol-
diggøres ved eksponering af gærceller til f.eks. sol-
lys, uv eller visse kemiske stoffer. en enkelt muta-
tion i et gen kan lede til en dramatisk forbedring af 
for eksempel smags- eller aromastabilitet i øl. uhel-
digvis har størstedelen af de mutationer, som bliver 
introduceret i gærens genom ødelæggende indfly-
delse på gæren — og dermed også på slutproduktet. 
som følge af lagergær-genomets omkring 20-25.000 
gener er det vanskeligt og meget arbejdskrævende 
at finde en eftersøgt ændring blandt mange tusinde 
gærlinier. derfor er der et behov for store mutant-
samlinger, også kaldet mutantbiblioteker, indehol-
dende flere hundrede tusinde organismer med 
unikke mutationer. på baggrund af det tidskræven-
de og besværlige arbejde, som sådanne screenings-
processer kræver, er højteknologisk udstyr til hurtig 
screening af bibliotekerne af stor værdi for carls-
berg.

robotteknologi til identifikation 
af nye unikke bryggerigær-stammer
i dag anvendes en automatiseret koloni-opsamlen-
de robot til identifikation og rendyrkning af enkelte 
gærkolonier fra de komplekse kulturer (figur 8). de 
udvalgte kolonier bliver herefter overført automa-
tisk til selektionsplader, som indeholder specifikke 
komponenter i vækstmediet. ved hjælp af en række 
automatiserede processer kan unikke, forbedrede 
mutanter identificeres. 

denne opsætning blev først testet på mutant-
biblioteker af lagergær for at finde nye mutanter 
med modificeret svovl-stofskifte — for dermed at 

det mest revolutionerende er næppe set endnu. da-
gens industrielle gærstammer er forædlingsresul-
tatet efter relativt få modifikationer — dvs. at be-
gyndelsen på den nye tidsalder med ’metabolsk mo-
difikation’ og ’syntetisk biologi’ først lige er begyndt. 
disse nye teknologier rummer store muligheder 
med enorm indflydelse på vore omgivelser, i takt 
med at vi bevæger os fremad mod en forbedret bæ-
redygtig produktion med potentiale til at transfor-
mere økonomien.

på baggrund af den bioteknologiske sektors be-
hov, er et bredt udvalg af videnskabeligt udstyr un-
der konstant udvikling. til dags dato har meget ef-
fektive og fleksible robotplatforme og automatise-
rede robotter til overførsel af små mængder af 
væsker gjort det muligt at udvikle hurtige og billige 
systemer til screening og testning af tusindvis af 
gærstammer på en gang. sideløbende har den mar-
kante efterspørgsel på dna-sekvensbestemmelse 
drevet udviklingen af teknologier til genom- og mas-
sesekventering. disse er i dag fuldt integrerede dele 

figur 8
billede af koloniopsamlende 
robot fra molecular devices. 
robotten kan anvende store 
medieplader (25 cm x 25 cm) 
til screening til erstatning for 
standard petriskåle (9 cm 
i diameter).
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minimere smagen af sulfit i øl. øl produceret med 
lagergær har generelt en mindre frugtagtig smag 
end øl brygget med alegær. samtidig producerer la-
gergær flere svovlforbindelser, såsom hydrogensul-
fid (afsmag af rådne æg) og forskellige thioler (af-
smag af løg, kål og kogte grøntsager). disse forbin-
delser bliver dannet ved kemiske reaktioner under 
den primære fermentering. heldigvis bliver disse 
forbindelser markant reduceret, næsten elimineret, 
gennem brygprocessen, og svovlforbindelserne bli-
ver gradvist nedbrudt af gæren. for at reducere lag-
ringstiden for øl kan gener, der er involveret i gæ-
rens svovlstofskifte ændres således, at der dannes 
meget mindre svovlafsmag — samtidig med en kom-
bination af forbedret kvalitet og forstærket smags-
opfattelse af den færdige øl. 

hydrogensulfid (h2s) bliver dannet som en in-
termediær metabolit i svovl-syntesevejen, når gær 
syntetiserer aminosyrerne cystein og methionin. 
denne syntesevej er gennemanalyseret hos s. cere-
visiae, i modsætning til lagergær, på grund af dens 
hybrid-karakter. heldigvis er de to gærstammers 
gener og enzymer mere end 80 % homologe, hvilket 
muliggjorde sådanne studier i lagergær. 

carlsbergs store gærsamling blev screenet og 
testet for dannelse af h2s. dernæst blev lagergær-
mutanter dannet ved hjælp af uv-eksponering og 
dyrket på specielle vækstmedie plader. i et typisk 

eksperiment blev cirka 100.000 mutanter opsamlet 
på blot tre dage. de enkelte gærmutanter blev 
screenet på et specielt selektionsmedie for at skel-
ne mutanter med høj og lav produktion af h2s. en 
af komponenterne i selektionsmediet og h2s reage-
rer med hinanden og danner et brunligt, nærmest 
sort bundfald– dvs. jo mørkere kolonifarve, desto 
højere dannelse af h2s. denne selektionsprocedure 
muliggjorde en hurtig og præcis identifikation af 
lovende mutanter (figur 9). flere potentielle mutan-
ter, med lysere farve end parental stammen, kunne 
isoleres efter få dages vækst, og derefter testes i et 
mikro-fermenteringssystem. her kan temperatur- 
og oxygenniveauer kontrolleres meget præcist; sy-
stemet har en kapacitet på 400 screeninger på blot 
to-til-tre dage. en lille mængde fermenteret urt blev 
brugt til automatisk registrering af gærens egen-
skaber. den hurtigst-fermenterende mutantlinie 
kan derefter afprøves i 50-liters gæringsforsøg. 
såfremt yderligere testning for robusthed og 
stabilitet af gærlinien falder succesfuldt ud, vil en 
ny gærstamme dernæst kunne afprøves i stor skala, 
f.eks. på carlsbergs bryggeri i fredericia. hermed 
er en ny, unik og moderne produktiv gærstamme 
udviklet, som vil producere meget mindre h2s, men 
til gængæld har de gode fermenteringsegenskaber, 
som karakteriserer emil chr. hansens saccharo-
myces carlsbergensis-gær.

figur 9
gærmutanter og gærkontrol
stammer dyrket på biggy 
selections medium. kontrol 
gærstammer har en mørk 
farve på grund af højt niveau 
af hydrogensulfid i gæren, 
hvorimod lyse kolonier 
producerer lave niveauer 
af hydrogensulfid.
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regnskab 1.  januar — 31.  december 2013 i hovedtal

Indtægter:      2013 2012
i 1.000 kr.      

carlsbergfondet    15.000 14.000
carlsbergfondet ekstraordinær bevilling   1.291 247
carlsbergfondet regulering vedr. tidligere år   1.498 674
eu forskningsprogrammer   1.783 2.382  
øvrige indtægter    746 709
       20.318 18.012

anvendt til udstyr    0 0
carlsberg a/s1    4.109 6.023
       24.427 24.035

omkostninger:

gager      17.693 17.691
laboratoriematerialer og prøver m.m.   3.801 2.996
anskaffelser og vedligehold m.m.   1.552 1.584
konferencer, projekter, nuclease arb. og møder m.m.   71 385
rejser og repræsentation   695 723
ph.d-afgift     120 130 
personaleomkostninger (gæster m.m.)   218 179 
øvrige omkostninger    277 347
       24.427 24.035

omkostninger fordelt på afdelinger:

carlsberg laboratorium — fælles   1.251 1.231
carlsberg laboratorium   23.176 22.804
       24.427 24.035

1 hertil kommer indirekte omkostninger på skønsmæssigt 
 12,3 mio. kr. i 2013 og 15,1 mio. kr. for 2012.
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Af
thomas lyngby

museumsInsPektør, 

det natIonalhIstorIske 

museum PÅ frederIksborg

danmark 
og Zarernes 
rusland
det nationalhistoriske museum har haft rusland på programmet i det forløbne år. 
russiske kunstnere var inviteret til at deltage i forårets portrætkonkurrence 
sammen med de nordiske, og efterårets store særudstilling havde titlen danmark 
og Zarernes rusland 1600-1900. udstillingen tog afsæt i et samarbejde med russiske 
museer, der har stået på i flere år.



det nationalhistoriske museum på frederiksborg årsskrift 2014

året 2013 har stået i ruslands tegn på det national-
historiske museum. i foråret var russiske kunstnere 
inviteret med i den fjerde udgave af brygger j.c. ja-
cobsens portrætpris sammen med de vanlige nor-
diske. de 437 russiske værker, der blev indsendt til 
konkurrencen, skabte basis for en separat udstilling 
på galleriet erarta i sankt petersborg. den russiske 
kunstner anastasia kuznetsova-ruf vandt 2. prisen 
i den samlede konkurrence. hendes værk ”tabula 
rasa” kunne sammen med et udvalg af de nordiske 
og russiske bidrag opleves på museets udstilling 
portræt nu!, der ledsagede konkurrencen. udstil-
lingen gav de besøgende mulighed for selv at se og 
sammenligne tendenser i dagens russiske og nordi-
ske portrætkunst.

efterårets store udstilling danmark og Zarernes 
rusland 1600-1900 var frugten af et flerårigt dansk-
russisk museumssamarbejde. siden 2009 har det 
nationalhistoriske museum opbygget kontakter til 
russiske museer i sankt petersborg og museerne i 
moskvas kreml. på besøg har vi lært hinandens 
samlinger bedre at kende, og i 2010 blev der afholdt 

et symposium på carlsberg akademi, hvor muse-
umsfolk, universitetsansatte og andre forskere mød-
tes og drøftede nogle af de mange vigtige områder, 
hvor dansk og russisk historie er vævet sammen; for 
det viser sig hurtigt, at bare en almindelig fremstil-
ling af danmarkshistorien ikke kan gives uden at 
inddrage den store genbo på den anden side af 
østersøen. vore nationer har udvekslet mennesker, 
varer og ideer; vi har ofte været i alliance, men også 
enkelte gange stået på randen af konflikt. de russi-
ske zarer og de danske konger har flere gang lagt 
planer for ægteskaber, der skulle binde dynastierne 
sammen — og bestræbelserne kronedes endeligt 
med held i 1866, da christian ixs datter, dagmar, 
blev viet til den russiske tronfølger aleksander (iii).

hvordan nationerne vekselvirker og spejler sig 
i hinanden, fremgår også af det nationalhistoriske 
museums samlinger. allerede på brygger jacobsens 
tid var kejserinde katarina den stores portræt en 
del af museets permanente udstilling. hendes pa-
ladsrevolution i 1762 reddede danmark for en øde-
læggende krig med rusland. det var også i hendes 

tabula rasa, udført af den russiske 
kunstner anastasia kuznetsovaruf, 
vandt 2. prisen i brygger j.c. jacob
sens Portrætkonkurrence. I sin fjerde 
udgave var portrætkonkurrencen 
udvidet, så den foruden nordiske 
kunstnere også omfattede russiske. 
foto: kit Weiss

(...) det viser sig hurtigt, at bare en almindelig 
fremstilling af Danmarkshistorien ikke kan gives 

uden at inddrage den store genbo på den 
anden side af Østersøen.
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regeringstid, at christian vii og den russiske tron-
følger, paul, der tillige var hertug af gottorp, fik gen-
nemført det mageskifte, der bragte de gottorpske 
dele af hertugdømmerne slesvig og holsten under 
den danske konge.

museets samlinger fortæller således ikke kun 
dansk historie i snæver forstand, men eksempelvis 
også dansk-russisk historie. til vores særudstilling 
fik vi mulighed for at supplere med lån af pragtful-
de genstande fra danske, russiske og andre uden-
landske museer. dertil kom lån fra private og ikke 
mindst lån fra kongehuset. sidstnævnte gjorde det 
muligt at folde historien om prinsesse dagmars for-
underlige liv og skæbne ud.

fra museerne i moskvas kreml havde vi lånt 
nogle af de pragtfulde sølvopsatser, som christian 
ivs søn, grev valdemar christian, havde med sig 
som gave, da han i 1643 rejste til rusland. her hå-
bede kongesønnen at kunne ægte zar mikhail ro-
manovs datter, irina. christian iv ønskede en tæt-
tere dansk-russisk alliance i sin rivalisering med 
sverige. da valdemar christian ankom til moskva 
forlangte zaren, at den danske kongesøn skulle 
overgå til den ortodokse tro. det ville valdemar 
christian under ingen omstændigheder høre tale 
om, og ægteskab blev der ikke noget af. den danske 
kongesøn og hans følge blev tilbageholdt i mere end 
et år i moskva og fik først lov til at rejse, da zar mik-
hail var død. bag religionsstriden lå nok også, at 
rusland ikke ønskede at komme i et modsætnings-
forhold til sverige, der mens valdemar christian var 
på vej til rusland, havde invaderet danmark (tor-
stenssonfejden). den danske kongesøns fornemme 
gaver beholdt zaren, men eksempler på christian 

ivs fantastiske sølv, som i 1600-årene blev brugt ved 
store festtafler i kreml, kunne opleves på udstillin-
gen.

fra slottet i eutin havde vi lånt et helfigurspor-
træt af kejser peter den store, som blev udstillet side 
om side med museets eget store portræt af frederik 
iv, udført af benôit le coffre. hermed blev de to 
fyrster bragt sammen, som de var det i levende live, 
hvor de var allierede i store nordiske krig. i 1713 
mødtes de to i den slesvigske by husum, mens de 
sammen bekæmpede den svenske hær i nordtysk-
land og sønderjylland. herunder udvekslede de 
også ordener, så peter den store blev elefantridder. 
siden mødtes de to fyrster to gange i 1716 for at plan-
lægge en fælles invasion af skåne. i sommeren og 
efteråret opholdt peter den store sig mere end tre 
måneder i københavn sammen med 30.000 russi-
ske soldater. det blev dog ved planerne — og peter 
den store og hans hær forlod danmark, uden at den 
store operation blev iværksat. 

på udstillingen kunne man se to paradepor-
trætter af katarina den store og dronning juliane 
marie, udført af den danske maler vigilius eriksen. 
denne kunstner var en af de mange, der blev tiltruk-
ket af mulighederne ved det storslåede russiske kej-
serhof i sankt petersborg, og det var her, han skab-
te portrættet af katarina den store, som i øvrigt blev 
sendt til danmark som gave i 1767. den danske en-
kedronning malede han efter sin tilbagekomst til 
danmark. dette portræt blev sendt til rusland, hvor 
det indgik i et galleri med europæiske fyrster, som 
kejserinden indrettede. der blev ikke kun udvekslet 
portrætter mellem de to lande. to russiske prinser 
og to prinsesser, der var søskende til den i 1741 styr-

dette portræt af katarina den store, 
udført af alexander roslin, købte 
det nationalhistoriske museum på 
enkedronning caroline amalies 
dødsboauktion i 1882. caroline 
amalies ægtefælle, christian vIII, 
var barnebarn af dronning juliane 
marie, der korresponderede med 
den russiske kejserinde. et vigilius 
eriksenportræt af kejserinden, red
det ved frederiksborgs brand i 1859, 
blev også tidligt en del af museets 
samling. af museets katalog fra 
1886 fremgår det, at kejserindens 
portræt var en del af den 
faste udstilling. foto: kit Weiss

Museets samlinger 
fortæller således ikke kun 

dansk historie i snæver 
forstand, men eksempelvis 

også dansk-russisk 
historie.





Pokal udført af hans lambrecht i hamborg. en af de 20 
store og middelstore sølvforgyldte pokaler, som christian 
Ivs søn, valdemar christian, forærede til zar mikhail ved 
sin ankomst til moskva i 1644. den overdådige sølvskat 
talte også konfektskåle og andet fornemt service. 
lånt til udstillingen fra museerne i moskvas kreml

modstående side:

fra udstillingsafsnittet om rusland og danmark under 
store nordiske krig. benôit le coffres portræt af frederik 
Iv (tv) side om side med christian leonhard Wasmuths 
af Peter den store (th). foto: kit Weiss
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tede barnekejser ivan vi, fik fra 1780 til deres død 
en ny tilværelse i horsens. på den måde fik de fri-
ere forhold end i deres russiske fangenskab; juliane 
marie var optaget af deres skæbne, da de fire sø-
skendes far var hendes storebror.

på udstillingen kunne man se genstande med 
relation til hoffet i horsens. der var også udstillet 
nogle af de breve, som katarina den store skrev til 
juliane marie, og som ikke mindst handlede om 
denne sag. fra det statslige museum i Zarskoje selo 
havde vi også lånt bøger fra katarina den stores 
berømte bibliotek, der illustrerede, hvordan kejser-
inden holdt sig orienteret om tidens brændende em-
ner inden for politik, filosofi og videnskab. blandt 
andet kunne man se en af de bøger, som hun op-
købte fra voltaires bibliotek, hvori kejserinden kun-
ne studere den franske filosofs egenhændige noter 
og understregninger. 

 den sidste del af udstillingen beskæftigede sig 
med de dansk-russiske forbindelser i 1800-årene, 
herunder ikke mindst prinsesse dagmars liv og 
skæbne. fra det statslige museum i pavlovsk havde 
vi lånt en af de relativt beskedne kjoler, dagmar 

Næste skridt bliver 
udstillinger hos vore samar-

bejdspartnere i Rusland — den 
første allerede i 2014 ...
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havde med sig fra danmark, da hun rejste til rus-
land, og i de følgende rum kunne man opleve hen-
des forvandling til russisk kejserinde ved det over-
dådige hof i sankt petersborg. denne pragt kunne 
man på udstillingen ikke mindst opleve i riddersa-
len, hvor der var udstillet gallakjoler og -uniformer 
fra den kejserlige garderobe.

udstillingen var den foreløbige kulmination på 
det nationalhistoriske museums samarbejde med 
de russiske museer. man kan også følge resultaterne 
af samarbejdet i forskellige publikationer. sammen 
med udstillingens katalog udgav museet en større 
bog på dansk og russisk med artikler, der behandler 

emner fra den dansk-russiske historie. hovedbidra-
gene fra symposiet i 2010 er tidligere blevet publi-
ceret på engelsk i museets skriftrække med forsk-
ningsbidrag. og samarbejdet fortsætter. næste 
skridt bliver udstillinger hos vore samarbejdspart-
nere i rusland — den første allerede i 2014, hvor det 
nationalhistoriske museum på det statslige muse-
um i pavlovsk ved sankt petersborg præsenterer 
fotografier af den glücksborgske kongefamilies før-
ste slægtled. her kommer man ikke mindst til at se 
billeder af prinsesse dagmar og hendes tid som rus-
sisk kejserinde — hendes familie og liv i det nye 
hjemland og på besøg i det gamle.

I montren en uniformskjole, der har 
tilhørt katarina den store, og som 
blev lånt til udstillingen fra det 
statslige museum i Zarskoje selo. 
det udstillede helfigursportræt er 
udført af vigilius eriksen og fore
stiller enkedronning juliane marie. 
det blev udført med henblik på 
ophængning i katarina den stores 
portrætgalleri i Çeşmepaladset i 
sankt Petersborg. siden blev det 
solgt af den sovjetiske regering og 
tilhører i dag statens museum for 
kunst. foto: kit Weiss

modstående side:

balkjole, der har tilhørt kejserinde 
dagmar (marija fjodorovna). syet 
hos charles Worth, Paris, i 1880
erne. lånt til udstillingen fra det 
statslige museum i Pavlovsk
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transition

i 2013 præsenterede det nationalhistoriske museum et nyt bataljemaleri med 
titlen transition. værket er udført af billedkunstneren mathilde fenger og skildrer 
det danske militærs engagement i afghanistan. missionen har stået på siden 2001, 
og de sidste danske soldater forventes at forlade landet ved udgangen af 2014. 
sidste fase, den såkaldte transition, er indledt — det sikkerhedsmæssige ansvar 
overdrages til de afghanske myndigheder. i de 12 år, operationen har stået på, har 
tusindvis af danskere været udsendt, og 43 af dem har mistet livet som følge af 
krigshandlinger. begivenhederne under de fjerne himmelstrøg har sat deres præg 
på soldaterne og deres pårørende og har fået betydning for, hvordan danskere 
opfatter deres land, og for, hvordan omverdenen ser på danmark. kommende 
generationer vil læse om det danske militærs tilstedeværelse i afghanistan i 
danmarkshistoriske fremstillinger. 

23

mathilde fengers bataljemaleri 
fra den danske afghanistan-mission

Af
mette skougaard

dIrektør,

det natIonalhIstorIske

museum PÅ frederIksborg
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b
ataljemalerier på frederiksborg
billeder af krig udgør en væsentlig del af 
det nationalhistoriske museums dan-
markshistoriske fortælling. malerierne 

afspejler, hvordan man i sam- og eftertid har opfat-
tet krigene og vægtet deres betydning. mange af bil-
lederne er også krigshistoriske kilder. et af museets 
ypperste værker fra karl gustav-krigene er den ne-
derlandske kunstner willum van der veldes tegning 
af slaget i øresund den 29. oktober 1658. van der 
velde var om bord på den hollandske flåde, der sej-
rede i slaget og dermed brød den svenske blokade 
af det belejrede københavn. van der velde havde 
således selv været øjenvidne til et af de afgørende 
øjeblikke i danmarkshistorien.

en stor del af museets bataljebilleder har moti-
ver fra de slesvigske krige, der har betydet så meget 
for danmark og dansk identitet. blandt jørgen son-
nes værker er et maleri, der viser udfaldet fra fre-
dericia den 6. juli 1849. sonne havde fået lov til at 
følge den danske hær og udførte skitser i felten. sol-
dater, der havde deltaget i slaget ved fredericia, 

kunne siden berette, hvordan de havde undret sig 
over den civilklædte kunstner, som færdedes mel-
lem skanserne. ikonisk for nederlaget i 1864 står 
niels simonsens grisaille med soldater, der ad sne-
dækkede veje under stor møje og besvær bjærger 
en kanon ved tilbagetrækningen fra dannevirke. 
billedet formidler stemningen af det tunge, uund-
gåelige nederlag, trods danske soldaters seje udhol-
denhed og mod. 

netop nederlaget i 1864 spillede en afgørende 
rolle, da brygger j.c. jacobsen i 1878 oprettede det 
nationalhistoriske museum på frederiksborg. dan-
mark og danskerne skulle genvinde den tabte selv-
sikkerhed og få mod på fremtiden med bevidsthed 
om egen historie. den lille nations indbyggere skul-
le sikres ballast, så de kunne navigere stabilt i den 
store verden. museets malerier af begivenheder og 
fremtrædende personer havde en umiddelbar ap-
pel til alle — uanset alder og dannelsesmæssig bag-
grund — og har det stadig.

efter 1864 er der bemærkelsesværdigt få batal-
jebilleder: træfningen ved hokkerup i sønderjyl-

Willum van der velde: søslaget 
i øresund 29. oktober 1658. 
den svenske flåde søger at forhin
dre hollændernes undsætning af 
københavn. Pennetegning med 
sorte og grålige toninger i tusch og 
oliefarve. van der velde var om bord 
på den hollandske flåde og således 
øjenvidne til begivenhederne. 
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land den 9. april 1940, et par af modstandsbevægel-
sens sabotageaktioner og så thomas kluges ma-
leri af de danske fn-soldater i bosnien. det hænger 
ikke kun sammen med en kunsthistorisk udvikling, 
hvor historiemaleriet kom i modvind, og modernis-
men var med til at dekonstruere det traditionelle 
realismebegreb — det hænger også sammen med, 
at krig har spillet en mindre fremtrædende rolle i 
danmarkshistorien siden 1864. denne epoke endte 
måske netop med de begivenheder, som sidstnævn-
te maleri af thormas kluge refererer til. 

da syv danske leopard-kampvogne den 29. 
april 1994 kom i hård kamp med bosnisk-serbiske 
stillinger i tuzla, gav det genlyd i danmark og resten 
af verden. træfningen var en tydelig manifestation 
af en ny og mere aktivistisk dansk udenrigspolitisk 
kurs — en kurs, der blev stadig tydeligere i de føl-
gende år. hvor det danske forsvar under den kolde 
krig havde haft til hovedopgave at bevogte det dan-
ske territorium mod angreb fra warszawapagt-lan-
dene på den anden side af østersøen, mente man 

nu, at hovedtruslen mod vores fred og sikkerhed 
stammede fra fjernere himmelstrøg. også tidligere 
havde danmark deltaget i internationale militære 
operationer. men da havde det hovedsageligt hand-
let om at våge over den skrøbelige våbenstilstand 
mellem stridende parter. nu gik man mere aktivt 
ind i operationer for at skabe en fred, der er i over-
ensstemmelse med vore og vore allieredes interes-
ser og værdier. 

for at anskueliggøre denne vigtige nyoriente-
ring af dansk udenrigspolitik og dansk militær har 
museet taget initiativ til skabelsen af tre nye batal-
jemalerier, der samtidig afspejler de forskellige mi-
litære værns indsats — et med hærens rolle i afgha-
nistan 2001-14, et med flyvevåbnets indsats under 
fns luftkampagne for at sikre civilbefolkningen un-
der den libyske borgerkrig i 2011 og et, der skal vise 
flådens medvirken siden 2008 i operationer, som 
skal sikre international søfart ud for afrikas horn 
mod terrorisme og pirateri. det første af disse nye 
bataljemalerier er mathilde fengers transition.

Infanterister, der redder en kanon 
på tilbagetoget fra dannevirke 
5.6. februar 1864. grisaillemaleri 
af niels simonsen 1865.
”morgenen brød langt om længe 
frem, tornysterremmen begyndte at 
smerte, og mange klagede allerede 
over ømbenethed. det skulle dog 
blive endnu værre: sagtere og mere 
slæbende blev marchen. tornystre
ne brændte formelig på skuldrene, 
og fødderne ville ikke holde hele”, 
skrev senere en af de menige delta
gere i tilbagetoget. med dette bille
de har kunstneren haft held til at 
ramme den stemning, som kunne 
bevare mindet om den menige sol
dats udholdenhed og mod under 
nederlaget; treårskrigens tapre 
landsoldat uden triumf og helte
glorie. frem for noget er dette 
stilfærdige maleri blevet stående 
som et ikon over krigen og neder
laget i 1864. foto: ole haupt
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et kort ophold. 
danske fnsoldater på 
fredsbevarende aktion i bosnien. 
malet af thomas kluge 1998 
foto: ole haupt

Da syv danske Leopard-kampvogne den 29. april 1994 
kom i hård kamp med bosnisk-serbiske stillinger i Tuzla, 

gav det genlyd i Danmark og resten af verden.
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mathilde fenger og det nye værk
mathilde fenger rejste i 2010 på eget initiativ med 
danske soldater til afghanistan. med sin pensel skil-
drede hun efterfølgende soldaternes virke — fra pa-
truljering, over oplæring af afghanske politistyrker 
og kontakt med lokalbefolkningen til soldaternes 
fritid. hun har også i sin kunst forholdt sig til et af 
de emner, der er allermest vanskelige for de udsend-
te at håndtere: at skulle tage afsked med sårede og 
faldne kammerater. 

som det er fremgået af ovenstående, er den na-
tionalhistoriske betydning af afghanistan-missio-
nen indlysende, og kort efter årsskiftet 2010-11 tog 
museet kontakt til mathilde fenger. det blev beslut-
tet, at hun skulle udføre et historiemaleri til museet, 
hvilket lod sig realisere takket være tilskud fra en 
række fonde og kredsen mars og merkur. på muse-
ets udstilling krig i kunsten kunne man sommeren 
2012 se et rigt udvalg af mathilde fengers værker 
fra den danske militære indsats i afghanistan. sidst 
på året fik kunstneren atter mulighed for at rejse til 
afghanistan, og oplevelserne på den nye rejse har 
dannet udgangspunkt for værket transition.

for at skildre overdragelsen af ansvaret for den 
afghanske sikkerhed har kunstneren i forgrunden 
af maleriet afbildet en dansk jægersoldat i samtale 
med en afghansk soldat. til venstre ses en transpa-
rent søjle. den markerer et af tvillingetårnene fra 

world trade center i new york, der blev ødelagt ved 
dét terrorangreb den 11. september 2001, som udlø-
ste krigen mod taleban og al-Qaeda i afghanistan. 
den forholdsvis rolige scene afspejler, at krigen 
kæmpes mod en fjende, der ikke er synlig som på 
en traditionel slagmark. men mellem valmuerne i 
forgrunden ses detonatoren på en nedgravet vejsi-
debombe. valmuerne afspejler også et andet pro-
blem i dagens afghanistan — at mange bønder er 
økonomisk afhængige af opiumsproduktion. 

skyggerne fra de danske soldater falder til høj-
re, men de afghanskes skygger faldet til venstre. en 
enkelt person mellem bygningerne i baggrunden til 
venstre kaster skygger i begge retninger. han re-
præsenterer den skjulte fjende, der kæmper for ta-
leban, og kan, hvis han udløser vejsidebomben, for-
vandle roen til kaos.

det er museets håb, at mathilde fengers værk 
fra afghanistan og de to bataljemalerier, der vil 
komme til i 2014, kan blive væsentlige for understøt-
telsen af danskernes historiske bevidsthed. som bil-
leder er de med til at oversætte de komplekse pro-
blemstillinger til noget, der umiddelbart er til at fat-
te. med afsæt i billederne vil museumsgæster med 
alle mulige forskellige baggrunde nu og i fremtiden 
kunne finde anledning til at mindes og diskutere et 
stykke danmarkshistorie, der udspillede sig fjernt 
fra de hjemlige himmelstrøg.

kunstneren mathilde fenger 
på research i afghanistan, oktober 
2012. foto: mette skougaard

mathilde fenger arbejder på 
bataljemaleriet fra afghanistan 
i sit atelier. foto: meW

Den forholdsvis rolige scene afspejler, at krigen 
kæmpes mod en fjende, der ikke er synlig 

som på en traditionel slagmark.
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transition — de danske 
styrker i afghanistan 
malet af mathilde fenger 2012 
foto: meW
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erhvervelser

køb:

den unge griffenfeld oversætter bibelen for kong frederik 
iii. olie på lærred. udført af constantin hansen, 1858, 
62 x 55. inv.nr. a 9619.

poul hansen egede, 1708-1789, biskop. olie på lærred. 
ubekendt kunstner, ca. 1771. 79 x 64,5. inv.nr. a 9620.

christiane amalia thestrup (antageligt), 1744-1795, gift 
med poul hansen egede. olie på lærred. ubekendt kunstner, 
ca. 1771. 78 x 62,5. inv.nr. a 9621.

christian brandt, 1735-1805, kancellipræsident. ubekendt 
kunstner, ca. 1737. olie på lærred. 116 x 86. inv.nr. a 9622.

regin dahl, 1918-2007, forfatter, redaktør. olie på lærred. 
udført af sven havsteen-mikkelsen, 1983. 92 x 73. 
inv.nr. a 9623.

erik nicolaj ritzau, 1839-1903, journalist, stifter af ritzaus 
bureau. olie på lærred. udført af otto bache, 1884. 
66 x 53. inv.nr. a 9624.

preben neergaard, 1920-1990, skuespiller, instruktør. 
olie på lærred. udført af erling steen, 1989. 90 x 67,5. 
inv.nr. a 9625.

soldater i kamp under treårskrigen. olie på lærred. udført 
af o.p. hansen-balling, ca. 1848. 18 x 24. inv.nr. a 9627.

frederik vii og stab under treårskrigen. olie på lærred. ud-
ført af o.p. hansen-balling, 1854. 33 x 40,5. inv.nr. a 9628.

25 bladtegninger udført af roald als. inv.nr. a 9629 -a 9653.

anders fogh rasmussen, f. 1953, statsminister, generalse-
kretær for nato. litografi. udført af peter carlsen, 2006. 
134 x 82. inv.nr. a 9655.

danske kapere erobrer et fjendtligt skib. olie på lærred. 
udført af christian mølsted, 1888. 67 x 110. inv.nr. a 9656.

frederiksborg slot, parti ved møntbroen. olie på lærred. 
udført af karl jensen, 1912. 60 x 65. inv.nr. a 9657.

prospekt af sorgenfri slot. akvarel. udført af johan jacob 
bruun, 1753. 27 x 43. inv.nr. a 9658. 

prospekt af ledreborg. akvarel. udført af johan jacob 
bruun, 1753. 27 x 43. inv.nr. a 9659. 

prospekt af frederiksborg slot. akvarel. udført af johan 
jacob bruun, 1753. 27 x 43. inv.nr. a 9660. 

prospekt af frederiksborg ladegaard. akvarel. udført 
af johan jacob bruun, 1753. 27 x 43. inv.nr. a 9661.

novembermarked i hillerød. olie på lærred. udført af 
hans nikolaj hansen, 1912. 81 x 67. inv.nr. a 9662.

tilbagetoget fra helmand. satirisk tegning. udført 
af roald als, 2013. 24 x 37. inv.nr. a 9663.

frederik Iv inspicerer landmilitsen 
udført af c.W. eckersberg, 183435 
olie på lærred
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casper frederik wegener, 1802-1893, geheimearkivar. 
olie på lærred. udført af frederik vermehren, 1850. 
51,5 x 45. inv.nr. a 9665.

frederiksborg slot. olie på masonit. udført af ole kielberg, 
1961. 18 x 23. inv.nr. a 9666.

frederiksborg slot. olie på lærred. udført af jacob hansen, 
udateret. 39 x 47. inv.nr. a 9667.

carl jacobsen, 1842-1914, brygger, og paula jacobsen, 
1890-1981, carl jacobsens datter. olie på lærred. udført 
af p.s. krøyer, 1908. 185 x 140. inv.nr. a 9668.

frederik iv inspicerer landmilitsen. olie på lærred. udført 
af c.w. eckersberg, 1834-35. 39 x 29. inv.nr. a 9669.

daugløkke. olie på lærred. udført af ole kielberg, 1955. 
19 x 24. inv.nr. a 9670.

john tchicai, 1936-2012, jazzmusiker. olie på lærred. 
udført af birgitte rubæk, 2008. 120 x 90. inv.nr. a 9674.

herman bang, 1857-1912, forfatter. dødsmaske. 
ubekendt kunstner, 1912. 26 x 20. inv.nr. a 9675.

prins carl og prinsesse maud af danmark sejler fra 
københavn til oslo med kongeskibet dannebrog som kong 

haakon vii og dronning maud af norge. olie på lærred. 
udført af vilhelm arnesen, 1905. 42 x 65. inv.nr. a 9676.

sommernat under den grønlandske kyst ca. år 1000. 
olie på lærred. udført af j.e.c. rasmussen, 1875. 105 x 168. 
inv.nr. a 9677.

bistået af klio vækker arveprins frederik den sovende 
fama. olie på lærred. udført af n.a. abildgaard, 1783. 
115 x 95. inv.nr. a 9678.

kong valdemar den store udnævner år 1158 sin ven og 
fosterbror absalon til biskop i roskilde. olie på træ. 
udført af niels anker lund. 45 x 56. inv.nr. a 9679.

kroningsbæger, kejser nikolaj ii, 1896. inv.nr. b 4652.

armstol. har tilhørt christian ix, senempire, ca. 1850. 
inv.nr. b 4656.

10 middagstallerkner. flora danica. udført på den 
kongelige porcelainsfabrik, 1900-tallet. inv.nr. b 4658a-j.

12 suppetallerkner. flora danica. udført på den kongelige 
porcelainsfabrik, 1900-tallet. inv.nr. b 4659a-l.

bonbonniere m. låg. flora danica. udført på den kongelige 
porcelainsfabrik, 1900-tallet. inv.nr. b 4660a-b.

sommernat under den 
grønlandske kyst ca. år 1000
udført af j.e.c. rasmussen, 1875 
olie på lærred

modstående side:

carl jacobsen, 18421914, brygger, 
og Paula jacobsen, 18901981, 
carl jacobsens datter
udført af P.s. krøyer, 1908 
olie på lærred
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kaffestel i 21 dele. flora danica. udført på den kongelige 
porcelainsfabrik, 1900-tallet. inv.nr. b 4661a-u.

armstol. udført for kunstflidslotteriet af heinrich hansen, 
ca. 1860. inv.nr. b 4666.

lars løkke rasmussen, f. 1964, statsminister. fotografi. 
udført af claus peuckert, 2013. 64 x 49,5. inv.nr. f 738. 

christian ix, 1818-1906. håndkoloreret fotografi indsat i 
original messingramme. har tilhørt prinsesse dagmar, 
kejserinde af rusland. ubekendt fotograf, udateret. 18,5 x 14. 
inv.nr. f 739.

den gode vilje. fotografisk serie. udført af henrik saxgren, 
2011. inv.nr. f 740.

gaver:

thorald læssøe, 1816-1878, maler. ubekendt kunstner, 
ca. 1868. olie på lærred. 130 x 92. inv.nr. a 9626.

laurits andersen, 1849-1928, forretningsmand i kina, 
fondsstifter. olie på lærred. udført af e. kobza, 1928. 
80 x 62,5. inv.nr. a 9654.

carl erik soya, 1896-1983, forfatter. akvarel på papir. 
udført af johannes nielsen, 1936. 61,7 x 43,8. inv.nr. a 9671.

john horneman, 1935-2004, direktør i dlh. olie på lærred. 
udført af pia schutzmann, 1988. 98,5 x 75,5. inv.nr. a 9672.

Prins carl og Prinsesse maud af 
danmark sejler fra københavn til 
oslo med kongeskibet dannebrog 
som kong haakon vII og dronning 
maud af norge
udført af vilhelm arnesen, 1905
olie på lærred

modstående side:

carl erik soya, 18961983, forfatter
udført af johannes nielsen, 1936
akvarel på papir
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oscar matthissen, 1861-1957, maler. olie på lærred. 
selvportræt, 1947. 70 x 53. inv.nr. a 9673.

skår af vase, blåglaseret keramik. fundet i slotssøen 
ved dronningeøen, ca. 1700. inv.nr. b 4649. 

smeltet klokkemalm fra frederiksborg slots brand. 1859. 
inv.nr. b 4650. 

væveprøve, gobelin. 1900. udført af kristiane 
konstantin-hansen. inv.nr. b 4651.

damaskdug, ”skovmønster”, grå. udført hos georg jensen 
tegnet af elise konstantin-hansen, ca. 1928-30. 
inv.nr. b 4653.

damaskdug, ”skovmønster”, hvid. udført hos georg jensen 
tegnet af elise konstantin-hansen, ca. 1928-30. 
inv.nr. b 4654.

damaskdug. inv.nr. b 4655.

stemmegaffel m. etui og indlægsseddel. har tilhørt christian 
waagepetersen. udført af instrumentmager h.p. møller. 
inv.nr. b 4657.

lagenkuffert. stammer fra frederiksborg slot. 
inv.nr. b 4662.

servantemøbel med porcelæn. stammer fra frederiksborg 
slot. porcelæn udført på den kongelige porcelainsfabrik, 
1800-tallet. inv.nr. b 4663a-l.

bord. stammer fra frederiksborg slot. 1800-1850. 
inv.nr. b 4664.

bord. stammer fra frederiksborg slot. 1800-1850. 
inv.nr. b 4665.

udført på museets foranledning:

transition — de danske styrker i afghanistan. 
olie på lærred. udført af mathilde fenger, 2013. 190 x 228. 
inv.nr. a 9664.

danske kapere erobrer 
et fjendtligt skib
udført af christian mølsted, 1888
olie på lærred

modstående side:

john tchicai, 19362012, 
jazzmusiker
udført af birgitte rubæk, 2008 
olie på lærred
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resultatopgørelse for året 1.  januar — 31.  december 2013

  2013 2012
   1.000 kr.
Indtægter
rådighedssum fra carlsbergfondet 16.500.000 15.950
særbevilling fra carlsbergfondet 4.007.115 3.050
gaver fra andre fonde 3.440.000 500
entreindtægter 10.281.717 11.192
andre salgsindtægter m.m. 3.353.300 3.221

Indtægter i alt 37.582.132 33.913

omkostninger
personaleomkostninger:
lønninger og pensioner 15.230.466 14.626
andre omkostninger til social sikring 262.823 251
  15.493.289 14.877

andre eksterne omkostninger 11.986.473 13.929
forbrug af særbevillinger, carlsbergfondet 4.007.115 3.050
forbrug af særbevillinger, andre fonde 3.440.000 500
 
omkostninger i alt 34.926.877 32.356

resultat før renter 2.655.255 1.557
renteindtægter 43.215
renteomkostninger 221 42.994 22

Årets resultat 2.698.249 1.579

der fordeles således:

henlæggelse til ombygning af ny samling 1.500.000
henlæggelse til udstilling for prins henrik 150.000
henlæggelse til bob dylan udstilling 350.000
henlæggelse til ekstra aktiviteter vedr. bataljemalerierne 500.000
ikke henlagt andel af årets resultat 198.249 1.579

Årets resultat 2.698.249 1.579

cvr-nr. 12 93 51 10
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balance pr. 31.  december 2013

     2013 2012
      1.000 kr.
aktIver
anlægsaktiver
finansielle anlægsaktiver
værdipapirer   65.614  72

anlægsaktiver i alt    65.614 72

omsætningsaktiver
varebeholdninger
handelsvarer   610.024 688

tilgodehavender
tilgodehavende hos carlsbergfondet  67.823 0
andre tilgodehavender  1.841.289 246
forudbetalte omkostninger  73.370 0
periodeafgrænsningsposter   0 0

tilgodehavender i alt   1.982.482 246
 
likvide beholdninger   14.806.548 9.975

omsætningsaktiver i alt  17.399.054 10.909

aktIver I alt   17.464.668 10.980

PassIver
egenkapital
kapital, primo   5.447.698 3.869
ikke henlagt andel af årets resultat  198.249 1.579
henlagt til særlige formål af årets resultat  2.500.000 0

egenkapital ultimo    8.145.947 5.448

gældsforpligtelser

kortfristede gældsforpligtelser
bevilling til særlige projekter, forudbetalt  4.516.837 1.124
leverandører af varer og tjenesteydelser  2.406.057 1.771
skyldige omkostninger  1.070.038 1.205
anden gæld   1.210.858 1.317
deposita     114.931 115

gældsforpligtelser i alt   9.318.721 5.532

PassIver I alt   17.464.668 10.980
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Af
peter moe rasmussen

underdIrektør,

tuborgfondet

tuborgfondets formål er at bidrage til udvikling og gennemførelse af samfunds-
gavnlige aktiviteter, samt at yde støtte til dansk erhvervsliv. den brede formåls-
formulering har løbende skabt nye muligheder for fondet, og har gjort det i stand 
til at støtte alt fra foreningsliv til større forskningsprojekter. i 2013 modtog tuborg-
fondet 2322 ansøgninger og uddelte blandt disse 655 bevillinger. tuborgfondets 
underfond, tuborgs grønne fond, er aktiv hvert andet år. fondet støtter almenvel-
gørende aktiviteter i danmark med bevillinger på op til 15.000 kr. i 2012 modtog 
tuborgs grønne fond 964 ansøgninger, som førte til 264 bevillinger. 
tuborgfondet udgiver hvert år årsskriftet ”samfundshjælperen”, der i tekst 
og billeder viser fondets alsidighed. se www.tuborgfondet.dk

25

tuborg-
fondet
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eksempler på tuborgfondets aktiviteter 2013

houens odde internationale spejdercenter (1) har 
fået bevilliget 43.184 kr. til indkøb af 10 kildemoes 
cykler med sidetasker til brug ved intern transport 
i spejdercentret.

centret, der ejes af kfum-spejderne i dan-
mark, strækker sig over et område, der er mere end 
2,5 km langt. cyklerne skal dels fremme grøn trans-
port, dels gøre det muligt for de 107 frivillige ledere 
på centret, at transportere materialer og komme 
rundt mellem aktiviteterne på centret. i centerlejr-
ugerne består staben af 15-20 frivillige ledere. der 
er på centret omkring 25.000 overnatninger årligt. 

skillsdenmark (2) er det årlige danmarksmester-
skab for de tekniske erhvervsuddannelser. det blev 
afholdt for fjerde gang i januar 2014 i ålborg. 
tuborgfondet har bevilliget 498.700 kr. til udvikling 
af en app samt trykning af plakater og postkort. 
app´en, der afløser det trykte program, er målrettet 
unge på 15 -16 år, som via deres smartphone har ad-
gang til en lang række af nyttige informationer i 
app-universet. for at gøre opmærksom på app’ens 
eksistens, blev der fremstillet postkort og plakater, 
som blev sendt ud til grundskolerne. som et yderli-
gere supplement til app’en, blev der trykt et over-
sigtskort med de deltagende fag, dagens program 
og andre informationer. disse tre aktiviteter skulle 

tilsammen give de unge en mere tidsvarende ople-
velse af besøget i ålborg. 

det overordnede mål med mesterskaberne er 
at eksponere erhvervsuddannelserne på en positiv 
måde, således at vi kan få bremset den faldende til-
melding til erhvervsskolerne. hvis ikke, vil danmark 
om få år stå og mangle faglig arbejdskraft til skade 
for hele samfundet.

odden gymnastik- og idrætsforening (3) har fået 
bevilliget 30.000 kr. til anskaffelse af en air track 
pro springbane. foreningen, der har eksisteret siden 
1931, har 320 medlemmer. aktiviteterne drives ude-
lukkende af frivillige, som ud over de ugentlige fri-
tidstilbud også står for større arrangementer som 
f.eks. idrætsdage, fodboldstævner og en årlig faste-
lavnsfest.

aarhus slackline (4) (balancesport) har fået bevil-
liget 10.000 kr. til anskaffelse af nyt udstyr i form af 
forskellige slacklines samt materialer til opbygning 
af et nyt slackline-område i parken ”landskab mel-
lem huse” i aarhus. aarhus slackline er en nystartet 
forening under dgi, som søger at udbrede kendska-
bet til at gå på line. foreningen har fundet et om-
råde, hvor det er forsvarligt og lovligt at sætte line 
op. oprindeligt var det amerikanske klatrere som 
fandt på at bruge ”linedansen” som balancetræ-
ning. sporten er nu udbredt i hele europa.

1 2

3 4
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Af
philipp schröder

Ph.d., Professor

InstItut for økonomI

– the tuborg research 

centre for globalIsatIon 

and fIrms, aarhus

unIversItet

produktivitet, mennesker og netværk. det er de tre hovedingredienser i en 
dansk eksportsucces. resultaterne stammer fra forskningsprojektet made 
in denmark 2050 udført af en gruppe forskere ved aarhus universitet. 
tuborgfondet støttede det succesfulde projekt med knapt seks millioner 
kroner fra 2008 til 2013. lederen af projektet, professor philipp schröder, 
har været godt tilfreds med samarbejdet med tuborgfondet, som han 
kalder den frække dreng i klassen af forskningssponsorer, der tør stille 
alle de svære spørgsmål.

opskriften 
på eksport-
succes

26
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r danmark en succesfuld handelsnation? 
med en import og eksport, der tilsammen 
udgør mere end 100 procent af bruttona-
tionalproduktet, burde svaret være et 

klart ja. men ifølge den internationale gruppe af for-
skere ved aarhus universitet, som jeg både leder og 
er aktiv forsker i, er svaret ikke helt så entydigt. 

tilbage i 2007 dokumenterede vi blandt andet, 
at det primært er de bredeste skuldre blandt virk-
somhederne, der bærer læsset. blot 10 procent af de 
danske eksportvirksomheder stod dengang for 
90 procent af den danske eksportindtjening, lød vo-

res konklusion (forholdet er stort set det samme i 
dag). sammen med en række af vores andre resul-
tater blev den ny viden publiceret i nogle af de stør-
ste videnskabelige tidsskrifter indenfor den globale 
økonomiske forskning. 

heldigvis var det ikke kun indenfor videnska-
ben, at vores resultater gav genklang. i december 
2008 bevilligede tuborgfondet 5,8 mio. kroner til 
vores gruppe. projektet blev kaldt made in denmark 
2050. vores mål var at finde ud af, hvad der præcist 
adskiller vinderne fra taberne på eksportmarke-
derne. 

e

Det er de få brede skuldre, 
der bærer læsset.

to år: eksportforskningen har 
blandt andet vist, at hvis en 
eksportchef ikke har formået at 
styrke virksomhedens eksport
indenfor to år, så sker det med 
stor sandsynlighed aldrig.
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efter fire års intens forskning afleverede vi i maj 
2013 den afsluttende rapport for projektet. på en vi-
denskabelig skala lød status på 3 ph.d-afhand-
 linger og 60 unikke forskningsbidrag — hovedsage-
ligt i form af artikler, der blandt andet er udkommet 
i nogle af verdens førende videnskabelige økonomi-
ske tidsskrifter som american economic review og 
european economic review.

derudover har de erhvervsrettede medier så-
som børsen sat resultaterne ind i en aktuel kontekst 
gennem en forskningsnær nyhedsdækning. der har 
været en løbende dialog mellem os forskere og fx 
eksportrådet, det tidligere handels- og investe-
ringsministerium, regionerne og di. personligt har 
jeg desuden haft glæden af at blive udnævnt til 
medlem af eksportkanonudvalget og produktivi-
tetskommissionen, og jeg deltog også i udenrigsmi-
nisteriets refleksionsgruppe for ambassadestruk-
turen. 

produktivitet, mennesker og netværk
den første ingrediens i vores opskrift på eksport-
succes er produktivitet. resultaterne viser sort på 
hvidt, at eksportaktive virksomheder er betydeligt 
mere produktive end virksomheder, der ikke eks-
porterer. også selvom der er tale om to virksomhe-
der indenfor den samme branche, og som produce-
rer nærmest identiske varer. 

når vi skræller et par lag af de umiddelbart helt 
ens virksomheder, viser der sig nemlig følgende af-
gørende mønstre, som forklarer forskellen i produk-
tiviteten: virksomheder, der eksporterer, er mere 
forsknings- og innovationsaktive. virksomheder, 
der eksporterer, bruger deres netværk bedre. virk-
somheder, der eksporterer, lærer gennem konkur-
renter og ved konstant at være udsat for nye krav. 
og sidst, men ikke mindst, er de også bedre besat 
på medarbejderfronten. 

hvad angår menneskene, det vil sige virksom-
hedens ansatte, kan vi for det første se, at topledel-
sen i virksomheder med en høj eksportevne i særlig 
grad består af ledere, der er rekrutteret fra andre 
succesfulde eksportvirksomheder. derudover viser 
vores forskning også, at den internationale erfaring 
hos centrale medarbejdere er størst i de virksom-
heder med den bedste eksportevne. og endelig har 
vi også vist, at udenlandsk arbejdskraft øger virk-
somheders eksport. det skyldes, at udlændingene 
besidder en stor mængde specifik viden om deres 
hjemmemarked, som konkurrenter skal betale dyrt 
for. det vil sige, at udenlandsk arbejdskraft rent fak-
tisk har potentialet til at udgøre en konkurrencefor-
del for danske virksomheder. 

vores resultater om netværk viser bl.a. en gan-
ske markant salgsfremgang for de virksomheder, 

der deltager i branchenetværk. hvis virksomheder 
deltager i fælles eksportfremstød gennem deres 
branchenetværk, kan de få adgang til markeder, 
som ellers ville have været lukket for dem. her kan 
vi meget præcist se i vores data, at det skyldes, at 
de er ”konkolleger” — de er konkurrenter, men alli-
gevel kolleger. eksempelvis vækker medlemsvirk-
somhederne større tillid hos potentielle kunder, når 
de deltager på internationale handelsmesser som 
én stor organisation, end hvis de kommer alene. 
derudover deler de også viden om dyre handelsbar-
rierer gennem branchenetværket, og det kan gøre 
virksomhedernes opstart på et marked hurtigere, 
sikrere og mere økonomisk fordelagtigt. 

faktisk er selv de virksomheder, som vi anser 
for giganter herhjemme, ret små på de internatio-
nale markeder, derfor har vi nu en stærk formod-
ning om, at netværk og eksportfremmetiltag fra po-
litisk side har stor betydning for denmarks fortsat-
te opkobling til omverdenen. 

den frække dreng i klassen 
nogle bevillingsgivere stiller en pose penge ved pro-
jektstart og har derefter ikke ret megen kontakt 
med forskerne, før bevillingsperioden er ved at 
være udløbet, og den afsluttende rapport skal afle-
veres. sådan er tuborgfondet ikke. som forsknings-
sponsor er de klart den frække dreng i klassen, der 
tør stille alle de svære og nærgående spørgsmål. 

de nedsatte fx en følgegruppe, som jeg mødtes 
med hvert halve år i hele bevillingsperioden for at 
gennemgå og evaluere forskergruppens performan-
ce og resultater. selvom jeg har været på hårdt ar-
bejde hver gang, så har følgegruppens mange 
spørgsmål også været gavnligt for vores evne og lyst 
til at innovere. de har fået os til at satse lidt mere 
og tage chancen med de risikable delprojekter. der-
for er min konklusion også, at det er godt at have en 
sponsor, der involverer sig. 

men hvordan har forskningsfriheden det i et så 
tæt samarbejde med en bevillingsgiver? den har på 
ingen måde lidt overlast — tværtimod. samarbejdet 
med tuborgfondet har kun tegnet de overordnede 
rammer for vores projekt som helhed. herudover 
har vi haft fuld handlefrihed til fx at starte nye en-
keltprojekter op og lægge dem i graven igen, hvis 
ikke de kaster nok af sig. 

vi har ikke været bundet af at skulle realisere 
forskning, som er beskrevet i en ansøgning, der må-
ske er 2-3 år gammel. tværtimod, så har tuborg-
fondets følgegruppe altid forventet, at vi afsøger 
blindgyder og bliver klogere undervejs i projektet. 
derfor vil jeg påstå, at vi har større frihed hos en 
privat fond som tuborgfondet end hos mange af de 
traditionelle bevillingsgivere.

Virksomheder, 
der eksporterer, er mere 

forsknings- og inno-
vationsaktive.

Philipp schröder præsenterer ny 
forskning: mere end 2000 virk
somhedsledere har haft adgang 
til forskernes opskrift på en eksport
succes. det er sket gennem en lang 
række af foredrag og et stærkt 
samarbejde med bl.a. eksport
foreningen. au foto/
søren kjeldgaard
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stærke data 
 
centerets forskningsresultater er unikke på verdensplan. det skyldes bl.a., at 
få andre lande har så omfattende data om den totale mængde af virksomheder.
 
samarbejdet fortsætter i nyt centre
 
I 2012 bevilligede tuborgfondet nye 15 millioner kroner til eksportforskerne fra aarhus 
universitet til at skabe et samlet forskningscenter: tuborg research centre for globali
sation and firms. aarhus universitet lagde 15 millioner kroner oven i, så det totale 
budget for centeret er på 30 mio. kroner. tuborg research centre fortsætter traditio
nerne for forskning og formidling fra projektet: made In denmark 2050. centret 
beskæftiger sig bl.a. med: hvad kendetegner de danske virksomheder, der er bedst til 
at operere i de globale værdikæder, med serviceeksport og out sourcing? hvilke politiske 
rammebetingelser er gavnlige for erhvervslivets internationalisering? og hvordan på
virker moderne internationaliseringsmønstre dansk økonomi? centret er en del af 
school of business and social sciences, der er en bred business school med et inter
nationalt fokus. schoolen består både af institutter, der repræsenterer den traditionelle 
business schools fagligheder, og samfundsvidenskabelige institutter inden for psykologi, 
jura, statskundskab og kommunikation.

danmarks opkobling til de globale 
markeder afhænger af en begræn
set gruppe topeksportører. forsk
ning kan afkode, hvad disse virk
somheder har gjort for at få succes.
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