
Lene Oddershede ved mikroskopet.  
Foto: Ola Jakup Joensen, Niels Bohr Institutet.
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Siden vores samtale er Lene Oddershede blevet head-
huntet til stillingen som chef for Novo Nordisk Fon-
dens uddelinger til naturvidenskabelig og teknisk 
forskning. Dermed går hun fra at være fuldtidsforsker 
til en stilling, hvor hun skal beslutte strategien for ud-
deling af en meget stor del af de forskningsmidler, der 
er til rådighed for danske forskere inden for det natur-
videnskabelige og tekniske område. Men det gør ikke 
hendes historie mindre interessant, snarere tværtimod. 
 
 Skal du lave biologi? Du ved jo ingenting 

 
Da hun henter mig i aulaen ved Blegdamsvej en kold 
februardag i 2018, er Lene Oddershede stadig 100 pro-
cent forskningsgruppeleder og har ledet Grundforsk-
ningsfondens Center of Excellence STEMPHYS siden 
2015. Fra et lyst og næsten hjemligt sofahjørne i det
rum melige kontor fortæller hun om, hvilke store forsk-
ningspørgsmål der optager hende. 
 

»Det, jeg synes er spændende, er, hvordan fysik 
og biomekanik indvirker på og kontrollerer bio -
logiske systemer – hele vejen fra det enkelte mole-
kyle og op til organniveau. Det nyeste skud på 
stammen er nu stamcellerne, deraf centerets navn. 
De helt store gennembrud i anvendelsen af stam-
celler mangler stadig, i forhold til hvor stort et 
potentiale de har, og næsten al litteraturen drejer 
sig om, hvordan kemiske og biologiske faktorer 
påvirker stamcellers udvikling. Der er meget lidt 
viden at hente om fysiske faktorer, og hvordan de 
påvirker cellens kontrolmekanismer. Hvis vi for-
står de basale mekanismer i normale stamceller, 
kan vi bruge den viden også i forhold til andre 
celler med stamcelle-lignende egenskaber. For 
 eksempel i forbindelse med cancer, hvor man 
 efterhånden mener, at det er stamcellelignende 
celler, der er de mest aggressive, og viden om 

 

disse bærer således nøglen til at kunne slå cancer 
helt ned.«  

 
Lene Oddershedes er uddannet fysiker, og hendes in-
teresse for biologi startede med et foredrag, hun hørte 
i 1990’erne i Chicago, USA.  
 

»Under min ph.d. var jeg et par år i Chicago, og 
hver fjortende dag var der foredrag med forskere 
udefra. En gang kom der én og holdt et foredrag 
om optiske pincetter. Han fortalte, hvordan en 
 laserstråle kan gå ind og hive i et enkelt molekyle. 
Det var helt vildt på det tidspunkt. Det var der, 
min interesse for biofysik blev vakt.«  

 
Da Lene Oddershede kom hjem fra USA, mens hun 
stadig var ph.d.-studerende, skrev hun derfor sammen 
med et par andre forskere en ansøgning til Forsknings-
rådet om en fireårig bevilling til at bygge den første 
optiske pincet i Skandinavien og bruge den til at un-
dersøge, hvordan enkelte molekyler bevæger sig. 
 

»Jeg vidste ingenting om optiske pincetter eller 
biofysik. Folk spørger ofte, hvem der har trænet 
mig i det her, men det er der ingen, der har. Jeg 
fandt ud af, at det var det, jeg ville, læste artik-
lerne og tog på en runde i USA og besøgte de 
 laboratorier, jeg mente var de bedste i feltet. Jeg 
tog billeder af deres opstillinger, fik kopier af 
nogle programmer, snakkede med dem, der virke-
lig havde fingrene nede i suppen, og så byggede 
jeg laboratoriet herhjemme selv. Vi fik bevillin-
gen, og i 1998 startede jeg laboratoriet i et tomt 
lokale på Niels Bohr Institutet. Her åbnede de 
dørene for mig og for biofysik, gav gruppen gode 
faciliteter og var støttende over for projektet.«  

 
Der gik fire år med at bygge laboratoriet op fra bun-
den med mikroskop og »optiske pincetter« (Fakta-
boks 1). Men derefter havde de også et laboratorium, 

KAPITEL 17 
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riserer stivheden af den optiske pincet, og x er afvigel-
sen fra ligevægtspositionen. Typisk vil k kunne fastsæt-
tes ved hjælp af kalibrering, og x kan måles, hvor ved 
man kan bruge pin cetten til at måle sammenhæn-
gende værdier af kræfter og afstande. Den optiske pin-
cet opererer i pN- og nm-regimerne, hvilket netop er 
relevante måleområder for processer på enkelt-mole-
kyle- eller enkelt-celle-niveau. Hvis bølgelængden er 
valgt rigtigt, kan man bruge en optisk pincet til at un-
dersøge biologiske systemer, stort set uden at påvirke 
eller ødelægge dem. Arthur Ashkin var den første, som 
implementerede en optisk pincet som en fokuseret la-
serstråle og viste, at pincetten kunne bruges til at fange 
mikroorganismer, som overlevede og delte sig helt 
normalt i den optiske pincet. Arthur Ashkin fik meget 
velfortjent halvdelen af Nobelprisen i fysik 2018 for 
etableringen af optiske pincetter og deres anvendelser 
til biologiske systemer. Lene Oddershede byggede 
Skandinaviens første optiske pincet på Niels Bohr 
 Instituttet i 1999. 
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som fungerede og tiltrak mange studerende. Nu kun -
ne de begynde at studere biologiske systemer. Men der 
var ingen biologer med i den oprindelige ansøger-
skare. Heldigvis fik Lene Oddershede hurtigt kontakt 
med en forsker ved navn Stanley Brown. Han var fra 
Biologisk Institut på Københavns Universitet og viste 
sig at blive meget vigtig for hendes karriere.   
 

»Stanley tog sig til hovedet og sagde: »Skal du 

lave biologi? Du ved jo ingenting.« Det måtte jeg 
give ham ret i. Men han tilbød mig, at jeg kunne 
komme over til ham, og så lærte han mig at 
klone. Jeg var i Stanleys laboratorium i tre måne-
der og lærte om, hvordan man behandler biologi-
ske systemer, håndværket om man så må sige. Det 
resulterede i, at vi sammen udviklede det første 
system, vi undersøgte med en optisk pincet, nem-
lig individuelt mærkede lambda-receptorer (et 

faktaboks 1
 
Hvad er en optisk pincet?

 

En optisk pincet er et fantastisk nano-redskab, baseret 
på laserlys, der kan bruges for eksempel til at tage fat 
i et enkelt molekyle og strække og bøje det for derved 
at lære om molekylets mekaniske egenskaber. En op-
tisk pincet kan også anvendes til at fange og manipu-
lere en metallisk nanopartikel, og pincetten kan 
op varme nanopartiklen på yderst kontrolleret vis. I sin 
mest simple udformning består en optisk pincet af en 
kraftigt fokuseret Gaussisk laserstråle. Gradienten i 
 laserstrålens intensitetsprofil (vist i B-figuren) for -
årsager en såkaldt gradientkraft, som trækker objekter 
med et brydnings-indeks højere end det omkringlig-
gende medie i retningen mod højest intensitet, og så-
ledes kan man kontrollere positionen af det fangne 
objekt i tre dimensioner. Den optiske pincet udøver to-
talt set en harmonisk kraft, Ftrap , på det fangne objekt, 
og F  = -k xtrap , hvor k er fjederkonstanten, der karakte-
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Figuren viser princippet i den optiske pincet.  
A) En optisk pincet er baseret på en kraftigt 
fokuser et laserstråle. Billedet viser en del af de 
nødvendige optiske elementer, der er ved at 
blive alignet.  
B) Skematisk forklaring af, hvordan en optisk 
pincet fungerer: laserlys med en Gaussisk inten-
sitetsfordeling kommer ind ovenfra og fokuse-
res af en linse. De sorte pile viser, hvordan et 
udvalg af fotonerne udbredes, og de grå pile 
viser de tilsvarende kræfter, der virker på den  
fangne  polystyrenkugle, og som tilsammen skubber kug-
len imod den mest intense del af laserstrålen. Se resten af 
teksten for detaljer. Foto: Ola Jakup Joensen, NBI.
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protein i bakteriens ydre membran) i E. coli-bak-
terier, med fokus på, hvordan de bevægede sig i 
membranen. Det fik vi en del gode publikationer 
på [62, 63].« 

 
Efterfølgende startede Lene Oddershede det første 
GMO-laboratorium på Niels Bohr Institutet. Stanley 
Brown indprentede hende, at hvis hun skulle lave bio-
logi, så skulle hun gøre det ordentligt.  
 

»En fysiker kan godt kan falde i den grøft, at 
man kan udvikle meget avanceret udstyr, men 
tager alt for let på biologien. Man får måske 
nogle bakterier eller nogle gærceller, som er 
nemme at have med at gøre, men de biologiske 
systemer bliver ikke behandlet på en reproducer-
bar og kontrollerbar måde. Det kræver en respekt 
for feltet at forstå, at man ikke bare kan have bio-
logiske systemer i køleskabet ved siden af sin 
madpakke. Det lærte Stanley mig, og i alle de 
projekter, jeg har haft siden, har jeg arbejdet tæt 
sammen eksperter på de biologiske systemer, vi 
arbejder med, og jeg og min forskergruppe har 
altid haft meget høje standarder for kvaliteten, 
også i det biologiske arbejde. Det har været et 
parløb. Det kan man også se på mine publikatio-
ner. De fleste af dem har både biologi- og fysik-
forfattere.« 

 
 Dybt inde i zebrafisken

 
Lene Oddershede er med rette stolt af at have lavet 
den første optiske pincet i Skandinavien, som i øvrigt 
blev en af de allerbedste i verden af sin slags. Men hun 
er mindst lige så stolt af de biologiske spørgsmål, hun 
har været med til at besvare med udstyret, og at disse 
svar af og til har givet ganske uventede resultater, der 
har udfordret fysiske paradigmer.  
 

»Noget af det, jeg er mest stolt af, er vores under-
søgelser af transportmekanismer i gærceller [64, 
65]. Vi kiggede på det, der hedder lipid granules. 
De bruges af cellen til opbevaring af fedtstoffer, 
men fra en fysikers synspunkt kan man se dem 
som mørke, tætte kugler, som ligger inde i cellen, 

og har et andet brydningsindeks end resten. 
Deres bevægelser udnyttede vi til at undersøge 
forskellige former for diffusion og transportmeka-
nismer i celler, og hvad der styrer disse. Noget af 
det, vi opdagede, er, at i levende celler brydes det 
fundamentale fysiske princip, der hedder ergo -
dicitets-teoremet. Det går ud på, at hvis man slår 
med ti terninger, så skulle man gerne få det 
samme i gennemsnit, hvad enten man slår alle ter-
ningerne én gang, eller om man slår dem hver for 
sig. Men sådan er det ikke i cellerne. Det teorem, 
som er så fundamentalt for fysik, brydes i levende 
systemer, formodentlig fordi cellen ændrer sig, 
selv over kort tid.«   

 
Lene Oddershedes arbejde er i det hele taget ofte 
 karakteriseret ved tekniske landvindinger, som gør det 
muligt at adressere nye biologiske og biofysiske 
spørgs mål. Det startede med målinger af biomekani-
ske egenskaber af enkelte molekyler, men siden er den 
biologiske kompleksitet steget. Først i form af bakte-
rier, så blev det gær, humane celler og senest hele 
 levende organismer.  
 

»I 2007 lavede vi et forskningsprojekt med 
 Michael Sørensen fra Biologisk Institut her på 
Københavns Universitet, hvor vi kiggede på styr-
ken af såkaldte messenger RNA pseudo-knuder, 
og korrelerede deres mekaniske styrke med deres 
evne til at udløse et ribosomalt rammeskifte [66] 
(Faktaboks 2). Der arbejdede vi på enkeltmoleky-
leniveau, hvilket vi også har gjort med DNA, hvor 
vi undersøgte DNA’s elastiske egenskaber [67].  
Et andet område, som har vist sig meget interes-
sant og med vigtige potentielle anvendelser, er 
vekselvirkningen mellem lys og nanopartikler. 
Guldpartikler absorberer lys, når de bliver bestrå-
let med den rigtige bølgelængde, og det lys, som 
bliver absorberet, frigiver energi i form af varme. 
Vi har vist, hvordan man kan bruge denne vek-
selvirkning mellem lys og nanopartikler til at slå 
kræftceller ihjel og til at forstå, hvad sker der i en 
celle, når den udsættes for opvarmning, som 
under inflammation eller feber. I vores nyeste 
 arbejde har vi videreudviklet den optiske pincet, 
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så vi kan kvantificere mekaniske egenskaber af 
celler dybt inde i hele, levende organismer som 
for eksempel en zebrafisk. Vi kan gå dybt ind i 
den levende fisk og undersøge, hvor stift et organ 
under udvikling i maveregionen er, og hvordan 
dets egenskaber er i forhold til de omkringlig-
gende organer, hvilket har betydning for organer-
nes positionering. Det vil sige, at vi kan kvante- 
ficere og forstå biomekanikken dybt inde i det 
 levende system. Jeg kender ikke andre metoder, 
der kan det, og det synes jeg er et stort resultat.«  
 

 En bedre verden
 

Selvom udviklingen og brugen af avancerede teknolo-
gier er centralt for Lene Oddershedes eget arbejde, be-
høver et forskningsarbejde i hendes øjne ikke at være 
teknisk avanceret for at være fremragende.  
 

»Det kan sagtens være helt simpelt. Nogle gange 
er det simple næsten det smukkeste. Og forsk-
ning behøver ikke at have noget at gøre med bio-
mekanik eller optiske pincetter, for at jeg synes, 
det er fantastisk. Men det skal være nyskabende. 
En ny måde at tænke på, en ny måde at se en 
sammenhæng på. Og det må meget gerne have en 
form for konsekvens, hvor man kan se, at resulta-
tet betyder noget i forhold til en anvendelse eller 
til vores forståelse af et problem. Excellent forsk-
ning baner vej for et nyt felt eller nye tanker. Det 
skal ikke bare være en forudsigelig videreudvik-
ling. Men det er ikke altid let at se, hvad potentia-
let er af en forskningsidé eller et resultat. Værdien 
af et forskningsresultat bliver ofte vurderet på, 
om det bliver publiceret i store tidsskrifter, men 
jeg mener ikke, at det nødvendigvis er korrekt. 
Tit er det først ti år efter, at man forstår den 
egentlige betydning af et arbejde.« 
 

Selv kan Lene Oddershede bedst lide at stille store 
spørgsmål og prøve at løse store problemer. For hen-
des skyld må det gerne ske ad skæve og kreative veje, 
som også indebærer en risiko for, at det er en blind-
gyde. Hun er ikke typen, der kunne leve med at stu-
dere ét protein hele sit liv. Men hendes erfaring har 

lært hende, at hvis man stiller store spørgsmål, gør det 
sjældent noget, hvis man ikke rammer lige, hvor man 
troede – så finder man noget andet spændende, bare 
man er grundig nok. Men selvom det er nysgerrighe-
den, der driver hende, synes hun, det er vigtigt, at man 
kan argumentere for det, man laver, og de penge, man 
bruger, i forhold til en anvendelse eller en vigtig ind-
sigt.  
 

»De resultater, jeg laver, behøver ikke hurtigt at 
kunne omsættes i noget, der kan sælges eller bru-
ges til at skabe en bedre verden, men resultaterne 
skal helst have det perspektiv på længere sigt. 
Tag stamcellerne for eksempel. Det er åbenlyst, at 
der er store medicinske anvendelsesmuligheder 
for stamceller, og det er ligeledes åbenlyst, at an-
vendelserne lader vente på sig, fordi der mangler 
en del forståelse. Derfor ønskede jeg at fokusere 
på forståelsen af mekanismer bag stamcellers dif-
ferentiering.« 
 

 Hvorfor ligger nødderne altid øverst i 
Müsli-pakken? 

Interessen for naturvidenskab har Lene Oddershede 
ikke fra fremmede. Hendes far er Jens Oddershede, 
som både har været dekan og rektor for SDU og for-
mand for Rektorkollegiet, som er de danske universi-
teters samarbejdsorganisation.  
 

»Min far læste kemi og fysik og var professor på 
Kemisk Institut på SDU. Senere blev han dekan 
og rektor, men i den tid, hvor jeg boede hjemme, 
var han fuldblodsforsker. Det har betydet meget 
for min interesse. Så længe jeg kan huske, har jeg 
har altid været interesseret i naturvidenskab. 
Altid.«  

 
Af samme årsag har Lene Oddershede altid vidst, at 
karrieren skulle gå i en naturvidenskabelig retning. 
Som barn var hun særligt begejstret for matematik, og 
hvor andre læste hestebøger, løste hun matematiske 
opgaver. Hendes far fodrede hende også med sin in-
teresse: når han var ude at rejse på konferencer, havde 
han bøger om kemi med hjem til hende, opslagsvær-
ker eller en ny lommeregner. 
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En unik egenskab ved en optisk pincet er, at den, som 
det eneste nano-redskab, er i stand til at foretage kvan-
titative målinger af enkelte molekyler, også inde i le-
vende celler, og sågar dybt inde i levende organismer, 
uden at forårsage målbar fysiologisk skade på de bio-
logiske systemer. På Niels Bohr Institutet specialise-
rede Lene Oddershedes forskergruppe sig i at udnytte 
denne egenskab af optiske pincetter til at studere bio-
logiske systemer på niveauer fra de enkelte molekyler 
til levende organismer. I et samarbejde med Michael 
A. Sørensen fra Biologisk Institut, KU, undersøgte 
Lene Oddershede stabiliteten af såkaldte RNA-pseu-
doknuder på enkelt-molekyle-niveau. RNA-pseudo -
knuder befinder sig i det arvemateriale, som virusen 
videregiver til værten ved infektion. RNA-pseudoknu-
der (se panel A i figuren) består af et RNA-loop, som 
laver baseparringer ned på RNA-strengen igen, og der-
ved former en pseudoknude. Når ribosomet aflæser 
RNA-koden under dannelse af protein, er der en vis 
sandsynlighed for, at ribosomet glider en base bag-
læns, når ribosomet møder pseudoknuden. Ribosomet 
foretager derved et såkaldt læserammeskift. Denne 
mekanisme er smart set fra virusens synspunkt, idet 
den tillader to typer af proteiner at dannes ud fra 
samme RNA-streng. Ved hjælp af den optiske pincet 
udfoldede forskerne pseudoknuden mekanisk, hvor-
ved dens mekaniske styrke blev målt. Den hypotese, 
der blev afprøvet og bekræftet med den optiske pincet, 
var, at graden af læserammeskift korrellerer med pseu-
doknudens mekaniske styrke. Denne forståelse af
RNA-pseudoknuder kan få stor betydning for eventu-
elt at udvikle vacciner eller terapier mod virusinfektio-
ner. 

 

 
»Jeg læste på den naturvidenskabelige basisud-
dannelse på SDU og endte med at specialisere 
mig i matematik og fysik. Men set i bakspejlet var 
det godt, at jeg tog den basisuddannelse, fordi 
jeg stiftede bekendtskab med molekylærbiologi 

og cellebiologi, og det har jeg haft rigtig meget 
glæde af senere.«  

 
Derefter var Lene Oddershede tæt på at starte på en 
ph.d. i matematik, men det blev fysik, hun valgte. Hun 

faktaboks 2
 
Mekaniske undersøgelser af pseudoknuder og zebrafisk

 

Figuren viser et eksempel på optisk pincet-baserede 
 studier af biologiske systemer.  
A) En RNA pseudoknude, zoomet ind øverst og zoomet 
ud nederst, er sat fast med »DNA/RNA hybrid håndtag« 
til to polystyrene kugler. Den ene af disse fastholdes i en 
mikropipette mens den anden langsomt flyttes med en 
 optisk pincet, hvorved RNA pseudoknuden i midten  
mekanisk foldes ud.  
B) En optisk pincet kan række dybt ind i maveregionen 
på en levende zebrafisk og måle på de mekaniske egen -
skaber af enkelte celler i de indre organer for derved at 
etablere en sammenhæng mellem mekaniske egenskaber 
og organernes udvikling og funktioner. 

Et andet helt nyt og endnu upubliceret eksempel fra 
forskning med optiske pincetter fra Lene Oddershedes 
laboratorium er studiet af mekaniske egenskaber af in-
dividuelle celler dybt inde i en levende zebrafisk. I 
dette studie, som er et samarbejde mellem forskere fra 
Elke Obers gruppe i DanStem-centeret på KU og 
Lene Oddershedes gruppe, zoomede forskerne ind på 
etablering af organer i maveregionen i zebrafisk under 
udvikling (se panel B i figuren). Disse studier viser, at 
den optiske pincet er i stand til at gå ganske dybt ind 
i en levende organisme og foretage kvantitative målin-
ger af biomekaniske egenskaber helt ned på sub-
cellulært niveau. Studierne viser , at der eksisterer en 
sam menhæng mellem et organs mekaniske egenskaber 
og dets funktionalitet og dynamik. 
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var indskrevet på, og havde stipendie fra, SDU, mens 
selve projektet skulle udføres hos en vejleder på Risø. 
Men så flyttede vejlederen til DTU. Selvom hun egent-
lig kunne have fortsat med at have SDU-stipendiet, 
fordi hun fortsat var indskrevet på SDU, søgte hun et 
personligt stipendium fra Forskningsrådene, som hun 
fik.  
 

»Så kunne jeg med god samvittighed være, hvor 
jeg ville, hvad enten det var på DTU, SDU eller 
et helt tredje sted. Faktisk valgte jeg under min 
ph.d. at tage et par år til University of Chicago, 
som på det tidspunkt havde et fantastisk miljø 
inden for komplekse systemer. Jeg arbejdede i en 
gruppe, der blev ledet af Sidney Nagel. Der 
blomstrede jeg og lærte, hvordan et forsknings-
miljø ideelt set skulle være, hvordan man kører en 
aktiv gruppe, og hvordan man behandler sine 
yngre mennesker, så de præsterer godt.«  

 
Denne Sidney Nagel er en imponerende forsker. Og 
ikke helt almindelig.  
 

»Når du spørger, hvad excellent forskning er, så 
tænker jeg på Sidney Nagel. Han startede typisk 
ydmygt ud på et projekt, men han var grundig og 
blev ved, og så kom der store resultater og dyb 
forståelse ud af det. Måske ikke altid det, den 
 studerende havde forestillet sig, men altid funda-
mentale og vigtige resultater. Et eksempel er et 
Nature-paper, han lavede om kaffepletter [68]. 
Når du sætter koppen på et stykke papir, så kom-
mer der en ring, der er mørkest i kanten. Hvorfor 
det? Og forestil dig at skrive til et forskningsråd, 
at du gerne vil undersøge en kaffeplet. Et andet 
eksempel handler om det, der er kendt som »the 
Brazil nut effect«: Hvis du har en pakke Müsli 
med nødder i, så ligger nødderne øverst. Men 
hvorfor gør de det? Den forklaring fandt han 
også en teori for [69].« 

 
Det har helt ærligt også undret mig, de skulle jo være 
tungere ….? 
 

»Ja, men det er, fordi havregrynene nede i müs-
lien er et granulatmateriale, og når du bevæger 

pakken rundt, så bliver de rystet – og så sker der 
det, at store objekter får en effektiv opdrift, fak-
tisk på grund af Archimedes lov, mens de små går 
ned. Den måde, Sidney Nagel tænkte på, det 
giver stor inspiration.« 
 

 Undervisning er du nødt til
ikke at bruge al din tid på 

  

 
Årene efter, at Lene Oddershede vendte hjem fra Chi-
cago og havde fået den fire-årige bevilling til at bygge 
den optiske pincet, havde afgørende betydning for 
hendes karriere. 
 

»Da jeg startede på Niels Bohr Institutet, sagde 
min far til mig, at jeg ikke ville få respekt fra mine 
kolleger på instituttet, medmindre jeg publice-
rede. Han opfordrede mig til at bruge min tid på 
forskning og meget mindre på undervisning. 
Sådan ville en rektor nok ikke tale i dag. Selvføl-
gelig skulle jeg undervise, og det gjorde jeg. Og 
jeg var rigtigt glad for de studerende og den vek-
selvirkning, man har i en undervisningssituation, 
og har altid fået gode evalueringer, men jeg prø-
vede at lade være at bruge for meget tid på det. 
Da det lykkedes at få de første forskningsresulta-
ter ud, var jeg meget stolt, for jeg havde jo bygget 
både det fysiske laboratorie og de biologiske sy-
stemer op fra bunden. Kort tid derefter begyndte 
»Optisk Pincet Gruppen på Niels Bohr Institu-
tet« at blive kendt, og invitationerne til at holde 
foredrag rundt omkring i verden begyndte at 
komme, for det udstyr, vi havde bygget, viste sig 
at være noget af det bedste i verden.«  

 
Lene Oddershede har altid været glad for at være på 
Niels Bohr Institutet, men havde også indstillet sig på 
muligheden for at flytte laboratoriet til et andet uni-
versitet for at få et fast job efter fire år i løse stillinger. 
Hun havde en mand med et godt job i Danmark og 
tre børn og var derfor nødt til at blive i Danmark, så 
da Niels Bohr Institutet slog et lektorat op inden for 
hendes område, søgte hun det og var først i trediverne, 
da hun blev fastansat som lektor.  
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 Hvis vi trækker det kort har vi tabt
 

Hvordan kan en ung forsker i 20’erne bygge Skandi-
naviens første optiske pincet, et stykke højteknologisk 
udstyr, som bliver en af de allerbedste af sin slags i ver-
den, og derefter fortsætte med at svare på nye store 
spørgsmål ved at bygge bro imellem biologi, medicin 
og fysik?  
 

»Miljøet og kollegerne har betydet meget. Vi har 
talt om Sidney Nagel og Stanley Brown, men 
 Mogens Høgh Jensen, som er professor på Niels 
Bohr Institutet, har nok været min vigtigste men-
tor. For det første er han en dygtig forsker, som 
har været meget rundt i verden og har skabt mil-
jøet her i biokompleksitetsgruppen på Niels Bohr 
Institutet, med højt til loftet og plads til kreative 
idéer. For det andet er han altid venlig og positiv. 
Det betyder noget for mig. Det skal være sjovt, 
jeg orker ikke at bruge for meget tid med krakile -
re, som er super negative og destruktive. Det er 
livet for kort til.«  

 
At hun fik finansieringen fra forskningsrådene, var 
selvfølgelig også vigtigt. Og det samme var rådet fra 
hendes far om at fokusere på forskningen. Men hendes 
personlighed har også haft stor betydning. For eksem-
pel er hun hårdhudet.  
 

»Hvis nogen siger, at jeg ikke kan, så virker det 
stik modsat på mig. Kritik og aggressive udfald 
preller af på mig. Jeg lytter, specielt til dem, som 
ved, hvad de taler om. Men folk, der blæser sig 
op, bliver perfide og ondskabsfulde, det preller 
af. Jeg er vokset op i Munkebo, hvor Lindøværf-
tet var, og min bror og jeg var måske de eneste 
akademikerbørn ud af 6000 mennesker i den by. 
Jeg tror, at det gav mig den hårde hud.« 

 
Ikke overraskende er evnen til hårdt arbejde og prio-
ritering også på Lene Oddershedes liste over karakter-
træk, der har været nødvendige for hendes karriere.  
 

»Hvis man sætter sig et mål, som alle andre siger 
ikke kan lade sig gøre, så er man nødt til at foku-
sere. Og jeg har også tre børn. Så jeg har været 

nødt til at prioritere og sige nej til ting, som jeg 
gerne ville. Jeg holdt kun seks måneders barsels-
orlov for hvert barn. Mere kunne ikke lade sig 
gøre, hvis jeg fortsat skulle have en karriere i 
forskning, hvor man jo konkurrerer om stillinger 
og bevillinger på internationalt niveau. Det har 
fungeret godt for mig, men det er der mange, der 
ikke forstår. Man kan ikke have en succesfuld for-
skerkarriere, hvis man kun arbejder 37 timer om 
ugen, holder fuld barselsorlov, afspadserer og 
passer syge børn en stor del af tiden. Det kan ikke 
lade sig gøre. Vi konkurrerer mod hele verden, og 
sådan arbejder man hverken i USA eller i Asien. 
Så hvis vi trækker det kort, har vi tabt.« 

 
Lene Oddershede mener ikke, det har gjort en stor for-
skel at hun er kvinde i et fag, hvor flertallet er mænd. 
Men det har gjort en forskel at have børn.   
 

»Min mand og jeg koordinerede vores kalendere, 
så vi ikke havde vigtige ting samtidig, for vi 
havde ikke nogen til at hjælpe os, hvis børnene 
blev syge. Ofte delte vi så dagene midtpå, så vi 
begge fik gjort det vigtigste, og vi arbejdede afte-
ner eller i weekenden. Så jeg har brugt tid både 
på mit arbejde og på børnene, men ikke på andet. 
Jeg har ikke gået til keramik for eksempel. Når de 
unge kvinder spørger, hvad en videnskabelig kar-
riere kræver, så siger jeg, du kan godt få børn, og 
du kan godt være en god forælder. Man skal bare 
vide, at så er der ikke mere tid. Du har børn og 
du har dit arbejde, det er alt, hvad der er tid til. 
Og du kan ikke tage alle børnenes sygedage og 
hente dem tidligt hver dag, for tid til fordybelse 
og til at færdiggøre forskningsprojekter og artik-
ler er meget vigtige faktorer i videnskab, og man 
risikerer at miste vigtige år, hvor ens karriere 
endnu er skrøbelig. Børnene er typisk små, mens 
man endnu ikke har et fast arbejde, og hvis man 
ikke får publiceret i to år, så er man ude.« 

 
Det med den hårde hud spiller nok også en rolle for 
Lene Oddershedes svar på det næste spørgsmål, nem-
lig hvad hun gør, når hun møder modgang. For hun 
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kan ikke komme i tanke om, at hun har oplevet alvor
lig modgang på arbejdet.  
 

»Det eneste, der kan gå mig på, er, hvis der er no
get med børnene. Min ældste søn var meget syg, 
fra han var halvandet år, til han var tre. Det var 
sindssygt hårdt, jeg sov næsten ikke, og han var 
indlagt ofte, samtidig med at jeg byggede labora-
toriet op fra bunden. Men på arbejdet synes jeg 
kun, at der har været små problemer. Selvfølgelig
har jeg ikke altid fået de bevillinger, jeg søgte, 
selvfølgelig har der været småting. Men ikke 
 nogensinde noget, der har holdt mig søvnløs om 
natten. Ikke én gang.   

-

 -

 

«
  
Respekten for hinanden  
kommer ikke automatisk 

Lene Oddershedes laboratorium følger den tradition, 
der er på Niels Bohr Institutet for, at man er ligevær-
dige. Man lytter til alle, også den nye bachelorstude-
rende. Der skal være respekt for alle.  
 

»Det betyder også, at alle gerne må kritisere alle. 
De må også gerne kritisere mig. Hvis jeg kommer 
med en dårlig idé, så skal de studerende helst 
turde sige mig imod. Man skal kunne sige, hvad 
man vil, spørge om, hvad man vil, uden at blive 
til grin. Der skal også være plads til at tale om de 
lidt vildere idéer. Der skal være højt til loftet. Jeg 
er vist den på Niels Bohr Institutet, der har haft 
flest ph.d.-studerende. De er alle sammen kom-
met igennem, også de mindre motiverede. Jeg 
tager nok lidt mere hånd om de studerende end 
andre af mine kolleger, jeg coacher dem lidt mere 
og gør en indsats for, at de skal få deres grad, 
også selvom det nogle gange kan være et dilem -
ma at balancere den arbejdsindsats, de yder, mod 
ambitionerne. Det er klart, at med de super moti-
verede og hårdt arbejdende ph.d.-studerende, 
som der heldigvis er mange af, er der ingen pro-
blemer. De er en fornøjelse at have med at gøre, 
de får gode artikler, de kan få bevillinger og gode 
stillinger, og flere af mine tidligere studerende 
sidder nu i professorstillinger rundt om i verden, 

hvilket jeg er meget stolt af. Men hvordan skal 
man vægte, at en mindre motiveret ph.d.-stude-
rende får sin grad, over for mine egne ønsker om 
at stille og besvare store spørgsmål? Der priorite-
rer jeg at hjælpe de ph.d.-studerende til at blive 
færdige til tiden, og jeg arbejder for, at de skal stå 
godt i deres videre forløb, jeg prøver at hjælpe 
dem i en retning, der er god for dem.«  

 
Det lyder jævnligt, både internt på universiteterne og 
i medierne, at der er et fald i de universitetsstuderen-
des niveau. Det billede kan Lene Oddershede ikke 
genkende.  
 

»Niels Bohr Institutet er privilegeret med vores 
studerende, jeg synes, de er dygtige, og jeg synes 
ikke, der har været et fald i niveau. De stude-
rende, vi har nu, de er bedre til IT og bedre til 
 engelsk end dem, der startede her for 20 år siden. 
Omvendt kan det være, at de for 20 år siden 
kunne noget lidt andet. Men det vigtigste er, at 
de er nysgerrige, ambitiøse og kompetente.« 

 
Ph.d.-studerende hos Lene Oddershede skal være dyg-
tige og kunne arbejde koncentreret hen imod et mål 
uden at lade sig distrahere for meget, men de skal også 
være robuste. Når man laver den type eksperimenter, 
som hendes gruppe gør, risikerer man at stå i labora-
toriet i et halvt år og ikke komme nogen steder, og det 
skal man kunne tåle.  
 

»De super dygtige, der er strøget igennem 
 studiet med 12 i snit, kan nogle gange ikke tåle at 
møde den mur, der er af ting, der ikke fungerer 
som forventet, når de begynder at forske. Den 
ideelle ph.d.-studerende skal også have de sociale 
kompetencer, det kræver at fungere i en gruppe, 
og en vis selvstændighed. I løbet af deres ph.d. 
skal de begynde at tage over og selv definere, 
hvor projektet skal hen. Selvfølgelig vil de disku-
tere forskningsprojektet med mig, men de skal 
blive mere og mere selvstændige undervejs. Det 
er jo også det, der ligger i en ph.d.-grad, de skal 
selvstændigt kunne løse problemer, når de kom-
mer ud.« 
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Når det er sagt, kan Lene Oddershede godt lide selv 
at have fingrene helt nede i forsøgene, og hvis ikke det 
er udførelsen længere, så er det planlægningen, data-
analysen og selvfølgelig fortolkningen. Hun vil se de 
rå data, og hun har faste møder hver uge med hver 
eneste studerende og postdoc. Det tværvidenskabelige 
arbejde mellem to meget forskellige felter er en særlig 
udfordring, som Lene Oddershedes laboratorium skal 
håndtere i uddannelsen af de studerende.   
 

»Vi har mange forskellige slags studerende, og de 
træner hinanden i nogen grad. Vi har nogle helt 
konkrete procedurer for fysikerne – de skal lære 
at bruge en pipette, arbejde sterilt og den slags, 
og de skal læse op. Biologi er et femårigt studie, 
så det er begrænset, hvad en fysiker, der selv 
læser, kan nå at lære, men de skal kunne det mest 
relevante for deres projekt. Og ofte kommer de 
ud og arbejder i biologilaboratorier, ligesom jeg 
gjorde i Stanleys laboratorium.«  

 
Når de studerende engang forlader Lene Oddershedes 
gruppe, håber hun, at de kommer ud og synes, at de 
har haft det sjovt, haft stor frihed og fået nogle vigtige 
kompetencer. Og så skal de helst have fået selvtillid og 
ikke mindst lært at respektere andre faggrupper.   
 

»De skal være selvstændige, når de kommer ud 
herfra, og helst have en god portion selvtillid. De 
skal vide, at de kan overskue og løse komplekse 
problemstillinger. De studerende, der kommer fra 
mit laboratorium, har en stor respekt for andre 
fagområder og kan se, hvordan det nytter at ar-
bejde på tværs af faggrænserne, selvom det ikke 
er nemt. Respekten kommer ikke automatisk. Det 
tager tid, og man møder biologer, der ser fysikere 
som en form for tekniske assistenter, og omvendt 
fysikere, der ser biologer som nogle, der bare le-
verer et modelsystem. Hvis du møder en ny sam-
arbejdspartner, som har den attitude, så tager det 
lang tid, før man opnår gensidig respekt.«  

 
Apropos den problemstilling spørger jeg hende, så har 
fysikere og biologer vel ofte meget forskellige menin-
ger om, hvad det vigtige spørgsmål er. Kan I overho-

vedet blive enige om, hvor man skal fokusere på i et 
fælles projekt?  
 

»Vi har nogle meget lange diskussioner. Først 
diskuterer vi, inden vi beslutter os for, hvad vi ka-
ster os ud i. Når vi så har kastet os ud i et viden-
skabeligt samarbejde, for eksempel det projekt 
med at måle biomekaniske egenskaber i zebra -
fisken, så tager det ofte to-tre år, inden vi har et 
resultat. I løbet af den tid har vi løbende diskus-
sioner, og vi nærmer os hinanden i forhold til, 
hvad der kan lade sig gøre og er interessant. Det 
er den eneste måde at gøre det på, tror jeg – at 
have løbende diskussioner og tætte relationer og 
hele tiden revurdere hvor vi går hen, ud fra hvad 
vi lærer undervejs.« 
 

 Nu om dage sidder vi jo sjældent bare 
alene og får en genial idé og så kommer 
Nobelprisen

 
Studerende, der har arbejdet med eksperimentel bio-
fysik har sammenlignet med mange andre fag for-
holdsvis nemt ved at finde jobs rundt om i hele verden, 
både på universiteterne og i industrien. Men ligesom 
i andre fag er det en hård kamp, hvis man ønsker en 
akademisk karriere. Generelt synes Lene Oddershede, 
at det danske forskningsfunding-system fungerer rig-
tig godt, men hun peger også på nogle mangler, spe-
cielt til de unge forskere. 
 

»Det er ikke alle lande, der har så bredt et spek-
trum af støttemuligheder, som vi har i Danmark. 
Det er rigtig godt, at der er forskellige fonde med 
forskellige mennesker i deres komiteer, også fordi 
et lille land som Danmark let bliver nepotistisk. 
Der er muligheder i Danmark for store bevillin-
ger, som kræver samarbejder, og det gør mange 
gode ting. Men det er ikke nemt at finde funding 
til mindre projekter, og der mangler lidt bevil lin -
ger for unge forskere på adjunkt- og lektorniveau. 
Hvis man for eksempel har haft en postdoc i ud-
landet og gerne vil hjem, så er det svært. Og der 
mangler også lidt længere bevillinger for unge 
forskere, som vil tillade dem at bevise, at de kan 
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bygge en selvstændig forskningsaktivitet op. Det 
behøver ikke at være en bevilling på 20 millioner 
kroner, det kan også være fem-ti millioner, som 
kan dække ansøgerens egen løn og måske en 
 ekstra person og noget drift og eksperimentelt 
udstyr over en tidshorisont på fire år eller mere. 
Det tror jeg i øvrigt også ville være super godt for 
kvinder, for hvis du har en relativt lang periode, 
fire år for eksempel, så har du mulighed for at få 
et barn og stadigvæk vise, at du godt kan udføre 
excellent og selvstændig forskning.« 

 
Derudover savner Lene Oddershede også mindre ram-
mebevillinger, så forskere kan udføre deres arbejde, 
selvom de ikke er stjerner, som kan hente de store be-
villinger hjem. Eller hvis de bare ikke egner sig til at 
lede et stort samarbejde.  
 

»Hvis man er eksperimentalist og ikke har en 
ekstern bevilling, så kan man ikke lave noget som 
helst, som den finansielle situation er lige nu på 
universiteterne, man kan ikke engang købe de 
nødvendige kemikalier. Det er ikke hensigtsmæs-
sigt – universitetet betaler en løn til forskerne, de 
yder en indsats, de underviser, og hvem ved, 
måske kunne der komme et gennembrud om fem 
år, hvis de havde mulighed for at forske. Der er 
nogle forskere, som arbejder bedst alene, men de 
store samarbejder er enormt vigtige for at svare 
på de fleste rigtig store spørgsmål i dag. Hvis man 
skal lede en stor bevilling, kræver det mere end at 
være en god forsker. Du skal kunne få forskellige 
mennesker til at arbejde synergetisk for noget i 
fællesskab, og du skal kunne få de andres evner 

og forskning frem og ikke kun mele din egen 
kage. Der er faktisk en del som er dygtige og 
kreative forskere, men som ikke har den egenskab 
at kunne lede et forskningssamarbejde. Og nu 
om dage sidder vi sjældent alene og får en genial 
idé, som giver én Nobelprisen.«  
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