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En drøm går i opfyldelse
Danmark har i 2014 hentet 13 bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Der er tale om såkaldte
starting Grants, målrettet stjerneforskere i starten af deres karriere. resultatet tangerer det bedste for
Danmark, siden Erc blev søsat i 2007. En af bevillingsmodtagerne er David Gloriam fra Københavns
Universitet. Han fortæller her om sin vej til den prestigefyldte bevilling.

P
LEKTOr DaViD GLOriaM

å fysiologisk skattejagt
Rejsen startede allerede i
ph.d.-studiet med en skattejagt
efter nye målproteiner for lægemidler, receptorgener i det menneskelige
genom. Svenske David Gloriam, lektor
på Københavns Universitet, anvender
bioinformatik til at kortlægge disse receptorer for at finde uudforskede dele
af den menneskelige fysiologi.

Før interviewet i Bruxelles
De bedste ansøgere til ERC Starting Grant bliver
inviteret til et interview i Bruxelles, hvor de skal
forsvare deres projekt over for et evalueringspanel. ”Jeg brugte meget tid på at forberede interviewet og min præsentation. KU’s forskerstøtteenhed hjalp med at sætte træningssessions op,
og jeg deltog i endnu et kursus i udlandet for at
blive helt skarp på interviewet.”

”Bevillingen giver mig mulighed for
at lave mit drømmeprojekt og føre
forskningsfeltet frem inden for mit
nicheområde. Det er en drøm, der går
i opfyldelse.”
LEKTOr DaViD GLOriaM

Vejen til Erc-bevillingen
For David havde det længe været på tale at søge
ERC: ”Jeg havde i fire år vidst, at jeg ville søge. Og
nu skulle det være, da ansøgere til Starting Grant
maksimalt må have syv års erfaring efter ph.d.”
Alligevel var David lidt i tvivl: ”I starten troede jeg
ikke, jeg havde niveauet til et ERC-grant. Men i januar 2014 fik jeg udgivet en artikel med meget høj
impact i et velanset tidsskrift. Sammen med mine
øvrige publikationer gav det noget ekstra til min
track-record, som er en vigtig del af ansøgningen.”
støtte i ansøgningsforløbet
Fra starten var han bevidst om, at det var nødvendigt at få andres input i processen. ”Jeg mener, at
det er den eneste vej frem at bede om hjælp, hvis
man vil overtrumfe sig selv og opnå de store bevillinger. Jeg fik hjælp af EuroCenter og deltog i deres kursus ”The Successful ERC Applicant”. Mit udkast til ansøgningen fik jeg sparring på fra blandt
andet Forskningsadministrationen på KU SUND, to
tidligere evaluatorer og erfarne kolleger.”
Kravene til ansøgningen er høje, og forskerens idé
og faglige profil skal være i top. ”Det er et krav fra
ERC, at du ikke blot er en af de bedste i verden.
Du skal også gå ud over ’state-of-the-art’ og åbne
op til nye forskningshorisonter”, siger David og
fortsætter: ”Så du skal faktisk overtrumfe de bedste og rykke forskningsfeltet frem. Det er en stor
udfordring!”

X-factor
Faktisk overlod forskeren ingenting til tilfældighederne: ”Weekenden før interviewet købte jeg en fin
rød skjorte, da jeg ville skille mig lidt ud. En Versace
– den dyreste skjorte, jeg nogensinde har ejet!”
At tøjet ligefrem gjorde udfaldet, er dog ikke hans
teori. David mener, at successen kan tilskrives
grundig forberedelse: ”Jeg sad en time og ventede på at komme ind til interview. Her ventede
jeg sammen med andre ansøgere. Mange talte
med hinanden for at dulme nervøsiteten eller slå
ventetiden ihjel, men jeg lukkede alt ude og fokuserede på den præstation, jeg skulle ind at levere.
Selv mener jeg, at jeg vandt grantet på målbevidsthed, god forberedelse og ved simpelthen
bare at gå derind og have det sjovt!”
David havde kort tid inden interviewet fået at
vide, at han havde modtaget en stor bevilling fra
en stor privat dansk fond. ”Det betød, at jeg gik
ind til interviewet uden pres. Jeg lagde nervøsiteten fra mig og følte mig klar til at levere et show.”
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