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Forord
Når man betragter 2015, danner der sig en spændende mosaik af bevillinger og projekter,  
som hver især sætter billeder og ord på den forskel, vi ønsker at gøre i vores samfund  
gennem støtten til almennyttige formål. 

Det er et stort privilegium at kunne arbejde for at gøre en forskel. Af særlige projekter i 
2015 er det fx værd at nævne åbningen af Villum Research Station ved ’Station Nord’ i 
Nordøstgrønland. Denne forsøgsstation skal skabe rammerne omkring vigtig klimarela-
teret forskning i et af verdens mest uberørte og utilgængelige områder. Og på det human-
videnskabelige og kulturelle område har vi etableret en satsning på museer med målet om at 
styrke forskning og formidling på landets museer i samarbejde med universiteterne. Under 
den paraply er fem specifikke projekter kommet til i 2015. På det nære område er det oplagt 
at fremhæve de mange projekter, vi støtter indenfor området for aktive ældre. Bogudgivelser, 
faciliteter til sociale aktiviteter – og i 2015 for eksempel også projektet ’Aktiv af natur – støtte 
til særligt aktive ældre indenfor friluftsliv og natur’, der er et partnerskab med Friluftsrådet. 

Eksemplerne i dette årsskrift er kun få ud af mange projekter, der er blevet muliggjort af de  
829 mio. kr., som fondene tilsammen har bevilget i 2015. En fuldstændig liste over bevil-
lingerne kan nu findes på fondenes opdaterede website, hvor det er muligt at få overblik og 
mere information via en online bevillingsliste. Med den nye ansøgningsportal er det tillige 
blevet mere smidigt at søge om fondsmidler.

I tillæg til projekterne, vi støtter, uddeler fondene fundatsbestemt også et antal priser og 
personlige legater – en måde, hvorpå man kan markere og hylde særlige indsatser. I 2015 
blev det gjort med uddelingen af Bygningskomponentprisen til arkitekt Claus Dyre, 
opfinderen af Unidrain, samt tildelingen af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk 
og Naturvidenskabelig Forskning til professor Mikkel Thorup fra Datalogisk Institut på 
Københavns Universitet.  

Økonomi

Udbyttet fra VKR Gruppen udgør hovedbidraget til fondenes uddelinger. Og i 2015 mulig-
gjorde det bevillinger på 608 mio. kr. fra VILLUM FONDEN og 221 mio. kr. fra VELUX 
FONDEN.  

Historisk set har forvaltningen af fondenes formue været rettet alene mod at sikre det lang-
sigtede afkast. Denne målsætning er blevet udvidet med et ønske om, at placeringerne i 
stigende grad understøtter fondenes formål og bidrager til, at de virksomheder, der inve steres i, 
udvikler sig i en mere bæredygtig retning. 
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Bestyrelser

Begge fonde har i 2015 oplevet væsentlige ændringer i bestyrelsernes sammensætning på grund 
af fundatsbestemmelserne om, at bestyrelsesmedlemmer højst må sidde i ti år. I VILLUM 
FONDEN forlod Kristian Stubkjær og Bodil Nyboe Andersen bestyrelsen, samtidig med at 
Anja Boisen og Eva Zeuthen Bentsen indtrådte. Jens V. Kann-Rasmussen blev valgt som ny 
bestyrelsesformand.

I VELUX FONDEN udtrådte Marianne Zibrandtsen af bestyrelsen, og Marie-Louise Bech 
Nosch kom til. Minik Thorleif Rosing blev ny næstformand. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de tidligere bestyrelsesmedlemmer i begge fonde for 
deres indsats.

 
Jubilæum i firmagruppen

Vores stifter, Villum Kann Rasmussen, grundlagde i 1941 VKR Gruppen, og dette 75-årsjubi-
læum vil fondene fejre på forskellig vis i løbet af 2016 – første gang ved uddelingen af Villum 
Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning, hvor der for at festlig-
holde jubilæumsåret uddeles en ekstra legatportion. 

Tak

Igen i år har udvalgte bevillingsmodtagere ydet et stort, spændende og yderst læseværdigt bidrag 
til årsskriftet med beretninger om den almennyttige effekt af deres projekter. 

Også vores bestyrelsesmedlemmer, arbejdsgrupper, sagkyndige og medarbejdere skal anerkendes 
for deres store indsats igennem året. Og naturligvis skal der lyde en stor tak til de mange 
ansøgere, som vi har en løbende og aktiv dialog med. Sidst, men ikke mindst, vil vi frem-
hæve medarbejderne og ledelsen i VKR Gruppen og dens bagvedliggende selskaber – for det 
er gennem deres arbejde, at fundamentet for fondene, det almennyttige virke og evnen til at 
kunne gøre en forskel bliver skabt. Tak!

Jens V. Kann-Rasmussen
Formand for VILLUM FONDEN

Hans Kann Rasmussen
Formand for VELUX FONDEN
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Bagom fondene
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VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forsk-
ning, miljø, sociale og kulturelle projekter i ind- og udland. I 2015 uddelte VILLUM 
FONDEN 608 mio. kr. og VELUX FONDEN 221 mio. kr. til almennyttige formål.

Begge fonde er stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af VELUX og andre fir-
maer i VKR Gruppen, der alle har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø 
ind i menneskers hverdag.

Stifteren

Civilingeniør og opfinder Villum Kann Rasmussen (1909-1993) grundlagde i 1941 
VKR Gruppen. Han udviklede det moderne ovenlysvindue, som åbnede en ny verden af 
arkitektoniske muligheder for at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menne-
skers hverdag.

For at sikre virksomhedens langsigtede overlevelse stiftede han i 1971 først VILLUM 
FONDEN ved at overdrage alle sine B-aktier til den nystiftede fond. I 1981 stiftede han 
VELUX FONDEN gennem en kontant donation.

Forretningen

VKR Holding A/S (moderselskabet for VKR Gruppen) ejer i dag virksomheder indenfor 
fire forretningsområder:

 · Ovenlysvinduer og skylights
 · Facadevinduer
 · Termisk solenergi
 · Ventilation og indeklima.

VKR Gruppen har ca. 13.500 medarbejdere i mere end 40 lande og havde i 2014 en 
nettoomsætning på 16,4 mia. kr.



545
bevillinger

1.618
ansøgninger

uddelt

2015 NØGLETAL

829 mio. kr.



Fondenes bestyrelser

Bestyrelserne i både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er sammensat efter ret-
ningslinjerne i fundatserne. Ifølge fundatserne skal bestyrelsesmedlemmer være ’myndige, 
uberygtede, vederhæftige og modne personer’. I VILLUM FONDEN skal mindst fire af 
de seks bestyrelsesmedlemmer tillige være forretningskyndige. For VELUX FONDEN 
gælder, at ’såvel forretningsøkonomisk som kulturel pædagogisk indsigt’ også altid skal 
være repræsenteret i bestyrelsen. Begge fondes fundatser forudsætter desuden, at bestyr-
elsen også omfatter en efterkommer af stifteren.

Fondenes uddelingsområder

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter en række almennyttige formål. Disse 
omfatter forskning, miljø, sociale og kulturelle projekter i ind- og udland og fordeler sig 
som illustreret i nedenstående figur.
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Hvor kommer midlerne til uddelingerne fra? 

Udbyttet fra VKR Gruppen udgør hovedbidraget til fondenes uddelinger. Selskaberne i 
VKR Gruppen udvikler, fremstiller og markedsfører VELUX ovenlysvinduer, facadevin-
duer og andre bygningskomponenter. VKR Gruppens ca. 13.500 globale medarbejdere 
yder dagligt en indsats for at sikre, at forretningen løbende udvikler sig og skaber sam-
fundsværdi. Dette sker dels gennem virksomhedens produkter, dels gennem den del 
af overskuddet, der via fondene bliver uddelt til almennyttige projekter og aktiviteter i 
Danmark og i udlandet. 

Fondene er almennyttige 

VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding A/S (moderselskabet for VKR 
Gruppen), mens VELUX FONDEN ikke har ejerandele i firmaet. Begge fonde er almen-
nyttige. VILLUM FONDEN har ikke bestemmende indflydelse i VKR Holding og er 
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derfor ikke en erhvervsdrivende fond. VILLUM FONDEN har til gengæld et fundatsbe-
stemt og væsentligt medejeransvar overfor VKR Gruppen og dens medarbejdere. 

VILLUM FONDEN skal især medvirke til, at VKR Holding A/S har en bestyrelse, der 
effektivt leder og kontrollerer selskabet med sigte på levedygtighed og opretholdelse som 
mønsterfirma. 

Et system af checks-and-balances mellem de tre hovedaktionærer medvirker til at sikre den 
fornødne stabilitet og balance i aktionærkredsens beslutninger og giver dermed optimale 
ejerforhold til gavn for VKR Gruppen. Som hovedaktionær ejer VILLUM FONDEN 
knap 90 % af aktiekapitalen i VKR Holding A/S i form af aktier med begrænset 
stemmeret. Ejerskabet og indflydelsen deler fonden med stifterens sønner, Lars Kann-
Rasmussen og Hans Kann Rasmussen, der begge er A-aktionærer med udvidet stemmeret. 

VILLUM FONDENs ansvar for VKR Gruppen kommer også til udtryk i fundatsens 
bestemmelse om, at fonden kan give støtte til nuværende eller tidligere medarbejdere. 
Dette hensyn sker gennem Medarbejderfonden for VKR Gruppen. Medarbejderfonden 
finansierer sine uddelinger ved afkastet fra indskudskapital fra VILLUM FONDEN og 
VKR Holding A/S.

Fondenes skattepligt

Fonde bliver som udgangspunkt beskattet efter præcis samme regler, som gælder for aktie-
selskaber. Men hvis fonde vælger at foretage uddelinger til almennyttige formål, kan disse 
uddelinger fratrækkes efter følgende skatteregler: Hvis en fond uddeler mindst 80 % af 
sine skattepligtige indtægter til samfundsmæssige fælles formål, der ikke tjener til økono-
misk at berige enkeltpersoner eller selskaber, skal en fond ikke samtidig betale skat af de 
pågældende indtægter. De resterende 20 % af de skattepligtige indtægter kan så reinve-
steres i fondens formue for at sikre realværdien også af fondens fremtidige muligheder for 
at bidrage til de samfundsmæssige fælles formål.

De private fonde kan således vælge mellem at bidrage til det samfundsmæssige fællesskab 
enten ved at uddele mindst 80 % af deres skattepligtige indtægter til almennyttige formål 
eller ved at betale skat og dermed lade stat og kommuner om at ’uddele’ til fællesskabet.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har begge valgt at uddele mere end 80 % af 
deres skattepligtige indtægter til almennyttige formål.
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Bomærket viser en skrå glasflade gennemtrængt af tre rette linjer, der 
symboliserer det ubrudte lys' indtrængen gennem en tagflade. Stifteren fik 
det tegnet i 1941 for 25 kr., og det indgik i hans allerførste firmalogo med 
firmanavnet V. Kann Rasmussen & Co. I dag indgår bomærket i fondenes 

visuelle identitet og symboliserer den tætte relation til VKR Gruppen.

Fælles værdigrundlag

De to fonde er hverken fundatsmæssigt eller i praksis styret af forretningsmæssige hensyn 
i deres almennyttige arbejde. Udover den fælles oprindelse deler både VKR Gruppen og 
fondene et fælles værdigrundlag baseret på stifteren Villum Kann Rasmussens mønster-
virksomhedsmålsætning. En målsætning, som handler om at agere mønsterværdigt overfor 
medarbejdere, kunder, fondsansøgere, leverandører, samarbejdspartnere og samfundet  
som helhed.
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VILLUM FONDEN

Stiftet i 1971 
Bevilgede 608 mio. kr. i 2015

Fonden støtter teknisk og naturvidenskabelig 
forskning, miljømæssige, sociale og kulturelle 

formål i ind- og udland. Fonden uddeler desuden 
Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og 

Naturvidenskabelig Forskning.

VELUX STIFTUNG, SCHWEIZ

Stiftet i 1980 
Bevilgede 29,4 mio. kr. i 2015

Fonden støtter forskning indenfor 
sund aldring, dagslys og mennesker, 
dagslys og natur, dagslysteknologi samt 
øjenforskning. De støttede projekter skal 
dels kunne adressere problemstillinger 
indenfor videnskab eller i samfundet, og 
dels kunne bidrage til løsninger af disse 
problemstillinger.

V. KANN RASMUSSEN  
FOUNDATION, USA

Stiftet i 1991 
Bevilgede 42 mio. kr. i 2015

Fonden har som primært formål at støtte 
miljømæssige projekter indenfor biodiversitet, klima 

og bæredygtig produktion og forbrug. Fonden 
fokuserer geografisk på projekter i USA og mindre 

internationale initiativer. Fonden yder desuden støtte 
til sociale formål i Greenwood, South Carolina, hvor 

VELUX har produktions- og salgsselskaber.

MEDARBEJDERFOND 
FOR VKR GRUPPEN

Stiftet i 1991  
Bevilgede 7,3 mio. kr. i 2015

Fonden yder støtte til VKR Gruppens 
medarbejdere indenfor forskellige områder, 
først og fremmest til:

 – Medarbejdere og deres nærmeste familie,  
der har været udsat for en ulykkelig hændelse

 – Medarbejdernes børns uddannelse
 – Almennyttige formål i geografisk nærhed af  

VKR Gruppens selskaber.

1981

1971

1991

VELUX FONDEN

Stiftet i 1981 
Bevilgede 221 mio. kr. i 2015

Fonden støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og 
miljømæssige formål for at fremme et vidensbaseret, 

oplyst, rummeligt, inkluderende og bæredygtigt 
samfund. Fondens prioriterede områder er aktive ældre, 

øjen- og aldringsforskning. Fonden uddeler desuden 
Dagslysprisen sammen med VILLUM FONDEN.

1980

Historisk tidslinje
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Peter Landrock (f. 1948)

Valgår: 2008 \ Titel: Direktør, professor, cand.scient., ph.d.

Andre bestyrelser o.l.: Cryptomathic A/S og koncernforbundne 
selskaber (formand), den tekniske bestyrelse for Turing 

Gateway to Mathematics, Cambridge University

Bjarne Gråbæk Thomsen 
(f. 1946)

Valgår: 2009 \ Titel: Konsulent, 
fhv. koncerndirektør

Andre bestyrelser o.l.:  
Danmarks Industrimuseum,  

Medarbejderfond for VKR Gruppen

Astrid Kann-Rasmussen (f. 1974), 
familiens observatør i henhold til 
fundatsen

Valgår: 2012 \ Titel: Sygeplejerske

Andre bestyrelser o.l.: V. Kann Rasmussen 
Foundation, USA (næstformand),  
KR Foundation (næstformand)

Jens V. Kann-Rasmussen (f. 1969), formand

Valgår: 2014 \ Titel: Civilingeniør, afdelingsleder

Andre bestyrelser o.l.: VELUX Deutschland GmbH, ApS JERA, 
Ventilation Holding ApS (og et datterselskab), Trafalgar 
Estate Limited, ApS GIN

Eva Zeuthen Bentsen (f. 1964)

Valgår: 2015 
Titel: Partner, cand.merc., ph.d.

Andre bestyrelser o.l.: Synoptik-Fonden, 
Københavns Madhus, Procordo

Steen Riisgaard (f. 1951), næstformand

Valgår: 2013 \ Titel: Direktør, cand.scient., fhv. adm. direktør og 
koncernchef for Novozymes A/S

Andre bestyrelser o.l.: Formand for bl.a. ALK-Abelló A/S, COWI 
Holding A/S, Xellia Pharmaceutical A/S, Egmont International 

Holding og WWF Danmark. Novo Nordisk Fonden (næstformand), 
Novo A/S, VKR Holding A/S, Aarhus Universitet, Corbion

Anja Boisen (f. 1967)

Valgår: 2015 
Titel: Professor, cand.scient., ph.d.

Andre bestyrelser o.l.: Innovationsfonden 
(næstformand), Det Kongelige Danske 

Videnskabernes Selskab, Akademiet 
for de Tekniske Videnskaber, Danmarks 

Grundforskningsfonds og VILLUM FONDENs 
Center for Intelligent Drug Delivery and Sensing 

Using Microcontainers and Nanomechanics 
(leder), Anja Boisen Holding IVS (ejer)

VILLUM FONDENs bestyrelse
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Minik Thorleif Rosing (f. 1957), næstformand

Valgår: 2012 \ Titel: Professor, cand.scient., lic.scient. 

Andre bestyrelser o.l.: Formand for bl.a. Ilisimatusarfik (Grønlands 
Universitet), Ivalo & Minik Fonden og De Nationale Geologiske 

Undersøgelser for Danmark og Grønland. Arktisk Institut 
(næstformand), Louisiana Museum of Modern Art, Experimentarium

Jens Oddershede (f. 1945)

Valgår: 2014 \ Titel: Professor, dr.scient. 
Andre bestyrelser o.l.: Formand for bl.a. Danmarks 
Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, Præsidiet for 
Reformationsjubilæet, Faaborg Gymnasium og Universe 
Science Park. Norges Miljø- og Biovidenskabelige 
Universitet, Universitetskansler Ämbetet (Stockholm), 
Odense Zoo, Universitetskollegiet i Odense, 
Fjord&Bælt, Naturama

Kristian H. Kann Rasmussen (f. 1979), 
familiens observatør i henhold til fundatsen

Valgår: 2013

Andre bestyrelser o.l.: V. Kann Rasmussen Foundation, USA

Ikke vist på foto

Kamilla Kann Rasmussen (f. 1967)

Valgår: 2004 \ Titel: Pædagog  
Andre bestyrelser o.l.: VKR's Familiefond (formand)

Marie-Louise Bech Nosch (f. 1970)

Valgår: 2015 \ Titel: Centerleder, professor, cand.mag., ph.d. 
Andre bestyrelser o.l.: Næstformand for Secrétaire général of Comité 

International Permanent d'Études Mycéniennes, Wissenschaftliche 
Beirat, Archäologischen Landesmuseum i Schleswig og Zentrum für 
Baltische und Skandinavische Archäologie. Committee board of the 

National Key Base for Textile Conservation Research, China National Silk 
Museum, den internationale ekspertkommission til evaluering af det 

tyske Exzellenzinitiative, Conseil scientifique de la Maison Archéologie & 
Ethnologie (MAE), Université Paris X/CNRS, den danske UNESCO kommission

Hans H. Kann Rasmussen (f. 1945), formand

Valgår: 2006 \ Titel: Akademiingeniør  
Andre bestyrelser o.l.: V. Kann Rasmussen 
Foundation, USA (formand)

VELUX FONDENs bestyrelse
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Nyt website  
og ny ansøgningsportal

Læs mere på www.veluxfoundations.dk

I 2015 har fondene lanceret et nyt website og en ny ansøgningsportal. 
Ønsket er, at ansøgere og andre interessenter altid kan finde relevant og 

opdateret information om fondenes arbejde og uddelingsområder.
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Læs mere på www.veluxfoundations.dk/da/om-os/det-har-vi-stoettet

Fondenes bevillinger

På det nye website er det nu muligt at få et 
overblik over fondenes bevillinger.

Her kan man 
læse mere om 

projektet

Søgeresultatet viser 
hver enkelt bevilling: 
projekt, beløb og 
modtager

Man kan søge efter 
uddelingsområde,  

år, geografi  
eller fond

19





Temaartikler



VILLUM FONDENs program 
for unge forskere – VILLUM 

Young Investigator Programme – 
giver de største talenter tid og frihed 
til at skabe deres egen forsknings-
profil og bygge fundamentet for 
deres karriere. Fonden ser det som 
en vigtig og ansvarsfuld opgave at 
støtte de unge talenter og derved 
bidrage til at sikre næste generation 
af topforskere.

UNGE FORSKERE I  SKARP 

KONKURRENCE

Kampen om forskningsmidlerne bliver 
mere og mere konkurrencepræget. 
Unge forskere har det svært i den 
konkurrence, da de ikke har et langt 
CV til at bevise, at de kan levere 
original forskning af høj kvalitet. Det 
kan betyde, at næste generation af 
forskere ikke får egne bevillinger, og at 
de i stedet er afhængige af at deltage 

i projekter defineret af mere erfarne 
forskere. Derved risikerer man, at 
afgørende talent og nye idéer bliver 
tabt på gulvet. Programmer, der er 
særligt rettet mod unge forskere, er én 
af løsningerne på det problem.

FORSKNINGSPROGRAM,  

DER VIRKER

En bevilling fra VILLUM Young 
Investigator Programme giver unge 
forskere frihed til at tænke langsigtet 
og forfølge egne idéer. Udover at 
bruge bevillingen til forskningsud-
styr, konferencer o.l. giver midlerne 
mulighed for at ansætte ph.d.-stu-
derende og postdocs. Dermed kan 
forskeren begynde at opbygge sin egen 
gruppe, gå nye veje og skabe sin egen 
forskningsprofil. 

Mads Græsbøll Christensen, der er 
forsker ved Aalborg Universitet, kan 

bekræfte, at en bevilling fra VILLUM 
Young Investigator Programme giver 
både frihed og muligheder. Han fik 
en bevilling på 7 mio. kr. i 2011 til 
sin forskning indenfor genkendelse og 
filtrering af talesignaler. ”Bevillingen 
har haft en afgørende betydning for 
mig og min forskning. Det var den, 
der gjorde, at jeg kunne danne min 
egen forskningsgruppe, Audio Analysis 
Lab, og at jeg sidenhen blev professor. 
Forskningsgruppen fik faglig legiti-
mitet fra starten, og bevillingen gav os 
gode og frie forhold at arbejde under. 
Det var de ambitiøse idéer i projektet, 
der dannede det faglige grundlag for 
vores efterfølgende forskning, og som 
sidenhen har medført et tæt samar-
bejde med en førende høreapparats-
fabrikant”, forklarer Mads Græsbøll 
Christensen.

Udover at være med til at fast-
holde og udvikle de bedste talenter 

Unge talenter skaber  
dansk forskning  
i særklasse
AF LARS ARNSKOV OLSEN  
OG HELLE MAYOR

22



har VILLUM Young Investigator 
Programme bidraget til internatio-
naliseringen af dansk forskning ved at 
give en række udenlandske forskere 
mulighed for at etablere sig  
i Danmark.

GRUNDIGHED I  UDVÆLGELSEN

Det er et stort ansvar at udvælge de 
talenter, som skal have muligheden 
for at udvikle sig til fremtidens 
topforskere. Ansøgerne skal først og 
fremmest bevise, at de har leveret 
gode forskningsresultater sammen-
lignet med andre på samme trin i 
karrieren. Desuden lægges der vægt 
på, at ansøgerne skal have arbejdet, 
samarbejdet og præsteret i forskellige 
forskningsmiljøer, ikke mindst inter-
nationalt, så de har et bredt perspektiv 
på forskningen. 

Jeppe Dyre, professor i fysik ved 

Roskilde Universitet, har siddet i 
udvælgelseskomitéen i tre år og funge-
rede i 2015 som komitéens formand. 
”Young Investigator Programme har 
på få år opnået en enorm prestige, 
og det er kun muligt at støtte ca. 

hver tiende ansøgning. Det er svært 
at vælge blandt de mange stærke 
ansøgere. Vi udvælger de aller-
bedste til interviews”, fortæller Jeppe 
Dyre og fortsætter: ”Det er meget 
sigende, hvordan ansøgerne taler om 

Bevillingerne til de yngre forskere bliver overrakt 
ved et arrangement på Den Sorte Diamant. Her 
overrækker professor Anja Boisen fra VILLUM 
FONDENs bestyrelse bevillingsbrev til lektor Jan 
Østergaard fra Aalborg Universitet. 

Foto: Thomas Pedersen

FAKTA:

 · VILLUM FONDENs Young Investigator Programme uddeler  
100 mio. kr. hvert år til yngre forskere.

 · Bevillingerne gives til særligt talentfulde yngre forskere indenfor teknisk 
og naturvidenskabelig forskning. 

 · Bevillingsmodtagerne har alle international erfaring og har vist deres 
særlige kvalifikationer igennem tidligere arbejder.

 · Siden programmets start i 2011 har 75 yngre forskere modtaget legatet.

 · VILLUM FONDEN har bevilget mere end 1,3 mia. kr. til teknisk og 
naturvidenskabelig forskning i løbet af de seneste fem år.
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og perspektiverer forskningen samt 
reflekterer over de spørgsmål, der 
opstår i dialogen. Efter interviewene 
er der oftest imponerende enighed i 
komitéen”.

STØTTE I  ALLE FASER

Det er en privilegeret opgave, men 
også en ny udfordring for mange af 
de unge forskere at stå med friheden 
og ansvaret, som følger med en stor 
bevilling. Flere af dem skal endda 
ud og ansætte andre forskere som 
ph.d.-studerende og postdocs, og de 
springer på den måde ud i en ny rolle 
som forskningsledere. 

Derfor er VILLUM FONDEN 
optaget af at hjælpe de unge forskere 
godt igennem denne nye rolle. For 
at give bevillingsmodtagerne den 
nødvendige støtte holder VILLUM 
FONDEN bl.a. netværksarrange-
menter, hvor de unge forskningsledere 
kan drøfte deres fælles udfordringer. 

Ligeledes er det planen, at initia-
tivet følges op af aktiviteter som 
kurser og sparring fra eksterne 
samarbejdspartnere. 

MANGEÅRIG TRADITION INDEN-

FOR TEKNISK OG NATUR-

VIDENSKABELIG FORSKNING

VILLUM FONDEN har en lang 
tradition for at støtte teknisk og 
naturvidenskabelig forskning. Fonden 
har i mere end 40 år bidraget til dansk 
forskning i international topklasse på 
Danmarks universiteter. Samlet set har 
fonden bevilget mere end 1,3 mia. kr. 
til forskning indenfor de seneste  
fem år. 

Det er en tradition, som fonden er 
meget stolt af, og som man ønsker at 
fortsætte i fremtiden. Derfor er det 
særligt vigtigt at bidrage til at sikre 
næste generation af topforskere.

Lars Arnskov Olsen er fondsrådgiver 
hos VILLUM FONDEN og har været 
programansvarlig for Young Inves-
tigator Programme, siden det blev 
lanceret i 2011. Lars er ph.d. i geologi 
fra Københavns Universitet.

Helle Mayor er tidligere kommunika-
tionschef hos VILLUM FONDEN og 
VELUX FONDEN og nu direktør for 
Corporate Communications hos  
Hill + Knowlton Strategies. Helle er 
uddannet Master of Corporate Com-
munication fra CBS. 

LARS  ARNSKOV 
OLSEN

HELLE  
MAYOR

VILLUM FONDENs Young Investigator 
Programme blev i januar 2015 uddelt til 
otte lektorer og 11 postdocs.

Foto: Thomas Pedersen
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KR Foundation  
– en styrket international  
indsats for klima og miljø

Som led i VILLUM FONDENs 
styrkede indsats på klima- og 

miljøområdet stiftede fonden i 2014 
KR Foundation. 

2014 var året, hvor VILLUM 
FONDEN var drivkraft bag stiftelsen 
af ikke blot én, men to uafhængige 
fonde indenfor natur, klima og miljø. 
Med etableringen af Den Danske 
Naturfond i efteråret fik naturen og 
miljøet i Danmark en kærkommen 
håndsrækning. Med etableringen af 
KR Foundation i december blev der 
sat fokus på de globale klima- og 
miljøudfordringer.

Og et sådant fokus er der behov for 
ifølge KR Foundations bestyrelsesfor-
mand, Connie Hedegaard: ”Stifterne 
af KR Foundation har vist stort frem-
syn og udsyn. Klimaforandringerne 
er blandt det internationale samfunds 
absolut største udfordringer, og vi står 
lige nu ved en skillevej. Der er akut 
brug for handling, hvis opvarmningen 
af planeten skal begrænses til de to 
grader, som klimavidenskaben påpeger 
er det maksimalt tilrådelige”.

Fonden har en stærk international 
bestyrelse med ekspertise indenfor 
de fleste af fondens arbejdsfelter: ny 

bæredygtig økonomi, forbrugeradfærd, 
miljø og planetær resiliens, klima-
forandringer og kommunikation, 
filantropi, politik og internationalt 
samarbejde.

EN RÆKKE INITIATIVER ER  

ALLEREDE SAT I  SØEN

KR Foundations opgave er at fremme 
projekter og aktiviteter, der adresserer 
de grundlæggende årsager til globale 
klima- og miljøudfordringer. Disse 
årsager findes dels i økonomiske og 
politiske strukturer, der tilgodeser 

AF RENÉ DINESEN OG  
BRIAN VALBJØRN SØRENSEN
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kortsigtede interesser på bekostning af 
klima og miljø, og dels i en forbru-
gerkultur og et ressourceforbrug, der 
ikke er bæredygtigt. 

KR Foundation arbejder både som 
driver fund - aktivt opsøgende og 
igangsætter selv initiativer - og som 
mere traditionel donor fund med 
to åbne ansøgningsrunder om året. 
Fonden har særligt fokus på følgende 
to temaområder i 2015 og 2016:

 · Udfasning af støtte til fossilt 
brændsel: Initiativer, der har til 
formål at reducere klima- og miljø-
skadelige ydelser til produktion og 
forbrug af fossile brændsler.

 · Divest-invest (frasalg og inve-
stering): Initiativer, der dels 
reducerer investeringer i fossile 
brændsler, dels fremmer mulig-
hederne for klima- og miljøvenlige 
investeringer.

Fonden har i løbet af sit første leveår 
støttet en række projekter og akti-
viteter både under de specifikke 
temaområder og bredt indenfor fon-
dens formål. Det drejer sig bl.a. om 
projekter, der medvirker til at regulere 
udledningen af HFC-gasser (gasarter 
med særlig stærk drivhuseffekt), udfase 
kulkraftværker i Europa, begrænse 
omfanget af miljøskadelige eksport-
kreditter og demonstrere bæredygtige 
livsstilsformer. 

Connie Hedegaard og Steven Chu.

Daværende EU-klimakommissær, Connie 
Hedegaard, i samtale med nobelpristager og 

tidligere energiminister i USA, Steven Chu, 
ved en middag for FN's Klimapanel i efteråret 

2014 i København. VILLUM FONDEN var vært 
for middagen, der blev afholdt i forbindelse 

med fondens bevilling til bedre formidling af 
Klimapanelets arbejde. Under middagen blev 
etableringen af KR Foundation offentliggjort 

med Connie Hedegaard som kommende 
bestyrelsesformand. 

Foto: Jakob Kofler
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Om KR Foundations initiativer siger 
Connie Hedegaard: ”Vi støtter både 
projekter, der har effekt på kort sigt, 
og projekter med langsigtede perspek-
tiver og en vis risiko. Som filantropisk 
fond kan vi tage det lange lys på og 
sætte ind dér, hvor staten og markedet 
ikke har incitamenter til at handle. 
Det er desuden en styrke, at fonden 
selv har mulighed for at igangsætte ini-
tiativer. I bestyrelsen har vi en kongs-
tanke om, at en del af løsningerne på 

mange af problemerne allerede findes, 
men at denne viden ikke bringes i spil 
i de rette sammenhænge. Her vil vi 
gerne aktivt gøre en forskel”.

GLOBALE UDFORDRINGER 

KRÆVER INTERNATIONALT 

SAMARBEJDE

Nutidens klima- og miljøudfordringer 
kender ingen grænser. Det er globale 
udfordringer, der kalder på globale 

svar. Derfor har KR Foundation 
søgt et tæt, internationalt samarbej-
 de med fonde og andre aktører, der 
arbejder indenfor samme område. 
Samarbejdet har til formål at videns-
dele, koordinere indsatser og udnytte 
synergimuligheder.

Fonden har valgt at videreføre 
VILLUM FONDENs støtte til 
European Climate Foundation, der på 
vegne af en række fonde arbejder 

Kort om KR Foundation 

 · KR Foundation blev stiftet den 21. december 
2014 af VILLUM FONDEN med det formål 
at øge VILLUM FONDENs internationale 
aktiviteter indenfor klima- og miljøområ-
det. VILLUM FONDEN har bevilget KR 
Foundation 100 mio. kr. i 2014 og har der-
udover til hensigt at bevilge i alt 1 mia. kr. 
over ti år til KR Foundations arbejde. 

 · Fondens bestyrelse består af fem medlemmer, 
og den daglige ledelse varetages af en admini-
strerende direktør. 

 · KR Foundations overordnede formål er at 
medvirke til at adressere tidens store, globale 
udfordringer indenfor klima- og miljøområdet. 
Det sker ved at fremme projekter og akti-
viteter, der fokuserer på de grundlæggende 
årsager til disse udfordringer. Kun almennyt-
tige projekter med internationalt perspek-
tiv og skalérbarhed støttes. Fonden støtter 
således ikke kommercielle projekter eller 

naturbevaringsprojekter.

 · Arbejdet med globale klima- og miljøudfor-
dringer er ikke nyt for VILLUM FONDEN 
og VELUX FONDEN. Fondene har gennem 
flere år støttet en række internationale 
klima- og miljøprojekter i regi af det fælles 
miljøprogram. I forbindelse med etablerin-
gen af KR Foundation blev det besluttet, at 
VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs 
fælles miljø program fremover alene skal støtte 
projekter i Danmark indenfor en række 
temaområder.

 · Desuden arbejder V. Kann Rasmussen 
Foundation i USA indenfor klima- og miljø-
området, dog med geografisk fokus på 
USA og mindre internationale initiativer. 
KR Foundation og V. Kann Rasmussen 
Foundation har et tæt og koordinerende 
samarbejde. 

  
Se mere på fondens hjemmeside www.krfnd.org.
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målrettet for at fremme den grønne 
omstilling i EU dels ved at støtte 
eksisterende projekter, dels ved selv at 
igangsætte nye initiativer. 

Fonden samarbejder også med 
ClimateWorks, en videns- og koordi-
neringsorganisation for internationale 
klima- og miljøfonde. ClimateWorks 
stiller den nyeste viden til rådighed for 
fondene og hjælper med at koordi-
nere og implementere større, fælles 
initiativer. 

KR Foundation vil også fremover 
aktivt søge internationale samarbej-
der for at få det maksimale ud af sin 
indsats. 

FREMTIDEN ER UVIS, MEN DEN 

GÅR GENNEM PARIS

FN's klimakonference i Paris 
(COP21)1 i december 2015, hvor der 
sigtes mod at indgå en international 
politisk aftale om reduktion of CO2-
udledning, vil muligvis levere en del 

af løsningen på de globale klima- og 
miljøudfordringer. 

Hvis det lykkes FN at levere en 
ambitiøs og forpligtende aftale i Paris, 
venter der en stor opgave forude 
med at sikre, at aftalen implemente-
res og overholdes. Der er dog bred 
enighed om, at selv en ambitiøs aftale 
i Paris ikke vil være tilstrækkelig til at 
overvinde klima- og miljøudfordring-
e  rne. Der vil fortsat være behov for 
at lægge pres på politikere og andre 

Bestyrelsesformand Connie 
Hedegaard, tidligere EU-

klimakommissær & klima- og 
energiminister

Næstformand Astrid  
Kann-Rasmussen, næstformand i 
V. Kann Rasmussen Foundation & 

observatør i VILLUM FONDEN

Bestyrelsesmedlem Anthony 
A. Leiserowitz, Director of the 

Yale Project on Climate Change 
Communication, Yale University

KR FOUNDATIONS LEDELSE BESTÅR AF: 

Bestyrelsesmedlem Tim Jackson, 
Professor of Sustainable 

Development, University of Surrey

Bestyrelsesmedlem Johan 
Rockström, Director of the 

Stockholm Resilience Centre, 
Stockholm University

Direktør René Dinesen, bl.a. 
tidligere dansk ambassadør i 

Sydafrika og Afghanistan

Foto: Jonathan Grevsen og KR Foundation
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beslutningstagere for at tage klima- og 
miljøudfordringerne alvorligt. Vejen 
mod en fremtid uden uoverskuelige 
klimaforandringer stopper således ikke 
i Paris, men går gennem Paris. 

Der er ingen tvivl om, at arbejdet 
med at bekæmpe de globale klima- og 
miljøudfordringer er et langt og sejt 
træk – uanset udfaldet af COP21. KR 
Foundation har derfor en stor opgave 
foran sig i de kommende år, hvor 
fonden vil fortsætte sit virke med at 
fremme initiativer indenfor området.

René Dinesen er direktør for KR Founda-
tion. Tidligere har René været Danmarks 
ambassadør i Sydafrika og i Afghanistan. 
René har 17 års diplomatisk erfaring, bl.a. 
som chef for strategi og planlægning i 
Udenrigsministeriet, stedfortrædende fast 
repræsentant ved den danske mission 
ved FN i New York, ministersekretær for 
udenrigsminister Per Stig Møller, souschef 
på ambassaden i Rumænien, sektionschef 
i Udenrigsministeriet med ansvar for 
internationale miljøspørgsmål og tidligere 
med ansvar for Verdenshandelsorganisa-

tionen, WTO. René har en kandidatgrad 
fra Institut for Statskundskab, Køben-
havns Universitet.

Brian Valbjørn Sørensen er COO & Pro-
gram Director i KR Foundation. Tidligere 
har Brian bl.a. været COO i CLEAN - Dan-
marks grønne energi- og miljøklynge - 
sekretariatschef i Copenhagen Cleantech 
Cluster og chefkonsulent i Erhvervs- og 
Vækstministeriet. Brian er cand.mag. i 
litteraturhistorie fra Aarhus Universitet.

RENÉ  
D INESEN

BR IAN VALBJØRN 
SØRENSEN

1 Denne artikel er skrevet umiddelbart før 
afholdelsen af COP21, og derfor har det ved 
redaktionens afslutning ikke været muligt at 
kommentere på udfaldet af konferencen.

Selvom videnskaben har påvist en 
sammenhæng mellem menneskelig aktivitet 
og klimaforandringer, forholder mange 
mennesker sig ikke til problemet, bl.a. fordi 
konsekvenserne endnu ikke er mærkbare. 
KR Foundation har bevilget 1,5 mio. kr. til 
Climate Centrals arbejde med at påvise og 
kommunikere, hvordan klimaforandringer 
forstærker ekstreme vejrfænomener som 
fx hedebølgen i Midt- og Sydeuropa i 
sommeren 2015. Hensigten er at synliggøre 
konsekvenserne af klimaforandringer og 
dermed skabe incitament til handling hos 
borgere og politikere. 

Foto: Nicolas Longchamps
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VELUX FONDENs  
nye museumssatsning

V ELUX FONDEN tog tilbage 
i 2007 beslutning om en 

humanvidenskabelig satsning, der 
støtter frie forskningsprojekter 
på landets universiteter. I forlæn-
gelse af den har fonden i 2014 
taget initiativ til en museums-
satsning, der skal styrke forskning 
og formidling på landets museer 
i samarbejde med universiteterne. 
I 2015 bevilgede fonden i alt 20,8 
mio. kr. til fem projekter under 
museumssatsningen.

Meningen med et museum er at 
rumme vores fælles erindring og 
fungere som kompasnål for, hvem vi 
er som land og som mennesker. Det 
er fyldt til randen med vores ting, 
fysiske genstande fra fortiden, som 
kan vendes og drejes, sættes ind i 

nye sammenhænge og fortælle andre 
historier end dem, vi troede, vi skulle 
høre. Det er ikke lige meget for vores 
selvforståelse, om Egtvedpigen var 
dansk, eller om hun kom vandrende 
fra Tyskland kort før sin død, som den 
nyeste forskning fra Nationalmuseet 
afslører. Afgørende er, at alle historier 
er baseret på den bedste viden, der 
eksisterer lige nu. Her træder forsk-
ningen ind i billedet. Uanset om et 
museum er stort eller lille, om det 
huser to eller hundrede museumsin-
spektører, har det pligt til at forske på 
højt niveau ligesom universiteterne.

Det vil alle gerne. Men nogle museer 
har svært ved at finde tiden, pen-
gene og ressourcerne til at bære et 
stort forskningsprojekt. I karikeret 
form står den ene medarbejder på 

kræmmermarkedet og gør reklame 
for museet, mens den anden bygger 
udstillingen om, og den tredje sidder 
og skriver en artikel til kataloget. Det 
samme foregår på nabomuseet. Og 
nabomuseet. Hvorfor ikke arbejde 
sammen om noget større? Hvorfor 
ikke slå sig sammen med forskerne 
på universiteterne? Med udenlandske 
eksperter? Med de bedste formidlere?

Det er, hvad VELUX FONDEN 
ønsker at bidrage til gennem den nye 
museumssatsnings bevillinger. 

DE FØRSTE BEVILLINGER

Langs vestkysten, især i Nordjylland, 
ligger resterne af den tyske besættelse 
1940-45 i form af grå betonbunkere i 
sandet og på vej ud i havet. De indgik 

AF PERNILLE STENSGAARD
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i Atlantvolden, som strakte sig fra 
Nordnorge til den spanske grænse, og 
er stort set de eneste autentiske levn 
fra besættelsestiden. Disse ufrivillige 
mindesmærker er voldsomme og inte-
ressante, men behandles lemfældigt 
og tilfældigt, fordi der er flere tusinder 
af dem. Nogle er revet ned og fjernet 
uden større forundersøgelse. For 
museerne på egnen er de en ordentlig 
mundfuld, når de arbejder hver for sig. 
Og resultatet kan blive snævert lokalt. 

Med 3,2 millioner kroner i støtte fra 
VELUX FONDEN er Museum Thy 
gået sammen med Museumscenter 
Hanstholm, Nordjyllands 
Kystmuseum, Vendsyssel Historiske 
Museum og Institut for Kultur 
og Globale Studier ved Aalborg 
Universitet for at fortælle en mere 

vidtrækkende historie, der når udover 
hver enkelt bunker og besvarer større 
spørgsmål. Hvad skete der med den 
lokale beskæftigelse og økonomi 
i besættelsestiden? Hvordan så de 
danske bunkermiljøer ud i forhold 
til andre landes? Hvordan forholdt 
civilbefolkningen i Danmark sig til 
besættelsesmagten under krigen? 

I stedet for at fortælle historien om en 
enkelt bunker – hvor mange soldater 
der boede i den, hvor længe, hvor 
mange skud blev løsnet – træder 
museerne direkte ind i en hed debat, 
der optager hele landet. De udvikler 
en app til at lokalisere bunkere i 
landskabet og formidler Atlantvoldens 
historie på egnen og videre i Europa. 

”Et enkelt mindre museum kan ikke  
løfte så stor en opgave alene. Museerne 

har skabt et fælles forum med hinan-
den og med universitetet og tilknyttet 
en udenlandsk bunkerforsker. Jeg tror 
ikke, de opløser det netværk igen. Og 
når man først op på det høje, kollek-
tive niveau, bliver projektet også inte-
ressant for internationale partnere”, 
siger Henrik Tronier, programansvarlig 
i VELUX FONDEN. 

Med en samlet bevilling på 20,8 
millioner til fem nye grupper håber 
fonden at bidrage til at udvikle måden 
at arbejde på i museumsverdenen. 
Lukkede døre skal åbnes, dygtige 
fagfolk møde hinanden i forskning og 
formidling. I fire af fem projekter er 
flere museer gået sammen. I det femte 
vil resultaterne komme andre tilsva-
rende periodemuseer til gode. Alle fem 
har knyttet kontakt til et universitet.

Svendborg Museum har i et samarbejde 
med Fængselsmuseet i Horsens og Center 
for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk 
Universitet modtaget en bevilling på  
5.844.000 kr.

Projektet vil udbygge vores viden om udsatte 

gruppers livsverden og skabe en mere inkluderende 

fortælling om det danske velfærdssamfund. 

Foto: Svendborg Museum. Vejstrup Pigehjem 

nedlægges 1962.
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I  DIALOG MED MUSEERNE

Da VELUX FONDEN først havde 
besluttet sig for at satse på museernes 
forskning og formidling, begav to 
medarbejdere sig i 2013 og 2014 ud 
på en turné til 18 af landets kunst- og 
kulturhistoriske museer. De besøgte 
små og store, nogle på kanten af 
landet, andre i smørhullerne, nogle 
økonomisk velbeslåede, andre det 
modsatte. Formålet for Henrik Tronier 
og Rikke Helverskov Jacobsen var at 
spørge museerne selv og høre deres 
ønsker og forslag. Samtalerne hand-
lede om at kortlægge problemer og 
finde ud af, hvordan fonden kan 
hjælpe med at løse dem. Efterhånden 
kom en række udfordringer til syne. 

En af udfordringerne er en risiko 
for en personalemæssig opsplitning 

mellem forskere og formidlere inden-
for museets egne mure. For forskeren 
gælder det i dag om at låse sin dør og 
få skrevet artikler til videnskabelige 
tidsskrifter. For formidleren gælder det 
om at stå ude på vejen og forsøge at få 
folk ind. De er udstillingsdesignere og 
må i dag have deres fokus rettet mod 
besøgstal, oplevelser og et publikum, 
der i stigende grad vil være med. 
Tidens krav og forventninger risikerer 
at trække forskning og formidling i 
hver sin retning. 

En anden udfordring gælder forsknin-
gen selv: Kulturministeriet skærpede 
kravene til museernes egen forskning 
i 2009, så den skal ske indenfor det 
almene forskningsbegreb ligesom 
universiteternes. Men museerne har 
generelt ikke succes med at søge 
penge til forskningsprojekter. Deres 

omdrejningspunkt er i sagens natur 
samlingerne, vores ting, og deres 
forskningsansøgninger vil derfor tage 
udgangspunkt i dem snarere end i en 
original teoretisk idé. Derfor afvises 
deres ansøgninger ofte, fordi der ef ter-
spørges mere tyngde i det teoretiske 
rammeværk om projektet. Forskere 
på museerne og forskere på universi-
teterne har forskellige tyngdepunkter. 
De første står solidt i empirien og 
det håndgribelige, de andre i teorien. 
Derfor lykkes universitetsfolket bedre, 
når de søger forskningspenge i offent-
lige puljer. 

Et andet krav fra Kulturministeriet er, 
at museernes forskningsansatte skal 
have en ph.d.-grad for at søge støtte 
til forskning. Men den teoriorien-
terede forskning på universiteterne 
befinder sig ofte fjernt fra museets 

Museum Thy har i et samarbejde med 
Museumscenter Hanstholm, Nordjyllands 

Kystmuseum, Vendsyssel Historiske Museum 
og Institut for Kultur og Globale Studier 

ved Aalborg Universitet modtaget en  
bevilling på 3.255.000 kr.

Projektet vil samle historiske lokalstudier i 

de mange betonbunkere langs Nordjyllands 

kyster og belyse virkningshistorien af den tyske 

besættelse 1940-45 i et både regionalt,  

nationalt og internationalt perspektiv. 

Foto: Museum Thy. Vigsø, mandskabsbunker

32



arbejde med genstande i samlingen og 
udstillinger. Når en af museets ansatte 
får et ph.d.-stipendium og befinder 
sig fysisk på universitetet, kan museet 
opleve, at de kommer på afstand af 
museets verden. Og bagefter risikerer 
museet at miste ham eller hende til 
en forskningskarriere på universitetet. 
Hvad der i begyndelsen tilsyneladende 
var en bevilling til museet, bliver reelt 
en støtte til universitetet. 

”Der kan være en afstand mellem de 
to verdener. Især mindre museer på 
kanten af Danmark har erfaret, at det 
er svært at finde en fælles balance, 
som også er på museets præmisser”, 
siger Henrik Tronier. ”I fonden vil vi 
gerne være med til at tænke museer og 
universiteter sammen og få dem bragt 

ind i et fælles forskningsgreb. Begge 
parter kan få meget ud af hinanden. 
Universitetsforskerne kan få styrket 
deres forskning gennem museernes 
samlinger og empiriske tyngde og 
kan få styrket formidlingen af deres 
forskning gennem museerne, så de når 
et bredere publikum. Og omvendt kan 
museet bruge universitetsforskningens 
teorier som ramme til nye perspektiver 
på deres samlinger og som et redskab 
til at formidle samlingerne på en mere 
aktuel og relevant måde ved at sætte 
dem i en bredere sammenhæng”.

SAMARBEJDE ER LØSNINGEN

I stedet for at opkvalificere en enkelt 
museumsmand eller -kvinde via en 

ph.d. satser fonden på større, kollek-
tive projekter og på at etablere et 
miljø, hvor forskellige menneskers 
samlede viden og tilgange bringes 
ind i et fælles løft. Man opnår den 
kritiske masse, der skal til for at nå et 
højt internationalt niveau og fastholde 
forskerne på museerne. Det kræver et 
større miljø og flere penge. Fonden 
forestiller sig, at de nye blandede 
miljøer reelt kan blande det bedste 
fra museumsverdenen sammen med 
det bedste fra universitetsverdenen 
og endda nå et stort publikum med 
resultaterne. 

Blandt årets bevillinger er knap 4 
millioner kroner tildelt et samarbejde 
mellem to museer og et universitet: 
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Museum 

Fiskeri- og Søfartsmuseet har i et 
samarbejde med Museum Sønderjylland og 

Center for Maritime og Regionale Studier 
ved Syddansk Universitet modtaget en  

bevilling på 3.982.179 kr.

Projektet vil belyse Amsterdams store 
indflydelse på udviklingen af dagligdagen, 

den materielle kultur og økonomi i 
Danmark i 1600- og 1700-tallet under en 

tidlig form for globalisering. 

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet. Kanel  

Fotograf: Brian Kristensen
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Sønderjylland og Center for Maritime 
og Regionale Studier ved Syddansk 
Universitet. Hver for sig besidder 
de detaljeret viden om Hollands 
og Danmarks kontakter i 1600- og 
1700-tallet, og sammen undersøger 
og fortæller de historien om det rige 
Holland og den perifere nabo mod 
nord og sætter det ind i en større 
sammenhæng om globalisering. I syv 
delprojekter undersøges aspekter af 
verdensbyen Amsterdams indflydelse 
i Danmark. Forskernes viden dækker 
historie, etnologi, antropologi og 
pædagogik. Projektet fremmer dermed 
tværdisciplinært samarbejde, hvilket 
også er en del af fondens ambition.

FRIE PROJEKTER

”Forskerne og formidlerne finder 
selv hinanden. Vi vil ikke tvinge 

dem sammen, men i stedet fremme 
spirende idéer og samarbejder. Alle 
projekter skal være drevet af forskerne 
og formidlerne selv, og vi har overho-
vedet ingen dagsorden sat for emner, 
men alene for de overordnede og 
langsigtede mål med satsningen”, siger 
Henrik Tronier. 

Rikke Helverskov Jacobsen: ”Da vi 
besøgte museerne, gav nogle af de 
små og mellemstore udtryk for, at de 
måske ikke havde en chance for at 
løfte forsknings- og formidlingsprojek-
ter i konkurrence med de store. Vi vil 
konstruere vores museumssatsning, så 
den kan være relevant for alle, uanset 
størrelse. Bl.a. ved at give mindre 
museer muligheder for at indgå med 
små delprojekter i større samarbej-
der. Det er glædeligt, at det også er 
lykkedes”.

Fonden lægger stor vægt på projek-
ternes måde at arbejde og organisere 
sig på. At slå bro over nogle af de 
kløfter, som museerne har peget på. 
”Vi støtter projekter, der indfrier det 
langsigtede løft. Erfaringerne samles 
og afleveres til museumsverdenen”, 
siger Rikke Helverskov Jacobsen. 

Museumssatsningen kommer i form af 
lønpenge til forskning og formidling. 
Umiddelbart ’kedelige’ og ’usynlige’ 
penge og ikke særlig iøjefaldende i 
forhold til at donere en spektakulær 
museumsbygning, men de kan få 
afgørende betydning i arbejdet bag 
kulisserne for til sidst at samles i noget 
håndgribeligt, der styrker museernes 
almennyttige værdi. 

Hvorfor ikke lade børnehjemsbørn og 
indsatte i fængslerne selv fortælle deres 
historie? Enten direkte eller gennem 

Faaborg Museum har i et samarbejde med 
Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk 

Universitet modtaget en bevilling  
på 2.811.270 kr. 

Projektet vil sætte aktuel humanistisk 

nærværsteori i samspil med oplevelsen af 

kunst, som den finder sted på de historiske 

periodemuseers særlige præmisser. 

Foto: Faaborg Museum: Lille malerisal.  

Fotograf: Hélène Binet
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litteraturen. Mennesker i velfærdssam-
fundets institutioner kunne med deres 
vidnesbyrd deltage i opbygningen 
af museer, der handler om dem selv. 
Dertil kommer den enestående indsigt 
i deres liv, det giver publikum at træde 
ind i et børnehjem i Svendborg eller 
et fængsel i Horsens. Forsorgsmuseet i 
Svendborg, Fængselsmuseet i Horsens 
og Center for Velfærdsstatsforskning 
ved Syddansk Universitet ønsker at 
udvikle en ny socialhistorie. De har 
fået en fælles bevilling på 5,8 millioner 
kroner til at kombinere historiske 
studier med antropologiske og 
litterære. 

Igen er hovedtanken at sætte forskel-
lige mennesker sammen. Åbne døre. 
Mellem forskere og formidlere i 
samme hus. Mellem forskere i huset 
og på universiteterne. Mellem et 
museum og et andet. Mellem  
museum og publikum. Og næste år 
fortsætter de.

Pernille Stensgaard (f. 1960), journalist 
på Weekendavisen. Forfatter til 
en række bøger, herunder ’Da 
Louisiana stjal billedet’ (2008). Senest 
’Københavnerne’ (2013).

PERN ILLE 
STENSGAARD

Københavns Museum har i et 
samarbejde med Odense Bys Museer, Nya 
Lödöseprojektet i Göteborg (herunder 
Statens Historiska Museer, Bohusläns Museum 
og Göteborgs Stadsmuseum) samt Centre 
for Urban Networks Evolution, Institut for 
Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet 
modtaget en bevilling på 4.903.500 kr. 

Projektet vil undersøge sammenhænge mellem 

urbanisering, migration og dannelse af urbane 

identiteter i Skandinavien i perioden 1000-1700 

ved hjælp af det omfattende materiale, som er 

bragt til veje gennem tre store by-arkæologiske 

projekter i Odense, København og Nya Lödöse i 

Sverige. 

Foto: Københavns Museum. Mockup af den 

forventede brugeroplevelse og formidling  

af de konkrete fund ved udgravningerne. 

Grafisk design: Spild af Tid ApS
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Effektive algoritmer, 
tilfældighed og 
hashfunktioner

AF MIKKEL THORUP

Mængden af data, som computere skal håndtere, eksploderer 

under øgenavnet Big Data. Løsningen kan være at gøre 

computerne hurtigere eller at få mange af dem til at arbejde 

sammen. Men tit er det allervigtigste, at man har effektive 

algoritmer. En algoritme er en smart måde at løse et problem 

på. Ofte bruger de allersmarteste algoritmer tilfældighed og 

det, man kalder hashfunktioner.
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SORTERING KOSTER TID OG RESSOURCER

Hvis man skal sortere tal, er en direkte metode, at 
man først finder det mindste tal. Det gør man ved 
at kigge alle tallene igennem, mens man hele tiden 
husker det mindste tal, man har set. Dernæst kigger 
man blandt de resterende tal efter det næstmindste 
osv. Det går nemt nok med så få tal som dem, der 
er vist i figur 1. Hvis man skal sortere n tal, så ender 
man med at lave n(n-1)/2 talsammenligninger. Det 
lyder måske ikke så slemt, men hvis man skal sortere 
en milliard tal, så vil det tage over tre år på en hurtig 
processor. Selv hvis arbejdet blev fordelt på tusind 
processorer, ville det tage en hel dag, og det ville 
stadig koste en masse energi. 

En smartere sorteringsalgoritme er QuickSort 
(se figur 1). Her udtager man først et tilfældigt ele-
ment (tallet 44), og så splitter man resten af tallene 

op i dem, der er mindre, og dem, der er større. 
Derefter kan man så sortere de mindre og de større 
tal hver for sig. Denne algoritme forventes kun at 
lave (2 n ln n) talsammenligninger, hvad der oversat 
i tid svarer til otte sekunder i stedet for tre år på en 
enkelt processor. Idéen med at bruge tilfældighed 
her er, at det tilfældige tal, vi splitter over, har 
en god chance for at ligge et sted i den midterste 
halvdel.

OM AT GEMME TING PÅ COMPUTEREN

En anden vigtig brug af tilfældighed er, når man skal 
gemme ting i computerens lager. Man kan tænke 
på lageret som et kæmpestort system af kasser. Man 
kunne godt forestille sig et fast system, hvor alle 
tøjdyr kommer i kasse 953. Men hvis man nu ikke 
havde andet end tøjdyr, så ville de alle ende i samme 

Figur 1. Sortering. 

Grafik: Mikkel Thorup
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kasse, som ville blive helt overfyldt og svær at finde 
rundt i. Det gælder om at få tingene nogenlunde 
pænt fordelt, så ingen af kasserne bliver overfyldt. 

Idéen er nu, at vi i stedet placerer alle tingene på 
tilfældige hylder. Dette er illustreret i figur 2, hvor vi 
har puttet alle hyldenumrene på et lykkehjul. Når vi 
drejer hjulet, får vi et helt tilfældigt hyldenummer. 
Til kaninen siger lykkehjulet 10, og derfor putter vi 
kaninen i kasse 10. Denne løsning forventes at give 
en pæn fordeling. Rent matematisk, med n-ting og 
m-bokse, forventes hver ting at blive lagt sammen 
med (n-1)/m-andre ting.

Men hvad gør vi, hvis vi skal finde noget i de mange 
kasser? Det er fint nok at bruge et lykkehjul til at 
bestemme, hvor tingene skal smides hen, men så 
ved vi ikke, hvor vi har lagt dem. I figur 2 prøver vi 
at genfinde Holger med den rød- og hvidstribede 
trøje, men hvor sendte lykkehjulet ham hen?

Det, vi har brug for, er en såkaldt hashfunktion, der 
som lykkehjulet tildeler alle ting tilfældige kasser, 
men hvor man altid kan genberegne, hvilken kasse 

en ting hører hjemme i. Helst ville vi gerne have 
en helt tilfældig hashfunktion, der tildelte alle ting 
uafhængige tilfældige tal, men det kan ikke lade sig 
gøre.

Den egenskab, vi har brug for, er, at to vilkårlige 
ting ender i samme kasse med sandsynlighed 1/m, 
hvor m=12 er antallet af kasser. Til det formål kan 
vi klare os med to tilfældige tal, a og b, der i et hug 
beskriver, hvordan alting skal placeres. Idéen er illu-
streret i figur 3. 

På en computer er alle ting repræsenteret som 
heltal, der her står med rødt. Vi har valgt et primtal, 
p=1009, der er større end alle de tal, der skal gem-
mes. Dertil har vi to tal, a=679 og b=495, og nu 
er hashfunktionen h beskrevet som h(x)=(((a*x+b) 
mod p) mod m)+1. Den er grim at se på, men den 
tildeler et vilkårligt x<p en hashværdi h(x) mellem 
1 og m. For Holger er h(368)=4, så han er i kasse 4. 
Pointen her er, at hvis a og b vælges tilfældigt med 
a positiv, så er sandsynligheden for, at to givne ting 
hører til samme kasse, højst 1/m. 

Figur 2. Tilfældig fordeling af ting i kasser. 

Grafik: Mikkel Thorup
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Når vi bruger en hashfunktion til at gemme ting i 
computerens lager, kalder vi det en hashtabel. Det er 
noget af det, som computere bruger allermest.

OM AT FINDE TING, DER LIGNER

En helt anden anvendelse af hashfunktioner er, 
når man skal finde ud af, hvor meget to mængder 
af ting ligner hinanden. Den slags bruges overalt 
i analysen af Big Data. I figur 4 er det illustreret 
med lister af yndlingsfilm. Idéen er, at hvis man kan 
finde en bruger, der har et stort overlap med en selv 
i yndlingsfilm, så kan man sikkert bruge hinandens 
anbefalinger. Det er den slags, der ligger bag, når 
Netflix foreslår film baseret på, hvad man ellers ser.

Man bruger nu en hashfunktion til at tildele forskel-
lige tilfældige tal til alle film. For hver bruger gem-
mer vi bare den mindste hashværdi. Vi siger, at to 

brugere ligner hinanden, hvis de har samme mindste 
hashværdi. Det lyder måske temmelig naivt, men 
igen er der pæn matematik bag. Sandsynligheden 
for, at to brugere har samme mindste hashværdi, er 
præcis antallet af film, de begge foreslår, divideret 
med antallet af film, de foreslår tilsammen. For 
Peter og Hans er det 1/19, for Hans og Lars er det 
2/18, og for Peter og Lars er det 7/13. Det er derfor 
ikke overraskende, at netop Peter og Lars fik samme 
mindste hashværdi. 

Gentager vi eksperimentet med forskellige hash-
funktioner, får vi mere præcision. Nu er det jo 
nemt nok, når det bare er lister af 12 film, der skal 
sammenlignes. Det bliver først rigtigt interessant, 
når man bruger det til at sammenligne meget store 
lister via nogle få hashfunktioner. Søgemaskiner 
bruger det til hurtigt at finde lignende hjemmesider 
på internettet.
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Fordel ting i kasser 
med hashfunktion

Figur 3. Fordeling af ting i kasser med en hashfunktion, så de kan genfindes.

Grafik: Mikkel Thorup
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Den præcise egenskab, man har brugt, er, at det 
for en vilkårlig mængde gælder, at alle elementer 
har samme chance for at få den mindste hashværdi. 
Sådanne hashfunktioner er ikke så nemme at lave, 
men de bedste, vi har, publicerede jeg med en af 
mine ph.d.-studerende, Søren Dahlgaard, i 2014.

HASHFUNKTIONER GENERELT

Det, der gør hashfunktioner udfordrende at arbejde 
med, er, at de fleste leger, at de har en helt tilfældig 
hashfunktion, men de findes slet ikke. Man ender i 
stedet med at bruge nogle hashfunktioner, der godt 
nok ser tilfældige ud, men som man så slet ikke 
kan stole på. Fx oplevede jeg under min ansættelse 
hos AT&T, hvordan angreb på internettet kunne få 
hashtabeller til at gå helt ned, og det var i høj grad 
det, der gjorde mig interesseret. Tit har man nemlig 
ikke brug for fuld tilfældighed, men blot for nogle 
begrænsede sandsynlighedsmæssige egenskaber. Jeg 

vil gerne forstå grænserne for, hvad der er muligt, og 
hvor dyrt det er at gøre tingene sikre.

Peter

The Shawshank Redemption 83
The Godfather 21
The Godfather II 44
Star Wars Episode V 07
The Dark Knight 26
Apocalypse Now 86
Pulp Fiction 78
Goodfellas 68
The Lord of the Rings III 20
Fight Club 95

Mindste hashværdi 07

Hans

A Hard Day's Night 75
The Godfather 21
Singin' in the Rain 63
Finding Nemo 40
Repulsion 77
Inside Out 39
Boyhood 88
King Kong 64
Toy Story 2 73
The Seven Samurai 15

Mindste hashværdi 15

Lars

The Godfather 21
Raiders Of The Lost Ark 45
Star Wars Episode V 07
The Shawshank Redemption 83
Jaws 15
Goodfellas 68
Apocalypse Now 86
Singin' in the Rain 63
Pulp Fiction 78
Fight Club 95

Mindste hashværdi 07

Figur 4. Personer med den samme mindste hashværdi har en lignende smag for film. 

Grafik: Mikkel Thorup

Mikkel Thorup (f. 1965), professor ved Københavns 
Universitet, Datalogisk Institut, siden 2013. Her 
leder han Center for Efficient Algorithms and Data 
Structures, støttet af en topforskerbevilling fra Det 
Frie Forskningsråd. Fra 1998 til 2013 var han ledende 
industriforsker hos AT&T i USA. Han er medlem af 
Videnskabernes Selskab, og hans internationale priser 
spænder fra industriel indflydelse over datalogi til ren 
matematik.
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H.M. Dronning Margrethe II foran Villum Research 
Station to dage efter den officielle indvielse.

Foto: Kristian Engelhardt Kristensen



Villum Research Station, 
Station Nord 

AF HENRIK SKOV

Klimaændringer forårsaget af menneskeskabte 

emissioner af drivhusgasser er en af de helt 

store udfordringer for verdenssamfundet det 

kommende århundrede. Forskningsstationen giver 

mulighed for at udføre klimarelateret forskning, 

der hidtil har været umulig i Højarktis. 

MODTAGER

Institut for Miljøvidenskab, 
Aarhus Universitet

PROJEKT

Konstruktion af en ny, moderne 
forskningsstation på Station Nord i 

det nordøstlige Grønland

STØTTE

70.500.000 kr.  
af VILLUM FONDEN
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DOBBELT SÅ STORE  

TEMPERATURSTIGNINGER I  ARKTIS 

Klimaændringer forårsaget af menneskeskabte 
emissioner af drivhusgasser er en af de helt store 
udfordringer for verdenssamfundet det kommende 
århundrede. I Arktis har temperaturstigningen været 
dobbelt så stor som den gennemsnitlige tempera-
turstigning i resten af verden (IPCC, 2013). 

Allerede nu har det varmere klima haft stor ind-
flydelse på havisdække, økosystemer og biodiversitet 
med overhængende konsekvenser for lokalsamfund, 
industriel udvikling, transport og international 
politik. Sommerisens udbredelse i Det Arktiske 
Ocean er reduceret med 40 %, sammensætningen 
af flerårig og ny is er dramatisk ændret, og foråret 
kommer stadig tidligere (IPCC, 2013). Dette 
har store konsekvenser for de fysiske, kemiske og 

biologiske systemer og processer. Men det åbner 
samtidig for muligheden for udnyttelse af ressourcer 
i disse ellers utilgængelige egne.

VIDEN OM ARKTIS ER FORTSAT BEGRÆNSET

Der er i de seneste år opnået megen ny viden om 
Arktis, men det er stadig en af de egne af verden, 
som man ved mindst om. En begrænsende faktor er 
manglende forskningslogistik specielt i Højarktis. 
Gennemførelse af forskning i Højarktis er logistisk 
meget udfordrende. Det skyldes primært den svært 
tilgængelige beliggenhed og manglen på moderne 
forskningsinfrastruktur. Det er derfor af afgørende 
betydning, at der etableres nye velegnede og let-
tilgængelige forskningsfaciliteter i det højarktiske 
område.
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Figur 1. Villum Research Station, Station Nord, er beliggende i det højarktiske miljø i det nordøstlige Grønland. 

Grafik: Wikipedia
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TRE VIGTIGE STATIONER UDGØR  

STATION NORD

Basisstationen består af en forskerbygning på 
360 m2, en garage på 110 m2 og et luftmålehus på 
110 m2, se figur 2. Stationen er som en af meget få 
højarktiske stationer åben hele året. Forskerhuset 
har plads til 14 overnattende forskere ad gangen. 
Herudover består basisstationen af fire laborato-
rier; et grovlaboratorium, et kemilaboratorium, et 
biokemilaboratorium og et renere laboratorium, 
hvor adgangen er begrænset. Endelig indeholder 
forskerhuset en lille lejlighed til den ansvarlige logi-
stiker, kontorfaciliteter samt en stue med et mindre 
køkken, hvor forskerne kan slappe af (figur 3).

Garagen anvendes til lagerplads for videnskabeligt 
feltudstyr og ’Den Mobile Station’ inklusive statio-
nens køretøjer. 

Figur 2. Forskerhuset med overnatnings- og laboratoriefaciliteter 
til 14 forskere ad gangen. I forlængelse heraf er garagen  

bygget til opbevaring af diverse feltudstyr. 

Foto: Stephan Ingemann Bernberg

Figur 3. I forskerhusets ene ende er en 
opholdsstue samt et mindre køkken til rådighed 

for de besøgende forskere. 

Foto: Stephan Ingemann Bernberg

Konstruktionen består af tre hoveddele og er  
færdig i 2016: 

1. Basisstationen: En række bygninger med 
laboratorie- og overnatningsfaciliteter til 
studier af luftforurening, is, klima og  
biologiske processer i nærområdet. 

2. Den Mobile Station: Snescootere og andre 
snekøretøjer, slæder, telte mv. til studier af 
kemiske, fysiske, geologiske og biologiske 
processer i områder langt væk fra Station 
Nord. 

3. Luftstationen: Droner, der vil muliggøre 
studier af den vertikale atmosfæriske  
sammensætning og jordobservationer 
(remote sensing) fra luften.
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Luftmålehuset er placeret 2 km udenfor Station 
Nords område for at minimere effekten af lokal 
luftforurening. Transport med snescootere og andre 
køretøjer til huset holdes således også på et absolut 
minimum. Luftmålehuset er udstyret med specielt 
designede indtag til måling af partikler og gasser i 
atmosfæren (figur 4).

Den Mobile Station vil gøre det muligt at udføre 
forskning i større afstande fra Station Nord enten 
langs kysten eller ude på isen.

Luftstationen kommer til at bestå af en række 
droner, der vil blive udstyret med sensorer til målin-
gen af overfladeegenskaber af jorden, is, sne og hav. 
Desuden vil man udstyre dronerne med måleudstyr, 
som gør det muligt at måle luftforurening og andre 
vigtige forbindelser ved forskellig højde. Endelig 
er der en række fjernsensorer, der kan måle den 

vertikale sammensætning af vigtige forbindelser i 
atmosfæren. Luftstationen kan operere alene eller 
sammen med enten Den Mobile Station eller 
Basisstationen.

VILLUM RESEARCH STATION ÅBNER DØRENE 

FOR INTERNATIONAL FORSKNING

Villum Research Station vil være åben for det 
nationale såvel som det internationale forsk-
ningssamfund. Dette skal bl.a. ske ved det nyligt 
etablerede Arktiske Forskningscenter ved Aarhus 
Universitet og det ligeledes nyetablerede ’Arctic 
Science Partnership’, der er et samarbejde mellem 
forsknings miljøer i Danmark, Grønland og Canada. 

Etablering af forskningsinfrastrukturen vil således 
udgøre et internationalt omdrejningspunkt for 
tværfaglig forskning i klimaændringernes påvirkning 

Figur 4. Luftmålehuset, placeret 2 km udenfor Station Nord, er udstyret med specielt 
designede indtag til en række forskellige luftmålinger. 

Foto: Christel Christoffersen
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af de arktiske egne, herunder en dybere forståelse af 
effekterne på havisen, gletsjerne, økosystemerne og 
atmosfæren. Sådanne undersøgelser er nødvendige 
for at kunne besvare de væsentlige videnskabelige 
spørgsmål relateret til den globale opvarmning i 
Arktis, og hvordan den påvirker resten af verden. 

EN GOD START

Villum Research Station, Station Nord, er kommet 
rigtigt godt fra start. Således har man haft over 
1.700 overnatninger alene i år fordelt på ca. 100 
forskere fra otte forskellige lande. Aktiviteterne 
dækker fra atmosfærekemi og -fysik, geologi og 
mikrobio logi til klassisk marinbiologi og terrestrisk 
biologi. Man er nu ved at forberede 2016-sæsonen, 
hvor der allerede er vist stor interesse.

Henrik Skov (f.1962), professor ved Aarhus Universitet, 
Institut for Miljøvidenskab. Han er leder af Villum 
Research Station, Station Nord, beliggende i det 
nordligste Grønland. Han har mere end 20 års erfaring 
med forskning i arktisk atmosfærekemi, hvor han har 
skrevet mange artikler, og hvor han er hovedforfatter 
til en rapport til UNEP om atmosfærisk kviksølv, der 
førte til, at kviksølv blev forbudt.

HENR IK  
SKOV

Figur 5. Villum Research Station, Station Nord. Den store cirkel omkredser 
forskerhuset samt garagen, mens den mindre cirkel angiver luftmålehusets placering. 

Foto: Bjarne Jensen
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Figur 1. Zebrafisken fås i mange varianter. Her er den gennemsigtige 
zebrafisk uden pigment. Den kan anvendes til at følge fysiologiske 

begivenheder indeni den voksne fiskekrop.

Foto: Louise von Gersdorff Jørgensen



Zebrafisken  
– en holistisk miljømodel

AF KURT BUCHMANN M.FL.

Den lille tropefisk Danio rerio, som er velkendt i mange 

hjem med stueakvarium, har på få år opnået stjernestatus 

i forskningsverdenen. Den kan med fordel anvendes som 

forsøgsdyr i de fleste former for biologisk forskning og 

repræsenterer en fortrinlig model for funktioner også i højere 

hvirveldyr – herunder mennesket. Udvikling af en holistisk model, 

der registrerer alle væsentlige fysiologiske reaktioner, giver 

mulighed for at vurdere miljøets påvirkning af hele organismen 

på en gang. Denne fiskemodel kan finde anvendelse både 

indenfor miljøforskning og medicinsk forskning.

MODTAGER

Institut for Veterinær 
Sygdomsbiologi,  

Københavns Universitet

PROJEKT

 ’Zebrafiskforskningsmodellen’

STØTTE

2.424.000 kr.  
af VILLUM FONDEN
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Projektet kæder en række basale fysiologiske 
funktioner sammen i en enkelt zebrafiskmodel. 
Modellen vil på en gang kunne fremstille hele 
individets reaktion på en miljøfaktor. Der foku-
seres således ikke blot på et enkelt emne, men hele 
fiskens funktion tages i betragtning. Dette omfatter 
fiskens umiddelbare adfærdsreaktion i det rumlige 
miljø, fiskens indre organfunktioner (hjerte, hjerne, 
lever, milt, kirtler), tarmfunktion, kønsorganer og 
immunsystem. Projektet lægger vægt på, at fisken 
fremstilles og anskues holistisk og ikke blot fraktio-
neres i mindre enheder.

FRA STUEAKVARIUM TIL FORSKNING

Zebrafisken, der bærer det videnskabelige navn 
Danio rerio, har været anvendt som akvariefisk 
i mange hjem gennem årtier (figur 2). Den lille 
stribede fisk, som oprindeligt stammer fra floder 
i det nordlige og centrale Indien, har verden over 
glædet unge og gamle med stueakvarier. 

Nogen speciel videnskabelig interesse var fisken 
dog ikke genstand for før i tiden. I de seneste år har 
videnskabsfolk imidlertid fået øjnene op for artens 
kvaliteter som forsøgsdyr. Fisken kan meget let hol-
des på begrænset plads i laboratoriet, da den oftest 
ikke er mere end 3 cm lang. Den yngler hurtigt i 
fangenskab, får mange unger (100-300 æg pr. hun 
pr. gydning) og har en relativt kort generationstid 
på 2-4 måneder. Da fosterudviklingen i det tran-
sparente æg kan følges i en petriskål, har man også 
her et værdifuldt redskab i biologisk forskning. 

Alle detaljer – selv den enkelte celledeling – i den 
tidlige udvikling kan følges i mikroskopet. Blot 
tre dage efter befrugtning klækkes den lille fiske-
larve. Den er ligeledes gennemsigtig og tillader 
mikroskopisk analyse af alle organer. Forskerne har 
nu adgang til mange tusind forskellige varianter 
og mutanter med forskellige egenskaber, som kan 
stu deres i detaljer. Den gennemsigtige zebrafisk 
(figur 1) er specielt brugbar, når man undersøger 
de indre reaktioner også i voksne fisk. Zebrafiskens 
samlede arvemasse (genom) er særdeles godt 

Figur 2. Zebrafisken Danio rerio, en stribet indisk tropefisk, er i de seneste år blevet en 
eftertragtet fisk blandt forskere med hang til dyreforsøg.

Foto: Louise von Gersdorff Jørgensen
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beskrevet og giver genforskerne gode kort på hånden 
i deres anstrengelser for at aflure genreguleringer hos  
højere dyr.

LITTERÆR FAVORIT

Specielt i de sidste ti år har arten opnået en sjældent 
set berømmelse i den videnskabelige verden. Fra 1990 
til 2015 er der publiceret tusindvis af forsknings-
artikler om zebrafisk. Udviklingen indenfor feltet har 
været ganske imponerende i de seneste år. Dette blev 
tydeligt afspejlet ved det europæiske zebrafiskmøde i 
år, hvor mere end 800 forskere var samlet om emnet, 
zebrafisken som model. 

Zebrafisken hjælper i dag til indenfor forskning rela-
teret til miljø, ernæring, vækst, immunitet, cancerbio-
logi, genetik, hjertefunktion, diabetes, livsstilssyg-
domme, tarmbetændelse og lægemidler - for blot 
at nævne nogle få af de mest populære emner. Da 

fisken er så let at holde, bruges den også som model 
for opdrætsfisk (karper, ørreder, laks, havbrasen, 
havbars), hvilket har betydning for opdrættere, der 
leverer spisefisk til Jordens befolkning.

ADFÆRDSMÅLINGER

Ændringer i miljøet bliver meget hurtigt registreret 
af en zebrafisk. Med sine utallige sanseceller sender 
fisken besked fra hud, finner, gæller, sidelinjesy-
stem, øjne, mundhule og næsebor til hjernen, som 
efterfølgende aktiverer kroppens perifere nerver og 
muskulatur. De resulterende bevægelsesmønstre 
kan registreres på forskellig vis, men ved hjælp af 
et videobaseret computersystem kan man opstille 
reproducerbare målinger af adfærden. Fisken 
placeres i et mindre akvarium, og dens bevægelser 
optages af to videokameraer, der er forbundet til en 
computer (figur 3).

Figur 3. Zebrafiskens adfærd kan følges på forskellig vis. Her opstilles og kalibreres et 
system til videooptagelse og computeranalyse af fiskens bevægelser. 

Foto: Kurt Buchmann
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ORGANERNES FUNKTIONER OG SAMSPIL

Zebrafisken er udstyret med et rigt udvalg af organer 
med kirtelfunktioner, som vi også møder hos højere 
dyrearter. Organerne er ikke altid så velafgrænsede, 
som man ser i pattedyr, og vævet i bugspytkirtel 
og skjoldbruskkirtel er mere diffust placeret langs 
fordøjelseskanalen. Nyren er velafgrænset, men 
binyrevævet er til gengæld spredt som interrenal-
celler i den forreste del af nyren. 

Hormonproduktionen i vævet muliggør karakte-
risering af organernes placering og udstrækning. 
Ved brug af specifikke antistoffer mod insulin vil 
man opnå indsigt i de insulinproducerende beta-
cellers tilstand i bugspytkirtlen. Specifikke anti-
stoffer mod hormonet thyroxin binder sig til celler 
i skjoldbruskkirtlen, og antistoffer mod stresshor-
monet kortisol binder sig til interrenalcellerne. 

Kønshormonerne i æggestokke samt testikler giver 
på samme vis oplysninger om formeringens afhæn-
gighed af kroppens generelle tilstand og samspil 
med andre organsystemer.

HJERNENS AKTIVITET

Sanseindtryk transmitteres fra zebrafiskens over-
flade til centralnervesystemet, hvor indtryk 
behandles og lagres, og reaktioner sættes i gang. 
Miljøpåvirkningen aflæses som en ændring i 
fiskens adfærd, men forud for reaktionen er der 
forløbet en række biokemiske processer i fiskens 
nervesystem. Selvom fiskenes nervesystem er noget 
mindre kompliceret end menneskets, er man dog 
i stand til at beskrive en række basale funktioner 
i centralnervesystemet ved brug af zebrafisken. 
Kommunikationen foregår bl.a. ved hjælp af 

“FISKENES FORFÆDRE OPSTOD FOR 450 MILLIONER 
ÅR SIDEN, HVOREFTER DER FRA DENNE PROTOTYPE 
UDVIKLEDES PADDER, KRYBDYR, FUGLE OG PATTEDYR. 
ALLE DISSE DYR BESIDDER ET ADAPTIVT IMMUNSYSTEM, 
DER GIVER OS MENNESKER EVNEN TIL AT REAGERE 
SPECIFIKT OG MED HUKOMMELSE PÅ SYGDOMSKIM”.
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nervernes signalstoffer, neurotransmittere. Et af 
signalstofferne er serotonin, som man nu kan se i 
zebrafiskens hjerne under en såkaldt OPT-scanning. 
Teknikken er baseret på, at specifikke antistoffer 
er i stand til at binde sig til transmittermolekylet i 
særlige hjerneafsnit. 

IMMUNREAKTIONERNE

Fiskens immunsystem bærer mange ligheder med 
menneskets, hvilket også er baggrunden for, at 
zebrafisken er blevet så populær som model for 
krop pens reaktioner på infektionssygdomme. 
Fiskenes forfædre opstod for 450 millioner år siden, 
hvorefter der fra denne prototype udvikledes padder, 
krybdyr, fugle og pattedyr. Alle disse dyr besidder 
et adaptivt immunsystem, der giver os mennesker 
evnen til at reagere specifikt og med hukommelse på 

sygdomskim. Det er således hele grundlaget for, at 
vi i dag kan vaccinere vores børn mod en lang række 
sygdomme. 

Immunsystemets centrale organer i zebrafisken 
omfatter den forreste del af nyren, den såkaldte 
hovednyre, brislen (thymus placeret i gællehulen) 
og milten (i kropshulen). Man kan således følge, 
hvordan immunsystemets stamceller fra hovednyren 
bliver modnet i thymus, når deres skæbne er at 
ende livet som T-celler. I milten ser man både B- og 
T-celler, som sammen med makrofager tager sig 
kærligt af indtrængende sygdomskim. 

SIGNALSTOFFER

De tidlige repræsentanter for fiskene besad for 450 
millioner år siden allerede basale immunelementer, 

Figur 4. Zebrafisken betragtes som en samlet organisme, der aktiverer en lang række immunologiske 
funktioner i forbindelse med miljøændringer. Her optages fluorescerende bakterier gennem fiskens overflade. 

Foto: Louise von Gersdorff Jørgensen

57T E K N I S K  O G  N AT U R V I D E N S K A B E L I G  F O R S K N I N G  O G  F O R M I D L I N G

villum fonden 



såsom B-lymfocytter, T-lymfocytter, dendritceller, 
makrofager samt granulocytter. Disse immunele-
menter var i stand til at producere specifikke anti-
stoffer, der sammen med en række andre proteiner 
kunne holde kroppen fri for infektioner. 

Reaktionerne styres og kontrolleres ved hjælp 
af en række signalstoffer, cytokiner, som får det 
komplicerede netværk af reaktioner til at forløbe 
hensigtsmæssigt. Vi har på basis af kendskabet til 
zebrafiskens genom udviklet en redskabskasse. Den 
bruger vi til at belyse, hvordan mere end 45 gener 
for immunmolekyler aktiveres i et koordineret 
forløb, når zebrafisken udsættes for en miljøpå-
virkning eller infektion. 

Man kan i de gennemsigtige zebrafisk vise, 
hvorledes sygdomsfremkaldende bakterier optages 
via overfladerne (hud, finner og tarm). Ved fx at 
bruge lysafgivende bakterier (figur 4) kan man følge, 
hvorledes partikler og selv døde bakterier finder 
vej fra miljøet til fiskens indre, hvor der straks 
igangsættes modreaktioner med det formål at elimi-
nere de fremmede stoffer. 

MILJØPÅVIRKNINGEN

Zebrafiskens funktioner i de mange organer er 
tæt forbundne. Når fisken udsættes for en uhen-
sigtsmæssig miljøpåvirkning, vil et stresshormon 
blive produceret i hovednyrens interrenalceller. 
Kortisol, som denne stressfaktor kaldes, strømmer 
dernæst ud i blodbanen og kobler sig til immuncel-
ler og organer med det resultat, at modstandskraften 
forringes, og de indtrængende bakterier får let spil i 
forsøget på at gøre fisken syg. Fiskens basale fysiolo-
giske funktioner hæmmes, og fiskens adfærd ændres. 

Omvendt kan zebrafisken også fremvise, hvorledes 
dette fysiologiske netværk optimeres, når fisken 

stimuleres af andre faktorer. Immunstimulerende 
stoffer vil optimere fiskens immunologiske reak-
tioner og sikre en bedre sundhedsstatus. 

Zebrafisken med det tilkoblede system af forsk-
ningsværktøjer fungerer derved som en let hånd-
terbar model for det komplicerede netværk af 
organer, signalstoffer og effektormolekyler, som også 
forekommer hos højerestående dyr, herunder men-
nesket. Det omfatter hjernen, det perifere nerve-
sy stem, hjertet, lever, nyre og milt og ikke mindst 
immunsystemets forunderlige reaktioner. Fra at være 
en hyggespreder i de små hjem er zebrafisken blevet 
en eksperimentel stjerne, som kan bane vejen for 
bedre miljø og sygdomsforståelse, også vurderet på 
den store globale skala.

Kurt Buchmann, professor i akvatisk patobiologi, 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet. Forskningsområdet omfatter fiskehelse, 
fiskebiologi, vaccinologi og immunologi.

Per W. Kania, lektor i akvatisk patobiologi. Forsker 
indenfor molekylærbiologiske værktøjer til fisk.

Simon Haarder, ph.d.-studerende. Har specielt forsket  
i tarmfunktioner hos sunde og raske fisk.

Louise von Gersdorff Jørgensen, adjunkt i akvatisk 
patobiologi. Udvikler fiskemodeller til brug indenfor 
fiskeimmunologi og vaccineforskning.

KURT  BUCHMANN,  PER  W.  KANIA ,  S IMON 
HAARDER,  LOUISE  VON GERSDORFF  JØRGENSEN
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Materialer under pres
AF MARTIN BREMHOLM

MODTAGER

Assistant Professor Martin 
Bremholm, Institut for Kemi og 

iNANO, Aarhus Universitet

PROJEKT

´Højtrykssyntese og karakterisering 
af nye materialer´ 

STØTTE

2.840.216 kr.  
af VILLUM FONDEN
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Opdagelsen af nye materialer har altid spillet en 
vigtig rolle for fremskridt i materialevidenskab. 
Højtrykssyntese er en kraftfuld metode til opdagelse 
af nye materialer. Anvendelsen af højt tryk giver 
unikke muligheder for stabilisering af nye krystal-
linske forbindelser, som ofte kan bringes tilbage 
uden at undergå faseovergange. 

Et populært eksempel er dannelsen af diamanter 
under trykket inde i jorden. Institut for Kemi på 
Aarhus Universitet har etableret Danmarks første 
højtrykslaboratorium, hvor der både udføres 
højtrykssyntese og strukturelle studier af materialer 
under højt tryk. 

Den store presse vist på billedet vejer 10 tons og 
kan generere en aksialkraft svarende til 1000 tons. 
Kraften overføres via et sindrigt design til otte kuber 
og endelig til prøven i midten. Prøven udsættes 
derved for et ensartet tryk på op til 25 GPa (250.000 
atm) og kan tilmed samtidig opvarmes til 2000 o C. 

Selvom udstyret kan anvendes til fremstilling af syn-
tetiske diamanter, er det dog ikke diamanter, men 
andre eksotiske forbindelser, som fx multiferroiske 
materialer, topologiske isolatorer og superledere, der 
motiverer forskningen med højt tryk. 

En række hypotetiske forbindelser syntetiseres under 
højt tryk. Tryk spiller også en stor rolle i frem-
stillingen af nye medlemmer indenfor familier af 
strukturer, således at mere komplette og systematiske 

studier af disse kan udføres. Derudover studeres 
materialer, mens de er tryksat i såkaldte diamant-
amboltceller, der genererer tryk på over 100 GPa. 
Udover syntese af materialer bruges trykket i disse 
celler til at inducere elektroniske eller strukturelle 
faseovergange, som giver en dybere indsigt i mate-
rialernes elektroniske vekselvirkninger og fysiske 
egenskaber. I et større perspektiv er de dermed med 
til at fremme nye teknologiske landvindinger.

Denne presse vejer 10 tons og kan generere 
aksialkraft svarende til 1000 tons.

Foto: Max Voggenreiter GmbH





61   HUMANVIDENSKABELIG 
FORSKNING
VELUX FONDEN uddeler frie forsknings-
midler til fremme af hovedsageligt grund-
videnskabelige, kollektive forsknings-
projekter på højeste faglige niveau ved 
landets universiteter og kulturinstitutioner.



Er de klassiske erhvervsfag ved at tabe terræn?

Foto: Monkey Business Images



Er drenge taberne i 
uddannelsessystemet? 

AF CHRISTIAN HELMS JØRGENSEN 

Drenge klarer sig dårligere i skolen end piger med hensyn  

til karakterer og med hensyn til at gennemføre en uddannelse 

udover folkeskolen. Forskningsprojektet undersøger, om 

drenge er de nye ’tabere i uddannelsessystemet’, som det  

ofte fremstilles i den offentlige debat. Projektet studerer 

drenges liv i ungdomsuddannelserne med interesse for 

den betydning, som de tillægger uddannelse og deres 

forestillinger om et fremtidigt arbejdsliv. 

MODTAGER

Roskilde Universitet, 
Institut for Psykologi og 
Uddannelsesforskning

PROJEKT

Drenge som tabere i 
uddannelsessystemet?

STØTTE

4.997.509 kr.  
af VELUX FONDEN
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Udgangspunktet er, at drenge generelt præsterer 
dårligere end piger i skolen, og at færre drenge end 
piger gennemfører en ungdomsuddannelse. Ud af 
disse forhold opstår en ny fortælling i medierne og 
i uddannelsespolitikken om mænd som ’tabere i 
uddannelsessystemet’. Projektet kaster et kritisk lys 
på denne fortælling ved at undersøge de foran-
dringer, der er sket i mænds forhold til uddannelse 
de seneste årtier. Desuden følger man fire grup-
per af unge – flest unge mænd – i fire forskellige 
ungdoms uddannelser over to år. Dette for at få en 
nuanceret og dybtgående forståelse af forskellige 
maskuliniteters betydning for unges forhold til 
uddannelse.

DRENGE OG PIGER FØLGER  

FORSKELLIGE UDDANNELSESVEJE 

Projektet følger fire grupper af primært mandlige 
unge i fire forskellige ungdomsuddannelser over 
en periode på to år. For at få indblik i de sociale og 
subjektive processer, der fører til frafald, følger man 
også de unge, som afbryder uddannelsen. Dette 
giver adgang til en nuanceret forståelse af de meget 
forskellige betydninger, som uddannelse har for 
forskellige drenge og unge mænd. Projektet viser, 
at det ikke giver mening at betragte drenge som 
en ensartet gruppe – eller generelt som ’tabere i 
uddannelse’. Forskellene mellem drenge indbyrdes 
er langt større end forskellene mellem drenge og 
piger generelt. 

Det stærkt kønsopdelte danske arbejdsmarked 
bidrager til, at drenge og piger følger forskellige 
uddannelsesveje. Drenge udgør hovedparten af ele v-
erne på de tekniske erhvervsuddannelser, der både er 
udfordret af mangel på praktikpladser og af en stor 
socialpolitisk opgave, som berører mennesker med 
få ressourcer. 

Piger søger hyppigere til de gymnasiale uddan-
nelser, fordi de kvindedominerede uddannelser, som 
sygeplejerske og pædagog, i dag kræver studiekom-
petence. Selvom kvinder dermed opnår et højere 

formelt uddannelsesniveau end mænd, så klarer 
mændene sig generelt lige så godt på arbejdsmarke-
det med hensyn til beskæftigelse og livsløn. 

DRENGE FORFØLGER  

FORSKELLIGE SKOLELIV

Flere unge i Danmark placeres i uddannelser, 
som er mere opdelt efter køn end i de andre 
skandinaviske lande, som har mere integrerede 
ungdomsuddannelser. 

Nogle drenge i studiet følger en entydig dragning 
mod klassiske erhvervsfag som automekaniker, hvor 
familiær tilknytning til faget, egne fritids- og kon-
sumrelaterede interesser og en maskulin fagidentitet 
kan forenes. Andre drenge følger ret ureflekteret 
med strømmen af unge mod det almene gymna-
sium, meget ofte uden at have nogen klare forestil-
linger om, hvad denne uddannelse skal føre til. 

Herudover bevæger en stor og sammensat gruppe af 
unge sig rundt mellem forskellige ungdomsuddan-
nelser, som de starter på og afbryder. For nogle er 
det led i en søgeproces, hvor de gradvist afklarer sig 
om deres egne interesser og uddannelsessystemets 
muligheder. For andre bliver gentagne afbrud til en 

”DET DANSKE 
UDDANNELSESSYSTEMS 
TIDLIGE OPDELING AF UNGE 
I TEKNISKE SKOLER, SOSU-
SKOLER, HANDELSSKOLER OG 
GYMNASIER BIDRAGER TIL 
EN STÆRK DIFFERENTIERING I 
DE UNGES UDDANNELSESLIV, 
BLANDT ANDET EFTER KØN”. 
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Kvinder og mænd vælger stadig  
forskellige uddannelser.

Foto: Goodluz



selvforstærkende proces af skuffelser og nederlag, 
der medfører, at de helt opgiver at gennemføre en 
uddannelse – og det gælder især for drenge. 

DRENGE IDENTIFICERER SIG  

MED MASKULINE FORBILLEDER

Når færre drenge end piger gennemfører en ung-
domsuddannelse, hænger det blandt andet sammen 
med, at en del drenges fremtidsforestillinger ikke 
bygger på en formel uddannelse. De maskuline 
identitetsfigurer, som disse drenge trækker på, kom-
mer fra sports-, musik-, militær- og IT-verdenen. 
Disse verdener ligger udenfor det almindelige 
arbejdsmarked og tilbyder forbilleder med høj status 
i nogle af drengenes ungdomskulturer. 

Overraskende mange af de unge ser en mulig frem-
tid i militæret, som de betragter som en adgang til 
et stærkt socialt fællesskab, til spændende oplevelser 
i udlandet og til at kunne gøre en forskel for andre 
mennesker. Desuden er de tiltrukket af militærets 
klare sociale orden, entydige formål og discipline-
ring. Andre af de unge mænd i studiet gjorde 
karriere ved at køre gokart i udlandet i en periode 
eller ved at spille fodbold på højt niveau, og nogle 
drømmer om at leve af at spille musik. 

EN UDFORDRET MASKULINITET

Væksten i mænds uddannelsesdeltagelse er en smule 
lavere end kvinders, men mænds tilgang til de vide-
regående uddannelser er, ligesom kvinders, fordoblet 
de seneste tre årtier. Køn er ikke i sig selv afgørende 
for, hvem der klarer sig godt i uddannelsessystemet. 

Køn fletter sig sammen med social baggrund, 
lokalitet og etnicitet på en måde, som giver nogle 
mænd særlige udfordringer i forhold til uddan-
nelse. Det drejer sig blandt andet om mænd fra 

udkantsområder, etniske minoriteter og mænd, 
som er vokset op i familier med forældre uden 
uddannelse. 

Disse særlige udfordringer skyldes blandt andet 
krisen for den traditionelle maskulinitet, som bygger 
på mænds naturlige dominans via forsørgerrollen, 
kropslig styrke og handlekraft. Mens denne figur 
fortsat fylder i medierne og populærkulturen, 
så støder den mod et uddannelsessystem, som i 
stigende grad belønner sproglige og sociale kompe-
tencer. De drenge og mænd, som har problemer i 
uddannelsessystemet, er meget forskellige, og derfor 
må indsatsen for at øge deres uddannelsesdeltagelse 
være differentieret. 

Christian Helms Jørgensen (f. 1952) er professor mso 
i livslang læring på Institut for Psykologi og Ud-
dannelsesforskning ved Roskilde Universitet. Hans 
forskningsområder er overgange fra uddannelse til ar-
bejdsliv, erhvervsuddannelser og komparativ forskning 
i ungdomsuddannelserne. Blandt publikationerne er: 
’Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne’, 
Roskilde Universitetsforlag, 2013.

CHR IST IAN 
HELMS 
JØRGENSEN
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Krigen i Syrien er blevet den centrale skueplads for 
de folkelige arabiske oprør, der med fremkomsten af 
Islamisk Stat har taget en meget anden retning end 
det oprindelige håb om frie, demokratiske samfund. 

Det autokratiske syriske regimes brug af sekularisme 
(hvor politiske forhold diskuteres uafhængigt af 
religion) som legitimering af deres magt og islamiske 
gruppers forsøg på at skabe en religiøs samfunds-
orden sætter debatten om sekularisme på spidsen. 
Imellem de to ekstremer – autoritær sekularisme 
og autoritær islamisme - er sekulære intellektuelle, 
aktivister og bevægelser, der kæmper for at bevare 
fodfæstet. De har en lang historie i regionen, men er 
til en vis grad blevet overset af forskningen. 

Gennem etnografisk feltarbejde og en analyse af 
kulturel produktion belyser SIME-gruppen ved 
Roskilde Universitet (Secular Ideology in the 
Middle East), hvordan revolutionære bevægelser og 
individer i Syrien og Libanon debatterer religion og 
stat, minoriteters rettigheder og revolution. Målet 
er også at nå til en bedre forståelse af, hvilken rolle 
ideologi og politiske idéer spiller i det kaotiske 
landskab efter de arabiske opstande. 

Bevillingen har gjort det muligt at skabe en inter-
nationalt anerkendt forskningsgruppe og tiltrække 
de førende kapaciteter til en række konferencer i 
Danmark.

Spiller ideologi og politiske 
idéer en rolle efter den 

arabiske opstand?
AF SUNE HAUGBØLLE

MODTAGER

Lektor, ph.d. Sune Haugbølle, 
Institut for Samfund og 

Globalisering, Roskilde Universitet 

PROJEKT

’The Production of Secular  
Ideology in the Middle East’

STØTTE

4.000.000 kr.  
af VELUX FONDEN

67H U M A N V I D E N S K A B E L I G  F O R S K N I N G

velux fonden 





VELUX FONDEN støtter en bred vifte af 
projekter indenfor aldringsforskning, der bidrager 
til forbedring af livskvaliteten for den ældre del 
af befolkningen. Fonden støtter forskere, som 
bidrager til udvikling og formidling af forsknings- 
og praksisbaseret viden.

69  ALDRINGSFORSKNING



Foto: Quinn Dombrowski



Dobbelt sansetabs betydning for 
ældres psykiske helbred

AF JESPER DAMMEYER, PETER ELSASS,  
HANNA HOVALDT, CHRISTINE LEHANE

71A L D R I N G S F O R S K N I N G

Forestil dig, at du har mistet både synet og hørelsen. 
Hvordan tror du, at dette dobbelte sansetab vil 
påvirke dit psykiske helbred? Eller dit forhold til din 
partner?

Dobbelt sansetab (døvblindhed) ses oftest hos de 
ældre borgere i samfundet. Blandt personer over  
85 viser nogle undersøgelser, at én ud af tre er ramt. 
I takt med at befolkningen bliver ældre og ældre, 
forventes det, at antallet af borgere med dobbelt 
sansetab vil stige. 

På nuværende tidspunkt findes kun få videnskabe-
lige undersøgelser om ældre med dobbelt sansetab. 
Disse peger bl.a. på en øget risiko for depression 
og demens, men uden at man ved ret meget om 
hvorfor. 

Ved indsamling af data via spørgeskemaer og 
interviews undersøges der i projektet ’Sansetab hos 

ældre’, hvilke konsekvenser dobbelt sansetab har for 
disse borgeres kommunikationsevne, sociale samvær 
og psykiske helbred. 

I projektet undersøges også, hvordan borgerens dob-
belte sansetab påvirker relationen til en evt. partner 
og modsat, hvordan partneren kan støtte borgeren 
med dobbelt sansetab. 

Udover at dette projekt vil bidrage med basal viden 
om betydningen af dobbelt sansetab, er ønsket 
også at udvikle og forbedre de vejlednings- og 
støttetilbud, der i dag tilbydes disse ældre. Projektet 
’Sansetab hos ældre’ vil dermed bidrage til, at den 
hjælp og støtte, der gives, bedst muligt forebygger 
og modvirker de negative konsekvenser, et dobbelt 
sansetab kan have for både den ramte og dennes 
partner.

MODTAGERE

Forskningsgruppen PCARE ved bl.a. 
Jesper Dammeyer på Institut for 

Psykologi, Københavns Universitet,  
i samarbejde med CFD

PROJEKT

’Sansetab hos ældre’ 

STØTTE

5.131.524 kr.  
af VELUX FONDEN

velux fonden 





73  ØJENFORSKNING
VELUX FONDEN ønsker at støtte 
perspektivrig øjenforskning af høj 
forskningsmæssig kvalitet.



Figur 1. Foto af synsnerven hos en person med glaukom. Der ses udtynding af 
nervefibrene i synsnerven (pil), hvilket karakteriserer glaukomatøs skade. 

Foto: Santibhavank P



Skyldes grøn stær 
udelukkende forhøjet  

tryk i øjet?
AF MIRIAM KOLKO 

I folkemunde opfattes grøn stær (glaukom) som en 

sygdom, hvor forhøjet tryk i øjet medfører synsnerveskade 

og i yderste konsekvens blindhed. Øjentrykket er fortsat 

anerkendt som den væsentligste risikofaktor for udvikling 

af glaukom, men årsagen til synsnerveskaden er ikke 

klarlagt. Således er der generel enighed om, at glaukom 

er et spektrum af forskellige sygdomsforløb, som alle 

resulterer i beskadigelse af synsnerven. 

MODTAGERE

Miriam Kolko og Københavns 
Universitet, Institut for 

Neurovidenskab og Farmakologi

PROJEKT

’Glaucoma beyond IOP - importance 
of mitochondrial function in Müller 

cells' ability to protect retinal 
ganglion cells’ 

STØTTE

3.841.007 kr.  
af VELUX FONDEN
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Forskningsprojektet omhandler de tryk-uafhængige 
årsager til udvikling af glaukom. I den sammen-
hæng fokuserer man på Müller-cellerne, som er 
nervecellernes støtteceller. Hypotesen er, at Müller-
cellerne er essentielle for opretholdelsen af synsner-
ven, og at en større forståelse for deres funktion kan 
danne grundlag for nye strategier til forebyggelse af 
glaukom.

UBALANCE OG MANGLENDE  

ENERGITILFØRSEL FORÅRSAGER 

SYNSNERVESKADE

I den ene ende af spektret medfører en ubalance i 
øjentrykket synsnerveskade, mens årsagen til glau-
kom i den anden ende af spektret er mere kompleks 
og kan tænkes at skyldes manglende energitilførsel 
til nethindens nerveceller og synsnerven.

Müller-cellerne er essentielle for opretholdelsen af 
nervecellernes energitilførsel. En anden vigtig funk-
tion er cellernes evne til at opretholde en balance i 
det signalstof, som muliggør transmission af nerve-
signalet til hjernen (glutamat). Selvom glutamat er 
essentielt for signaleringen mellem nerveceller, og 

dermed afgørende for opretholdelsen af synet, vil 
en ophobning af glutamat medføre, at nervecellerne 
dør på grund af en overstimulering. Müller-cellerne 
forhindrer netop denne overstimulering ved at fjerne 
overskydende glutamat fra nervecellerne. 

ILTSTRESS PÅVIRKER STØTTECELLERS  

EVNE TIL AT BESKYTTE NERVECELLERNE

I løbet af projektperioden er der opsat en række 
laboratoriemodeller for glaukom, som tager 
udgangspunkt i samspillet mellem nervecellerne og 
Müller-cellerne. Hypotesen er, at Müller-cellerne er 
påvirkede ved glaukom og derfor ikke i stand til at 
beskytte nervecellerne. 

Derfor ønsker man at undersøge, hvordan Müller-
cellernes energiniveau påvirker deres evne til at 
beskytte nervecellerne. Dette er i første omgang 
gjort ved at ændre energitilbuddet og ved at udsætte 
Müller-cellerne for såkaldt iltstress. 

NERVECELLERS ENERGIKRAFTVÆRK  

SAT PÅ PRØVE

De foreløbige undersøgelser viser, at Müller-
cellernes evne til at fjerne overskydende glutamat 

Figur 2. Glaukom er en systemisk sygdom, 

som skyldes en vaskulær dysfunktion med 

mindre funktionelle mitokondrier. En sådan 

situation vil føre til et ændret energitilbud. Da 

nerveceller generelt er meget sårbare overfor 

ændret og ustabil energitilførsel, forestiller vi 

os, at netop den indre retina med de retinale 

ganglion-celler (samling af nerveceller) og 

Müller-cellerne påvirkes. I sidste ende vil 

den systemiske påvirkning af mitokondrierne 

således manifestere sig ved retinal ganglion-

celledød og dermed glaukomatøs skade. 

Figur: Miriam Kolko
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fra nervecellerne ændres ved de forskellige former 
for stress. Både iltstress og varierende energitilbud 
påvirker Müller-cellernes funktion. Da cellers vigtig-
ste energiproduktion varetages af deres energikraft-
værk (mitokondrierne), er disse omdrejningspunkt 
for projektets forskning. 

Igennem flere samarbejder forsøger man således at 
belyse vigtigheden af mitokondriefunktionen for 
Müller-cellernes funktion. Man er netop ved at 
afslutte et studie, som tydeligt viser, at mitokon-
drierne er essentielle for opretholdelsen af Müller-
cellefunktionen ved nedsat energitilbud. 

Således er hypotesen, at velfungerende mitokondrier 
er specielt afgørende under stress. For at belyse dette 
har man opsat en cellemodel, hvor man dyrker kul-
turer af nerveceller og herefter indsætter små brønde, 
hvor man har dyrket Müller-celler. Systemet danner 
grundlag for at kunne studere de to celletyper, når de 
er i nærkontakt. 

Man undersøger, hvordan en ændret Müller-celle-
homeostase påvirker deres evne til at opretholde 

nervecellerne. På nuværende tidspunkt er det påvist, 
at et ændret energitilbud ændrer Müller-cellernes 
evne til at optage glutamat og dermed evnen til at 
opretholde nervecellerne. 

Ligeledes er det påvist, at mitokondriefunktionen er 
afgørende for Müller-cellernes gen og proteinudtryk, 
hvilket også påvirker deres habituelle tilstand og i 
sidste ende deres evne til at beskytte nervecellerne. 

SAMARBEJDE MED SUND ALDRING OG 

RIGSHOSPITALET

Bevillingen har givet mulighed for at udbygge forsk-
ningen med translationelle forskningsidéer. I den 
sammenhæng har man opstartet et samarbejde med 
Sund Aldring og Rigshospitalet, hvor man inkluderer 
patienter med glaukom. 

Projektet er godkendt af etisk komité, og patienterne 
udsættes for iltstress. Udover at måle blodperfusionen 
bliver der taget blodprøver før og efter iltstress. Disse 
analyseres for mitokondrieaktiviteten og vil i bedste 
fald give information om mitokondriernes ydeevne 
hos glaukompatienter i forhold til de alderssvarende 
kontrolpatienter. 

Miriam Kolko (f. 1972) er speciallæge i øjensygdomme. 
Hun forskede i USA i fem år, hvor hun dels havde et 
Fulbright Scholarship, dels gennemførte sin ph.d. og 
efterfølgende arbejdede som postdoc. Miriam fik sin 
speciallægeuddannelse i Region Hovedstaden og lavede 
efterfølgende et fellowship i glaukom. Siden 2012 har 
hun været ansat som lektor på Københavns Universitet. 
I 2014 blev Miriam ansat som overlæge med ansvar for 
glaukomfunktionen på Roskilde Universitetshospital. 
Herudover leder hun en forskningsgruppe på Institut for 
Neurovidenskab og Farmakologi, Panum Instituttet.

M IR IAM  
KOLKO

Figur 3. Der har været en signifikant stigning i antallet af 
glaukomtilfælde i 1996-2011. Kvinder med glaukom over 50 år er vist i 

10-års aldersintervaller. (Kolko et al., PLoS One. 2015 Jul 16;10(7)).

Figur: Miriam Kolko
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Foto: Tomasz Bazylinski



Hvilken rolle spiller 
megalin for nærsynethed?

AF TINA STORM

Formålet med projektet er at undersøge, hvilken rolle 

proteinet megalin spiller i øjets normalfunktion og 

i udvikling af svær nærsynethed. Herudover vil man 

undersøge, om megalin kan mediere målrettet levering 

af lægemidler hen over øjets tætsluttende barrierer, som 

adskiller øjets indre strukturer fra blodet.

MODTAGERE

Tina Storm og Aarhus Universitet, 
Institut for Biomedicin

PROJEKT

’Megalin – årsag og kur?’

STØTTE

1.473.100 kr.  
af VELUX FONDEN
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TÆT PÅ NÆRSYNETHED – MYOPI 

Svær grad af nærsynethed (høj myopi) medfører en 
øget risiko for degenerative øjensygdomme som for 
eksempel glaukom (beskadigelse af synsnerven) og 
retinaløsning (nethindeløsning). Høj myopi er en 
af de hyppigste årsager til blindhed på verdensplan, 
og i Danmark er der omkring 20.000 personer med 
sygdommen. 

Myopi er den latinske betegnelse for en type af 
brydningsfejl i øjet, hvor lysstråler, der kommer 
ind i øjet, brydes forkert i forhold til øjets længde 
(se figur 1). Dette medfører, at lyset bliver fokuse-
ret foran nethinden i stedet for på nethinden. 
Resultatet er, at der dannes et uskarpt billede af 
det sete. Høj myopi er en særlig svær grad af denne 
tilstand. 

Normalt korrigerer man for brydningsfejlen ved 
hjælp af briller eller i meget svære tilfælde via 
operation. Dioptri (D) er den enhed, der angiver 
styrken af det brilleglas, der er nødvendigt for at 
korrigere øjets brydningsfejl, således at man kan 
danne et skarpt billede på nethinden. Myope diop-
trier angives med et minus foran, og høj myopi er 
defineret som brydningsfejl med en dioptri på mere 
end -6 D. 

HVAD VED VI OM SVÆR NÆRSYNETHED?

Årsagen til udvikling af myopi er endnu ikke helt 
klarlagt, men forskning har indtil videre kunnet 
påvise, at både arv og miljø spiller en vigtig rolle. 
For eksempel er der fundet en stærk sammenhæng 
mellem myopi og længerevarende nærarbejde, såsom 
læsning. Desuden ser man typisk et arveligt aspekt, 
hvis myopien udvikles i den meget tidlige barndom. 

Vi har i dag kun et meget begrænset indblik i de 
molekylære mekanismer, der fører til myopi. Der 
er derfor et presserende behov for at udvikle gode 
sygdomsmodeller af myopi, således at man vil være 
i stand til at studere de bagvedliggende mekanismer 
i dybden. Detaljeret mekanistisk viden vil kunne 
danne grundlag for udvikling af nye behand-
lingsstrategier, der potentielt vil kunne afhjælpe 
øjets brydningsfejl og standse udviklingen af de 
associerede synshæmmende sygdomme, man ser ved 
høj myopi.

MANGEL PÅ PROTEINET MEGALIN KAN 

FORÅRSAGE NÆRSYNETHED

Selvom der er fundet en klar sammenhæng mellem 
arv og udvikling af høj myopi, er der desværre kun 
identificeret få specifikke genfejl i vores arvemasse, 
der forårsager høj myopi. Hos dyr og mennesker, 
der mangler proteinet megalin, er der konsekvent 
observeret høj myopi. 

Personer, der mangler megalin, lider af Donnai 
Barrow-syndrom. Det er et særdeles sjældent 
syndrom, hvor personer udover høj myopi også 
har problemer med hørelse, nyrefunktion samt 
udvikling af strukturer i hjernen og ansigtet. 
Baggrunden for dette er endnu ikke klarlagt på et 
molekylært plan. For nylig påviste man, at megalin 
sidder lokaliseret i de tætsluttende barrierer, der 
adskiller øjets indre strukturer fra blodet. Næste 
skridt er derfor at undersøge, hvilken funktion 
megalin normalt har i øjet, samt at belyse, hvordan 
mangel på megalin fører til udvikling af høj myopi. 

Figur 1. Skematisk illustration af et nærsynet øje. Linjerne 
illustrerer, hvordan lyset fokuserer foran nethinden. Nederst  
i illustrationen ser man, hvordan dette afhjælpes ved hjælp  

af en spredelinse foran øjet. 

Kilde: Wikipedia
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KAN FORSKNING I  MEGALIN I  ØJET  

HJÆLPE MED AT BEKÆMPE HØJ MYOPI?

Projektet sigter efter at etablere et panel af dyre-
modeller, som gør det muligt at studere megalins 
normale funktion i øjet samt at bestemme, hvordan 
mangel på megalin kan føre til høj myopi. Metoden, 
som man anvender til dette, er at udvikle muse-
modeller (se figur 2), hvori man kan styre, hvor og 
hvornår der slukkes for megalinfunktionen. Herefter 
kan man kortlægge synsfunktion og cellebiologiske 
forandringer i øjet hos disse mus. 

Herudover vil man analysere den del af arvemassen, 
der er koder for megalin hos en mindre gruppe af 
høj myopi-personer, der udviser svage tegn på ned-
sat megalinfunktion. Herved kan man bestemme, 
om nedsat funktion af megalin er nok til at bevirke 
udvikling af høj myopi hos mennesker. 

Via disse studier vil man opnå en meget bedre 
forståelse af øjets generelle fysiologi samt de 
molekylære mekanismer, der danner grundlag 
for udvikling af myopi. Dette vil kunne bidrage 
til udvikling af nye behandlingsstrategier til at 
bekæmpe høj myopi samt de sygdomme, der opstår 
som følge af nærsynethed. 

BARRIERER, DER ADSKILLER ØJETS  

INDRE STRUKTUR FRA BLODET

Det er særligt problematisk at levere lægemidler hen 
over de tætsluttende barrierer, der adskiller øjets 

indre strukturer fra blodet. Tidligere studier har vist, 
at megalin er i stand til at mediere optag af et stort 
panel af vitale molekyler hen over den tætsluttende 
barriere i nyren. 

Vi vil derfor også undersøge, om megalin er i stand 
til at gøre det samme i øjet, og hvorvidt dette kan 
udnyttes til at levere lægemidler til øjets indre 
strukturer. Hvis det er tilfældet, vil det give lejlighed 
til at optimere de nuværende muligheder for 
levering af medikamenter til øjets indre strukturer 
og hermed også behandlingen af en række andre 
øjensygdomme.

 

Tina Storm (f. 1983) er cand.scient. i medicinalkemi 
(2008) og ph.d. i medicin (2012) fra Aarhus Univer-
sitet på afhandlinger om endocytosereceptorerne 
cubilin og megalins struktur og funktion. Hun er nu 
postdoctoral stipendiat ved Institut for Biomedicin, 
Aarhus Universitet. 

T INA  
STORM

Figur 2. I A og B vises øjets størrelse hos henholdsvis en normal mus og en mus med mangel på megalin. I C og D ses tværsnit 
af øjne fra en normal mus og en mus med mangel på megalin. Der ses en væsentlig forstørrelse af øjet hos mus med mangel på 

megalin. Hos musene med mangel på megalin ser man en væsentlig øget længdeakse.

A B C D

PROJEKTET ER  OGSÅ STØTTET AF :

Lundbeckfonden
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VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN 
støtter nytænkende projekter, der kan skabe 
langsigtede forandringer. Fondenes vision er 
at opnå en miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtig anvendelse af klodens ressourcer.

83   MILJØ &  
BÆREDYGTIGHED



Simon Eriksen, teknisk serviceleder fra 
Skovlyskolen, viser elever rundt i fyrrummet. 

Foto: Carsten Andersen



Skoler sætter  
bæredygtig kurs

AF ANETTE SCHJØDT THORSEN  
& HELLE MILTON CARLSLUND 

Den bæredygtige skole i Rudersdal Kommune sætter 

fokus på adfærdsændringer, der er med til at reducere 

energiforbruget på skolerne med over 20 %. Det sker bl.a. 

ved, at skoleeleverne lærer at slukke for varme, el og vand, 

og visionen er, at de kan tage den nye energibevidste adfærd 

med hjem og bruge resten af livet. 

MODTAGER

Rudersdal Kommune

PROJEKT

’Den bæredygtige skole’

STØTTE

5.000.000 kr.  
af VELUX FONDEN
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Projektet kombinerer tekniske forbedringer med 
langvarige holdnings- og adfærdsændringer. Det 
sker i erkendelsen af, at effekten bliver størst, når 
man arbejder med tekniske løsninger i samspil med 
adfærdsændringer. Skolernes ledelse, det tekniske 
servicepersonale og udvalgte lærere og pædagoger 
bidrager til at påvirke adfærden på skolen i en mere 
energivenlig og bæredygtig retning. 

DET LANGE SEJE TRÆK ÆNDRER  

ADFÆRDEN 

De 12 skoler i den nordsjællandske kommune 
udarbejder hvert år handleplaner for, hvordan de 
skaber fokus og opmærksomhed omkring energifor-
brug og bæredygtighed. Den energivenlige adfærd er 
på skoleskemaet i en række fag, temaet er en del af 
elevrådenes arbejde, nogle skoler afholder temauger, 
og på andre skoler er der oprettet energipatruljer, 
hvor eleverne selv tjekker, at lyset er slukket, og vin-
duer og døre lukket i alle klasselokaler efter skoleda-
gens afslutning. 

Affaldspatrulje på børnefestivalen HOP & ROCK. 

Foto: Thomas H. Nielsen
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På Vedbæk Skole har alle klasser fået en klimaduks – 
udover den traditionelle ordensduks. Klimaduksen 
sørger for, at lyset er slukket, og vinduerne lukket, 
inden klassen forlades.

”Det er faktisk blevet en helt naturlig del af vores 
hverdag, hverken elever eller lærere tænker over det 
mere”, udtaler skoleleder Toni Besjakov og fortsæt-
ter: ”Vi har arbejdet meget på at vise eleverne, at de 
bidrager med noget vigtigt, når de gør en lille ind-
sats som at fortælle servicepersonalet, at vandhanen 
drypper eller toilettet løber”. 

TEKNISK SERVICEPERSONALE  

INSPIRERER ELEVERNE

Det tekniske servicepersonale spiller en helt central 
rolle for skolernes energiforbrug. Derfor har denne 
personalegruppe deltaget i et efteruddannelsesforløb 
med fokus på at styre og aflæse det nye system, 
som registrerer el-, vand- og varmeforbruget på alle 
skolerne. Opkvalificeringen sikrer optimal drift af 
skolerne fremadrettet. Det kollegiale netværk hos 
det tekniske servicepersonale er også blevet styrket. 
Gennem møder og studieture er der nu mulighed 
for at udveksle erfaringer og gode idéer med 
hinanden. 

En af de gode idéer, som har bredt sig til de fleste 
skoler, er turen i fyrrummet med eleverne. Simon 
Eriksen fra Skovlyskolen har efterhånden vist mange 
klasser rundt i skolens kælder og udtaler:

”BØRNENE ER NYSGERRIGE OG 
BLIVER OFTE OVERRASKET OVER 
AT SE, HVOR VANDET KOMMER 
FRA, OG HVOR MEGET VAND VI 
FAKTISK BRUGER PÅ SKOLEN”.

På Skovlyskolen bliver kælderturen med Simon fulgt 
op af et undervisningsforløb, hvor eleverne selv skal 
lave en fortælling om deres besøg i kælderen. 

BÆREDYGTIG ADFÆRD ER VORES  

FÆLLES ANSVAR 

Den bæredygtige skole handler om mere end energi-
besparelser. Det handler om forståelsen af, at vores 
jord er værd at passe på. Natur og miljøforståelse 
er derfor en central del af bæredygtigheden. Dette 
perspektiv ses tydeligt på Bistrupskolen i Birkerød. 

 · Den bæredygtige skole er et såkaldt 
offentligt-privat partnerskab mellem 
NCC og Rudersdal Kommune og 
løber fra 2012-2016.

 · Projektet omfatter 12 skoler i 
Rudersdal Kommune.

 · 5700 elever og 690 lærere og  
pædagoger er involverede.

 · Målet er at opnå en årlig besparelse 
på 20 % på skolernes el-, vand- og 
varmeforbrug. Resultaterne har 
overgået forventningerne. I 2012 
sparede kommunen 20 %. I 2013  
var besparelsen 25 %, og i 2014  
nåede skolerne op på 27 %.

 · Den estimerede besparelse alene ved 
adfærdsændring forventes at udgøre 
1/3 af den samlede energireduktion.
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I forbindelse med kommunens årlige børnefesti-
val HOP & ROCK tilbød skolens SFO at lave en 
affaldspatrulje for at skabe en renere og smukkere 
festival for alle. Elevpatruljen var med til at  
bevidstgøre eleverne om det smukke og værdifulde 
i naturen. Som træning til festivaldagen begyndte 
eleverne at samle affald på skolens område. Det blev 
så stor en succes, at skolen nu har etableret en fast 
turnusordning, som involverer hele skolen. I løbet af 
et skoleår kommer alle til at samle affald på skolens 
matrikel. 

”Ledergruppen har allerede været ude på deres første 
indsamlingstur, fordi jeg ville sætte en fed streg 
under, at vi alle har et ansvar – også ledelsen”, siger 

pædagog Christina Ekberg, som er initiativtager til 
affaldspatruljen. 

RESULTATERNE OVERGÅR  

FORVENTNINGERNE

Energiforbruget er projektets mest målbare para-
meter, og her kan det konstateres, at resultaterne er 
bedre end forventet. Målet for energibesparelserne 
var 20 % om året. Efter tre år nåede skolerne en 
energibesparelse på 27 %. 

I de perioder, hvor skolerne har gjort en ekstra stor 
og særlig indsats i forhold til adfærdsændringer, ses 
en markant højere besparelse. Således er holdningen, 

Temauge om Den bæredygtige skole – solceller af en pizzaæske. 

Foto: Christina Guldbrandt
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vanerne og adfærden direkte udslagsgivende i for-
hold til den konkrete reduktion af energiforbruget. 
Nye styringsredskaber, kompetenceløft og en ny 
samarbejdskultur har skabt optimerede rammer for 
den tekniske personalegruppe. 

DEN BÆREDYGTIGE SKOLE SER  

OPTIMISTISK PÅ FREMTIDEN 

I forbindelse med folkeskolereformen er der igangsat 
en række samarbejder med klima- og miljøeks-
perter, organisationer og kulturinstitutioner. Disse 
inddrages i undervisningen og er med til at give 
eleverne en viden om og en holdning til, hvilken 
energivenlig adfærd eleverne og deres familier kan 
vælge. 

Anette Schjødt Thorsen (f. 1966) er udviklingskon-
sulent i Rudersdal Kommune og projektleder for Den 
bæredygtige skole. Hun er optaget af børns læring og 
dannelse i skolen og samfundet. Hun har i mange år 
beskæftiget sig med projektledelse og lederuddannelse 
i uddannelsessektoren og i FDF - Frivilligt Drenge- og 
Pigeforbund.

Helle Milton Carlslund (f. 1980), cand.comm. i kom-
munikation og virksomhedsstudier fra RUC (2008). 
Projekt- og kommunikationsmedarbejder for Den 
bæredygtige skole siden 2012. Hun er optaget af at 
drive og udvikle forandringsprojekter. 

HELLE  MILTON 
CARLSLUND

ANETTE  
SCHJØDT THORSEN

Logo tegnet af elever fra Vedbæk Skole.

89M I L J Ø  O G  B Æ R E D Y G T I G H E D

velux fonden 



Projektet ’Fremtidens Landbrug’ sætter gang i tiltrængt 
debat om udviklingsveje for dansk landbrug.

Foto. Rasmus Bluhme for Økologisk Landsforening



Scenarier for fremtidens 
bæredygtige landbrug

AF LEIF BACH JØRGENSEN M.FL. 

Projektet giver i fire scenarier en række bud på, hvordan 

landbruget i 2030 og 2050 kan imødegå de store økonomiske 

og miljømæssige udfordringer, som landbruget står overfor. 

Scenarierne beskriver et bæredygtigt landbrug i relation til 

miljø, klima og natur. Scenarier, som samtidig giver mulighed 

for, at landmanden kan hente en rimelig løn fra produktionen, 

og som afspejler en række samfundsmæssige udfordringer i 

relation til fødevareproduktion og landdistriktsudvikling.

MODTAGERE

Det Økologiske Råd,  
Aarhus Universitet og  

Københavns Universitet

PROJEKT

’Fremtidens Landbrug’ 

STØTTE

4.500.000 kr.  
af VELUX FONDEN
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ET BÆREDYGTIGT LANDBRUG

Det Økologiske Råd har i samarbejde med Aarhus 
Universitet og Københavns Universitet udarbejdet 
fire scenarier for fremtidens landbrug i Danmark. 
Projektet er udtryk for et spændende samarbejde 
mellem nogle af landets førende forskere på feltet 
og Det Økologiske Råd, som har lang erfaring 
med at omsætte forskningsresultater til handlings-
forslag samt oplæg til debat i offentligheden og med 
politikere.

Udgangspunktet er bæredygtighed, som indebærer, 
at vi skal have rent vand, både overfladevand og 
grundvand. Landbrugets påvirkning af klimaet skal 
ned på et forsvarligt niveau, og jordens frugtbarhed 
skal bevares intakt. Tabet af biodiversitet må stop-
pes, og natur og landskaber skal bestå for vores  
efterkommere. Det skal samtidig være muligt at 
hente en rimelig løn fra fødevareproduktionen, 
fx ved at tænke nye funktioner og produkter – 
herunder energiafgrøder – ind i sammenhæng 

med gårdens drift. Der skal være tilstrækkelig med 
beskæftigelse og aktivitet i landdistrikterne til at 
fastholde et godt liv på landet. Og sammenhæn-
gen mellem land og by og landmandens stolthed 
ved at producere vores fødevarer skal udvikles og 
genoprettes. 

Scenarierne skal medvirke til at genskabe den 
politiske debat om fremtidens landbrug, så land-
mænd, forbrugere og politikere tager teten i 
udviklingen af en så vigtig samfundsmæssig aktivitet 
som vores fødevareproduktion. 

FIRE BÆREDYGTIGE SCENARIER

Scenarierne indebærer, at der tages effektive virke-
midler i brug for at opfylde de miljøkrav, som stilles 
bl.a. i EU's vandrammedirektiv, og for at dansk 
landbrug kan bidrage til reduktion af klimagas-
ser. Alle scenarier tager udgangspunkt i Natur- og 
Landbrugskommissionens anbefalinger om, at man 

De fire scenarier er illustreret med små animationsfilm, som kan ses på www.fremtidenslandbrug.dk.  
Her ses en illustration fra ’Grøn vækst’-scenariet, hvor landbruget skal have så lav forurening  

og så lille en klimabelastning som muligt. 

Illustration: Postwork
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skal gå målrettet til værks, når landbrugsproduk-
tionen skal styres i en mere bæredygtig retning. 
Ligeledes skal scenarierne ses som ligeværdige og 
bæredygtige – men med hvert sit fokus:

 · ’Grøn vækst’ – landbruget skal have så lav foru-
rening og så lille en klimabelastning som muligt. 
Samtidig skal landbrugets vækstmuligheder 
fastholdes og udvikles.

 · ’En rig natur’ – hovedmålsætningen er at skabe 
størst mulig biologisk mangfoldighed og en 
natur i balance i 2050. Arealet med lysåben 
natur øges, og der skabes sammenhæng og 
mangfoldighed i naturen.

 · ’Det biobaserede samfund’ – landbruget pro-
ducerer ikke alene fødevarer, men også råvarer 
til produktion af energi og fornybare materialer. 
Der tilstræbes en maksimal recirkulation af 
næringsstoffer.

 · ’By og land’ – målsætningen er, at det urbane 
og det landlige knyttes tættere sammen for at 
fremme en positiv udvikling i landdistrikterne 
med en øget beskæftigelse og en sund økonomi 
på bedrifterne.

Scenarierne trækker umiddelbart i hver sin ret-
ning – men samtidig anskueliggør de synergier og 
modstridende hensyn, når alle aspekter af bæredyg-
tighed skal tilgodeses. Det er muligt i vidt omfang 
at udvikle synergi, hvor de rette tiltag gavner både 
natur, vandmiljø og klima, samtidig med at det 
bevarer beskæftigelse på landet. 

Eksempelvis kan en kombination af gylleseparering 
og biogasanlæg sikre kredsløb af næringsstoffer, 
vedligeholdelse af jordens humusindhold og reduk-
tion af klimabelastning. Og et såkaldt økologisk 
kredsløbslandbrug med lavt input af næringsstoffer 
kan være et godt alternativ til udtagning af sårbare 
jorde, da der i højere grad fastholdes beskæftigelse 
på landet. 

Ingen scenarier er perfekte, men tilsammen 
præsenterer de et rum, indenfor hvilket fremtidens 
landbrug må udvikles. Der er nemlig ikke kun én 
vej – fremtidens bæredygtige landbrug skal udvikles 
ad flere spor samtidigt. 

PROJEKTET SKABER BRED DEBAT

Udover den forskningsmæssige udfordring i at 
sammenstille og analysere de mange parametre i et 
helhedsbillede skal projektet få politikere, organi-
sationer, befolkning og forskere til at diskutere 
nye pejlemærker og udviklingsveje for fremtidens 
landbrug. Den debatskabende virkning er vigtig 
og fremmes via konferencer, artikler og deltagelse i 
møder. 

På konferencer afholdt på Christiansborg og i 
Bruxelles præsenterede Det Økologiske Råd sam-
men med forskere fra Københavns Universitet og 
Aarhus Universitet i 2015 fire scenarier for frem-
tidens landbrug i Danmark. Det store fremmøde for 
begge konferencer vidner om, at scenarierne ikke 
kun har relevans for udviklingen af dansk landbrug 
– også fra andre lande i EU er der vist interesse for 
projektet.

Samtidig er der udviklet et kombineret rolle- og 
computerspil om fremtidens landbrug. Deltagerne i 
spillet har forskellige roller: en landmand, en lokal-
politiker, en direktør fra agroindustrien og en mil-
jøaktivist. De har forskellige interesser og dermed 
også hver deres mening om, hvordan landbruget 
skal se ud i fremtiden. Spillet ’Fremtidens Landbrug’ 
vandt EU's ’CAP Communication Awards 2014’ i 
Bruxelles. 

Leif Bach Jørgensen (f. 1958) er projektleder og land-
brugsfaglig medarbejder, og Christian Ege (f. 1953) 
er sekretariatsleder, begge i Det Økologiske Råd. Alex 
Dubgaard (f. 1949) og Søren Bøye Olsen (f. 1976) er 
begge lektorer på Institut for Fødevare- og Ressour-
ceøkonomi, Sektion for Miljø og Naturressourcer på 
Københavns Universitet. Tommy Dalgaard (f. 1970) er 
seniorforsker, og Inge Kristensen (f. 1954) er videnska-
belig medarbejder ved Institut for Agroøkologi på 
Aarhus Universitet i Foulum.

LE I F  BACH JØRGENSEN,  CHR IST IAN EGE ,  
ALEX  DUBGAARD,  SØREN BØYE  OLSEN,  
TOMMY DALGAARD,  INGE  KR ISTENSEN 
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95   SOCIALE INDSATSER 
I  DANMARK
VELUX FONDEN støtter indsatser og 
projekter, der forebygger, at mennesker 
i en social udsat position bliver berørt af 
ensomhed, marginalisering eller fattigdom.



Foto taget i forbindelse med undersøgelsen 
om børn anbragt i plejefamilier (2014). 

Foto: Jeppe Carlsen



Inddragelse af børn og 
unge er en god investering

AF ANNETTE JUUL LUND

Når vi inddrager børn og unge i beslutninger, fortæller vi 

samtidig, at vi opfatter dem som ligeværdige borgere, at de 

har værdifuld viden, og at den viden kan gøre en forskel. Det 

er tre rigtig gode og meget vigtige budskaber, som projektet 

’Børn som eksperter’ understøtter og realiserer.

MODTAGER

Børnerådet

PROJEKT

’Børn som eksperter’

STØTTE

11.395.000 kr. 
 af VELUX FONDEN
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Formålet er at give børn og unge, som er i udsat 
position, en stemme, så fagpersoner, politikere, 
foreninger m.fl. kan blive klogere på, hvor-
dan disse børn og unge oplever deres situation. 
Projektet omfatter videreudvikling af Børnerådets 
to store paneler, Børne- og Ungepanelet og Mini-
Børnepanelet, samt etablering af en række ekspert-
grupper med børn i særlige livssituationer, herunder 
workshops, hvor børn udvikler vigtige budskaber 
og anbefalinger til beslutningstagere og fagpro-
fessionelle, temaundersøgelser, der belyser børns 
oplevelse af mødet med offentlige myndigheder, og 
en håndbog, der formidler Børnerådets viden om og 
erfaringer med metoder til god børneinddragelse.

BØRN SOM EKSPERTER 

”Den ene gang fordoblede de møderne med min far, 
og det var ikke det, jeg ønskede. Det synes jeg ikke, 
de kunne være bekendt, når jeg faktisk havde sagt, 
at jeg ikke ville se ham”. Sådan siger en af de unge 
piger, der medvirkede i Børnerådets undersøgelse 
sidste år om børn, der er anbragt i plejefamilier. 

Den unge piges udtalelse fortæller os mange vigtige 
ting: Hun ved, hvad hun gerne vil og ikke vil, 
hun kan give – og har givet – udtryk for sit ønske, 
og hun er skuffet og frustreret over ikke at være 
blevet lyttet til. De tre forhold understreger den 
måde, Børnerådet arbejder med børn og unge på, 
og pigens udsagn bekræfter samtidig, at offentlige 
myndigheder og andre vigtige aktører stadig ikke er 
gode nok til at lytte til børn og unge, som står i en 
udsat position. 

Startsiden på det nye elektroniske spørgeskema til Børne- og Ungepanelet. 

Grafik: Buré

98 Å R S S K R I F T  2 0 1 5

velux fonden 



Børn og unge er eksperter i eget liv, og de vil 
inddrages og tages med på råd – også selvom deres 
ønsker ikke altid bliver opfyldt. Som voksne, fagfolk 
og myndigheder har vi en forpligtelse til at tage 
deres erfaringer alvorligt, og vi snyder ikke kun 
dem, men også os selv, hvis vi ikke lytter til og lærer 
af dem.

BEHOV FOR FORANDRING

Baggrunden for undersøgelsen om børn i pleje-
familier var bl.a. en stigning i antallet af plejefamilie-
anbringelser i kølvandet på Barnets Reform (2011), 
men reelt set vidste man ganske lidt om, hvad pleje-
familieanbringelse egentlig betød for børnene selv.

Derfor inviterede Børnerådet 11 plejebørn i alderen 
11-18 år til at deltage i ekspertgruppen ’Børn og 
unge i plejefamilier’. Vores dialog med ekspert-
gruppen resulterede i en række anbefalinger til 

politikere og fagfolk, et møde med den daværende 
socialmi nister og et tydeligt politisk fokus på pleje-
familieområdet ved satspuljeforhandlingerne i 2014. 

Den viden, børnene sammen med Børnerådet 
videregav til det politiske niveau, var således en 
medvirkende faktor til, at der i 2014 blev afsat 
80 mio. kr. til at styrke plejefamilieområdet. Det 
indebar dels mere støtte til netværksplejefamilier i 
form af ret til mere vejledning under anbringelsen, 
dels en lovændring, så anbragte børn kun kan flyttes 
mellem anbringelsessteder mod deres vilje, hvis det 
er helt afgørende for deres trivsel.

SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET  

MED INDDRAGELSE 

I Børnerådet arbejder man hver dag professionelt 
og målrettet med inddragelse af børn og unge. 
Børnerådet har mulighed for at videreudvikle både 

Foto taget i forbindelse med undersøgelsen ’Børns møde med 
Statsforvaltningen’ (2015). 

Foto: Jeppe Carlsen
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vores kvantitative og kvalitative metoder og samtidig 
inddrage flere grupper af børn og unge, end det 
ellers ville have været muligt. Udover at inddragelse 
i sig selv er en gevinst for de børn og unge, der 
deltager, har vores undersøgelser til formål at give 
Børnerådet den nødvendige viden til at skabe posi-
tive forandringer for børn og unge. 

AKTUELLE UNDERSØGELSER OG PROJEKTER 

Der er en række undersøgelser i gang under pro-
jektet ’Børn som eksperter’, som vil give anledning 
til at pege på forandringer både i lovgivning og 
pædagogisk praksis.

 · I Børnerådets Børne- og Ungepanel er man i 
gang med at afdække de unges oplevelse af deres 
familieliv, herunder temaer som skilsmisse, 
hverdagsliv, fritidsliv og afsavn. Omkring 2.500 
børn i 8. klasse fra folkeskoler, privatskoler og 
specialskoler over hele landet deltager.

 · Hvert år kommer uledsagede mindreårige 
flygtninge til Danmark. Det er en voksende og 
særligt udsat gruppe, som har krav på særlig  
beskyttelse. I Børnerådet er man derfor i gang 
med en ekspertgruppeundersøgelse af, hvordan 
disse børn oplever mødet med asylsystemet. 

 · En stadig voksende andel af danske børns 
forældre bliver skilt, og samtidig stiger antallet 
af skilsmissesager, der ender i Statsforvaltningen. 
Derfor afdækker Børnerådet i en temaun-
dersøgelse, hvordan børns møde med 
Statsforvaltningen har været. Børnenes erfaringer 
skal bringe børneperspektivet ind i sagsbehand-
lingen til fordel for de børn, der står overfor en 
skilsmisse. 

 · Børnerådet holder løbende øje med de forhold, 
børn og unge på kant med loven bliver budt. Vi 
har talt med omkring 50 frihedsberøvede unge i 
fængsler, arresthuse og sikrede institutioner over 
hele landet. Med en temaundersøgelse ønsker 
man at bidrage med viden, der kan være med 
til at forbedre forholdene, og at få de unges eget 
bud på effektiv kriminalitetsforebyggelse. 

 · Børnerådet udgiver i 2016 en håndbog om pro-
cedurer og overvejelser af metodisk, juridisk og 
etisk art i forbindelse med inddragelse af børn 
og unge. Håndbogen vil imødekomme en vok-
sende efterspørgsel fra ministerier, kommuner, 
institutioner og andre, der arbejder med børn 
og unge om tilrettelæggelse og gennemførsel af 
børneinddragelse.

Annette Juul Lund (f. 1963) har været sekretariatschef 
i Børnerådet siden 2006. Hun er uddannet cand.jur. og 
har beskæftiget sig med børn og unges forhold både 
indenfor det private, kommunale og statslige. Som 
tidligere børnechef i Roskilde Kommune og 
chef for rådgivning og adoption i Køben-
havns Amts Psykiatri- og Socialforvalt-
ning har Annette bred erfaring med 
arbejdet i feltet mellem politik og 
administration.

ANNETTE  
JUUL  LUND
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Foto: Thelle Kristensen

Det tager kun et øjeblik at vælge den rigtige kon-
servesdåse i skabet, tjekke udløbsdatoen på mælken 
eller finde noget i sit køleskab - hvis man altså kan 
se. For mange blinde er opgaver i hjemmet en stor 
udfordring, hvilket gør dem afhængige af venner og 
familie. 

Be My Eyes er en app, der forbinder blinde med 
frivillige hjælpere, hvilket styrker deres uafhæn-
gighed. Appen skaber en direkte videoforbindelse 
mellem den blinde og hjælperen. Når forbindelsen 
er skabt, filmer den blinde udfordringen, han eller 
hun står overfor, og sammen finder den blinde og 
hjælperen en løsning. 

OVER 23.000 BLINDE BRUGERE

Siden applikationen blev lanceret den 15. januar 
2015, er antallet af brugere eksploderet. I dag er  
der mere end 23.000 blinde og 300.000 frivil-
lige, der har oprettet en Be My Eyes-bruger. En af 
grundene til, at Be My Eyes er vokset så hurtigt, er, 
at medier over hele verden har udbredt kendskabet 
til appen. Løsningen har bl.a. skabt omtale i medier 
som Go'morgen Danmark, Times of India, CNN 
og BBC.

Be My Eyes-app  
hjælper blinde med at se 

AF IDA MARIE PIPER

MODTAGER

Be My Eyes

PROJEKT

’Udvikling af 
kommunikationsplatform til  

blinde og svagtseende’

STØTTE

 1.883.750 kr.  
af VELUX FONDEN 

101S O C I A L E  I N D S AT S E R  I  D A N M A R K

velux fonden 



Den afhentede overskudsmad registreres. 

Foto: Søren Jessen



Fra madspild  
til måltid

AF KAREN INGER THORSEN OG HENRIK OLSEN

540.000 tons spiselige fødevarer bliver 

årligt smidt ud i Danmark, heraf 303.000 

tons i fødevaresektoren.

MODTAGER

fødevareBanken

PROJEKT

Udvikling af model for 
fødevareBanken

STØTTE

22.650.000 kr.  
af VELUX FONDEN
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Over en fireårig periode skal organisationen videre-
udvikle og kvalitetssikre driften i hovedstadsområdet 
og etablere en ny afdeling i Østjylland. Herudover 
skal organisationen opdyrke nye indtægtskilder for 
at mindske afhængigheden af offentlige puljer og 
private fonde.

TONSVIS AF MADSPILD

540.000 tons spiselige fødevarer bliver årligt smidt 
ud i Danmark, heraf 303.000 tons i fødevaresek-
toren. En stor del af disse er af forskellige årsager 
(logistiske, kosmetiske, m.fl.) blevet frasorteret til 
salg i supermarkeder, selvom de stadig er indenfor 
holdbarhedsdatoen, og der intet er galt med dem.

fødevareBanken arbejder for at tackle to vigtige 
samfundsudfordringer: madspild og madfattigdom. 
Organisationen er den eneste i Danmark,  

der systematisk og i stor skala adresserer fødeva-
respild i industrien, og som samtidig sørger for 
bedre mad til mennesker, som står i en socialt udsat 
position.

Organisationen har siden 2009 modtaget over-
skudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, 
supermarkeder og grossister. Man har fordelt maden 
blandt organisationer, der arbejder for og med 
mennesker - heriblandt børn, kriseramte kvinder og 
mænd, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge.

FØDEVAREBANKEN ER DET  

STÆRKE LED

fødevareBanken er bindeleddet mellem fødevare-
virksomheder og sociale organisationer og har sam-
let set mere end 3.000 daglige brugere eller beboere. 
Der har altid været og vil stadig være lokale aftaler 
mellem fx et værested og den lokale bager, men når 
det kommer til større mængder overskudsmad med 

fødevareBankens frivillige leverer til modtagerorganisation. 

Foto: Maria Pagh

104 Å R S S K R I F T  2 0 1 5

velux fonden 



højere krav til håndtering og opbevaring, så skiller 
fødevareBanken sig ud. De har den nødvendige 
viden og kapacitet til at håndtere store mængder 
overskudsfødevarer systematisk og fødevaresikkert, 
så maden kommer de rigtige steder hen.

HVAD STILLER MAN OP MED  

15 TONS OST?

Under den russiske handelsembargo i 2014 stod 
Arla med 15 tons ost, som ikke kunne sælges. 
Mængden var selvsagt for stor til, hvad et værested 
har kapacitet til at opbevare forsvarligt, og så stor en 
mængde ost ville aldrig blive spist. fødevareBanken 
derimod har lagre med kølerum til opbevaring, 
kølebiler til levering og aftaler med en lang række 
modtagere og kunne derfor tilbyde at håndtere og 
fordele osten på forsvarlig vis. 

FRIVILLIGE KRÆFTER  

TRÆKKER LÆSSET 

fødevareBankens frivillige chauffører kører hver 
uge ca. 35 ture. På nogle ruter henter, sorterer og 

registrerer de overskudsvarer, fx hos Aarstiderne, og 
kører disse tilbage til lageret. På andre ruter pakkes 
kølebilerne fra lageret og kører en rute, hvor der 
bliver leveret til 4-8 forskellige modtagerorganisa-
tioner. På andre ruter igen kombineres afhentning 
hos en fødevaredonor med leveringer til modtagere.

Sammensætningen af frivilliggruppen i fødevare-
Banken er lidt atypisk for en frivillig forening, 
muligvis på grund af arbejdsopgaverne. Ud af den 
samlede frivilliggruppe på 108 i København er 63 
mænd over 60 år.

FØDEVAREBANKEN SKABER SOCIAL  

OG MILJØMÆSSIG VÆRDI

Studenterorganisationen Økonomer Uden Grænser 
udfører en årlig beregning af den sociale og 
miljø mæssige værdi af fødevareBankens arbejde. 
Beregningerne fra 2014 taler deres tydelige sprog:

 · Værdien af de 423 tons indsamlede fødevarer 
svarer til, at modtagerorganisationerne kunne 
have købt fødevarer for ca. 10,1 mio. kr.

”FØDEVAREBANKENS INDSATS HAR SPARET SAMFUNDET 
FOR FORURENING SVARENDE TIL CA. 782 TONS CO2-
ÆKVIVALENTER – DET SAMME, SOM EN GENNEMSNITLIG 
PERSONBIL VILLE FORURENE, HVIS DEN KØRTE JORDEN 
RUNDT CA. 149 GANGE”.
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 · 80 % af de indsamlede fødevarer er fra nederste 
og midterste lag i FDB's madpyramide. Heraf 
udgør 41 % mejerivarer, 17 % frugt og  
16 % grønt.

 · 423 tons svarer til 4.027 familiers årlige 
madspild.

 · De frivillige medarbejderes arbejdstid havde en 
værdi på ca. 1,5 mio. kr. 

 · fødevareBankens indsats har sparet samfundet 
for forurening svarende til ca. 782 tons CO2-
ækvivalenter – det samme, som en gennemsnit-
lig personbil ville forurene, hvis den kørte jorden 
rundt ca. 149 gange.

KREATIVE IDÉER FRA  

SAMARBEJDSPARTNERE

Elever fra Teknisk Skole Silkeborg forvandlede fem 
tons kagemix til pebernødder, brunkager, æbletærte, 
abrikoskager, gulerodskager m.m., der blev fordelt 
til herberger og krisecentre. For at peppe kagerne 
lidt op blev der suppleret med donerede mandler 
fra Dansk Supermarked og chokolade fra Odense 
Marcipan.

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger på Amager bruger 
maden både til en ugentlig fællesspisning og et 
ugentligt tilbud om madundervisning, hvor bære-
dygtighed inddrages som pædagogisk redskab i 
arbej det med en gruppe unge. De unge har et meget 
lille madbudget og har derfor ikke råd til meget 
spild. Uforudsigeligheden i udvalget fra fødevare-
Banken bliver her en lejlighed til at teste og udvikle 
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de unges gastronomiske kreativitet og evne til at 
kombinere forskellige råvarer. 

STIGENDE INTERESSE FOR FØDEVAREBANKEN

fødevareBanken har stadig fokus på at optimere 
driften, udvikle samarbejdet med fødevaredonorerne 
og levere et endnu bedre tilbud til modtagerne. 
Organisationen oplever en øget interesse for deres 
arbejde. Man får løbende henvendelser fra poten-
tielle samarbejdspartnere i hele landet, og målsæt-
ningen er at komme længere ud – enten i form af 
endnu en regional driftsenhed i stil med de eksi-
sterende i København og Aarhus eller en ny model 
udviklet til de lokale muligheder og udfordringer. 

Karen Inger Thorsen (f. 1954) er direktør for  
fødevareBanken. Før det var hun projektchef og cen-
terleder i Dansk Røde Kors, hvor hun primært arbej-
dede med at bane vej ind på arbejdsmarkedet  
for mennesker i en udsat position.

Henrik Olsen (f. 1971) er udviklingsarbejder i føde-
vareBanken og var bl.a. med til at skrive forretnings-
planen for udvikling af model for fødevareBanken 
som landsdækkende organisation. Han har tidligere 
arbejdet med en bred vifte af opgaver i forskellige 
civilsamfunds organisationer.

HENR IK  
OLSEN

KAREN INGER 
THORSEN

fødevareBanken afhenter overskudsmad. 

Foto: Søren Jessen
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109  SOCIALE INDSATSER I 
GRØNLAND & UDLANDET
VILLUM FONDEN ønsker at fremme bedre  
vilkår og fremtidsmuligheder for socialt 
udsatte børn og unge i Central- og  
Østeuropa og i Grønland. 



Familier får praktisk og teoretisk undervisning. 
Ost produceres i løbet af undervisningen. 

Foto: Dániel Fekete



Vejen til et  
uafhængigt liv

AF BALÁZC RÁCSOK

Hungarian Interchurch Aid (HIA) lægger vægt på at sætte 

effektivt ind, hvor der er behov, ved hjælp af samarbejde. 

De giver mad til dem, der sulter, et hjem til de hjemløse 

og støtte til nødstedte mennesker. HIA har mange 

aktiviteter i Ungarn, bl.a. har organisationen etableret 

forskellige typer sociale institutioner, fx krisecentre, 

hvor familier kan få midlertidigt ophold, væresteder for 

hjemløse og misbrugere, udviklingscentre, HR-centre, 

afvænningsklinikker og krisecentre for voldsofre.

MODTAGER

Hungarian Interchurch Aid 

PROJEKT

’From institutional care to 
independent life - job creation 
by establishing a social farm in 

south Hungary’

STØTTE

6.788.625 kr.  
af VILLUM FONDEN
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Hungarian Interchurch Aid (HIA) er en af Ungarns 
største velgørenhedsorganisationer. HIA yder 
humanitær støtte via et netværk af eksperter, frivil-
lige, donorer og erhvervspartnere. Den humanitære 
indsats omfatter alle, der har behov for det, uanset 
nationalitet, religion eller ideologi. 

HIA-projektet er lokaliseret i en lille landsby, 
der hedder Kastélyosdombó. Et krisecenter, hvor 
familier kan få midlertidigt ophold, hjælper socialt 
udsatte familier med at blive reintegreret ved hjælp 
af en række tiltag, der skal gøre det nødvendige 
ophold på centret så kort som muligt og samtidig 
øge ydelsesmodtagernes personlige ansvar, så de kan 
blive i stand til at klare sig selv.

Formålet med projektet er at undervise i hushold-
ningslandbrug, personlig udvikling og arbejds-
markedskompetencer og at give familierne mulighed 
for at bosætte sig i den sydlige del af Ungarn. HIA 

tilbyder også hjælp til børnene i krisecentret i form 
af specielle udviklingsaktiviteter. Dette sker med 
henblik på at nedbringe den negative sociale arv og 
øge muligheden for en god skolegang tillige med en 
succesfuld social integration.

Udviklingsprogrammets overordnede mål er at 
hjælpe familier med at tilegne sig viden, der vil sætte 
dem i stand til at blive selvstændige og selvforsy-
nende. Familierne må se i øjnene, at det er deres 
ansvar at løse problemerne, og at det er nødvendigt 
at styrke deres aktive medvirken i denne proces.

HVAD LÆRER FAMILIERNE?

Familierne får praktisk og teoretisk undervisning i 
planteproduktion, husdyropdræt og anden land-
brugsrelevant oplæring (mælkeproduktion, oste- og 
sæbeproduktion fra gedemælk, dyrkning af blomster 
og urter til brug for medicin og madlavning osv.). 
Undervisningen varetages af landbrugseksperter og 

Familier, der deltager i programmet, har hvert sit jordstykke. 

Foto: Dániel Fekete
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omfatter også personlig udvikling og styrkelse af 
arbejdsmarkedskompetencer.

HIA har etableret et socialt landbrug på krise-
centrets ejendom, så den praktiske undervisning 
af familierne kan foregå dér. Som en del af land-
brugsundervisningen skal forældrene påtage sig 
mindst fire timers praktisk arbejde i landbruget. 
Landbrugseksperter, mentorer og socialarbejdere 
støtter familierne gennem hele projektet.

Deltagerne lærer at dyrke forskellige slags frugt og 
grøntsager, bl.a. tomater, løg, peberfrugter, jord-
bær, meloner, auberginer m.m. Der er også geder, 
kaniner og høns, og projektmedarbejderne lærer 
familierne, hvordan de skal passe dyrene, malke 
dem, slagte og partere dem.

FOKUS PÅ FORRETNINGSUDVIKLING 

I næste fase vil HIA udvide sine landbrugsaktiviteter 
til også at omfatte forretningsudvikling. Der skal 

bygges et mejeri, hvor HIA skal producere ost og 
andre mejeriprodukter. Deltagerne i projektet vil 
blive aktivt involveret i processen.

HIA har også etableret et socialt kooperativ, så 
overskudsvarer fra landbrugsproduktionen kan blive 
solgt. Dermed hjælpes projektdeltagerne til at få en 
indtægt.

FORBEREDELSE TIL ET SELVSTÆNDIGT LIV

De deltagere i projektet, der med succes har 
gennemført udviklingsprogrammet, vil blive tilbudt 
at flytte fra krisecentret og ind i små, separate huse. 
De får dermed mulighed for at bosætte sig perma-
nent og selvstændigt starte planteproduktion og 
husdyropdræt på deres egen landbrugsejendom og 
således blive selvforsynende.

Siden projektets start i 2013 er tre familier flyttet 
ud af krisecentret og har indledt en ny fase i 
deres liv med hjælp og støtte fra mentorer. Ved 

Udviklingsaktiviteter for børn i aldersgruppen 3-6 år.

Foto: Dániel Fekete

Gederne passes af landbrugseksperten. 

Foto: Dániel Fekete
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projektets afslutning (i maj 2016) forventes yder-
ligere to familier at flytte til et selvstændigt liv i 
’midtvejsboligerne’.

UDVIKLINGSAKTIVITETER  

FOR BØRN

Et andet meget vigtigt område for HIA er at støtte 
børnene i krisecentret, da de har betydelige proble-
mer med at leve op til skolens faglige krav og mangler 
sociale færdigheder. HIA samarbejder med lærerne, 
der har udviklingskonsultationer for børnene hver 
måned.

26 børn i området og 61 beboere i krisecentret har 
været med i udviklingsprojektet. Lærerne tilbyder 
lektiehjælp på individuel basis eller i grupper og 
underviser i udvikling af indlæringskompetencer, 
bevægelsesterapi og udvikling, eventyryoga og -terapi.

ROLLEMODEL FOR DET SOCIALE  

FORSØRGELSESSYSTEM I UNGARN

HIA har iværksat et motivationssystem, der skal 
hjælpe ydelsesmodtagerne med at tage større ansvar, 
blive mere aktive og få mere kontrol over deres liv. 
Organisationen har introduceret et kuponsystem på 
krisecentret, som indebærer, at beboerne modtager 
kuponer - som et motivationsværktøj - når de har 
gennemført div. aktiviteter. De kan således opnå 
ekstra goder, når de indløser kuponerne.

VIDENSDELING

De erfaringer, der kommer ud af projektet, vil blive 
offentliggjort i relevante tidsskrifter. HIA vil udar-
bejde og overlevere faglige anbefalinger til beslut-
ningstagere på det sociale område og udbrede dem i 
hele Ungarn. HIA vil også organisere sociale fora og 

Geder i stalden.

Foto: Dániel Fekete
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en konference for socialarbejdere for at oplyse om 
organisationens arbejde, dens fremgangsmåder og 
resultater.

I løbet af projektperioden har HIA inviteret rele-
vante ministerier og højtstående embedsmænd til 
at besøge projektet i Kastélyosdombó, så de kan få 
indblik i de nye metoder, der anvendes i projektet. 
Under disse besøg har der været stor fokus på den 
nye tilgang til socialt arbejde, ’midtvejsboligerne’, 
der er en overgang fra institution til et liv udenfor, 
de nyttige og udbytterige aktiviteter, der har været 
iværksat i krisecentret, og resultaterne af brugen 
af motivationskuponer. HIA er i løbende dialog 
med beslutningstagere på det sociale område med 
henblik på at få metoderne indarbejdet i det sociale 
system i Ungarn.

Balázc Rácsok (f. 1975) er ansvarlig for sociale 
projekter og udviklingsprojekter i HIA. Han har 
arbejdet i organisationen i 20 år og er projektleder 
for ’From institutional care to independent life - 
job creation by establishing a social farm in South 
Hungary’.

BALÁZC  
RÁCSOK

Der dyrkes tomater i plastictunneller på det sociale projekts område.

Foto: Dániel Fekete
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VELUX FONDEN opmuntrer ældre 
mennesker til at gøre en aktiv indsats, 
når deres erhvervsmæssige virke 
ophører. Fonden støtter projekter, som 
bliver udført af ældre, og som har et 
samfundsmæssigt perspektiv.

117  AKTIVE ÆLDRE



Frokost ved Øm Kloster.

Foto: Jan Hansen, Aktive Birkerød Seniorer



’Aktiv af natur’  
skaber nye veje til naturen

AF RIKKE DAMM

Formålet med projektet ’Aktiv af natur’ er at anerkende og 

understøtte de ældres frivillige indsats for at gøre noget godt 

for naturen og igangsætte frilufts- og naturoplevelser til glæde 

for både dem selv og andre. Støtteordningen administreres 

af Friluftsrådet, som er en paraplyorganisation for knap 90 

organisationer indenfor friluftsliv, natur og miljø. Rådet varetager 

både organisationernes og befolkningens interesser i friluftsliv 

og arbejder aktivt for at skabe bedre muligheder for friluftsliv 

gennem bl.a. kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde.

MODTAGER

Friluftsrådet

PROJEKT

’Aktiv af natur’ – støtte til  
særligt aktive ældre indenfor 

friluftsliv og natur

STØTTE

2.205.000 kr. 
af VELUX FONDEN
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PÅ RICKSHAW MED PLEJECENTRENE

”Går det for stærkt?”, spørger Mogens omsorgsfuldt. 
Gruset knaser under cykelhjulene. I horisonten 
glimter Kattegat. Solen varmer og luner kinderne 
på damen i sædet foran ham. ”Nej, hvis jeg skulle 
skynde mig, er det i hvert fald ikke dig, jeg skal 
cykle med!”, svarer hun med et smil på læben. Men 
vi er langt fra Delhis travle gader, og rickshawen skal 
hverken nå hurtigst muligt frem til destinationen 
eller sikre chaufførens levebrød. 

Vi er i Frederikshavn, hvor Mogens Lundholm  
fra Ældre Sagens lokalafdeling, som en del af  
bevægelsen ’Cykling uden alder’, vil skaffe rick-
shawcykler til plejecentre i Frederikshavn og Læsø 
Kommuner, så beboerne får bedre mulighed for 
samvær i det fri og genoplever det nærmiljø, de 
tidligere har været en del af. Mogens' første passager 

er tilfreds. Hun tager gerne en tur igen en anden 
dag, for man kommer trods alt længere ud i det blå 
end med rollatoren. For ikke at tale om det gode 
selskab. Mogens er måske ikke den hurtigste ’pilot’, 
men hun nyder samtalen i det fri og de mange 
sanseindtryk.

ET PARTNERSKAB FOR NATUREN

Mange ældre er hyppige gæster i naturen. De kom-
mer oftere ud i naturen end andre voksne, ja, for 
ikke at tale om børn og unge, som i dag er mindre i 
kontakt med naturen end tidligere. Mange ældre vil 
rigtig gerne dele deres glæde ved naturen og frilufts-
livet med andre. De har ofte tiden og overskuddet 
til at gøre noget godt for naturen eller give natur- 
og friluftsoplevelser til andre. Samtidig er mange 
60+'ere særdeles aktive rundt om i landets frivillige 

Jomfrurejsen ved Stevns Klint.

Foto: Jens Viggo Moesmand, Havkajak Stevns
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foreninger. Hvad enten de er bestyrelsesmedlemmer, 
kasserere, instruktører, turguider, naturplejere eller 
aktivt udøvende seniormedlemmer, er de alle med 
til at skabe et rigt og mangfoldigt foreningsliv.

For at støtte op om denne vigtige indsats har 
VELUX FONDEN og Friluftsrådet indgået et 
partnerskab om uddeling af to millioner kr. i 2015 
til særligt aktive ældres aktiviteter indenfor friluftsliv 
og natur. Partnerskabet bygger på de positive erfa-
ringer fra forsøgsperioden i 2014, hvor en million 
kr. blev uddelt. Støtteordningen henvender sig til 
foreningsorganiserede personer, der er fyldt 60 år, 
og som er ude af erhverv. De kan søge om midler 
til almennyttige aktiviteter, der bidrager til at skabe 
mere og bedre natur i Danmark, eller som giver flere 
natur- og friluftsoplevelser.

’AKTIV AF NATUR’ VÆKKER BRED 

BEGEJSTRING

Interessen for ’Aktiv af natur’ har været stor. Ved 
ansøgningsfristen 1. juni var der indsendt 100 
ansøgninger, hvoraf halvdelen har fået støtte. Blandt 
ansøgerne er aktive 60+'ere fra lokalråd, borger-, 
pensionist- og venneforeninger, lokalafdelinger af 
Friluftsrådets medlemsorganisationer og flere andre 
lokale foreninger. Den geografiske spredning er stor 
med ansøgninger fra 56 kommuner. De afspejler en 
stor mangfoldighed og kreativitet i de frivillige ind-
satser – lige fra de 60-94-årige ’landsbykællinger’, 
der hver tirsdag mødes til fælles aktiviteter, til den 
aktive seniorroer, der står for sommeraktiviteter for 
skoleelever, eller de ’grå pantere’, der tegner orien-
teringskort og opsætter poster i naturen.
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Mange af de støttede aktiviteter går på tværs af 
generationer med særligt fokus på børn og unge: 
Asserballe Ungdomsforenings 50+-gruppe skaber 
en landsbyhave, hvor børn lærer om dyrkning og 
tilberedning af grøntsager. 

De fleste aktiviteter har fokus på at skabe natur- og 
friluftsoplevelser, såsom ’Græsrødderne’ i Hagested, 
der vedligeholder stier i naturen, seniormedlemmer 
af Kalundborg Roklub, der med nyt udstyr kan 
give flere unge gode oplevelser på vandet, Faaborg 
Lokalråds fælles gåture for dårligt gående eller 
udendørs fitness for ældre i Drejøs skønne natur.

Andre projekter har til formål at gøre noget godt for 
naturen, såsom at opsætte fuglekasser eller humle-
bikasser, oprette fåregræsserlaug, bekæmpe invasive 
arter, oprense gadekær eller anlægge haver i byerne.

Den økonomiske og moralske støtte fra ’Aktiv af 
natur’ gør en betydelig forskel. Den sætter ekstra 
skub i mange frivillige indsatser og aktiviteter. 
Det gavner ikke kun de aktive ældre selv. Også 

lokal samfundene nyder godt af de ældres initiativer. 
De styrker livsglæden og det sociale sammenhold, 
forebygger ensomhed og fremmer sundheden 
gennem fysisk aktivitet i det fri. Og der er allerede 
efterspørgsel på en ny runde ’Aktiv af natur’.

Rikke Damm (f. 1972) er uddannet cand.mag. 
Siden 2010 har Rikke været ansat som konsulent 
i Friluftsrådets afdeling for friluftsaktiviteter, 
hvor hun primært arbejder med projektstøtte til 
friluftsliv og undervisning i det fri. Før det var hun 
programkoordinator i Udenrigsministeriet.

R IKKE  
DAMM

Frivillige ’piloter’ på tur med beboere fra Strandgården.

Foto: Charles Nielsen

I Hagested har de frivillige pensionister ’Græsrødderne’ i fire år 
vedligeholdt stier og grønne områder ved egen håndkraft. Med 
støtte til en selvkørende maskine kan de fortsætte indsatsen til 

stor glæde for både dem selv og landsbyens borgere. 

Foto: Jens-Knud Nielsen
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Ishøj Seniorværksted rummer knap 200 aktive 
seniormedlemmer, som valfarter til værkstedet fra 
hele Sjælland. Værkstedet tilbyder en bred række 
af aktiviteter, som strækker sig fra maskinværksted, 
glasværksted til sit helt eget cykelhold. 

SVÆVESTØVSUGNING, SPÅNSUGNING  

OG STØVSUGNINGSANLÆG

Det sidste nye tiltag på seniorværkstedet er et 
moderne udsugningsanlæg, som opfylder en række 
praktiske behov:

 · At fjerne svævestøv, som opstår efter arbejde på 
snedkerværkstedet. Vi ser hver morgen, at der er 
kommet et lag støv på gulv, hylder m.m. i hele 
værkstedet. Det vil vi gerne undgå at indånde på 

værkstedet.
 · At spånsuge fra alle de værktøjer, vi har, dre-

jebænke, rundsave, multimaskine, båndsav og 
mange flere.

 · At kunne støvsuge på hele værkstedet.
 · At kunne genanvende varmen fra udsugningen.

Udover ovenstående værkstedsrettede aktiviteter 
har vi også de mere sociale aktiviteter, som primært 
foregår i vores køkken/fællesrum. Det er alle de 
kreative ting, såsom syning, strikning, hækling, 
papirklip, maling, sølvsmykker og meget andet. 
Flere gange om måneden har vi også fællesspisning 
og madlavning.

Medlemmer arbejder på en kombimaskine. I hjørnet står spånsugningsanlægget. 

Foto: Michael Brostrøm

Aktivt værksted  
for seniorer

AF MICHAEL BROSTRØM

MODTAGER

Michael Brostrøm,  
Ishøj Seniorværksted

PROJEKT

Etablering af  
udsugningsanlæg

STØTTE

256.200 kr.  
af VELUX FONDEN
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125  KULTUR & SAMFUND
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN  
støtter projekter, som relaterer sig  
til kultur og samfund.



Den nye  
historie i Jelling 

MODTAGER

Vejle Kommune

PROJEKT

’Kongernes Jelling,  
udstillingshuset’ 

STØTTE

34.000.000 kr. af VILLUM FONDEN 
og VELUX FONDEN

Historien skrives stadig. Nye og enestående arkæo-
logiske fund har skabt behov for en udvidelse af 
Kongernes Jelling og en formidling i verdensklasse. 

For over 1000 år siden opførte vikingekongerne 
Gorm den Gamle og sønnen Harald Blåtand monu-
menterne i Jelling nordvest for Vejle. To store høje, 
to runesten og en kæmpemæssig skibssætning. Og 
omkring det hele opførte de et 1,44 kilometer langt 
palisadehegn.

Denne voldsomme markering af magt impone-
rede dengang, og gør det fortsat i dag. I 1994 
kom Jellingmonumenterne på UNESCOs 
Verdensarvsliste. Det øgede behov for formidling 
endte med opførelsen af et udstillingshus, og i 2000 

så Kongernes Jelling dagens lys. Nye opsigtsvæk-
kende fund i 2006 af blandt andet verdens største 
skibssætning og en enorm palisade betød, at histo-
rien i Jelling skulle fortælles på en ny måde. Wohlert 
Arkitekter projekterede en udvidelse og ombygning, 
og det nye Kongernes Jelling stod færdig juni 2015.

BESØGENDE ER EN AKTIV DEL AF 

OPLEVELSEN

Med denne forandring har det nye Kongernes 
Jelling næsten tredoblet formidlingsarealet. Sammen 
med den nye landskabsarkitektoniske formidling af 
monumentområdet er Jelling i dag blevet en omvej 
værd. 

På den nye tagterrasse kan man bruge de digitale kikkerter, hvor tiden kan skrues tilbage til Kong Harald Blåtands tid.

Foto: Jacob Nyborg Andreassen

AF HANS OLE MATTHIESEN OG MORTEN TEILMANN-JØRGENSEN
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I det nye Kongernes Jelling er de besøgende en aktiv 
del af oplevelsen. Samspillet mellem traditionel 
formidling og digital interaktivitet gør stedet til et 
besøg, der bevæger i flere betydninger. Kongernes 
Jelling har, med sin fascinerende fortælling, gode 
muligheder for at give de besøgende en spændende 
oplevelse i selskab med en vigtig epoke i Danmarks 
historie. Her kan familien i fællesskab opleve 
historien på tværs af aldre. Centret giver gæsterne 
en mulighed for at lære, opleve, sanse og føle – så 
vikingerne og deres verden kommer helt ind under 
huden.

PÅ TUR I  VIKINGERNES VERDEN

Oplevelsescentret er opbygget af flere dele, der med 
hvert sit tema belyser det meste af vikingetiden med 
udgangspunkt i Jelling. Gennem turen i centret 
bliver vikingernes hverdag, tro, forestillinger og 
virkelighed ikke bare formidlet, men oplevet og 
sanset. 

Under besøget får man del i så forskellige hjørner 
af vikingernes liv som et besøg i stormandens hal, 
i det gådefulde gravkammer i Nordhøjen, man 
gennemlever turen til livet efter døden, oplever den 
nordiske mytologis fantastiske fortælleverden og er 

med vikingebonden, når han passer sine marker og 
udnytter naturens ressourcer. 

De besøgende er også med, når vikingekrigeren 
drager i kamp til sidste blodsdråbe, og når han-
delsmanden rejser ud til verdens ende. Det er en 
ople velse, der ikke alene omfatter sanserne, men 
også sætter de besøgende på prøve gennem benhårde 
matematiske facts om monumenternes gådefulde 
opbygning og arkæologernes videnskabelige angreb 
på fortidens hemmeligheder.

OPLEVELSERNE SMELTER SAMMEN

Tagterrassen udgør en helt særlig del af den nye 
formidling. Her fra toppen af den hvide bygning 
har man et enestående udsyn over det historiske 
område, og man kan via digitale kikkerter skrue 
tiden tilbage til Kong Haralds tid. På denne måde 
smelter oplevelsen af de 1000 år gamle monumenter 
og den moderne formidling sammen. Historien 
bliver nemlig stadig skrevet i Jelling.

Ved det digitale bål får gæsterne historier om Jelling og vikingerne. 
Illustrationer i ilden gør det til en oplevelse for både ører og øjne.

Foto: ART+COM

Den døde kriger er hårdt såret. Men hvilket våben er farligst? 
Gæsterne i Kongernes Jelling lærer om våben og dødsårsager.

Foto: ART+COM

PROJEKTET ER  OGSÅ STØTTET AF :

Arbejdsmarkedets Feriefond
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Hvalsalen kommer til at stå som et ikon for det nye museum.  
Her ses indgangen fra Sølvtorvet.

Ill.: Lundgaard & Tranberg Arkitekter og arkitekt Claus Pryds

 



Et nyt nationalt museum 
for naturhistorien

AF RIKKE SANDERHOFF MØRCH

Det nye museum kommer til at bestå af et egentligt 

nybyggeri under jorden og en række smukke 

gamle bygninger fra slutningen af 1880'erne, der 

istandsættes til formålet. Det nye museum koster i alt 

950 mio. kr. og forventes at åbne for publikum i 2020. 

Foruden nye udstillinger kommer museet også til at 

rumme forsknings- og undervisningsfaciliteter samt 

magasiner til en betydelig del af Danmarks i alt  

14 mio. naturhistoriske genstande. 

MODTAGER

Statens Naturhistoriske Museum, 
Københavns Universitet

PROJEKT

Et nyt Statens  
Naturhistoriske Museum

STØTTE

250 mio. kr.  
af VILLUM FONDEN 
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VORES FÆLLES HISTORIE

Danmark har et af verdens ældste naturhistoriske 
museer. Siden 1650'erne har ekspeditioner, søfolk 
og handelsrejsende bragt fantastiske fund med 
hjem fra hele verden og med tiden skabt en stor 
og righoldig samling med 14 mio. naturhistoriske 
genstande. Dette skatkammer er ikke alene en 
dokumentation af livets udvikling og mang-
foldighed, det indeholder også en fortælling om 
Danmark som nation, vores historie og udvikling 
op gennem århundreder. En fortælling, der giver 
en bedre forståelse af verden omkring os, og som 
danner grundlag for, at nuværende og kommende 
generationer kan forholde sig kvalificeret og kritisk 
til fælles naturvidenskabelige problemstillinger i 
samfundet. 

MUSEET I  HAVEN

Det nye museum får med sin unikke beliggenhed 
ved Botanisk Have i København en enestående 
mulighed for at knytte oplevelser ude og inde 

sammen. Have og bygninger og ude og inde skal 
smelte sammen på en måde, der indbyder til oplev-
elser af høj international standard for både hjerne 
og hjerte. Det er ambitionen, at museet skal danne 
ramme om et besøg, der ikke kun handler om at 
betragte de udstillede genstande, men også at gå tur 
i haven, spise frokost og nyde omgivelserne. 

Et centralt element i det nye museum bliver et nyt 
byrum til glæde for alle, der kommer forbi på deres 
vej. Fra Sølvtorvet kan man gå gennem det indre 
gårdrum, få et indkig i hvalsalen, gå videre gennem 
den store lobby og ud i Botanisk Have og op til 
Nørreport. Det kræver ikke billet at gå igennem 
denne passage, og det betyder, at man kan opleve 
hvalsalen og nyde en tur gennem haven på vejen ud 
i byen.

NYE UDSTILLINGER

Museets besøgende kommer i centrum. At skabe 
interessante udstillinger, som man vil rejse langt 
for at se, at stå til rådighed med svar på spørgsmål 

Kernen i Statens Naturhistoriske Museum er magasinernes store rigdom af sommerfugle, 
mineraler, sjældne fossiler, skeletter af alverdens pattedyr og millioner af andre genstande.

Foto: Jens Astrup (tv.), Ole Johnsen (mf.), René Riis (th.)
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og at gå i dialog med befolkningen er selve menin-
gen med at have et offentligt museum. Med det 
nye museum får vi de ideelle fysiske rammer for at 
nytænke udstillinger og formidling af museets forsk-
ning og naturhistoriske skatte. I de nye udstillinger 
skal naturvidenskaben iscenesættes og fortælles på 
tankevækkende og originale måder, der inddrager 
både børn og voksne og giver plads til refleksion og 
dialog. 

Museets ikon-udstilling bliver den store hvalsal, 
hvor et bredt udsnit af museets omfattende sam-
linger af hvalskeletter udstilles. Blandt arbejds-
titlerne på nye udstillinger er Solsystemet, Den 
dynamiske Jord, Danmarks natur, Biodiversitet, 
Evolution og Grønland. Når det nye museum åbner, 
forventes besøgstallet at stige fra 180.000 i 2014 til 
over 400.000 gæster om året. Samtidig forventes 
turisternes andel over en 10-års periode at vokse fra 
2 % til 33 %.

VIDENSKAB I  NYE RAMMER

Museets forskere er på en række områder førende 
i verden, og på felter som geogenetik, livets oprin-
delse og biodiversitet i den absolutte internationale 
elite. Men gode hjerner, kreativitet og nysgerrighed 
gør det ikke alene. Faciliteter og udstyr skal også 
være i orden, hvis der skal leveres resultater. Det nye 
museum indrettes derfor med state-of-the-art forsk-
nings- og laboratoriefaciliteter. Magasinfaciliteterne 
opdateres til højeste standard, så samlingerne, der 
udgør museets forskningsmateriale, også kan bruges 
af fremtidige generationer. 

FREMTIDENS FUNDAMENT

At lade fingrene glide hen over piggene på et pind-
svin eller mærke den trykkende varme i et tropisk 
klima. Eller at studere sjældne fossiler i mikroskop 
og falde bagover ved synet af et kæmpedovendyrs 

Det nye museum skal være en kilde til forundring, oplysning, læring og fornøjelse. Med den unikke 
beliggenhed i Botanisk Have bliver der mulighed for oplevelser ude og inde, over og under jorden.

Foto: Birgitte Rubæk
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Museets samling af hvalskeletter er en af de største på verdensplan og 
fundamentet for at skabe en fantastisk udstilling.

Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter og arkitekt Claus Pryds



skelet. Det er oplevelser, der gør indtryk, og som får 
lysten til at træde ind i naturvidenskabens verden 
til at spire. Det er oplevelser, der ikke blot pirrer 
nysgerrigheden, men som kan være afsæt for livslang 
kærlighed til naturen og valg af studium og livsbane.

Tusindvis af skolebørn kommer hvert år på museet 
og bruger udstillingerne i undervisningen. De senere 
år har museet udvidet sit samarbejde med gymnasier 
både i Storkøbenhavn og rundt om i landet og er 
i dag landets største udbyder af undervisning for 
gymnasieskolen. På det nye naturhistoriske museum 
vil elever, studerende og lærere få endnu bedre 
mulighed for at komme tæt på forskningen og det 
videnskabelige materiale. 

Rikke Sanderhoff Mørch (f.1969) er kommunika-
tionschef på Statens Naturhistoriske Museum. Inden 
ansættelsen på museet i 2009 arbejdede hun bl.a. med 
kommunikation og marketing på Det Kongelige Teater. 
I perioden 2008-2012 var hun desuden tilknyttet 
Copenhagen Business School som ekstern lektor i 
strategisk kommunikation.

R IKKE  
SANDERHOFF  
MØRCH

Et museum er en vidensbank af forskningsmateriale, der kan bruges nu og i fremtiden. I 2013 kunne ph.d.-studerende Inger 
Winkelmann og professor Thomas Gilbert ved hjælp af DNA-sekventering påvise, at de sagnomspundne kæmpeblæksprutter, 

der lever på stor dybde på både den nordlige og den sydlige halvkugle, alle tilhører en og samme art. 

Foto: Anders Drud Jordan 

PROJEKTET ER  OGSÅ STØTTET AF :

Det Obelske Familiefond, Novo Nordisk Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond,  
Københavns Universitet, Staten
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