
PROTEIOS Annual Report 2021/2                

 

3 

 

Årets højdepunkter 
Når jeg ser på spændvidden og mangfoldigheden af de medarbejdere, der har involveret sig i DNRF-
professoratet, samt bredden af det arbejde, de har påtaget sig. Det, der skiller så sig ud for mig, er det 
faktum, at vi har været i stand til at bringe så meget talent videre ved brugen af DNRF-prisen, hvorved 
en kæmpe støtte er blevet givet fra vores to nøgleforskere Alberto Taurossi, vores laboratoriechef, og 
Meaghan Mackie, vores tekniske support. Denne videreførsel af talent ses helt fra  vores 
sommerstuderende, som nu er gået videre til ph.d.- og kandidatuddannelser, til vi er begyndt at se 
færdiggørelsen af de fire ph.d.-projekter, som var kernen i dette initiativ, og til de postdoktorale 
forskere, som har taget del i vores team på Københavns Universitet. I sidste ende er tildelingen af ERC-
projekter til alle tre akademikere som er tilknyttet DNRF-formandensposten, mig selv og Enrico 
Cappellini og Frido Welker, uden tvivl den bedste vidnesbyrd om kvaliteten af den videnskab, der 
udføres, og dens leders vision. Det er klart, at virkningen af DNRF-professoratet vil kunne mærkes i 
mange år fremover, i form af søge papirer, nye studerende og de begyndende karrierer for dem, der 
har bestået PROTEIOS. 

Videnskabens højdepunkter fra 2021 inkluderer det bemærkelsesværdige detektivarbejde, som har 
afsløret det første direkte bevis på brugen af fødselsruller i middelaldren. Fødsler var en 
hemmelighedsfuld proces i middelalderen, hvilket der kun er skrevet meget lidt omkring. Det at vi har 
været i stand til at gendanne direkte informationer om brugen af disse ruller, og ikke kun i forbindelse 
med afdækningen af proteinerne forbundet med cervikale væsker, men også de celler, der er blevet 
skabt for at lindre smerten ved fødslen - sådanne direkte beviser er bemærkelsesværdige og fremhæver 
proteomikkens kraft til at fortælle hidtil skjulte historier. 

Hermod slutningen af DNRF-professoratet er et af de erklæret mål med stillingen endelig blevet sat i 
gang. Dekanerne for de humanistiske bibelvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fakulteter, er i 
fællesskab blevet enige om at finansiere en administrativ stilling 3 dage om ugen de næste to år. Målet 
er  først at integrere arkæologisk videnskabelig aktivitet på tværs af Københavns Universitet og derved 
udvikle en fælles hjemmeside, samt som anført i DNRF’s oprindelige forslag,  udvikle fælles 
undervisning i arkæologisk videnskab. Vi forventer, at det vil tage noget tid, men vi glæder os over, at 
initiativet endelig er i gang. 

Et mere konkret eksempel på DNRF's betydning, er det nye lipid laboratorie (Figure 1), som er blevet 
færdiggjort det seneste år; det betyder, at vi på GLOBE nu kan analysere DNA, proteiner og lipider. 
Dette er de tre mest udbredte undersøgte biomolekyler som udforskes i den arkæologiske og fossile 
optegnelse. Midlerne hertil blev brugt til at matche statsstøtten som en del af Danmarks medvirken til 
‘the European road map for heritage science’, ERHIS.dk, som gjorde det muligt for GEUS at købe en ny 
GC-MS, som styrker den danske kapacitet i analysen af miljømæssige organiske molekyler. 

På en personlig note er jeg beæret over at være blevet medlem af det svenske videnskabsakademi og 
at have fået Pomerance Award for Archaeological Science fra det amerikanske arkæologiske institut i 
2021. 

Endelig er det med beklagelse, at den oprindelige vision, jeg havde for et verdensomledende center for 
Paleoproteomics, hvilket ville have været en ny platformen af sin art, ikke er blevet realiseret. I stedet 
vil proteomics-kapaciteten, efterhånden som kloden vokser, flytte ind i forskellige sektioner. Vi har 
etableret det, der kaldes et Paleoproteomics-kryds for at sikre, at innovationer der udvikles over hele 
kloden hurtigt, effektivt og retfærdigt bliver kommunikeret, så alle arbejder på linje med state-of-the-
art Paleoproteomics. 
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Figure 1. The new lipid lab in the GLOBE funded by DNRF and established by Ainara Sistiaga.  The 
first element of the E-RIHS.dk roadmap and final piece in the DNRF jigsaw provides the ability to 
analyse lipids alongside proteins and DNA within the GLOBE Institute heralding the start of 
multiomic investigation.  Matched Government funding provided the analytical infrastructure now 
housed in GEUS.  
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