Lone Gram holder oplæg ved symposiet
“Bioengineering in Food and Feed Production”,
afholdt af DTU Bioengineering i 2019.
Foto: Joachim Rode.
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Professor Lone Gram
bruttonationalproduktet eller give tretusind nye
arbejdspladser, men snarere et nytteperspektiv i
bred forstand. Nytte kan også være at gøre os klogere på biologien omkring os og verden som for
eksempel klimaforandringer. Jeg startede i 1980
på Landbohøjskolen som det, der hed levnedsmiddelkandidat. I 1983 havde jeg mit første anvendte mikrobiologikursus, og jeg syntes, det var
fuldstændigt fantastisk, hvad bakterier kunne, og
hvad man kunne bruge dem til. Så nysgerrighed,
og især om mikrobiologien, det er den anden
drivkraft.«

Lone Gram er professor på Institut for Bioteknologi
og Biomedicin på Danmarks Tekniske Universitet
(DTU). Hvis man ved lidt om bakterier og tænker, at
det er et pudsigt sammenfald med en mikrobiolog, der
hedder Gram, skyldes det hendes oldefar, Hans Christian Joachim Gram. Han var læge, og i 1884 opfandt
han »Gramfarvningen« – en teknik, som har været
vidt anvendt verden over til klassiﬁcering af bakterier
i to store grupper: de Gram-positive og de Gram-negative.
Jeg møder Lone Gram i bygning 221 på den meget
kvadratiske Søltofts Plads på DTU en kold og kedelig
februardag. Her holder hendes Grundforskningscenter, Center for Mikrobielle Sekundære Metabolitter
(CeMiSt), til (Faktaboks 1). Mere DTU-kliche-agtige
kan omgivelserne næsten ikke blive. Til gengæld lever
Lone Gram ikke op til nogen kliche. En lille dame, nydeligt klædt med perlekæde og nederdel, kommer
med raske skridt og hilser varmt, men eﬀektivt. Hun
udstråler energi og professionalisme – hun er tydeligvis ikke en, der spilder sin tid. Og hvis man ikke allerede havde stor respekt for hende qua hendes vigtige
roller i dansk forskning og forskningsuddelingspolitik, så ville man have fået det allerede i løbet af de første minutter af vores samtale, som foregår ved et lille
bord i et hjørne af hendes kontor.

Lige fra begyndelsen har Lone Grams forskning gjort
nytte. Allerede i sit specialeprojekt tog hun fat på et
meget konkret problem i den mikrobiologiske forskning.

»Jeg opdagede mikrobiologien, lige før jeg
startede på specialet, som handlede om bakterier
i ﬁsk. Det var et meget stort problem på det tidspunkt, at når man dyrker bakterier, så tager det
tid. En celle skal blive til to, til ﬁre, til en koloni,
og det tager nogle dage, og imens må man vente
på svaret. I mit speciale arbejdede jeg derfor med
at udvikle hurtigere metoder – noget der var
meget vigtigt dengang og er det den dag i dag.«
Efterfølgende kom spørgsmålene af sig selv. Da hun
netop var blevet kandidat, ﬁk hun mulighed for at tage
fem uger til Uganda. Det var i 1985, der var stadig borgerkrig, og hun underviste for FN’s Fødevareorganisation på et kursus om ﬁsk, mikrobiologi og kvalitet.

Det jeg laver skal være til nytte
To ting har drevet Lone Grams forskning, helt fra hun
skrev sit speciale i 1984. For det første, at den skal være
til nytte, og for det andet, at den skal handle om bakterier.

»Så står sådan en lille grøn 25-årig dernede, våd
bag ørerne, og opdager, at jeg kan noget, der helt
åbenlyst er brug for. Det var inspireret af det, at
min ph.d. kom til at handle om, hvilke roller bakterier spiller for kvaliteten af ﬁsk fra tropisk far-

»Jeg har altid været drevet af, at det, jeg laver,
skal være til nytte. Med det mener jeg ikke nødvendigvis, at min forskning i morgen skal øge
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hvorfor bestemte bakterier pludselig bliver de dominerede i et miljø. Sidst i 1980’erne begyndte hun at interessere sig for, hvordan mikroorganismer påvirker
hinanden, og fandt ud af, at nogle bakterier »vandt« i
blandede kulturer, fordi de kunne hæmme de andre.
Det har forskerholdet siden udnyttet for eksempel til
konservering.

vand. Der et personligt aspekt også – jeg har altid
holdt af vand og hav. Så jeg vidste, at mit speciale
skulle handle om ﬁsk, og mit ph.d.-projekt endte
med at handle om tropiske ﬁsk.«
Ph.d.-projektet blev indgangsvinklen til et emne, der
har optaget Lone Gram meget de sidste år, nemlig

Hvad laver Center for Mikrobielle Sekundære Metabolitter (CeMiSt)

faktaboks 1

dersøger, om biosyntetiske gener udtrykkes, samt
måler, om de sekundære metabolitter dannes.
Centeret konstruerer modelsystemer med blandinger af mikroorganismer og undersøger, hvordan sekundære metabolitter påvirker diversiteten og funktionaliteten i det mikrobiologiske samfund. Efterfølgende undersøger de, hvordan de biosyntetiske gener,
der koder for sekundære metabolitter, ændrer sig og
udvikler sig over tid. Danmarks Tekniske Universitet
er vært for CeMiSt, der er et tværdisciplinært center
baseret på mikrobiel økologi, molekylærbiologi, naturstofkemi og bioinformatik. Det er centerets videnskabelige fokus at besvare fundamentale biologiske
spørgsmål, men det er sandsynligt, at centerets arbejde
også vil resultere i opdagelsen af nye stoﬀer, der har
interessante medicinske eller bioteknologiske anvendelser.

De kemiske forbindelser, der ﬁndes i levende organismer, inddeles i såkaldte primære og sekundære metabolitter. De primære er dem, organismen skal bruge
for at vokse og dele sig, mens de sekundære ikke er
strengt nødvendige for vækst. De er dog på ingen
måde sekundære i betydningen underordnede eller ligegyldige. Menneskeheden har i årtier udnyttet mikroorganismers sekundære (eller specialiserede) metabolitter, idet mange benyttes som antibiotika eller andre
lægemidler. På trods af den enorme samfundsmæssige
betydning ved vi ikke præcis, hvilke funktioner mikroorganismers antibiotiske stoﬀer har i naturlige mikrobielle nicher, ligesom vi ikke forstår, hvordan og
hvorfor mikroorganismer erhverver og vedligeholder
gener, der koder for produktion af disse komplekse
molekyler.
Formålet med CeMiSt er at undersøge og forstå betydningen og funktionen af mikroorganismers sekundære metabolitter i naturlige mikrobielle samfund.
Hypotesen er, at disse molekyler ikke primært er stoffer, der er produceret for at udkonkurrere andre mikroorganismer, men at de har et meget bredere
spektrum af virkninger end hidtil antaget. Lone Gram
og hendes kolleger antager, at de sekundære metabolitter påvirker mikrobiel vækst, metabolisme og populationsdynamik i naturlige blandede mikrobielle
samfund. På grund af mikroorganismers betydning
for næringsomsætning påvirker disse stoﬀer også
naturen og levende organismers evolution i et større
perspektiv. De antager også, at produktionen af sekundære metabolitter er påvirket af sammensætningen og
den fysiske struktur af de mikrobielle samfund, hvor
de dannes. CeMiSt studerer naturlige miljøer og un-

En ph.d.-studerende tilser alger i laboratoriet.
Foto: Mette Haagen Marcussen.
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»Vi arbejder med aqua-kultur, probiotika, og

»Det er nok det, jeg dybest set stadig er mest

med at ﬁnde nye antibiotiske stoﬀer fra mikrober.
I Grundforskningscenteret har vi fået lov at
vende det på hovedet og beskæftige os med de
basale molekylære mekanismer i mikrobiologiske
interaktioner. Min tiltrædelsesforelæsning i 2000
hed »bakteriers sociale liv«, så det har længe
været et centralt tema. Jeg anede jo ikke dengang
for tredive år siden, at forskning i mikrobiomer,
det vil sige, hvordan bakteriesamfund interagerer,
i dag ville blive the name of the game. Så jeg har
nok været privilegeret, fordi jeg lige så stille har
forfulgt det, jeg syntes var spændende, og samtidig har kunnet tænke den brede nytteværdi ind.
Jeg har altid været meget spørgsmålsdrevet.
Begrebsdrevet kan man næsten sige. Der hvor vi
er i dag, med Grundforskningscenteret og andre
solide forskningsbevillinger, skal vi også fokusere
på nye teknologier og udstyr for at belyse nogle
af disse »hvorfor«-spørgsmål og begrebsmæssige
spørgsmål, men det er helt klart den vej rundt.«

stolt af, fordi det udelukkende var mit arbejde.
Alle tankerne og idéerne og hypoteserne og de
metoder, der blev udviklet. Men hvis jeg ser tilbage på de sidste 20 år, har vi lavet mange studier, som jeg også synes er ﬂotte arbejder.«
De arbejder, Lone Gram er gladest for, er dem, hvor
hun og hendes gruppe er de første, der systematisk,
stringent og med stærk videnskabelig evidens viser
noget. Hun fremhæver et andet eksempel:

»Fiskeopdræt er en stor sektor, halvdelen af de
ﬁsk, vi spiser i dag, kommer fra opdræt. Når
mange ﬁsk er samlet, som de er ved opdræt, bliver de syge og smitter hinanden, og så må man
bruge antibiotika. At bakterier kan påvirke hinanden, er vi ikke de eneste, der har arbejdet med, og
at bruge gavnlige bakterier til at beskytte mod
sygdomme – som når nogle spiser mælkesyrebakterier og probiotika i stedet for antibiotika – det
har vi heller ikke fundet på. Men for 20 år siden,
før al mikrobiom-forskningen, begyndte vi at
tænke, om man kunne bruge den naturlige mikrobiologi i ﬁskeopdræt. Vi isolerede nogle bakterier,
som kunne hæmme de farlige, patogene bakterier, og sammen med vores norske kolleger viste
vi, at de gavnlige bakterier kunne beskytte ﬁskelarver mod de farlige, og vi brugte molekylærbiologiske metoder til at forstå mekanismerne [56]
(Faktaboks 2). Især det sidste var der ikke andre
end os, der havde gjort, og den dag i dag regnes
vi for verdensførende i at bringe basal molekylær
mikrobiologi ind i en anvendt, praktisk vinkel.
Det er jeg stolt af at have faciliteret.«

Gavnlige bakterier og farlige bakterier
Da Lone Gram kom hjem fra Afrika lige efter specialet, havde hun allerede fået et ph.d.-stipendium fra
KVL (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole),
som det hed dengang. Men projektet i Afrika havde
været så fantastisk, at hun ringede til KVL og sagde,
at hun alligevel ikke ville have pengene. Det havde de
vist ikke prøvet før. Så tog hun ud til sin tidligere specialevejleder og meddelte, at hun ville lave ph.d. om
de tropiske ﬁsk, og at hun skulle bruge en vejleder.
Han sagde ja, hvorefter hun udfyldte den halve A4sides projektbeskrivelse, som man dengang skrev, ﬁk
stipendiet og søgte forskningsrådet om penge. Hun
havde tre møder med sin vejleder igennem hele ph.d.studiet, som kun varede 2½ år. Derefter startede hendes interesse for, hvordan bakterier påvirker hinanden,
og kort efter publicerede hun sin første artikel, hvor
hun var den eneste forfatter. Det udkom hverken i Nature eller Science, men i et andet, rigtig godt tidsskrift
[55].

Man kan være banebrydende
på mange måder
Lone Gram synes, det er fundamentalt spændende at
høre om andres forskning. Men det at kende til andres
arbejde og metoder er ikke bare grundlæggende interessant, det er også afgørende for gruppens tværvidenskabelige tilgang. På den anden side af Anker Engelundsvej arbejder nogle superdygtige naturstofkemi143
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felter, eller man i et felt, som man ellers synes er
veletableret, pludselig tænker nyt på tværs. Jeg
tror, at hvis noget karakteriserer genial forskning,
så er det at kunne dét.«

kere. Sådan nogle, der, som Lone Gram siger: »Kan
tage en suppedas, ekstrahere den, og analysere den
med LC-MS/MS.«1

»Vi arbejder tæt sammen med kemikerne, og den
interaktion med nogle, som forstår biologien og
samtidig kan kemien, er afgørende. Jeg siger til
mine unge mennesker, at de er nødt til at forstå
andres metoder også. Det mener jeg er nødvendigt for at lave god forskning og især at lave
forskning, som er banebrydende. Og det er ikke
nødvendigt, at man er på forsiden af medierne.
Man kan være banebrydende på mange måder.«

Lone Gram mener, at excellent forskning handler både
om at have de banebrydende ideer og om at kunne
føre dem ud i livet ved at få mennesker til at spille sammen om at realisere dem.

»Det er noget med nybrud eller nytænkning –
noget, der er excellent tænkt. Når jeg for eksempel hører Leif Oxenløve (se kapitel 1 i denne bog)
fortælle om deres arbejde med ny optik, nye ﬁbre
og datahastighed på internettet, er jeg ikke et millisekund i tvivl om hverken nytteværdien, eller at
den fysik og fotonik, der ligger til grund, er excellent forskning. I dag er der også et element af, at
man – udover at kunne tænke excellent – skal
kunne få folk til at spille sammen, gøre arbejdet
sammen. At man både kan stille de store spørgsmål og besvare dem ved at udfordre og kombinere de mest avancerede teknikker, og at man kan
begejstre andre i sådan en grad, at de vil bidrage
til det. Det er der også et individ-aspekt i. Man
kan skabe miljøer og omgivelser, som fremmer
god forskning, men jeg tror også, at individet betyder noget. Der er nogle, der kan, og nogle, der
kan lære det, men ikke alle ville kunne lære det.
Og hvad det er, der giver den ene procent af forskerne det ekstra? Det kan jeg ikke svare dig på.«

Selvom Lone Gram synes, at sådanne tværfaglige projekter kan være fremragende, så mener hun også, at
forskningsarbejde inden for et relativt snævert område
kan være fantastisk, hvis det indeholder en ny vinkel
på en problemstilling.

»Det handler om pludselig at tænke nyt på
tværs, i noget, der måske er et veletableret felt,
men hvor der er fundamentale ting, man stadig
ikke ved. Da vi skrev ansøgningen til Grundforskningscenteret, var vi drevet af at ville lede efter
nye sekundære metabolitter, nye antibiotika, nye
lægemidler. Men vi mangler en strategi for at
ﬁnde de 90 procent, da vi bliver ved med at ﬁnde
de samme. Jeg er jo oprindeligt økolog, og for
tre-ﬁre år siden begyndte jeg at tænke på, hvad
bakterierne selv bruger de her stoﬀer til, og at det
måske kunne hjælpe os videre. Så begyndte jeg at
søge efter det i litteraturen og opdagede, at der
ikke er nogen viden omkring det. Jeg tænkte, at
det ikke kunne passe. Men de forskere, der virkelig kender feltet ud og ind, skriver selv, at de ikke
ved noget om det. Så når du spørger, hvad det er
hos andre, der får mig til at tænke »wow«, så er
det ofte, hvis nogen kombinerer viden fra mange

Jeg er meget bevidst om det samfundsmoralske aspekt af vores arbejde
Det ligger dybt i Lone Gram, at hun skal kunne stå på
mål for de mange millioner skattekroner, hendes forskning koster. Ikke kun udfra en økonomisk tankegang,
men også set fra et bredere samfundsmoralsk perspektiv. At det, gruppen laver, er ordentligt i alle sammenhænge, at de mål, de stiller op, er værd at gå efter, og
at de mange unge mennesker, hun har uddannet, har
lært vigtigheden af grundighed, kontrol, replikater
[mange gentagelser af samme forsøg], og den rette videnskabelige tankegang.

1. En metode, der kan bruges til at identiﬁcere de enkelte komponenter i for eksempel et biologisk materiale ved at fraktionere dem efter bestemte egenskaber og samtidig bestemme
deres masse.
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Når de gavnlige bakterier beskytter mod de farlige bakterier

faktaboks 2
Figuren viser dødeligheden af torskelarver udsat for forskellige bakterier.
Larverne blev inkuberet med bakterierne Phaeobacter gallaeciensis og
Vibrio anguillarum eller med inaktive mutanter af disse for at forstå
interaktionen. Modiﬁceret fra [56].

Som beskrevet i faktaboks 1 danner mange mikroorganismer kemiske stoﬀer, der har en vifte af biologiske
eﬀekter. Nogle af dem kan fungere som antibiotika,
for eksempel penicillin, der er produceret af en skimmelsvamp. Andre har anti-cancer-eﬀekter eller kan bekæmpe virus eller parasitter. Derudover er vi blevet
klar over, at mange mikroorganismer kan virke sygdomsbeskyttende, for eksempel har mange mælkesyrebakterier, der ﬁndes i menneskers tarmsystem,
gavnlige eﬀekter på vores helbred. Man arbejder også
med at bruge levende mikroorganismer til at kontrollere sygdom hos planter i stedet for at bruge kemiske

pesticider, og på DTU arbejder Lone Grams forskningsgruppe med at bruge bakterier til sygdomsbekæmpelse i ﬁskeopdræt – i stedet for at bruge antibiotika. Figuren ovenfor viser et forsøg, hvor små torskelarver er inﬁceret med sygdomsfremkaldende bakterier
(Vibrio); ﬁguren viser den akkumulerede dødelighed af
larverne. Hvis larverne, samtidig med at de inﬁceres,
også behandles med en gavnlig, beskyttende bakterie
(Phaeobacter), kan deres dødelighed reduceres meget
markant. Selv ikke-inﬁcerede larver overlever bedre,
når de behandles med den gavnlige bakterie.

»Det driver mig, at vi skal gøre det så godt vi

målet er, om det er en ulempe i en forskningsverden,
hvor ikke alle bruger helt samme model for markedsføringen af deres resultater.

kan, komme så højt vi kan under de økonomiske
midler og betingelser vi har. Og det driver mig, at
det jeg laver om et år, eller om ti år, også skal
have nytteværdi. Når jeg går på pension, håber
og tror jeg, at jeg har gjort en forskel forskningsmæssigt. Men jeg tror, at min største legacy er
alle de studerende, jeg har uddannet. Det er en
del af min moral eller mit DNA, at mentor- og uddannelsesaspektet er en meget vigtig dimension i
mit arbejde.«

»Indimellem er der artikler, også i meget ﬁne
tidsskrifter, hvor jeg tænker, konklusionen er en
smule svulstig i forhold til det, der er blevet lavet.
Nogle gange kan vores jordbundne tilgang måske
være begrænsende. Måske kunne vi ﬂytte vores
forskning hurtigere i et større perspektiv, hvis vi
gik ud med de store armbevægelser lidt oftere og
promoverede tingene mere grandiøst. Samtidig
ved jeg, at en af grundene til, at vi hele tiden bliver inviteret med i det ene og det andet projekt,
er, at de ved derude, at det, vi laver, er bundsolidt.«

Lone Grams gruppe er kendt for sin grundighed. De
vil være helt sikre, før de publicerer noget. Og de blæser ikke deres resultater op til mere, end de kan stå
inde for. Det er en urokkelig værdi for hende. Spørgs145
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farfar var professor i botanik. Både hendes far og mor
har kandidatgrader, i matematik og fysik, på trods af,
at det ikke var almindeligt for kvinder i slutningen af
halvtredserne. Hendes far var først på Regnecentralen
og derefter professor i datateknik på DTU, og hendes
mor var gymnasielærer i matematik. Lone Gram stammer med andre ord fra et akademikerhjem, hvor man
generelt holdt meget af viden. Forældrene var nærværende, men hårdtarbejdende. Hendes far sad hver
sommer og rettede eksamensopgaver, og hendes mor
sad hver aften og forberedte næste dags undervisning.
Der var ikke noget, der hed, at arbejdslivet stoppede.

Der ﬁndes forskningsområder, der er umiddelbart
nemmere at »sælge« end andre. Når man bliver centerleder, bliver man inviteret til et seminar for nye centerledere i Danmarks Grundforskningsfonds lokaler i
Holbergsgade i København. I år havde fonden fået Bo
Elberling (kapitel 5), Henrik Clausen (kapitel 20) og
Michael Rask Madsen (kapitel 3) til at fortælle de nye
centerledere om forskellige aspekter omkring det at
starte og lede et Grundforskningscenter.

»Henrik, som jo arbejder med protein-glykosylering, sagde noget i retning af: »Ja, så står man der
og tænker over, hvordan man skal markedsføre,
at nu har vi fundet ud af, at det er en glykosylering på lige præcis den aminosyre, der gør det
vigtige – og så kommer Eske Willerslev og har
skrevet verdenshistorien om.« Vi grinede alle
sammen, for vi ved præcis, hvad han mener. Det
er ikke alting, der har samme wow-eﬀekt, selvom
det måske er mindst lige så vigtigt for samfundet.«

»Vi skulle sidde og spise pænt ved middagsbordet, men hvis man stillede et spørgsmål om, hvor
Eufrat og Tigris udspringer, og ingen vidste det,
måtte man godt gå ind og slå det op. Det er klart,
at det er en del af min baggrund. Jeg har aldrig
overvejet, om jeg skulle på gymnasiet og på universitetet, for selvfølgelig skulle jeg det. Men da
min specialevejleder foreslog mig, at jeg skulle
lave ph.d., var jeg ved at falde ned af stolen. Det
havde jeg ikke tænkt på. Efter min ph.d. søgte jeg
en sektorforskningsstilling – kun fordi arbejdet
var spændende. Og da KVL i 1997 tilbød mig et
professorat, havde jeg igen slet ikke set det
komme. Og takkede i øvrigt nej.«

Det er sjovt at være god til noget
Til spørgsmålet om, hvorvidt Lone Gram altid har villet være forsker, svarer hun bestemt nej. Men hun har
altid kunnet lide at gå i skole. Hun syntes, det var sjovt
at lære og var åbenlyst god til det.

Lone Gram har aldrig lagt en karriereplan.

»Ud over nytteværdi som drivkraft har jeg natur-

»Der er kommet nogle udfordringer, som jeg har

ligvis også en personlig ambition om at gøre det
godt. Det er sjovt at være god til noget. Det er
sjovt at holde foredrag, når man er god til det.
Der er et stort anerkendelsesaspekt i forskning:
jeg er først en god forsker, når andre anerkender,
at jeg er det. Der er jo ikke en objektiv deﬁnition.
Hvad driver verdenskendte balletdansere og fodboldspillere og dirigenter? Hvad driver Caroline
Wozniacki? Der er da også et ønske om at ville
være den bedste til noget. Og derudover er der
glæden ved selve processen at ﬁnde ud af noget,
som jeg altid har haft.«

sagt ja til, hvis det var spændende. Ph.d.-projektet i Afrika var fuldstændig galimatias. Jeg havde
min løn, men ingen penge til forskning. Jeg valsede afsted til Uganda i 1985, mens der stadig var
borgerkrig. Min mor var ikke begejstret. Jeg har
aldrig nogensinde haft blikket stift rettet mod
noget, jeg skulle, men jeg har altid arbejdet som
et bæst. Det er nok i virkeligheden noget af det
vigtigste. Det kan ikke nytte andet i denne verden.«
Dermed mener Lone Gram på ingen måde, at det er et
mål i sig selv at arbejde meget. Hun kan sagtens ﬁnde
på at fortælle sine folk, at de skal tage fri og tage på
vandretur eller gøre noget helt andet. Men man er

Der er også en historie om social arv i, hvordan Lone
Gram blev den, hun er. Hendes oldefar var som tidligere nævnt manden bag Gram-farvningerne. Hendes
146
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Han så på mikrobiologien som biologi og økosystemer, og dengang i midten af 1980’erne var det visionært i det felt. Men han lærte hende også en anden
ting: at man skal kunne stå ved, at man har taget fejl.

nødt til at kunne det. Og man skal helst ikke have for
meget imod det eller blive stresset af det. For så er det
ikke i forskning, man skal være.

»Jeg kan huske, at han startede et ph.d.-projekt

Så ﬁk jeg mikrobiologi på femte semester
– bum, det var det

nogle år efter mit med en meget klar hypotese,
der handlede om røget laks og bakterier. Den
dygtige studerende kværnede derudaf, men hendes data passede ikke med hypotesen. Det kunne
ikke hænge sådan sammen. Det lærte mig noget
vigtigt at opleve ham erkende det og gå ud til bevillingsgivere og konferencer og tilstå, at de troede ét, men at deres data viste noget andet. Det
burde ligge naturligt i forskning. Dermed ikke
sagt, at folk snyder eller bevidst manipulerer,
men jeg oplever indimellem en tendens til, at man
tænker, at verden ser ud på en bestemt måde, og
hvis noget afviger eller ikke umiddelbart er foreneligt med det, så bliver det betragtet som støj.«

Lone Gram havde oprindelig tænkt, at hun skulle
være læge. Men hun besvimer, hver gang hun skal
have taget en blodprøve, så det var ikke hensigtsmæssigt. Matematik og fysik skulle det i hvert fald ikke
være, det var jo hendes mors og fars fag. Hendes onkel
og alle fætrene var ingeniører, så det skulle det heller
ikke være. Hendes far var på DTU, så det ville hun heller ikke. Nogle af hendes mors gymnasieelever var begyndt på cand.brom.-uddannelsen på KVL, og der var
lidt kemi, fysik og matematik og noget om fødevarer
og biologi. Så hun satte sit kryds og startede på KVL.
Det var sjovt i starten, men da de på det første procestekniske kursus analyserede strømninger i tomatpuré,
begyndte hun at overveje, om hun var kommet på den
forkerte hylde.

Da Lone Gram blev fastansat, havde hun aldrig været
postdoc, og metoderne i hendes ph.d. i Afrika var ikke
særligt avancerede. Så hun gik ind til afdelingslederen
og sagde, at hun var nødt til at komme væk.

»Men så ﬁk jeg mikrobiologi på femte semester,
og det var det, der gjorde det. Man skal kunne
noget kemi og redoxkemi. Man skal kunne noget
matematik, for ellers kan man ikke modellere
vækstkurver, og samtidig er der det holistiske og
biologiske element. Det er en celle, det er en
organisme, og den kan noget sammen med de
andre.«

»De gav mig løn til det i syv måneder, og så gik
jeg op til Søren Molin og spurgte, hvor jeg skulle
tage hen. Han sagde, at jeg skulle tage op til
Staﬀan Kjelleberg i Göteborg, som også arbejder
med Pseudomonas. Og at jeg skulle meddele
ham, at han havde foreslået det.«

Da Lone Gram så til sidst alligevel blev ansat på DTU,
smilede hendes far sødt og undlod at sige noget. Han
blev pensioneret som professor der, samme år Lone
Gram blev udnævnt til professor.

Staﬀan Kjelleberg var i mellemtiden ved at ﬂytte gruppen til Sydney, så Lone Gram endte i Sydney i stedet
for Göteborg. Der kom hun til at arbejde sammen med
en lektor, som også var fra DTU, de havde bare aldrig
snakket sammen.

Man skal kunne stå ved
at man har taget fejl

»Det var absurd, men vi lavede noget fantastisk
spændende arbejde om at blokere for bakteriers
kommunikation, som han siden blev verdensberømt for. Det startede min tankegang i retning af
mere bakteriefysiologi og bakteriegenetik, end
hvad jeg hidtil havde lavet. Da jeg kom hjem, ﬁk
jeg et talentprojekt fra Forskningsrådet for Tek-

Den første underviser, der satte sig varige spor i Lone
Grams tankegang, var hendes fysiklærer i gymnasiet,
Lis Perch Nielsen. En lille bestemt dame, som mente,
at piger naturligvis kunne lære fysik. Dernæst var det
hendes speciale- og (om end proforma) ph.d.-vejleder.
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nologi og Produktion. Det var min første selvstændige forskningsledelsesbevilling. Den var
ikke kæmpestor, men jeg tror, at det var der, jeg
begyndte at mærke selvtilliden ved, at jeg kunne
noget, og at der var nogle, der så det. På den
måde var udlandsopholdet og den bevilling et
meget stort gennembrud. I 2008 ﬁk jeg ﬂere rejselegater, som jeg brugte til at tage et halvt år til
Harvard Medical School, og igen gjorde dét at
komme ud, at der skete en udvikling, nyt samarbejde og ny forskning.«

I betragtning af, at hun tog til Uganda under borgerkrigen for at undervise og fortsatte med sit ph.d.-projekt i Afrika uden at have tænkt ret meget over, hvad
der kunne gå galt, kunne man forestille sig, at Lone
Gram er af en risikovillig støbning. Men når der er
unge mennesker, der kan komme i klemme, er hun
ikke særlig risikovillig.

»At det gik godt, skyldtes forhåbentlig forstand
og hårdt arbejde, men også en god portion held.
Det kunne være gået rigtig galt. I dag tænker jeg
over, hvorvidt vi kan løfte et givet projekt, men
jeg sætter mig ikke altid og overvejer grundigt på
forhånd, hvad sandsynligheden er for, at vi kommer i mål. Jeg tænker snarere, om det er spændende, og om det giver mening. Men vi laver ikke
risikofyldt forskning på specialeprojekter, og vi er
også varsomme på ph.d.-projekter.«

Jeg kan altid blive bedre
Vi har allerede talt om det med at kunne se tingene fra
en ny vinkel og at være mere end almindeligt hårdtarbejdende. Hvad kan Lone Gram ellers få øje på i sig
selv, som har været betydende for, at hun har haft så
stor succes med sin forskning?

Det illustrerer den problemstilling, vi har været inde
på i ﬂere af de andre samtaler i denne bog, nemlig at
forskningsledere på den ene side skal beskæftige sig
med de helt store spørgsmål – hvilket per deﬁnition er
risikabel forskning – og på den anden side har man
nogle unge mennesker, som skal have en uddannelse.

»Jeg er utålmodig. Man kunne også kalde det
lidt pushy. Nogle gange skal jeg tøjle det. Jeg kan
komme på arbejde mandag og undre mig over,
hvor det manuskript bliver af, som jeg skulle ind
over. Og så kommer jeg i tanke om, at det var i
fredags, vi talte om det, og det kunne jo være, at
det unge menneske skulle noget andet i weekenden. Men jeg tror faktisk, at det er en drivkraft.
En utålmodighed efter at komme hen til noget.«

»I en treårig ph.d. som den, vi har i Danmark,
skal der ikke gå ret meget galt. Jeg kunne godt
ønske mig, at det var ﬁre år, men med danske lønninger er vi oppe på to millioner kr. pr. ph.d. Og
det store ﬂertal af de ph.d.-studerende skal ud i
industrien. Der får man ikke ekstra år. USA’s
Food and Drug Administration (FDA) kommer
og skal godkende produktionen, og de venter
ikke, fordi man ikke er klar. Det relativt stringente system, vi har i Danmark, gør, at det risikobetonede bliver reduceret en smule. Omvendt har
det også fordele, men som forskningsleder må
man overveje, hvordan de risikobetonede elementer kan bringes i spil.«

En anden drivkraft, Lone Gram peger på, er ønsket
om altid at levere det optimale.

»Jeg kan altid blive bedre. Det er ikke en usikkerhed, men en konstant overvejelse af, om jeg kan
gøre det bedre. Jeg skal levere det bedste, jeg
overhovedet kan levere, hele tiden. Nu underviser
jeg vores bachelorstuderende på fjerde semester,
og jeg er vanvittig glad for det. De er fantastisk
dygtige, og det er sjovt. Men jeg skal hele tiden
minde mig selv om, at de 72 studerende ikke alle
sammen har tilmeldt sig, fordi de elsker faget og
vil have 12. Mange af dem er tilfredse, hvis de får
4. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg kan ikke
fortælle dig, hvor det kommer fra.«

Forskning kræver en vis robusthed, siger Lone Gram,
men det betyder på ingen måde, at hun ikke bekymrer
sig.
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»Robusthed er vigtigt, selvom det er blevet et

ges i en arbejdssammenhæng. Eller når jeg tager
på vandretur til Frans af Assisis hule og tænker
over, om vi har taget prøver af noget bestemt.
Men jeg arbejder ikke hele tiden. Man skal ikke
signalere til de unge, at de ikke kan blive til
noget, hvis ikke de arbejder 80 timer om ugen.
Og for langt de ﬂeste af os skal der andre input
til, for at vi bliver gode forskere. Men hvis man
går hjem fredag aften med den indstilling, at man
ikke skal tænke på sit arbejde før mandag morgen, så skal man ikke være forsker.«

moderne ord. Ting går mig på. Jeg bekymrer
mig. Jeg kan ligge vågen om natten, og det hele
roterer. Men jeg er ret robust. Jeg kan ikke lide at
sige det, men forskning er en ganske hård verden.
Det går stærkt, og det går ikke altid, som man vil.
Det er svært at være sart i den her branche, og det
fremmer måske også personer, som er lidt hårde i
kanten. Men jeg tror samtidig også, at empati er
nødvendigt. Jeg tror ikke, vi får det excellente
frem i nogen uden et empatisk element. De ﬂeste
af os bruger mere tid her, end vi gør derhjemme.
Der er nødt til at være menneskelig forståelse.
Det er ikke altid noget med at sende andre hjem,
men hele tiden at have blik for hinanden.«

Forskning handler om mennesker
Forskning bedrives, ikke overraskende, af mennesker.
Det er der også meget andet, der gør, men forskningsprojekter opbygges ofte med ét bestemt ungt menneskes speciﬁkke interesse og fremtidige karriere i
tankerne. Selvfølgelig skal spørgsmålet først og fremmest være fremragende, men en dygtig ph.d.-studerendes eller postdoc’s brændende interesse for og store
viden om netop dette spørgsmål er en bærende bjælke
i mange projekter. Det kan dårligt være anderledes, for
dét engagement er et kerneelement i fremragende
forskning. Men det er sårbart.

Der er også nogle, der vil mene, at empati er besværligt, hvis man stræber efter det excellente, fordi man
dermed skal tage hensyn til en hel masse, som ikke
handler om resultater. Lone Gram peger på, at der bør
være en mellemvej.

»Jeg er sikker på, at man får dygtige forskere,
hvis man vælger den meget stringente vej, det virker godt for nogle bestemte typer. Men jeg tror,
at potentialet i forskningsverdenen er større end
det, og at nogle forskere ikke beﬁnder sig godt i
et testosterondrevet miljø. Det betyder ikke, at
det skal blive et socialpædagogisk eksperiment,
hvor vi sidder i rundkreds og fortæller, hvordan
vi havde det i forgårs. Men den empatiske dimension er vigtig.«

»Der er især to situationer, som kan gøre mig
træt af mit job. Det ene er, når centrale personressourcer forsvinder. Jeg får en bevilling, starter et
stort projekt, besætter stillinger, og puslespillet
går op, så den ph.d.-studerende, hvis karriere projektet i høj grad var designet til, nu kan blive som
postdoc. Så kommer vedkommende og siger, at
han har fået job i en biotek-virksomhed. Pludselig er der et stort hul. Eller det kan være en, som
efter et halvt år alligevel ikke kan klare det pres,
det er at være ph.d.-studerende. Der kommer ikke
nogen og hjælper mig. Det skal man også gøre
sig klart som forskningsleder. Det er mig alene,
der skal løse den slags, og i den sammenhæng er
det et meget ensomt job. Den anden slags situationer er, når projekterne løber ud, uden at de
midler, der skal aﬂøse dem, er på plads. Jeg kan
have en fantastisk gruppe, og det går ud over

Lone Gram arbejder gennemsnitligt 50 timer om
ugen. Når hun ikke er på arbejde, tager hun gerne på
vandreture, går til koncerter og løber i Dyrehaven.
Men grænsen mellem arbejde og fritid er altid ﬂydende.

»I denne branche er man nødt til at kunne fungere uden en strikt skelnen mellem arbejde og fritid. Hvis jeg sidder derhjemme fredag aften og
drikker en øl og læser Weekendavisen, så er det
sandsynligt, at jeg kommer til at bladre i »Idéer«sektionen og ser en spændende reportage, som
kan lede tankerne hen på, hvorvidt det kan bru149
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tere så meget. Jeg leder efter folk, der ikke tager
sig selv for højtideligt eller det hele for højtideligt
hele tiden. Jeg ved ikke, om man kan lave excellent forskning, hvis ikke man kan grine. Eller det
kan godt være. Men jeg tror, det hjælper.«

stepperne, og så ser man frem og kan se, at når vi
når januar, så er der én ph.d.-studerende tilbage.
Der kan jeg godt ryge lidt ud over afgrunden og
overveje, om jeg skal skrive bøger eller ringe til
Novozymes og bede om et job. Der er nødt til at
være et vist volumen for at forskningen ﬂytter
sig.«

Den næste generation
Når man har været studerende i Lone Grams gruppe,
har man lært at tænke akademisk og analytisk. Man
har lært, hvilke store og små ting man skal overveje,
inden man starter et forsøg, og hvilken kontrol man
skal have med, hvis man skal kunne stole på resultaterne. Kort sagt har man lært at tænke sine forsøg
igennem, så de besvarer de spørgsmål, man stiller, og
at fortolke resultaterne korrekt og ikke konkludere
mere, end data viser. Den tankegang tager man med
sig videre ud i verden. Det er det, Lone Gram især ser
som sit ansvar. Der er heller ingen studerende fra hendes gruppe, som er arbejdsløse, hvad enten det er specialestuderende, ph.d.-studerende, eller postdocs. De
ﬂeste er i industrien, men adskillige er fortsat i universitetssystemet, både i Danmark og i udlandet.

Humor hjælper
Rekruttering af unge forskere kredser blandt andet
om, hvad der skal til for at lave excellent forskning, og
hvordan man genkender dem, som har det, der skal til.
Dertil skal deres personlighed og kompetencer gå op
i en højere enhed med forskningsgruppens, for ellers
går det heller ikke.

»De skal have entusiasmen. Det betyder ikke, at
de behøver være sprudlende, men de skal brænde
for det. Og de skal have ambitioner, der skal være
en vilje og noget drive. Jeg plejer at spørge, hvorfor de er her, hvad de vil. Jeg leder også efter et
socialt gen – nogle som kan facilitere et samarbejde på tværs, som synes, det er sjovt at være sammen med andre, og som har empati. Om nogle
måneder skal gruppen på retreat i Gram-familiens
sommerhus, og entusiasmen er enorm. Jeg kan
ikke fortælle dig, hvordan man ﬁnder ud af, om
folk har den entusiasme, men det er vigtigt.«

»Døren er altid åben, undtagen hvis jeg har personalesamtaler eller lignende. Vi har gruppemøde
hver mandag og små projektmøder hele tiden.
Jeg forsøger at bedrive management by walking,
altså at gå rundt og stikke hovedet ind på folks
kontor og høre, hvordan det går. Og alle ved, at
man altid kan komme ind. I dag kom en af adjunkterne for eksempel og sagde, at hendes specialestuderende var blevet i tvivl om sit projekt,
og så sad vi ti minutter og snakkede om det. Jeg
har en kalender, som alle kan se. Hvis der er
noget, man gerne vil snakke med mig om i længere tid, så booker man et møde. Og så svarer jeg
hurtigt på e-mail, så man kan altid kontakte
mig.«

Lone Gram er også begyndt at bede om at se eksamenskarakterer. Mest så de studerende forstår budskabet fra starten. Ikke fordi hun mener, der er direkte
korrelation. En af hendes bedste ph.d.-studerende
havde et elendigt eksamensblad, og omvendt kan man
komme med et meget højt snit og ikke være god til at
forske. Men hun mener, at for langt de ﬂeste af os er
der en sammenhæng mellem, hvor god man er til at
fange et fag og gå til eksamen og få 10 eller 12, og hvor
godt man klarer sig i selvstændig forskning som i en
ph.d. Derudover skal der humor til.

At starte en karriere som ung forsker er både blevet
hårdere og nemmere, end da hun selv startede, siger
Lone Gram. Dengang ﬁk hun en fastansættelse på en
sektorforskningsinstitution, og der var ikke de samme
præstationskrav, som der er i dag. Der var ingen, der

»Når sociale fora bliver så intense, som vores
nogle gange bliver, hvor vi er helt ude på kanten
alle sammen, så kan dét at grine af et eller andet
sammen, eller at nogle kan grine af sig selv, facili150
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»Det er dejligt, at der er de store bevillinger.

holdt øje med, om hun skrev så og så mange artikler
om året. Der var heller ikke nogen krav om at søge
forskningsmidler. Til gengæld var der heller ikke
nogen, der interesserede sig for, hvad hun lavede.

Men der er en hel masse rigtig god dansk forskning i det lag, der ikke får de allerstørste bevillinger. Det kan godt være, at nogle af dem aldrig
når Nobelpris-excellence. Men jeg ser mange projekter i FNU, som er stjernegod forskning, og
som vil ﬂytte både personen og forskningen videre. Selv hvis det ikke er vedkommende selv, der
når stjernerne, så kunne det være, at en af superstjernerne ved siden af bliver inspireret af det –
det kan vi ikke forudse.«

»Jeg kunne have siddet og trillet tommelﬁngre,
og der var gået mange år, før nogen havde himlet
op. Det sker ikke mere. Det er måske også meget
godt. Jeg lavede jo også selv mit ph.d.-projekt. I
dag bliver ph.d.-studerende nurset og curlet og
styret, med ECTS-point og halvårsrapporter. Der
er rigtig gode muligheder for at søge postdocmidler hos mange af fondene i dag, særligt på de
tidlige niveauer. Men konkurrencen er hård, særligt med kravene til publikationer, selvstændighed og bevillinger. De ved, at hvis ikke de slår
igennem der, så er der ikke faste stillinger i systemet længere.«

På trods af det store fokus på det excellente og nyskabende, så er, som Lone Gram siger, 80 procent af det,
gruppen laver »rugbrødsforskning«. Det vil sige arbejde, der bare skal gøres og gøres godt, men som ikke
i sig selv er revolutionerende.

»Nu skal vi også passe på, at vi ikke gør det hele
til Nobelpriser. Når du spørger, hvad jeg er stolt
af, så kan jeg godt pege på det, men for at komme
hen til det, ligger der rigtig meget andet arbejde,
som ikke ﬁk så høj impact, men som var udmærket. Mit privilegium er, at jeg kan se det forløb.
Jeg ved, at for at lave det studium, som alle lægger mærke til, så går en masse arbejder forud for
det, som er gode og solide, og det var da ikke
dem, der sprængte loftet, men de var nødvendige
for det næste stykke arbejde, og en ph.d.-studerende ﬁk sin grad.«

Nu skal vi også passe på
at vi ikke gør det hele til Nobelpriser
Lone Gram har været både rådsmedlem og formand
for FNU (Forskningsrådet for Natur og Univers) og
er altså, som hun siger, måske forhåndsindtaget. Hun
så gerne, at Den Frie Forskningsfond havde ﬂere midler.

»Jeg synes, der mangler nogle instrumenter i
dag. Den Frie Forskningsfond er næsten det eneste sted, der er tilbage, hvor man kan gå hen med
et enkelt projekt, som når en adjunkt eller lektor
har brug for en ph.d.-studerende og driftsmidler
til et super spændende projekt. De private fonde
er langt hen ad vejen gået ERC-vejen med få,
meget store bevillinger. Det er forståeligt, da de
drukner i ansøgninger, men det har destabiliseret
systemet. Hvis du er adjunkt og skal i gang og
ikke er i top fem procent og kan få ERC Starting
Grant eller Sapere Aude eller andre store bevillinger, så er det godt nok svært at komme i gang.«

En mulig konsekvens af et fundingsystem, som det er
nu, hvor mange af forskerne ikke kan få forskningsbevillinger, er, at det ikke er alle universitetsansatte forskere, der kan forske. Et muligt udfald kunne derfor
være, at nogle underviser, og nogle forsker.

»Det ville være en katastrofe. Her i landet har vi
forskningsbaseret undervisning, og det er en
enorm styrke. I det amerikanske system har du
eliteuniversiteterne, som ikke underviser ret
meget, og så har du alle de mange colleges, som
høvler folk igennem. De har mange Nobelpriser,
men de har også mange mennesker. Jeg tror, at
jeg bliver en bedre forsker og professor af, at jeg
hele tiden møder studerende på fjerde semester

Jeg spørger hende om, hvorfor det skulle være et problem, at det kun er de allermest succesfulde, der får
penge. Det er vel også dem, der laver den excellente
forskning?
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og skal forklare og fortælle. De studerende bliver
dygtigere, når også topforskere underviser. Jeg
kan hente frontforskning ind som et eksempel og
henvise til vores aktiviteter og viden på Grundforskningscenteret. Samtidig stiller særligt de
gode studerende hele tiden spørgsmål, som forandrer den måde, forskningen udvikler sig på. At
der så i vores samlede system måske er nogle, som
underviser, mere end de henter ind af midler, og
omvendt, det synes jeg er okay.«
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