Uddelinger Brd. Hartmanns Fond 2013

A21605
Ansøger: Ulrich Bang, Formand, Copenhagen Brass, Teglholmsgade 6a, 4.th, 2450 København
SV.
Ansøgt beløb: 7.500 kr.
Formål: Støtte til instrumentleje ved koncertturné på Færøerne 8-12. maj 2013.
Konklusion: Mogens Andresen er kendt som en helt usædvanlig inspirerende lærer. Han har
undervist messingblæsere ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium siden 1975. Den
planlagte turné vil være et vigtigt element i den kulturelle udveksling mellem Danmark og
Færøerne.
Bestyrelsen bevilgede på 7.500 kr.

A22171
Ansøger: Michael Espensen, leder, Morgencafé for Hjemløse, Theklavej 48, 2400 København N.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Formål: Støtte til værested for hjemløse.
Konklusion: Fonden har tidligere (i 2008) støttet Michael Espensens arbejde for de hjemløse.
Behovet for hjælp til denne udsatte gruppe er ikke blevet mindre med årene.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A21453
Ansøger: Trine Friis, Fundraiser, Nødhjælpsdepotet i Næstved, Rønnebæksholm, 4700
Næstved.
Ansøgt beløb: 35.000 kr.
Formål: Forsendelse af brugte effekter til udviklingslande.
Konklusion: Et støtteværdigt projekt, der er baseret på en meget stor frivillig indsats uden
anden støtte end fondsmidler. Det foreslås at bevilge 20.000 kr., svarende til dækning af
transportomkostninger ved en forsendelse til Litauen.
Bestyrelsen bevilgede 20.000 kr.

A21694
Ansøger: Malene Hupfeld, Frivillig, Dansk Røde Kors sommerlejr, Svoldrupvej 173, 9600 Aars.
Ansøgt beløb: 5000 kr.

Formål: Støtte til afholdelse af sommerlejr for udsatte børn i Nordjylland.
Konklusion: Den store frivillige indsats for udsatte børn fortjener Fondens støtte med det
ansøgte beløb.
Bestyrelsen bevilgede 5000 kr.

A21757
Ansøger: Anne Mette Hjorth Jespersen, Projektleder, Fundraising og Marketing,
PsykiatriFonden, Hejrevej 43, 2400 København.
Ansøgt beløb: 100.000 kr.
Formål: Støtte til udvidelse af Telefonrådgivningens bemanding.
Konklusion: En svarprocent på 6 % illustrerer bedre end noget behovet for flere ressourcer til
den psykiatriske rådgivning. Rekruttering og uddannelse af flere frivillige er en oplagt
mulighed, der kan realiseres for et - i denne sammenhæng - forholdsvist beskedent beløb.
Bestyrelsen bevilgede 100.000 kr.

A21312
Ansøger: Katrine Uttenthal Månsson, Sponsoransvarlig, Ungdommens Naturvidenskabelige
Forening, Universitetsparken 5, 2100 København Ø.
Ansøgt beløb: 17.000 kr.
Formål: Afholdelse af Matematik Camp 2013 på Aarhus Universitet.
Konklusion: Der er ingen tvivl om, at UNF gør en stor indsats for at fremme interessen for
naturvidenskab blandt gymnasieelever. Dens sommerlejre giver en god kombination af faglig
fordybelse, samvær og inspiration fra fagets fronter.
Bestyrelsen bevilgede 17.000 kr.

A22065
Ansøger: Aase Margrethe Odfeldt, Formand, Thy Masterclass, Todbølvej 16, 7752 Snedsted.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Formål: Støtte til afholdelse af Thy Masterclass 2013.
Konklusion: Fonden har tidligere (i 2007, 2009 og 2011) støttet festivalen, der imponerer både
ved dens internationale gennemslagskraft og dens opbakning i lokalsamfundet.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A21858

Ansøger: Ingeborg Birgitte Philipsen, Museumsleder, Museum Amager, Nordre Kinkelgade 18a,
2791 Dragør.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Formål: Restaurering af Museum Amagers kutter Elisabeth K571 i anledning af 70-året for de
illegale sejladser i oktober 1943.
Konklusion: De illegale sejladser i oktober 1943 udgør en vigtig del af Danmarkshistorien, og
kutterens restaurering er derfor klart støtteværdig. De samlede udgifter udgør 328.000 kr.
med en egenfinansiering fra museet på 60.000 kr.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A22048
Ansøger: Ida Marie Tjalve, Kunstnerisk leder, Bornholms Dukketeaterfestival c/o
Svanekegården, Skippergade 6, 3740.
Ansøgt beløb: 10.000 kr.
Formål: Afholdelse af dukketeaterworkshops for børn ved Bornholms Dukketeaterfestival 2013.
Konklusion: Fonden har i 2012 støttet ansøger med et tilsvarende beløb til projektet "Den
Røde Drage på Bornholm". Det foreslås at gentage støtten, så festivalen får mulighed for at
blive af mere permanent karakter.
Bestyrelsen bevilgede 10.000 kr.

A21920
ANSØGER: Overlæge, ph.d., lektor, seniorforsker Anne Katrine Pagsberg, Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden.
En større seniorforskergruppe deltager i projektet: Anders Fink-Jensen, Professor i Psykiatri
ved Psykiatrisk Center København, Hans-Christoph Steinhausen, Professor i Børne- og
Ungdomspsykiatri ved Aalborg Universitets Hospital, Christoph U. Correll, Professor i Psykiatri
ved Albert Einstein College of Medicine, New York og Medical Director ved Zucker Hillside
Hospital, New York, USA, Thomas Werge, Professor i Psykiatrisk Genetik, leder af Research
Institute for Biological Psychiatry, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde, Norman Sartorius,
Professor i Psykiatri ved University of Zürich, PhD, præsident for International Association for
the Promotion of Mental Health Programmes, Christian Gluud, Chef for Copenhagen Trial Unit,
Centre for Clinical Intervention Research og Rasmus Paulsen, ass.professor, DTU, Lyngby.
ANSØGT BELØB: 581.000 kr. til laboratorieudgifter, medikamentanalyser, blinding og pakning
af medicin, tryk af journaler, testmaterialer m.m.
FORMÅL: ”TEA-projektet: ’Tolerance og Effekt af Antipsykotika til børn og unge med psykose”.
KONKLUSION: Der er tale om et meget væsentligt og støtteværdigt projekt, som er i gang.
Der er ofte få eller ingen gode undersøgelser af effekten af lægemidler på unge patienter. Der
ekstrapoleres nærmest ud fra voksenerfaring. Hér er der tale om behandling af plagsomme
tilstande med særdeles potente lægemidler med en bekymrende bivirkningsprofil.

Projektansøgningen ledsages af en anbefaling af vicedirektør Peter Treufelt, Region
Hovedstadens Psykiatri. Der er en meget stor forskergruppe bag projektet. Det ansøgte beløb
er stort og det foreslås derfor at støtte med et delbeløb, op til 150.000 kr.
Bestyrelsen bevilgede 150.000 kr.

A21699
ANSØGER: Adjungeret professor, phd Magdalena Janina Laska, Afdeling for Biomedicin, Aarhus
Universitet; cand. scient. (biokemi), seniorforsker Bjørn Andersen Nexø, Institut for Human
Genetik, Aarhus Universitet og cand. scient. (molekylær biologi) Shervin Bahrami,
SKAUvaccines, Århus.
ANSØGT BELØB: 200.000 kr. til specificerede laboratorieanalyser.
FORMÅL: Projektet, ”Autoimmunitet og humane endogene retrovirus”.
KONKLUSION: Autoimmune sygdommes opståen er meget kompliceret og fund tydende på, at
sådanne sygdomme til dels kan skyldes aktivering af ”egne” virus i vores DNA arvemasse er
tankevækkende. Og vigtig for den mulige udvikling af lægemidler. Førsteansøger får en meget
fin anbefaling.
Bestyrelsen bevilgede 100.000 kr.

A20260
ANSØGER: Læge, ph.d., postdoc Ane Bærent Fisker, Bandim Health Project [i Guinea Bissau,
Vestafrika], Statens Serum Institut.
ANSØGT BELØB: 98.800 kr. til vægte, BCG vacciner, kontormaterialer og elektricitet, samt
publikationsudgifter (2 publikationer à 15.000 kr.).
FORMÅL: Projektet, ”Effekterne af BCG vaccine [tuberkulose vaccine] på den tidlige
børnedødelighed og -sygelighed”.
KONKLUSION: Vigtigt projekt hvor man vil kunne få væsentlige resultater for få midler.
Bandim Health Project (BHP) i Guinea Bissau har eksisteret i 34 år. Ansøger har ansvaret for
den demografiske overvågning af BHP, er forskningsaktiv og får en fin anbefaling af professor
Peter Aaby, Statens Seruminstitut. Det foreslås at støtte projektet, evt. med 98.800 – 30.000
= 68.800 kr., idet publikationsudgifterne fratrækkes.
Bestyrelsen bevilgede 98.800 kr.

A21352
Ansøger: Georg Morten Bruun, Lektor, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Ny
Munkegade 120, 8000 Aarhus.
Ansøgt beløb: 100.000 kr.
Formål: Undersøgelser af kolde atomare gasser.

Konklusion: Der er tale om et førsteklasses teoretisk projekt inden for et meget aktivt
forskningsområde, hvor ansøger har markeret sig stærkt. En bevilling af det ansøgte beløb vil
gøre det muligt at fortsætte samarbejdet med den eksperimentelle gruppe i Innsbruck, der er
blandt verdens førende i udforskningen af kvantegassernes usædvanlige egenskaber.
Bestyrelsen bevilgede 100.000 kr.

A21437
Ansøger: Krzysztof Iwaszczuk, postdoc, DTU Fotonik, DTU, Ørsteds Plads 343, 2800 Kgs.
Lyngby.
Ansøgt beløb: 270.000 kr.
Formål: Køb af udstyr til ulineær optik ved terahertz frekvenser.
Konklusion: Projektet fremtræder støtteværdigt, og det er utvivlsomt en god ide, at ansøger som fremhævet af hans vejleder, Peter Uhd Jepsen (se også ansøgning A21486) - ønsker at
etablere en selvstændig forskningsprofil, idet hans ansættelse sker ved det samme
laboratorium, der har dannet rammen om hans phd projekt.
Bestyrelsen bevilgede 135.000 kr.

A21486
Ansøger: Peter Uhd Jepsen, Professor, DTU Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet, Bygning
343, 2800 Kongens Lyngby.
Ansøgt beløb: 250.000 kr.
Formål: Anskaffelse af lasersystem til ultrakorte pulser i det fjerne infrarøde.
Konklusion: Ansøger leder en stor gruppe, der er særdeles aktiv på områderne ikke-lineær
spektroskopi og terahertz stråling. Det ansøgte apparatur vil kunne støtte en lang række
forskellige projekter. Det anbefales, at ansøgningen imødekommes med en bevilling på
halvdelen af det ansøgte beløb.
Bestyrelsen bevilgede 125.000 kr.

A23098
Ansøger: Anders Amby, Projekt og Udviklingskoordinator, Randers Bo og Erhvervstræning,
Adelgade 12, 8900 Randers C.
Ansøgt beløb: 29.900 kr.
Formål: Støtte til musikfestival for unge med særlige behov.
Konklusion: Et interessant projekt for en udsat gruppe af unge. Fonden har været
tilbageholdende med at støtte én dages-arrangementer, men i dette tilfælde vil en bevilling af
det ansøgte beløb muligvis kunne bidrage til, at festivalen får en mere permanent status.

Bestyrelsen bevilgede 29.900 kr.

A22451
Ansøger: Trine Borake, Museumsinspektør, Museum Vestsjælland, Storgade 17, 4180 Sorø.
Ansøgt beløb: 144.463 kr.
Formål: Arkæologiske undersøgelser ved Store Valby.
Konklusion: Udgravningerne ved Store Valby har givet betydningsfulde oplysninger om både
middelalder- og stenalderbebyggelser. En støtte til det foreliggende projekt forekommer
velmotiveret i betragtning af risikoen for, at de endnu bevarede levn bliver nedbrudt ved
dyrkning.
Bestyrelsen bevilgede 144.463 kr.

A22278
Ansøger: Inge Bækvang, Formand, Nordjysk Humanitærhjælp, Hemmingsvej 52, 4653 Karise.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Formål: Støtte til sommerlejr for udsatte børn.
Konklusion: Foreningen har udført et imponerende, mangeårigt arbejde for udsatte børn både i
og uden for Danmark. I betragtning af den store frivillige indsats, der ydes, foreslås det at
imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A22642
Ansøger: Politiets Ungdoms Klub ved Johan Strøm, kontorfuldmægtig, Politiets Ungdoms Klub,
Puggaardsgade 2, 3., 1573 København V.
Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Formål: Støtte til kriminalpræventivt arbejde blandt børn og unge sammen med politifolk i
deres fritid.
Konklusion: Fonden har støttet Politiets Ungdoms Klub i en længere årrække med tilsvarende
beløb. Det foreslås at fortsætte støtten af dette værdifulde arbejde på samme niveau.
Bestyrelsen bevilgede 25.000 kr.

A22816
Ansøger: Grethe Nissen, Daglig leder, KLO - Kultur og Litteratur Orientering for
læsehandicappede, Torvegade 1, 1. mf, 6600 Vejen.
Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Formål: Vedligeholdelse og udvikling af lydbogsbibliotek.
Konklusion: Fonden har tidligere støttet KLOs arbejde med tilsvarende beløb. De mange
ulønnede frivillige i dette vigtige arbejde udgør et godt argument for at fortsætte støtten.
Bestyrelsen bevilgede 25.000 kr.

A22383
Ansøger: Bent Schade, landsprojektkoordinator/bankdirektør, Projekt Østbørn, Illerisørevej 65,
9640 Farsø.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Formål: Støtte til sommerophold i Danmark for polske børn.
Konklusion: Fonden har tidligere (i 2009) støttet Projekt Østbørn med 50.000 kr., og det
foreslås at gentage støtten af dette store frivillige arbejde på samme niveau.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A22719
ANSØGER: Lektor, PhD, Kirstine Callø, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, Panum
Institutet.
ANSØGT BELØB: 263.584 kr. til mikromanipulator (Burleigh, Thorlabs), kemikalier og toksiner.
FORMÅL: Projektet, ”Har farmakologisk aktivering af den transiente udadgående strøm en
gavnlig effekt på svigtende hjerter?”.
KONKLUSION: Interessant vinkel på behandling af hjertesvigt med væsentlige perspektiver.
Ansøger er særdeles kompetent og har samarbejde med en af de mest produktive,
amerikanske forskere indenfor området. Ansøger har netop fået et lektorat ved Institut for
Basal Husdyr og Veterinærvidenskab, Kbh.
Bestyrelsen bevilgede 150.000 kr.

A22581

ANSØGER: Læge, videnskabelig assistent, Simone Theilade, Komplikationsforskningen, Steno
Diabetes Center, Gentofte.
ANSØGT BELØB: 37.280 kr. til BPro Tonometer (HealthStats, Singapore) software til analyse af
tonometriske blodtrykskurver. Budget 67.280 kr., hvor Becket-fonden har støttet med 30.000
kr.
FORMÅL: Projektet, ”Måling af centralt blodtryk hos type 1 og type 2 diabetikere”.
KONKLUSION: Enkelt projekt med klinisk relevante perspektiver. Ansøger har flere
publikationer og får en fin anbefaling af forskningschef, professor, overlæge, dr.med. Peter
Rossing. Apparaturansøgning.
Bestyrelsen bevilgede 37.280 kr.

A22392
ANSØGER: Læge, klinisk assistent Kirsten Salado-Rasmussen; professor, overlæge, dr.med.
Jan Gerstoft; afdelingslæge, dr.med. Terese Katzenstein, alle ved Epidemiklinikken M5132,
Finsenscentret, Rigshospitalet, og overlæge, PhD og dr.med. Jørgen Skov Jensen, Sektor for
Mikrobiologi, Mikrobiologi og Infektionskontrol, Seksuelt overførbare bakterielle infektioner,
forskning og udvikling, Statens Seruminstitut, København.
ANSØGT BELØB: 138.850 kr. til apparaturudgifter (54.850 kr., DNA oprensning, PCR teknik,
mm.) og løn (84.000 kr.). Samlet budget 1.062.406 kr., flere fonde støtter, finansieringen ser
fornuftig ud.
FORMÅL: Projektet, ”Syfilis og HIV co-infektion i Danmark – epidemiologi, klinisk præsentation
samt subtypning af Treponema pallidum”.
KONKLUSION: Det har været kendt i flere år, at antallet af syfilistilfælde er voksende.
Forskergruppen har meget stor kompetence indenfor feltet. Undertegnede havde gerne
anbefalet et større beløb, men må begrænse det til ”apparaturdelen”.
Bestyrelsen bevilgede 54.850 kr.

A22836
ANSØGER: Seniorforsker, cand. scient., PhD Christen Rune Stensvold, Afd. for Mikrobiologi og
Infektionskontrol, Statens Serum Institut, København.
ANSØGT BELØB: 90.000 kr. til CLC genomics work bench + Work station/Linux server. Samlet
budget 1.825.000 kr., hvor 1.600.000 kr. haves.
FORMÅL: Projektet, ”Comparative genomic analysis of Blastocystis with a view to identifying
evidence of subtype-dependent differences in pathogenicity”.
KONKLUSION: Noget overraskende, at en stor del af befolkningen (inklusive
fondsbestyrelsesmedlemmerne) går rundt med en tarmparasit, hvis betydning er uvis, men

som måske spiller en væsentlig rolle for så almindelig en sygdom som colon irritabile
(tyktarms-katar). Ansøgers gruppe omfatter molekylærbiologer og en PhD-studerende i
bioinformatik og ansøger har publiceret en lang række artikler om emnet.
Bestyrelsen bevilgede 90.000 kr.

A22920
Ansøger: Niels Daugbjerg, Lektor-msk (med særlige kvalifikationer), Marinbiologisk Sektion,
Biologisk Institut, Universitetsparken 4, 1 sal, 2100 København Ø.
Ansøgt beløb: 259.306 kr.
Formål: Opgradering af lysmikroskop til studier af encellede alger.
Konklusion: Ansøger er en produktiv og velmeriteret forsker med 20 års erfaring inden for
studiet af encellede algers artsdiversitet, taksonomi og slægtskabsrelationer. Dette har
resulteret i beskrivelsen af en lang række nye arter, slægter og familier ved brug af både
mikroskopiske og molekylærbiologiske metoder. Opgraderingen af lysmikroskopet vil kunne
styrke forskningen i mikroalger, og en bevilling på halvdelen af det ansøgte beløb er et godt
bidrag til at opnå dette (Familien Hede Nielsens Fond søges også).
Bestyrelsen bevilgede 130.000 kr.

A21902
Ansøger: Dorte Frees, lektor i mikrobiologi, Institut for veterinær sygdomsbiologi, Københavns
Universitet, Stigbøjlen 4, 1870 Frederiksberg C.
Ansøgt beløb: 150.000 kr.
Formål: Undersøgelser af antibiotika-resistente bakterier.
Konklusion: Ansøger har et betydeligt internationalt netværk og har stor erfaring i
undersøgelser af resistente bakterier. Andre fonde vil blive søgt, og en bevilling på halvdelen
af det ansøgte beløb forekommer derfor rimelig.
Bestyrelsen bevilgede 75.000 kr.

A23103
Ansøger: Thomas Mørch Frøsig, Ph.d. studerende, Center for Cancer ImmunTerapi,
Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.
Ansøgt beløb: 100.000 kr.
Formål: Immunologisk behandling af modermærkekræft.

Konklusion: Et interessant projekt af en lovende ung forsker, der forventer at afslutte ph.d.
projektet inden for et år. Ansøgningen er ledsaget af en varm anbefaling fra gruppens leder,
Sine Reker Hadrup. En bevilling på 75.000 kr. vil være en god hjælp til indkøb af de
nødvendige reagenser.
Bestyrelsen bevilgede 75.000 kr.

A21755
Ansøger: Krzysztof Kucharz, Post Doc, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for
Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet, Blegdamsvej 3B, 2200 København
N.
Ansøgt beløb: 279.580 kr.
Formål: Undersøgelser af netværksdynamik i dyreceller.
Konklusion: Ansøger har modtaget to års løn fra Lundbeckfonden, der også har bevilget 3
millioner kr. til anskaffelse af laserudstyret. Det foreslås at bevilge det ansøgte beløb til
apparatur-anskaffelse.
Bestyrelsen bevilgede 89.580 kr.
A25768
Ansøger: Maren Christensen, Bestyrelsesmedlem, Foreningen for Udviklingshæmmede,
Kæragervej 8, 7080 Børkop.
Ansøgt beløb: 30.000 kr.
Formål: Støtte til Vinterlege for Udviklingshæmmede.
Konklusion: Fonden har tidligere - i 2005, 2006, 2009, 2010 og 2012 - støttet vinterlegene
med tilsvarende beløb. Det foreslås at fortsætte støtten på samme niveau.
Bestyrelsen bevilgede 30.000 kr.

A25014
Ansøger: Janice Granados, Senior Donor Relations Officer, International Rehabiliteringsråd for
Torturofre (IRCT), P.O. Box 9049, 1022 København K.
Ansøgt beløb: 40.000 kr.
Formål: Global kamp mod straffrihed for torturforbrydelser.
Konklusion: Det er oplagt, at Fonden bør støtte dette ambitiøse projekt med det ansøgte
beløb. Projektet er 3-årigt med et budget på i alt 14.562.962 kr. Europakommissionen støtter
projektet med 11.225.305 kr., hvilket efterlader et finansieringsbehov på 3.337.657 kr. som

”matched funding”, som IRCT selv skal skaffe. ”Matched funding” behovet for år 1 er
1.014.056 kr.
Bestyrelsen bevilgede 40.000 kr.

A24236
Ansøger: Anne Mette Madsen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø. Ansøgt beløb: 148.900 kr.
Formål: Identifikation af årsag til maveproblemer blandt kloak- og spildevandsarbejdere.
Konklusion: Det er forbavsende, at man ikke ved mere om årsagerne til mavesymptomerne
hos denne gruppe af arbejdere. Undersøgelsen fremtræder relevant og velbegrundet. En støtte
på 100.000 kr. vil være en væsentlig hjælp til at realisere projektet.
Bestyrelsen bevilgede 100.000 kr.

A23474
Uffe Most, Musikskoleleder, Odense Musikskole / MGK Fyn, Odense Musikskole, 5000 Odense
C.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Formål: Afholdelse af The Carl Nielsen Masterclass, Assens 2013.
Konklusion: Et støtteværdigt projekt, der repræsenterer et værdifuldt samarbejde mellem flere
forskellige institutioner. Der er i høj grad brug for talentudvikling inden for klassisk musik i
Danmark, hvis vi ønsker at bevare en klassisk musikkultur med danske musikere. Det foreslås
at bevilge halvdelen af det ansøgte beløb, der vil være en god hjælp til at sikre projektets
gennemførelse.
Bestyrelsen bevilgede 25.000 kr.

A24424
Ansøger: Lisbeth Pedersen, Ungdomsskoleleder, Næstved Ungdomsskole, Skellet 29, 4700
Næstved.
Ansøgt beløb: 270.000 kr.
Formål: Oprettelse af et mobilt værksted til Næstved Ungdomsskole.
Konklusion: Et innovativt projekt med et vigtigt sigte, at motivere flere unge for praktisk,
håndværksmæssigt arbejde. Skolen mangler kun det ansøgte beløb på 270.000 kr. for at

kunne realisere projektet, hvis samlede budget er på 1,075 mil. kr. En bevilling på 100.000 kr.
bør være en god hjælp til at lukke op for andre finansieringskilder.
Bestyrelsen bevilgede 100.000 kr.

A24093
Ansøger: Dina Reece, Formand, Foreningen Børnelejren på Langeland, Jyllingevej 59, kld,
2720 Vanløse.
Ansøgt beløb: 100.000 kr.
Formål: Bondegårdsferie for dårligt stillede børn.
Konklusion: Fonden har i 2011 og 2012 støttet børnelejren med 50.000 kr. Det foreslås, at
støtten af dette imponerende initiativ videreføres på samme niveau.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A24896
ANSØGER: Læge, Ph.d.-studerende Alexander Juhl Andersen og forskningsansvarlig overlæge,
lektor, Ph.d. Tine Engberg Damsgaard, Plastikkirurgisk Afdeling Z, Aarhus Universitetshospital,
Århus.
ANSØGT BELØB: 50.000 kr. til immunhistokemiske analyser af frie nerveender i hudbiopsier.
Haves ca. 1,6 mio. kr., der søges ca. 160.000 kr. andetsteds.
FORMÅL: Projektet, ”Lipotransplantation – en mulighed for smertelindring efter endt
behandling af brystkræft?”.
KONKLUSION: Der er tale om en plagsom tilstand ved en i forvejen belastende sygdom.
Behandlingen virker ligetil, undersøgelsens design er enkel og vil sikkert bringe ny viden
indenfor området. Ansøger er ung, har allerede publiceret flere artikler og får en fin anbefaling
af vejleder.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A25301
ANSØGER: Klinisk assistent, læge Thomas Nørrelykke Nissen og overlæge, dr.med. Ole Pryds,
Børneafdelingen, Hvidovre Hospital, Hvidovre
ANSØGT BELØB: 96.000 kr. til antistofanalyser af blodprøver for 300 børn. Haves ca. 1,2 mio.
kr.. Budget er godt 1,3 mio. kr.. Udgifter til antistofanalyserne udgør 146.000 kr., hvor
Hvidovre Hospitals forskningspulje for 2013 støtter med 50.000 kr.. Andre fonde søges.

Udgifter til Ph.D-løn finansieres af Dansk Grundforskning Fond gennem Center for Vitaminer og
Vaccinations studier (CVIVA).
FORMÅL: Projektet, ”Immunmodulerende effekter af BCG vaccination ved fødslen”, ”Calmettestudiet”.
KONKLUSION: Interessant problemstilling, som i dette studie kan analyseres grundigt og
systematisk, med høj grad af compliance. Der er meget interessante perspektiver i et evt.
positivt resultat.
Fonden har tidligere støttet et beslægtet projekt i Guinea Bissau (Fisker, A20260, marts 2013,
98.800 kr.).
Bestyrelsen bevilgede 96.000 kr.

A25195
ANSØGER: Lektor Steen Vang Petersen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, Århus.
ANSØGT BELØB: 78.411 kr. til indkøb af MALDI laser spektrometer.
FORMÅL: Projektet, ”Posttranslationelle modifikationer af proteiner karakteriseret med MALDI
massespektrometri”.
KONKLUSION: Udskiftning af nedslidt, ”general purpose” apparatur står sædvanligvis ikke højt
på herværende bestyrelses dagsorden. Imidlertid er massespektrometret et meget centralt
instrument for molekylærbiologer og har muliggjort væsentlige publikationer for ansøger og
samarbejdspartnere. Det foreslås derfor at støtte med hele beløbet.
Bestyrelsen bevilgede 78.411 kr.

A24298
ANSØGER: Læge, Ph.d.-studerende Kristina Öbrink-Hansen og overlæge, dr.med. Eskild
Petersen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby
samt overlæge, dr.med. Henrik Wiggers, Hjertemedicinsk Afdeling B, Aarhus
Universitetshospital, Skejby.
ANSØGT BELØB: 80.000 kr. til MR-skanninger.
FORMÅL: Projektet, ”Måling af antibiotika-koncentrationer i plasma – en mulighed for mere
effektiv behandling med færre bivirkninger?”.
KONKLUSION: Projektet belyser væsentlige men relativt basale problemstillinger, som man
endnu ikke har éntydige svar på. Alvorlige infektioner med aggressive, multiresistente
bakterier er et stigende problem, som fordrer optimal udnyttelse af de eksisterende
antibiotika.

Bestyrelsen bevilgede 80.000 kr.
A25510
ANSØGER: Stud. med., forskningsårsstuderende Mette Lindhardt og professor, overlæge,
dr.med. Hans Ibsen, Medicinsk afdeling og Akutafdeling, Holbæk Sygehus, Holbæk.
ANSØGT BELØB: 36.150 kr. til webbaseret randomiseringsteknik (16.150 kr.), statistiske
udregninger og databehandling (10.000 kr.) samt stipendium (10.000 kr.).
FORMÅL: Projektet, ”Procalcitonin som markør for indikation for antibiotisk behandling ved
nedre luftvejsinfektioner”.
KONKLUSION: Det er kun undtagelsesvist at en ansøgning fra en medicinstuderende
præsenteres. Ansøger (ML) har et for alder meget alsidigt CV med engagement i
gadebørnsprojekt i Tanzania, klinisk hospitalsophold i Kenya og bestyrelsesmedlem og
sekretær i Foreningen Kammerkoret Cantabile. Ansøger får en meget fin anbefaling af
vejleder, og det bemærkes, at ansøger selv har taget initiativ til projektet og
forsøgsprotokollen.
Det foreslås at støtte projektet med 26.500 kr. (undlade stipendiet).
Som en undtagelse bevilgede bestyrelsen 26.500 kr.

A24449
Ansøger: Lars Ellgaard, Lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Ole Maaløes Vej 5,
2200 København.
Ansøgt beløb: 219.000 kr.
Formål: Anskaffelse af Superspeed centrifuge.
Konklusion: Det ansøgte apparatur vil kunne udnyttes af en lang række brugere og vil også
være til gavn for undervisningen. En bevilling på 120.000 kr. er en god hjælp til at sikre
anskaffelsen.
Bestyrelsen bevilgede 120.000 kr.

A25165
Ansøger: Peter Gravlund, Forskningsansvarlig, Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, Jacob
Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup. Ansøgt beløb: 55.000 kr.
Formål: Videnskabelig havslangeekspedition til Ny Guinea, Indonesien.
Konklusion: Et interessant tværgående projekt, der kan bidrage til at styrke DBPs
forskningsprofil. Ansøger har særlig kompetence i indfangning og transport af havslanger,

samtidig med at DBP er den ideelle platform til at formidle viden om havslangerne og deres
bevaringsstatus.
Forslag: Bevilling på 55.000 kr.

A25579
Ansøger: Søren Husted, Professor, Institut for Plante og Miljøvidenskab, Københavns
Universitet, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C.
Ansøgt beløb: 290.000 kr.
Formål: Anskaffelse af laser og spektrometer til planteanalyse. Projektet: Laser-Induced
Breakdown Spectroscopy (LIBS) er en analysemetode, der ved hjælp af en kraftig laser og et
spektrometer muliggør analyse af planters næringsstoffer, direkte i marken. Et sådant apparat
vil gøre det muligt at sikre, at planter får præcis den mængde næringsstoffer, de har brug for,
og dermed sikre optimalt udbytte og minimal udvaskning af næringsstoffer. Ansøger har
opnået lovende resultater med et lånt LIBS-udstyr ved måling på planter dyrket i vandkultur.
Problemet med dette udstyr er imidlertid, at det lånte spektrometer ikke er optimalt til måling
af fosfor og kvælstof. Det ansøgte apparatur er et spektrometer, der tillader måling af spektret
i bølgelængdeområdet 200-800 nm. Dette betyder, at spektrometret er ideelt egnet til at måle
de kraftige fosforlinjer omkring 213 nm, og samtidig tillader måling af kvælstoflinjerne
omkring 745 nm. Dette spektrometer vil således være ideelt til at undersøge mulighederne for
at bruge LIBS til at bestemme næringsstofindholdet af både fosfor og kvælstof i planter – to af
de vigtigste næringsstoffer for planteavlere overalt i Verden.
Konklusion: Et klart støtteværdigt projekt med lovende perspektiver. En bevilling på halvdelen
af det ansøgte beløb, eventuelt mere, foreslås.
Bestyrelsen bevilgede 145.000 kr.
A26185
Ansøger: Maria Klitgaard Christensen, Formand, Folkesundhedsvidenskabsstuderende,
SUNDdag Aarhus, IMCC, Ole Worms Allé 3, Medicinerhuset bygn. 1161, 8000 Aarhus C.
Ansøgt beløb: 60.444 kr.
Formål: Støtte til afholdelse af SUNDdag 2014 i Aarhus.
Konklusion: Arrangementet er en gentagelse af SUNDdag 2013, som Fonden støttede
økonomisk på baggrund af den store frivillige indsats, der ydes fra studenterside og
arrangementets fokus på forebyggelse. Det foreslås at fortsætte støtten, fx med en bevilling
på 40.000 kr.
Bestyrelsen bevilgede 40.000 kr.

A26021

Ansøger: David Askholm Jørgensen, Webredaktør, Astma-Allergi Danmark, Universitetsparken
4, 4000 Roskilde.
Ansøgt beløb: 170.500 kr.
Formål: Støtte til implementering af KEMILEX, en app til forebyggelse af hudallergi.
Konklusion: Den landsdækkende forening Astma-Allergi Danmark (tidligere Astma-Allergi
Forbundet) udfører et betydningsfuldt arbejde for det store og voksende antal mennesker, der
udsættes for allergi-fremkaldende produkter. Udnyttelsen af smartphone teknologi til at støtte
forbrugerens valg kan på længere sigt blive en vigtig faktor i bekæmpelsen af
allergiproblemerne.
Bestyrelsen bevilgede 94.000 kr.

A26086
Ansøger: Hans-Jørgen Knudsen, Public Affairs & Relations, Livslinien, Havnegade 53B, 1010
København K.
Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Formål: Støtte til selvmordsforebyggende arbejde.
Konklusion: Livsliniens indsats er anerkendt fra mange sider, blandt andet igennem
modtagelsen af flere priser for dens arbejde. Med baggrund i den store frivillige indsats
støttede Fonden Livslinien i 2012 med 25.000 kr. til døgnåben telefonrådgivning, og det
forekommer oplagt at gentage denne støtte i indeværende år.
Bestyrelsen bevilgede 25.000 kr.

A26178
Ansøger: Kaare Hvass Knudsen, politiassistent, Københavns Politi, Færdselsafdelingen Operativ sektion, Gammel Køge Landevej 1, 2500 Valby.
Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Formål: Hjælp til voksne spastikeres to-ugers rejse til Kreta.
Konklusion: Fonden har i hvert af årene 2009-12 støttet dette fortrinlige initiativ med 20.000
kr. Det foreslås at fortsætte støtten med det ansøgte beløb.
Bestyrelsen bevilgede 25.000 kr.

A26068

Ansøger: Anne Mette Niebuhr, Projektleder, Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 3.sal,
1300 København K.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Formål: Støtte til uddeling af nødhjælp til syriske familier på flugt.
Konklusion: Dansk Flygtningehjælp har rettet lignende henvendelser til en række udvalgte
danske fonde og håber på denne måde at kunne rejse mellem en halv og en hel million kr. til
formålet. I betragtning af situationens alvor og ekstreme karakter for de millioner af berørte i
og uden for Syrien bør Fonden imødekomme denne ansøgning. Fonden har tidligere (i 2007 og
2012) bevilget midler til Dansk Flygtningehjælps indsats for uddannelse i Darfur.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A26174
Ansøger: Sine Lomholt Thomsen, orkestermedlem, Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester,
Hesseløgade 4 st. th., 2100 København Ø.
Ansøgt beløb: 101.151 kr.
Formål: Orkesterrejse til Sverige 28. maj – 1. juni 2014.
Konklusion: LTSO repræsenterer eliten af dansk amatørmusik og er samtidig et vigtigt led i
fødekæden for den professionelle musikudøvelse. I erkendelse af dette har Fonden gennem
årene bidraget til orkestrets udvikling ved at give støtte til orkestrets rejser til Finland (2006),
Holland (2009) og Tyskland (2012). En støtte på 50.000 kr. vil være et vigtigt bidrag til at
sikre gennemførelsen af orkesterrejsen i 2014.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A25886
ANSØGERE: Overlæge, Ph.d., dr.med., klinisk forskningslektor Hanne Krarup Christensen,
Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, overlæge, dr.med. Hartwig Siebner, Center for
Funktionel og Diagnostisk Billeddannelse, Hvidovre Hospital og professor, dr.med. Troels
Stahelin Jensen, Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital.
ANSØGT BELØB: 155.889 kr. til PATHWAY model TAS system, ikke-magnetisk. Apparatur til
stimulation af følesans under funktionel MR-skanning.
FORMÅL: ”Pain after stroke” [”Smerte efter slagtilfælde”].
KONKLUSION: Der er tale om en alvorlig komplikation til en sygdom, hvor personen allerede
er handicappet af funktionsdeficit. Ansøgerne er kapaciteter indenfor deres områder og der er
en realistisk projektplan. Der er tale om en apparaturansøgning, hvor fonden kan overveje at
støtte med hele beløbet, subsidiært fx 100.000 kr..

Toyota-fonden har støttet projektet med 100.000 kr. Lundbeck-fonden søges.
Bestyrelsen bevilgede 155.889 kr.

A24985
ANSØGERE: Professor Else Kay Hoffmann, cand. scient. (kemi) Daniel Sauter, Sektion for celle
og udviklingsbiologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet og professor (fysiologi)
Albrecht Schwab, Universitetet i Münster.
ANSØGT BELØB: 90.000 kr. til celle kulturer, laboratorieutensilier, antistoffer og gel
elektroforese.
FORMÅL: ”Klorid-kanalproteiner som nye diagnostiske/terapeutiske mål på cancer cellers
overflader”.
KONKLUSION: Denne type ansøgninger er ofte svære at vurdere, da der virkelig er tale om
meget højt specialiseret forskning. Ansøger er meget erfaren i emnet og har gennem
medansøgerne adgang til avancerede molekylærbiologiske teknikker på universitetet i
Münster. Daniel Sauter har et Marie Curie stipendiat. Det foreslås at fonden støtter med et
delbeløb.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A26191
ANSØGERE: Professor (Palliativ Medicin) Per Sjoegren, Palliativt afsnit/Onkologisk afdeling,
Rigshospitalet; statistiker Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed
Syddansk Universitet, København; sundhedsrådgiver og fysioterapeut, forskningsleder, postdoc Hanne Birke, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og forskningsleder,
Finsencentret, Rigshospitalet; post-doc, projektkoordinator Mette Kildevæld Simonsen,
Finsencentret Rigshospitalet og sygeplejerske, post-doc, senior-researcher Geana Paula Kurita,
Palliativt afsnit/Onkologisk afdeling, Rigshospitalet.
ANSØGT BELØB: 52.250 kr. til opkobling til DANCOS databasen.
FORMÅL: ”Udvikling af medicinforbrug blandt kroniske smertepatienter i Danmark”
KONKLUSION: Det er bekymrende oplysninger og der er afgjort behov for dansk forskning til
at belyse dette medicinadfærdsmønster. Det ansøgte beløb er et éngangsbeløb til opkobling til
databasen.
Bestyrelsen bevilgede 52.250 kr.

A26294

ANSØGER: Post-doc, Dr. rer. nat (biokemi) (Ph.d.) Ines Block, Institut for Molekylær Onkologi,
Syddansk universitet, Odense.
ANSØGT BELØB: 80.000 kr. til cellelinjer og laboratorieutensilier.
FORMÅL: ”Systematic identification of novel breast cancer candidate genes via functional
genomics” [Systematisk identifikation af nye brystcancer kandidatgener via funktionel
genomforskning”].
KONKLUSION: Ingen tvivl at denne type målrettet forskning har perspektiver. Ansøger har
tysk baggrund, har publiceret flere artikler og får en fin anbefaling af sin institutleder,
professor, dr. Jan Mollenhauer. Der foreslås støtte med et delbeløb.
Bestyrelsen bevilgede 40.000 kr.

A26221
Ansøger: Pernille Klarskov Pedersen, Ph.d.-studerende, DTU Fotonik, Danmarks Tekniske
Universitet, Ørsteds Plads bygning 343, 2800 Kgs. Lyngby.
Ansøgt beløb: 101.724 kr.
Formål: Anskaffelse af udstyr til måling af materialers optiske egenskaber ved lange
bølgelængder.
Konklusion: Ikke-lineær spektroskopi ved meget lange bølgelængder har i de seneste år
tiltrukket sig megen opmærksomhed som forskningsområde med vigtige perspektiver for
industriel anvendelse. Ansøgningen er velmotiveret og klart støtteværdig. Den er ledsaget af
en fin anbefaling fra vejlederen, professor Peter Uhd Jepsen, der også er leder af gruppen for
terahertz-teknologi og biofotonik.
Bestyrelsen bevilgede 101.724 kr.

A26168
Ansøger: Xianbin Yu, seniorforsker, DTU Fotonik, Ørsteds Plads, 2800 Lyngby.
Ansøgt beløb: 129.500 kr.
Formål: Apparatur til udvikling af et ’High fidelity THz optical sampling oscilloscope’.
Konklusion: Ansøger har igennem årene modtaget betydelige lønmidler fra Kina og EU og fra
sit nuværende arbejdssted. Det planlagte treårige projekt fremtræder realistisk, ikke mindst i
betragtning af laboratoriets ekspertise inden for beslægtede områder. En bevilling af det
ønskede apparatur kan derfor anbefales.
Bestyrelsen bevilgede 129.500 kr.

