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CHEESE Fire DTU-studerende har skabt en vegansk ost, der har 
vundet priser for sine gode markedsmuligheder.

Studerende udvikler 
ny ost til veganerne

 A Flere og flere studerende 
efterspørger handling fra 
deres universiteter i forhold til 
klimaforandringerne.
Af Anjila Clara Wegge Hjalsted, læser kandidat på  
3. semester.
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Sundheds rokaden
INSTITUT 1. januar åbner 
DTU Sundhedsteknologi. 

364 
medarbejdere

bliver ansat i DTU  
Sundhedsteknologi

520 
medarbejdere

får ny organisatorisk  
tilknytning

17
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INDIGO Den blå farve, der giver ’blue jeans’ den rigtige kulør, er yderst skadelig for naturen. 
Forskere har fundet biologiske genveje til en miljøvenlig erstatning.

Cowboybukser kan farves 
blå med ufarlige bakterier



Ekstern rådgivning  
for startups
6
dec

DTU Skylab tilbyder juridisk, 
 patent- og regnskabsmæssig råd-

givning til startups. Mød konsulenter 
fra Kromann Reumert Law Firm, Zacco 
og KPMG  i DTU Skylab, bygning 373A 
fra kl.  10 – 15.  Der er gratis adgang og 
ingen tilmelding. Se kalenderen.

Tiltrædelsesforelæsning 
om robotter
14
dec

DTU Elektro inviterer i anledning 
af Ole Ravns professorudnævnel-

se til tiltrædelsesforelæsning med titlen 
’Real Robots’. Det foregår i bygning 101 
i mødecenteret kl. 15-16. Efter forelæs-
ningen er der reception i loungen. Til-
melding, se kalenderen.

Juleferie
24
dec

DTU holder lukket fra og med 
24. december til og med 1. januar.

Nytårskure 
7-10

jan

Rektor Anders Bjarklev invite-
rer alle medarbejdere på DTU 

til nytårskur; fredag 7/1 på Lyngby 
Campus, lørdag 8/1 på Risø Campus og 
mandag 10/1 på Ballerup Campus.  Alle 
dage kl. 15.00. Der vil blive serveret 
kransekage og bobler. 

Nytårskuren foregår på dansk i 
Ballerup og Lyngby og på engelsk 
på Risø. Tilmelding via et link, der  
kan findes på DTU Inside. 

Nordic Five Tech-
masterprogrammer
15

jan

Der er ansøgningsfrist til to af de 
fællesnordiske masterprogram-

mer: Nordic Master in Polymer Tech-
nology og Nordic Master in Innovative 
Sustainable Energy Engineering. 

Til Nordic Master in Cold Climate 
Engineering, Nordic Master in Mari-
time Engineering og Nordic Master in 
Environmental Engineering er fristen 
1. marts. Læs mere om ansøgningspro-
ceduren på programmernes hjemme-
sider. Se kortlink.dk/vvwy

Wikipedia
SEMINAR ‘Wikipedia—a serious platform 
for researchers?’ will be held on 13 De-
cember.

New foundation chairman 
APPOINTMENT Jens Kehlet Nørskov 
will head the Danish National Research 
Foundation.

Good deal for research
AGREEMENT At the beginning of November, the government and the 
other parties in the Danish Parliament reached an agreement on the dis-
tribution of funds to the so-called research reserve and the state’s other 
research priorities for 2019. It is gratifying that not just a majority, but all 
our political leaders will break with recent years’ financial cutbacks. It is a 
sign that they have understood that the situation is very serious and that 
world-class research requires long-term decisions.

Startup consultation · 
Inaugural lecture on robots · 
Christmas holidays · New Year 
receptions · Nordic Five Tech 
MSc programmes

  A Det er et tegn på, 
at man har forstået, 

at situationen er dybt 
alvorlig, og at forskning 
i verdensklasse kræver 

langsigtede beslutninger.

I begyndelsen af november indgik regeringen og de øvrige 
partier i Folketinget en aftale om fordelingen af midler til 
den såkaldte forskningsreserve og statens øvrige forsknings-
prioriteringer for 2019. Med aftalen fordeler Folketinget 400 
mio. kr. mere til forskning og udvikling end sidste år.

DTU har sammen med andre gode kræfter længe talt for, 
at Danmark skal styrke den tekniske og naturvidenskabelige 

forskning. For det er ingeniører og naturviden-
skabsfolk, der skal skabe de løsninger, der skal 
redde verden, som vi kender den.

Derfor er det glædeligt, at ikke bare et flertal, 
men samtlige Folketingets partier står bag en af-
tale, der bryder med de seneste års besparelser. 
Det er et tegn på, at man har forstået, at situatio-
nen er dybt alvorlig, og at forskning i verdens-
klasse kræver langsigtede beslutninger.

Folketingets partier har med aftalen udtrykkeligt ønsket 
at understøtte de 17 verdensmål. Den synsvinkel flugter rig-
tig godt med DTU’s beslutning om at bruge verdensmålene 
som grundlag for vores forskning og undervisning.

Man kan altid ønske sig mere, og det gør vi da også, for 
som det fremgår af de seneste rapporter om klodens tilstand, 
så er der et akut behov for meget mere forskning. Men Dan-
mark har taget et skridt i den rigtige retning.

Med aftalen fordeler Folketinget 1,4 mia. kr. til en lang 
række forskningsområder, hvor DTU’s forskere kan byde 
ind, og som er yderst relevante for samfundet. Når man ser 
ned over listen med forskningsområder, som tilgodeses i af-
talen, vil DTU-forskere faktisk kunne sende ansøgninger 
afsted til en meget stor andel af midlerne. 

For eksempel er en stor delmange af midlerne til Dan-
marks Innovationsfond (hvor DTU’s forskere traditionelt 
har en høj succesrate med deres ansøgninger) øremærket 
til forskning i ’nye teknologiske muligheder’ inden for bio- 
og life science, materialeudvikling, produktionsteknologi og 
-systemer, kunstig intelligens, big data, Internet of Things, 
kvantecomputing, it-sikkerhed, blockchain med mere. 

I aftalen er der også afsat 180 mio. kr. til ’særlige og frem-
ragende’ pionercentre i international særklasse. DTU har 
forskere i verdensklasse, og jeg håber, at DTU vil kunne spille 
sig på banen til sådan et center. Nu ligger bolden hos os på 
universiteterne. Ingen skal være i tvivl om, at DTU’s forskere 
er i fuld gang med at skrive ansøgninger.

En god aftale  
for forskningen
ENIGHED Det er glædeligt, at et samlet 
Folketing står bag aftalen for 2019 om 
forsknings midler.

Wikipedia 
– en seriøs 
platform?   
SEMINAR DTU’s forskere 
inviteres til diskussion om 
anvendelsen af Wikipedia i 
forskning.

Af Anja Baun Lobedanz

Kan man anvende Wikipedia i forsk-
ningsmæssig sammenhæng? Det kan 
man høre om og diskutere på et seminar, 
som DTU Bibliotek afholder. Seminaret: 
’Wikipedia – en seriøs platform for for-
skere?’ finder sted 13. december.  Til ar-
rangementet vil der være to oplæg.

Finn Årup Nielsen fra DTU Compute, 
som er formand for Wikipedia Danmark, 
vil fortælle om forskellige værktøjer til 
Wikidata, der kan være nyttige til forsk-
ning. Herefter vil Knut Anton Bøckmann 
fra det Kgl. Bibliotek tale om, hvordan 
man kan integrere Wikipedia og Wiki-
data i databaser og opslagsværker.

Der regnes med debat og input fra del-
tagerne. Undervejs vil der være forplej-
ning i form af sandwich til de tilmeldte 
deltagere, men der er adgang for alle.

Professor ny 
fondsformand
UDNÆVNELSE Jens Kehlet 
Nørskov skal lede Danmarks 
Grundforskningsfond.

Af Lars Hjortshøj

Ved årsskiftet tiltræder professor på DTU 
Fysik Jens Kehlet Nørskov som ny for-
mand for Danmarks Grundforsknings-
fond. Jens Nørskov er internationalt 
aner kendt for sin forskning i katalyse og 
vendte i sommer hjem til DTU efter otte 
år på Stanford University i USA. På DTU 
leder han det nye Katalysecenter – Cata-
lysis Theory Center.

„Jeg glæder mig enormt til at arbejde 
med Grundforskningsfonden. Fonden 
er måske det vigtigste enkeltbidrag til 
det enestående omdømme, som dansk 
forskning har internationalt, og det er 
afgørende, at det succesfulde arbejde, 
som den afgående formand har stået for, 
fortsættes,“ siger Jens Nørskov.

Han afløser professor og klinikchef på 
Rigshospitalet Liselotte Højgaard.

Se flere arrangementer i 
kalenderen på dtu.dk

 n Om arrangementet
Tid: 13. december kl. 9.30-13.00

Sted: DTU bibliotek, bygning 101, Lyngby Campus 

Adgang: Læs mere, og tilmeld på bibliotek.dtu.dk/
Kalender
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n Dag for dag
Månedens begivenheder

n Day by day 

Bjarklev skriver / President's letter

Anders Bjarklev,  
rektor, DTU



Genreless sound of  
Christmas angels
CHRISTMAS MUSIC This year’s Christmas concert at DTU is supplied by the trio Amaze, who 
are celebrating their first ever Christmas tour. Jazz singer Veronica Mortensen, opera singer 
Andrea Pellegrini, and soul singer Christina Boelskifte share their own musical speciality—
namely elegant polyphonic arrangements. You can get a taste of the trio’s Christmas greetings 
on YouTube: kortlink.dk/vwkg.

‘Electrons’ pave way for international campus
INTERNATIONALIZATION The Office for International education in the Office for Study 
Programmes and Student Affairs is introducing a new concept for volunteers at DTU called 
‘Electrons’. The ‘Electrons’ must contribute to supporting the international campus so that 
everyone feels included.
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FRA NEDFALDNE 
BLADE TIL KOMPOST  

DTU’s gartnere har travlt med 
at fjerne efterårsblade med 
løvpustere og løvsugere. For 
at arbejdet ikke skal genere, 
foregår det kl. 7-9 hver mor-
gen og i weekenderne på 
p-pladserne. Bladene kompo-
steres og bliver til ca. 2.000 
ton muldjord, der bruges på 
campus. Det svarer til ca. 1100 
kubikmeter.

Af Marianne Vang Ryde

Kontoret for International Uddannelse 
i Afdelingen for Uddannelse og Stude-
rende introducerer nu et nyt koncept for 
frivillige på DTU, som de kalder ’Elec-
trons’. De skal være med til at under-
støtte det internationale campus, hvor 
alle føler sig inkluderet.

’Elektronerne’ kan få til opgave at 
møde de nye internationale studerende 
i lufthavnen eller på banegården, og de 
skal være med til at arrangere forskellige 
events og aktiviteter med særlig tanke 
på at få både danske og internationale 
studerende til at føle sig godt tilpas. I 
foråret drejer det sig f.eks. om Introduc-
tion Week, Grøn Dyst og Sommeruni-
versitet.

’Electrons’ bliver en del af en større 
skare af frivillige på DTU. De melder 
sig på forhånd til begivenheder som de 
ovennævnte eller siger ja til at deltage i 
arrangementer, når de meldes ud et par 
uger før, de løber af stablen. 

Som tak vil der for dem, som har 
deltaget i mindst fire events i løbet af 
et semester, være et gavekort på 150 kr. 
i Polyteknisk Boghandel, ligesom de 
vil blive inviteret til to særlige sociale 
arran gementer. Og selvfølgelig får alle 
en gratis DTU-trøje.

Nye ’Electrons’ kan melde sig hvert se-
mester. For forårssemesteret er deadline 
5. december kl. 24. Se tilmeldingsblanket 
på kortlink.dk/vv85 

Af Marianne Vang Ryde

Årets julekoncert på DTU leveres af 
 trioen Amaze, der i år er på deres første 
juleturné. Operasangeren Andrea Pelle-
grini, jazzsangeren Veronica Mortensen, 
og soulsangeren Christina Boelskifte 

 deler ud af hver deres musikalske spe-
ciale og mødes i elegante flerstemmige 
arrangementer. Man kan få en forsmag 
i trioens julehilsen på YouTube, kortlink.
dk/vwkg.

Koncerten holdes i Biosfæren, byg-
ning 202 den 18. december. Den begyn-
der kl. 17 og varer ca. en time. Efterføl-
gende byder DTU på et lille glas og skåler 
for en glædelig jul til alle. 

Koncerten er for DTU-ansatte og -stu-
derende plus en ledsager. 

 n Om arrangementet
Tid: 18. december kl. 17-18.30

Sted: Biosfæren, bygning 202

Adgang: Alle DTU-ansatte og -studerende plus en 
ledsager. Tilmelding senest 14. december på  
tilmeld.dk/dtujulekoncert2018

Julen har englelyd 
og den er genreløs
JULEMUSIK Tre sangerinder fra henholdsvis jazz- opera- og 
soulverdenen synger julen ind for DTU’s ansatte i Biosfæren.
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’Electrons’ baner vejen for  
det internationale campus
INTERNATIONALISERING Et nyt korps af frivillige kaldet 
’Electrons’ skal hjælpe med at få forskellige events på 
DTU til at blive en god oplevelse for både danske og 
internationale studerende.

SCAN TO READ
FULL ARTICLES

dtu.dk/1807
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High satisfaction with High 
Tech Summit · Fish farm 
removes nitrogen with 
woodchips  · New technology 
for improved patient 
monitoring · New technology 
for Mars mission

Stor tilfredshed med  
High Tech Summit
Der var et rekordstort antal deltagere til 
DTU’s årlige digitaliseringskonference 
High Tech Summit. Op mod 5000 for-
skere, studerende og virksomheder og 
en enkelt statsminister lagde nemlig 
vejen forbi bygning 101 for at blive 
inspireret på fremtidens teknologier. 
Og tilfredsheden blandt deltagerne var 
stor. Cirka 9 ud af 10 har efterfølgende 
udtrykt i en spørgeskemaundersøgelse, 
at de var tilfredse eller meget tilfredse 
med afviklingen af konferencen.

Dambrug fjerner kvælstof 
med træflis 
Efter et års drift med positive resulta-
ter har ph.d.-studerende Mathias von 
Ahnen fra DTU Aqua med sit pilot-
projekt erfaret, at træflisfiltre kan fjer-
ne store mængder kvælstof fra udled-
ningsvandet i dambrug. Man har brugt 
et træflisfilter i mere end 20 år til at be-
handle afløbsvandet fra landbruget for 
kvælstof, hvilket gav inspiration til at 
forsøge at rense dambrugsvand på en 
lignende måde. Efterfølgende har tre 
dambrug valgt at bygge et fuldskala-
anlæg efter Mathias’ model.

Ny teknologi skal 
overvåge patienter bedre
Et samarbejde mellem en forsker fra 
DTU Elektro og to overlæger vil revo-
lutionere overvågningen af højrisikopa-
tienter, som er indlagt på hospitalet. De 
bruger en ny teknologi (WARD), der 
kontinuerligt måler eksempelvis blod-
tryk, iltmætning, hjertekardiogram og 
åndedræt med sensorer på patientens 
krop. Den store mængde data skal aflæ-
ses og fortolkes ved hjælp af kunstig in-
telligens. Softwaren lærer, om de målte 
data fra patienten er normale, eller om 
der er tale om en afvigelse, der kan ud-
vikle sig til en komplikation, som kræ-
ver hurtig behandling.

Ny teknologi til Mars-
mission
Forskere fra DTU Space har færdig-
gjort en teknologi, der skal lede efter 
tegn på liv i NASA’s kommende Mars 
2020-mission. PIXL-instrumentet, som 
udstyret hedder, er et røntgenspektro-
meter med et kamera og navigationssy-
stem, som monteres på et robotkøretøj 
- en såkaldt Mars-rover. Instrumentet 
skal benytte en røntgenstråle til at un-
dersøge grundstofsammensætningen af 
klipperne. Hvis der har levet biologiske 
mikroceller på Mars, vil udstyret kunne 
finde spor fra dem i form af aflejringer 
på stenene. Mars-roveren med det nye 
udstyr bliver sendt mod Mars i som-
meren 2020 og lander omkring seks 
måneder senere.

Blue jeans go green
CELL FACTORY A new method to produce the 
blue indigo colour has the potential to revolu-
tionize denim production, making it far more 
sustainable.

By Anders Østerby Mønsted and Anne 
Wärme Lykke

How many pairs of jeans do you have in 
your closet? And have you ever wondered how 

jeans and dyed and whether or not colouring 
process is sustainable? In fact, the denim stain-
ing process using so-called indigo colour is 
highly toxic for the environment. Currently, 
up to 50,000 tonnes of indigo blue colour are 
produced every year by means of chemical 
synthesis—a production method which is en-
vironmentally hazardous, as it involves chemi-

cals, heavy metals, substantial amounts of acid 
waste—and high water consumption.

However, Ditte Hededam Welner, Enzyme 
Researcher and Group Leader from DTU Bio-
sustain, is determined to do something about 
the problem.

n Kort nyt
Forskere og resultater

n News in brief    

Af Anders Østerby Mønsted og Anne Wärme Lykke

Hvor mange par blå jeans har du liggende 
i skabet? Og har du nogensinde tænkt på, 
hvordan man farver jeans, og om proces-
sen mon er bæredygtig eller ej? Faktisk 
sviner denim-farvning med såkaldt in-
digofarve ret meget. I dag fremstilles op 
mod 50.000 tons blå indigofarve om året 
ved kemisk syntese – en produktions-
metode som er skadelig for miljøet, fordi 
den involverer kemikalier, tungmetaller, 
meget syreaffald og et stort vandforbrug.

Men det er enzymforsker og gruppe-
leder Ditte Hededam Welner fra DTU 
Biosustain med til at gøre noget ved. For-
skere fra University of Berkeley og Joint 
BioEnergy Institute, hvor hun arbejdede 
en periode, har udviklet en metode til 
at fremstille indigo ved brug af genetisk 
modi ficerede bakterier. 

Indigo er et uopløseligt farvestof, som 
ved kemisk syntese fremstilles i store 
blokke. Det kræver et såkaldt reduce-
rende kemikalie at gøre det vandopløse-
ligt, så det kan bruges til farvning.

For at producere indigo i bakterier 
begyndte forskerne at undersøge, hvor-
dan de kunne efterligne naturens måde 
at fremstille den blå farve på. De brugte 
bl.a. en snedig omvej til at stabilisere et 
ellers ustabilt mellemprodukt med et en-
zym fra den japanske indigoplante, og 

gennem en række processer lykkedes det 
dem at fremstille et stof, der kan give den 
indigoblå farve. 

Efterfølgende afprøvede forskerne 
meto den på små stykker stof og et tør-
klæde. Det hvide stof blev først sprayet 
med det biologisk fremstillede mellem-
produkt, og efterfølgende blev det dyppet 
i et bestemt enzym. Til sidst blev stoffet 
hængt til tørre for at blive iltet. Og vupti 
– blå farve udviklede sig! 

Ny måde men samme udseende
Et af de vigtigste spørgsmål har været, om 
man ville kunne se forskel på, om et par 
blå Levi’s Jeans var produceret bæredyg-
tigt eller konventionelt.

„Hvis de ikke ser helt ens ud, vil folk 
ikke købe produktet. I vores studier har vi 
farvet forskellige bomuldsprodukter, og 
der er stort set ingen forskel, fordi farve-
stoffet er præcis det samme,“ siger Ditte 
Hededam Welner. 

Den nye metode til fremstilling af 
 indigo er endnu ikke testet i stor skala, 
og i øjeblikket kan den give et udbytte 
på omkring 4-7 gram pr. liter ’bakterie-
suppe’. For at blive interessant for indu-
strien skal forskerne gerne op på at pro-
ducere mindst 100 gram farve pr. liter.

Med et så begrænset udbytte kan blå 
jeans af bio-indigo umiddelbart synes 
som et uopnåeligt mål, både i praksis og 

rent økonomisk. Imidlertid brander flere 
og flere sig som bæredygtige trendsæt-
tere. Og forskningen er støttet af Levi’s 
Jeans, der har stort fokus på at gøre deres 
tøjproduktion grønnere og mere bære-
dygtig. 

Stærk symbolværdi
Med så stort et fokus på bæredygtighed 
i tøjbranchen har bio-indigo måske alli-
gevel gode chancer for at vinde indpas, 
vurderer Richard Jones, professor i Brand 
Management og Brand Governance ved 
Copenhagen Business School:

„Mærkevarefirmaer har generelt stor 
interesse i at kommunikere, at de ikke 
kun tænker på profit, men også ser sig 
selv som en del af en værdikæde, hvor 
de hjælper samfundet til at løse proble-
mer. Det har en meget stærk symbolsk 
værdi, hvis du kan lave en historiefor-
tælling om at være bæredygtig og mil-
jøvenlig. Så jeg vil helt sikkert sige, at 
mange mærker vil finde det interessant 
at være frontløbere på et stort marked 
som dette,“ siger han.

På nuværende tidspunkt har industri-
elle partnere også givet udtryk for inte-
resse i den nye metode, og næste skridt 
er derfor at optimere metoden.

Fremgangsmåden er blevet beskrevet 
i det velansete tidsskrift Nature Chemical 
Biology. 

Blue jeans på  
den grønne måde
CELLEFABRIK En ny metode til at producere den blå indigofarve har potentiale til at 
revolutionere denim-produktionen og gøre den langt mere bæredygtig end i dag.

Ditte Hededam Welner har været med til at finde et enzym, der kan få bakterier til at 
producere den karakteristiske indigofarve. 

 Ditte Hededam Welner has helped to find an enzyme that can make bacteria produce the character-
istic indigo colour. 

HVAD ER INDIGO?

For mere end 7800 år siden fandt et folke-
færd i Peru ud af, at de kunne farve bomuld 
blåt med pigment fra bladene fra den så-
kaldte indigo-plante. 

For omkring 6000 år siden begyndte 
indere at udtrække det mørkeblå farvestof 
i større stil. Snart efterspurgte hele verden 
det dyrebare farvestof, som fik navnet 
 indigo. Efterspørgslen blev faktisk så stor i 
1800-tallet, at det var umuligt at dyrke nok 
indigo-planter. 

I 1870’erne fandt fysikeren, matematike-
ren og amatørkemikeren med det beskedne 
navn Johann Friedrich Wilhelm Adolf von 
Baeyer ud af, hvordan indigo kunne frem-
stilles ved kemisk syntese. I 1905 modtog 
han Nobelprisen i kemi for sit arbejde med 
at forbedre den organiske kemi og kemiske 
industri gennem sit arbejde med farver og 
hydroaromatiske stoffer. 
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 n Få mere at vide
Ditte Hededam Welner, gruppeleder,  
DTU Biosustain, diwel@biosustain.dtu.dk
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VIRKELIG KOMMUNIKATION OG INTERAKTION DIGITAL

  
  

Vinge (som bygget)

Implementering 
af sensorer

Skadesidentifikation

Skadesudvikling
Initiering 
af skader

Implementering af foreslåede reparationer

Numerisk model

Modellering af 
imperfektioner
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Numerisk implementering 
af fysiske skader

Virtuelle tests (nuværende ydeevne) Virtuelle tests (ydeevne med reparationer)

IoT

CLOUD 
COMPUTING

Karakterisering af 
imperfektioner 
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Wind turbine blade to have digital twin
BLADE  DEVELOPMENT Like many other 
technologies, the wind energy industry finds 
itself undergoing rapid change in terms of the 
way in which products are produced and used. 
Digitization and data analysis are expected to 
be coupled to the essential elements—e.g. 
wind turbine blades—which will thus be pro-
vided with a new layer of information in the 

form of a so-called ‘digital twin’. The digital 
information is coupled to the product in the 
early design phase, following it through the 
entire production process to installation, op-
eration, maintenance, and decommissioning 
(from cradle to grave).

Over the next four years, Danish and Ger-
man players will seek to determine exactly 

how the industry can collect, interpret, and 
use these data in order to produce cheaper 
wind energy.

Thus, two of the world’s leading institutions 
within wind power—German Fraunhofer 
IWES and DTU Wind Energy—have joined 
forces in two nationally funded projects. The 
RELIABLADE project is a strategic partner-

ship which will strengthen research collabo-
ration and offer new innovative services to 
European industrial partners.

The research seeks to develop a 40-metre 
blade design on the basis of which Fraunhofer 
IWES will produce two blades.

Vindmøllevingen skal 
have en digital tvilling
VINGEUDVIKLING Åbne data i et nyt samarbejde mellem DTU og ti partnere fra industrien giver unikke muligheder for delt 
læring og innovation. Data indsamles via en digital tvilling.

Af Tom Nervil

Som mange andre teknologier står vind-
energi i en brydningstid, hvad angår 
 måden, produkter fremstilles og anven-
des på. Digitalisering og dataanalyser 
forventes at blive koblet til de essentielle 
elementer som f.eks. møllevinger, der 
dermed forsynes med et nyt lag af infor-
mation i en såkaldt ’digital tvilling’. 

De digitale oplysninger kobles til pro-
duktet fra den tidlige designfase og gen-
nem hele produktionen til installering, 
drift, vedligeholdelse og beslutning om 
nedtagning (fra vugge til grav). Danske 
og tyske aktører skal over de næste fire 
år finde frem til, hvordan industrien kan 
indhente, tolke og anvende disse data, så 
der til syvende og sidst kan produceres 
billigere vindenergi.

Det er to af verdens førende institu-
tioner inden for vindenergi, tyske Fraun-
hofer IWES og DTU Vindenergi, der har 
samlet to nationalt finansierede projekter 
i et. Reliablade-projektet, er et strategisk 
samarbejde, som skal styrke forsknings-
samarbejdet og tilbyde nye innovative 
tjenester til europæiske industripartnere.

Fremstiller selv møllevingerne
I projektet vil forskerne udvikle et 40 
 meter vingedesign, og på baggrund af det 
vil Fraunhofer IWES fremstille to vinger.

„Da vingerne fremstilles af en partner 
i projektet, ved vi præcis, hvordan de er 
produceret, og vi kan oven i købet ind-
bygge bevidste fejl, som vi kan måle og 
analysere på i hele vingens levetid. Det  giver os en unik mulighed, som sjældent 

ses i samarbejde med industrien, da de 
som regel ønsker at bevare data hos sig 
selv af konkurrencehensyn,“ siger Kim 
Branner fra DTU Vindenergi, der er pro-
jektleder på den danske del af projektet.

DTU har med DTU Large Scale Faci-
lity allerede bygget de nødvendige facili-
teter til test af vinger, og her skal skaderne 
så undersøges under udmattelsestest i 
fuld skala. Forinden er det dog planen at 
teste og udvikle metoder på vinger fra en 
anden partner, Olsen Wings, der vil frem-
stille en nedskaleret udgave af vingerne.

„Visionen for projektet er at udvikle 
metoder til design, drift og vedligehol-
delse af vindmøllevinger ved hjælp af 
en digital tvilling for hver producerede 
vinge. Vi vil så bruge den digitale tvilling 
til at følge den aktuelle tilstand og forud-
sige den fremtidige tilstand af hver vinge 
under hele dens livscyklus ved hjælp af en 

automatiseret metode til tilstandsover-
vågning,“ forklarer Kim Branner.

Forbedret pålidelighed
De tyske og danske projektpartnere plan-
lægger også at fremstille delkomponen-
ter og udvikle udmattelsesmodeller såvel 
som metoder til at forudsige skadesud-
vikling. Alt i alt vil projektet bidrage til 
at forbedre den strukturelle pålidelighed 
i fremtidens møllevinger. Dette har stor 
betydning, da vingerne udgør en stor del 
af en mølles samlede omkostninger, og 
reparations- og serviceomkostninger er 
forholdsvis høje. 

Med præcist kendskab til vingernes 
design, struktur og behov for reparation 
vil industrien kunne øge omkostnings-
effektiviteten, skære ned på produktions-
omkostningerne og øge den internatio-
nale konkurrenceevne.
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DIGITALE MØLLEVINGER

Sådan kan industrien sikre forbedret pålidelighed af vindmøllevinger ved anvendelse af digitale tvillinger gennem hele livscyklussen.

„Reliablade-projektet giver os en unik 
mulighed, som sjældent ses i samarbejde 
med industrien,“ siger projektleder Kim 
Branner.

 „The Reliablade project gives us a unique 
opportunity rarely seen in collaboration with 
industry,“ says project manager Kim Branner. 

FO
TO

: B
A

X
 L

IN
D

H
A

R
DT

OM RELIABLADE

Den danske del er støttet af Det Energitek-
nologiske Udviklings- og Demonstrations-
program (EUDP) med 48 mio., men derudover 
er der tale om et samarbejde mellem et dansk 
og et tysk projekt med et samlet budget på 
131 mio. kr. De danske partnere er DTU Vind-
energi, DTU Compute, Vestas Wind Systems 
A/S, LM Wind Power A/S, IBM Danmark ApS, 
FORCE Technology, Siemens Industry Soft-
ware NV, CEKO Sensors ApS, Dantec Dyna-
mics GmbH, Blade Test Center A/S (BLAEST), 
Zebicon A/S og Olsen Wings A/S.

Det tyske projekt finansieres af det tyske 
økonomi- og energiministerium (BMWi) med 
48 mio. kr.

Partnere i det tyske projekt er Fraun-
hofer IWES og Leibnitz University Hannover 
(ForWind).

 n Få mere at vide
Kim Branner, seniorforsker, kibr@dtu.dk,  
DTU Vindenergi

SCAN TO READ
FULL ARTICLES
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DTU  
SUNDHEDS-
TEKNOLOGI

Det nye institut 
for sundheds-
teknologi 
samler store 
dele af de DTU-
medarbejdere, 
som arbejder 
med sund-
hedsrelateret 
forskning eller 
undervisning. 
Ud af de 700 
forskere, der 
i dag arbejder 
med sund-
hedsteknologi, 
skifter 316 til 
det nye insti-
tut. Det samme 
gælder 48 
administrative 
medarbejdere 
og teknikere.

The health technology reshuffle 
HEALTH On 1 January 2019, the new DTU 
Health Technology department will come into 
existence as part of the University’s strategic 
focus on the healthcare sector. Five hundred 
and twenty employees will thus have a new 
organizational affiliation, researchers from ten 
departments and two centres will have new 
colleagues, heads of studies and research in-

frastructure will have a new departmental af-
filiation, the IT system will be adjusted, and 
new partnerships forged.

The new department brings together those 
DTU employees already working with health-
related research or teaching. 316 researchers 
and 48 administrative employees and techni-
cians will move to the new department. 

Five study programmes will be linked to the 
new department. A total of 115 courses will 
switch department, with DTU Health Tech-
nology expected to offer around 90 courses.

Five heads of studies will be moving to DTU 
Health Technology and one head of stud-
ies will move from DTU Nanotech to DTU 
Nanolab. All courses will retain their current 

content and course number until a new course 
base for 2019/2020 comes into force in Sep-
tember 2019. New course numbers and any 
content will be reviewed in March/April 2019 
as part of the normal change process. 140 PhD 
students will switch to DTU Health Technol-
ogy, with the new department expected to of-
fer eight PhD courses. 

Den sundhedsteknologiske rokade
SUNDHED 1. januar 2019 oprettes instituttet DTU Sundhedsteknologi som en del af DTU´s strategiske satsning på 
sundhedsområdet. 520 medarbejdere får ny organisatorisk tilknytning, forskere fra ti institutter og to centre får nye kolleger, 
studieledere og forskningsinfrastruktur skifter instituttilhørsforhold, it-systemet tilpasses, og nye samarbejder opstår.

Af Tom Nervil

Ph.d.-uddannelserne
140 ph.d.-studerende skifter til DTU 
Sundhedsteknologi, og det nye insti-
tut forventes at få otte ph.d-kurser.

Den kommende institutdirektør 
for DTU Sundhedsteknologi vælger 
sammen med sektionslederne, hvilket 
ph.d.-udvalg instituttet skal høre til, 
og derefter udskrives  ekstraordinært 
valg.

Instituttet vil kun komme til at til-
høre ét ph.d.-udvalg trods dets mange 
forskningsområder. Ph.d.-studerende 
følger deres vejleder til det nye in-
stitut. Ph.d.-beviset udstedes af det 
nye institut. Det vil dog være muligt 
at bede om at få det gamle institut på 
diplomet.

Økonomi
Etableringen af DTU 
Sundhedsteknologi er 
hverken en spareøvelse 
eller en økonomisk op-
rustning på området. Man 
taler i den forbindelse om 
en nulsums-løsning.

Som udgangspunkt 
følger økonomien med 
forskningsprojekterne og 
der, hvor projektlederen 
bliver placeret. Økonomi-
cheferne på de involve-
rede institutter har aftalt 
en foreløbig fordeling af 
driftsomkostningerne, 
og AUS har fordeling af 
ph.d.-stipendier og hjæl-
pelærerbudgetter.

Institutdirektørerne 
aftaler den endelige for-
deling med universitets-
direktør Claus Nielsen.

Bygninger/lokaler
Medarbejdere på DTU 
Sundhedsteknologi er 
indtil videre placeret i 12 
forskellige bygninger i 
tre forskellige kvadranter 
på Lyngby Campus. Kun 
ganske få medarbejdere 
flytter fysisk plads pr. 1. 
januar 2019. Størstede-
len af instituttets med-
arbejdere ventes at få ar-
bejdsplads i eksisterende 
bygninger i 3. kvadrant i 
løbet af 2019 og 2020.

Forsknings-
faciliteter
Til forsknings- og uddan-
nelsesformål benyttes en 
del udstyr. Da 520 perso-
ner fremover er ansat på 
et nyt institut, har man 
set på, om der er behov 
for, at det udstyr, disse 
personer benytter, også 
skal ændre tilhørsforhold. 

En større kortlægning 
viser, at en del udstyr 
fremover vil tilhøre et 
andet institut. Selvom 
et nyt institut overtager 
ansvaret for driften af 
udstyret, er der ikke i 
første omgang tale om, 
at udstyret bliver flyttet 
fysisk.

Bachelor- og 
kandidatuddannelser
Fem uddannelsesretninger tilknyt-
tes det nye institut. I alt 115 kurser 
flytter institut, og det forventes, at 
DTU Sundhedsteknologi får omkring 
90 kurser.

Fem studieledere rykker med til 
DTU Sundhedsteknologi, og en stu-
dieleder rykker fra DTU Nanotech til 
DTU Nanolab.

Alle kurser beholder deres nu-
værende indhold og kursusnummer, 
indtil ny kursusbase for 2019/2020 
træder i kraft i september 2019. Nye 
kursusnumre og -indhold drøftes i 
marts-april 2019 i den normale proces 
for ændringer.

Eksternt samarbejde
DTU Sundhedsteknologi får et tæt 
samarbejde med farma- og medtech-
virksomheder og de kliniske miljøer, 
bl.a. på hospitalerne. Eksempelvis 
er der i dag et tæt samarbejde med 
Rigshospitalet, hvor forskningsgrup-
pelederne fra de involverede institut-
ter samlet set angiver samarbejde 
med følgende specialer og centre: 
Audiologi, CAMES, Kardiologi, Cancer 
Immunterapi, Klinisk Genetik, Demens 
og hukommelsescenteret, Fertilitet, 
Enhed for Genomisk Medicin, Klinik 
for Vækst og Reproduktion, Func-
tional Imaging Unit, Klinik for Klinisk 
Fysiologi, Klinisk Mikrobiologi, Kompe-
tencecenter for affektive lidelser, Mul-
tiple Sclerosis center, Neurocenteret, 
Oftalmologi, Onkologi, Børneonkolo-
gisk Laboratorium og Radiologi.

Sundhedsvæsenets parter og de 
virksomheder, som leverer løsnin-
gerne til den enkelte patient, er en 
sektor, der eksporterer for mere end 
100 mia. kr. årligt.

DTU BIOENGINEERING

• 5 medarbejdere skifter til DTU Sundhedsteknologi
• Modtager 17 medarbejdere fra DTU Nanotech

DTU COMPUTE

• Ca. 20 medarbejdere skifter til DTU Sundhedsteknologi
• Modtager 2 medarbejdere fra DTU Nanotech
• Modtager 6 medarbejdere fra DTU Bioinformatik

DTU AQUA

• Modtager 1 medarbejder fra DTU Bioinformatik

DTU FOTONIK

• 7 medarbejdere skifter til DTU Sundhedsteknologi

DTU ELEKTRO

• 98 medarbejdere skifter til DTU Sundhedsteknologi 
Forskningsgrupperne arbejder blandt andet med høre-
apparater

DTU NANOTECH

Instituttet lukker
• 188 medarbejdere skifter til DTU Sundhedsteknologi 
• 22 medarbejdere skifter til DTU Nanolab
• 17 medarbejdere skifter til DTU BioEngineering
• 33 medarbejdere skifter til DTU Fysik
• 2 medarbejdere skifter til DTU Compute
•  5 medarbejdere skifter til DTU Kemi

DTU BIOINFORMATIK

Instituttet lukker
• 43 medarbejdere skifter til DTU Sundhedsteknologi
• 6 medarbejdere skifter til DTU Compute
• 1 forsker skifter til DTU Aqua

DTU NANOLAB (TIDLIGERE DTU DANCHIP/CEN)

• Modtager 22 ansatte fra DTU Nanotech
Får forskningsgrupper og mulighed for uddannelsesak-
tiviteter

DTU FYSIK

• Modtager 33 medarbejdere fra DTU Nanotech
Forskningsgrupperne arbejder primært med  
2D-materialer og bidrager til at give DTU Fysik en stær-
kere faglig profil på dette område

DTU KEMI

• Modtager 5 medarbejdere fra DTU Nanotech
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Emerging patterns in non-criminal publishing with limited transparency 
affecting approximately many fields of scientific discovery 
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Abstract One can easily be deceived to publish in one of the so-called predatory journals (PJs), also known as "sculptures". Here 

are some tips on what to pay attention to. At the end of October (e.g. in the 10th month of 2018, close to the 11th) it was 

found in Ingeniøren that over 100 (±) Danish researchers, including from DTU, has published in so-called predatory 

journals (e.g. journals of robbery, fake journals, “fuptidsskrifter” etc. etc.), which are paid to bring research articles 

without peer review. At DTU you keep a watchful eye on predatory journals - also called robbery or sculpture. In 

short, predatory journals of peasant captivating scientists. On the surface, they are similar to the Open Access journals 

(see fact box), but when a researcher submits an article, one of two things typically occurs: 
 

1. Introduction 
The first option is that the researcher pays the journal 
and they bring the article. No quotes are obtained because the magazine is rarely indexed in eg. Web Of 
Science. If others find that you've published in a robber magazine, it may go beyond your professional 
reputation. Another option is that the researcher discovers the error and instead sends the article to another journal. The person is now asked to pay a ransom before the article is released. In particular, the 

two publishers OMICS and WASET have been in the 
spotlight, and here DTU Library can see that over 20 
researchers currently employed at DTU have at one time published in these publishers' journals. 

2. Methods  
Kasper Bøgh Pedersen from DTU Library's copyright 
team has helped to investigate the extent of the problem at DTU. He tells you that it's even hard to find out if you're publishing in a robber magazine: "Predatory journals operate in a gray zone, and they conclude that both institutions and researchers have a 

need to publish frequently and much. Unfortunately, there are also some researchers who still can not be 

sure of how Open Access journals work, and this utilizes robbery journals. In addition, these publishers 
and journals contain more levels of known spammails 
from Nigeria in their inquiries.  
3. Detection of fakery 
Much will immediately look legitimate until the trap crashes. And that's too bad. Because there is nothing wrong with the research that has been described in its 

article. The problem is just that when there is no peer 
review or any kind of transparency, no one can be sure 
that it is true. And that lack of trust should a researcher - or a university - not live with. " DTU Library has therefore dedicated a page on the DTU Library website to tell you what to consider if you are 

considering publishing in a magazine that you do not know in advance. Kasper Bøgh Pedersen comes here 
with the five most common signs of whether you are in 
contact with a robbery journal: If any of these questions give rise to skepticism, then there is the opportunity to confirm or confirm their suspicions using the validation tools provided by DTU Library. Eg. Cabell's tool, which includes can see if a journal is 

white- or blacklisted.

Af Tore Vind Jensen

I slutningen af oktober kom det frem i Ingeniøren, at 
over 100 danske forskere, bl.a. fra DTU, har publice-
ret i såkaldte predatory journals, der tager sig betalt 
for at bringe forskningsartikler uden peer review. 
DTU holder et vågent øje med predatory journals 
– også kaldet røvertidsskrifter – der lever af at bon-
defange forskere. 

På overfladen ligner røvertidsskrifterne almin-
delige Open Access-tidsskrifter (se faktaboks), men 
når en forsker indsender en artikel, sker der typisk 
en af to ting: 

Første mulighed er, at forskeren betaler tidsskrif-
tet, og de bringer artiklen. Der opnås ingen citatio-
ner, fordi tidsskriftet sjældent er indekseret i f.eks. 
Web Of Science. Hvis andre opdager, at man har 
publiceret i et røvertidsskrift, kan det gå ud over ens 
faglige omdømme. En anden mulighed er, at forske-
ren opdager fejlen og i stedet vil sende artiklen til et 
andet tidsskrift. Vedkommende kan nu blive bedt 
om at betale løsepenge, førend artiklen gives fri.

Særligt de to udgivere OMICS og WASET har 
været i søgelyset, og her kan DTU Bibliotek se, at 
over 20 forskere, som i dag er ansat på DTU, på et 
tidspunkt har publiceret i disse forlags tidsskrifter. 

Informationskonsulent Kasper Bøgh Pedersen fra 
DTU Biblioteks ophavsretsgruppe har været med til 
at undersøge, hvor stort problemet er på DTU. Han 
fortæller, at det kan være endog meget svært at op-
dage, om man er ved at publicere i et røvertidsskrift:

„Predatory journals opererer i en gråzone, og de 
lukrerer på, at både institutioner og forskere har et 
behov for at udgive ofte og meget. Der er desværre 
også nogle forskere, som stadig kan være usikre på, 
hvordan Open Access journals fungerer, og dette 
udnytter røvertidsskrifterne. Meget vil umiddelbart 
se helt legitimt ud, lige indtil fælden klapper,“ siger 
Kasper Bøgh Pedersen.

„Og det er synd. For der behøver ikke være noget 
som helst galt med den forskning, man har beskrevet 
i sin artikel. Problemet er bare, at når der ikke er peer 
review eller nogen form for gennemsigtighed, så kan 
ingen være sikre på, at det forholder sig sådan. Og 
den mangel på tillid bør en forsker – eller et univer-
sitet – ikke leve med.“

Better modelling of 
complex winds · New 
understanding of intestinal 
bacteria · From pig bristles 
to high-protein fish feed

Predatory journals also a problem at DTU
CON At the end of October, it was revealed in the Danish 
weekly newspaper ‘Ingeniøren’ that more than 100 Dan-
ish researchers—among others researchers from DTU—
have published articles in so-called predatory journals 
that charge money to bring research articles without peer 
review. DTU keeps a watchful eye on predatory journals—
also known as fake scientific journals—whose livelihoods 
rely on conning researchers. 

At first glance, the predatory journals look like Open Ac-
cess scientific journals (see fact box), but when a researcher 
submits an article, typically one of two things happens: 
The first possibility is that the researcher pays the scien-
tific journal to publish the article. There are no citations 
because the journal is rarely indexed in Web Of Science, 
for example. If others discover that you have published in 
a predatory scientific journal, it may affect your reputation. 

n Aktuel ph.d.
Et udpluk af de nyeste ph.d.-afhandlinger på DTU

Redigeret af Tore Vind Jensen

Bedre modellering af komplekse vinde
Efterspørgslen efter bæredygtig energi stiger - og med den steder, 
hvor man kan stille sine vindmøller. Derfor bliver de i stigende grad 
placeret på steder, hvor vindens mønstre er komplekse – f.eks. ved 
bjerge, kyster eller skove. Det er en udfordring for de modeller, 
som bruges til at vurdere vindens bevægelser, da de lokale forhold 
varierer meget. 

Ved byen Perdigão i Portugal, hvor terrænet er bakket, påvirkes 
vinden af mange faktorer, og den kan lokalt blive meget stærk. Her 
har Bjarke Tobias Olsen fra DTU Vindenergi afprøvet en såkaldt 
model-chain-metode, som kan koble modellering af vejrfænome-
ner i en størrelse på over to kilometer, med fænomener på under 
en kilometer.

Metoden var i stand til at fange vindens bevægelser på stedet godt 
og gav store forbedringer i nøjagtigheden. Resultatet er opmuntren-
de i forholde til at danne grundlag for at modellere betingelserne i 
andre komplekse terræner.

Ny forståelse af tarmbakteriers rolle
Det mikrobielle samfund, som kolonise-
rer den nederste del af menneskets ma-
ve-tarmkanal (tarmmikrobiotaen) har 
stor betydning for helbredet. Man ved, at 
kosten, i særdeleshed kulhydrater og bio-
aktive plantestoffer, har en stærk indvirk-
ning. Men de bagvedliggende mekanismer 
er langt fra afklarede. 

Mia Christine Theilmann fra DTU Bio-
engineering er dog kommet et stykke af vejen og viser, at Lactoba-
cillus acidophilus, der er almindeligt forekommende i tyndtarmen 
(og i A38 red.) vokser exceptionelt godt på sukker-indholdende 
plantestoffer fra f.eks. frugt, nødder, vin og mørk chokolade. 

Efter at have udnyttet sukkeret, frigiver bakterien bioaktive me-
tabolitter til tarmsystemet, som har antioxidative, anti-inflamma-
toriske og kræftforebyggende egenskaber. Denne interaktion mel-
lem sukkerstoffer fra planter og tarmbakterier er ikke afdækket før.

Fra svinebørster til proteinrigt fiskefoder
Fjer, horn, uld, hår og børster er en naturlig kilde til proteinet ke-
ratin, som udgør den tredjemest almindelige kilde til fornyelig bio-
masse på jorden. Man bruger keratin som proteinkilde i dyrefoder, 
f.eks. som svinebørstemel, men omsætningen foregår ved en ag-
gressiv proces, som bevirker, at aminosyreindholdet i produktet 
ikke er tilstrækkeligt højt. 

Francesco Cristino Falco fra DTU Kemiteknik har udviklet en tek-
nik, hvor man ved hjælp af mikroorganismer og enzymer kan ned-
bryde f.eks. svinebørster til et proteinrigt mel, der stadig indeholder 

de essentielle aminosyrer i et omfang, der 
gør det egnet til fiskefoder. 

I afhandlingen vurderes det, at der kan 
udvindes over 60.000 ton proteiner om året 
fra denne vedvarende kilde – i 2014 blev 
der slagtet 250 millioner svin alene i EU. 
Udnyttelsen er bæredygtig i den forstand, 
at den sænker behovet for andre protein-
kilder og sikrer en bedre udnyttelse af slag-
teriaffald.

Røvertidsskrifter  
er også et 
problem på DTU
BONDEFANGERI Man kan let blive forledt til at publicere i et af de såkaldte 
predatory journals, også kaldet røvertidsskrifter. Her er nogle gode råd. 
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OOPEN ACCESS

Open Access-publikationer giver umiddelbar, online og 
gratis adgang til forskningsresultater uden restriktioner 
for slutbrugeren og uden at gå på kompromis med kva-
litet eller forfatterens anerkendelse. DTU understøtter 
Open Access, for at den viden, som skabes på universitet, 
overføres til samfundet i form af uhindret adgang til de 
videnskabelige resultater publiceret i artikler og bøger.

 n Få mere at vide
Kasper Bøgh Pedersen, Informationskonsulent, DTU Bibliotek, 
kasb@dtu.dk 

Find flere informationer på DTU Biblioteks hjemmeside på  
kortlink.dk/vu3b 

Send spørgsmål om predatory journals til ophavsret@dtu.dk.

DTU Bibliotek har derfor dedikeret en side på 
DTU Biblioteks hjemmeside til at fortælle om, hvad 
man skal være opmærksom på, hvis man overvejer 
at publicere i et tidskrift, man ikke kender i forvejen. 

Ifølge Kasper Bøgh Pedersen skal man holde øje 
med en række ting for at undgå at komme i kløerne 
på et røvertidsskrift:
• Er der peer review og redaktionelt tilsyn?
• Er det dyrt at publicere?
• Sender de mange uopfordrede mails?
• Prøver de at ligne anerkendte tidsskrifter i deres 

design?
• Kender dine kolleger tidsskriftet?

Hvis nogle af disse spørgsmål giver anledning til 
skepsis, så er der mulighed for at få af- eller bekræf-
tet sin mistanke ved hjælp af de valideringsværktøjer, 
som DTU Bibliotek stiller til rådighed. F.eks. værktø-
jet Cabell’s list, hvor man bl.a. kan se, om et tidsskrift 
er white- eller blacklisted.

SCAN TO READ
FULL ARTICLES

dtu.dk/1807
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Researchers send open letter to university 
management teams
CLIMATE POLICY In the Facebook group 
‘Forskernes Klimanetværk’ (Researchers 
Climate Network), members discuss cli-
mate challenges and specifically what can be 
done to solve them. Here, they came up with 
the idea of the open letter which was sent 
in mid-November to management teams at 

Danish universities. The letter was initiated 
by 12 researchers from different universities, 
At the time of writing it has been signed by 
701 researchers, 62 of whom are from DTU. 
The letter begins as follows: Let us show 
the way towards a more ambitious climate 
agenda.

Israeli Technion joins EuroTech
COLLABORATION The EuroTech Univer-
sity Alliance can once again add a new elite 
university to its member list—namely Israeli 
Technion.

„Technion is the leading university in Israel 
with a long and proud history in the techni-
cal sciences. Technion has a high competence 
level, a tradition of strong business collabora-

tion, and the university shares DTU’s vision of 
benefiting society. We look forward to work-
ing with them,“ says Rasmus Larsen, DTU’s 
Executive Vice President and Provost.

The Eurotech alliance was founded in 2011 
with the aim of solving societal challenges and 
supporting the EU’s vision of smart, sustain-
able, and inclusive growth.

Israelske Technion 
går med i EuroTech
SAMARBEJDE EuroTech-alliancen får et nyt medlem for 
anden gang i år – denne gang israelske Technion.

Forskere sender åbent brev til universitetsledelserne
KLIMAPOLITIK Mere end 700 forskere opfordrer universiteterne at gøre noget drastisk for at reducere deres CO2-udledning.

Af Jeppe Mølgaard Thomsen

Universitetsalliancen EuroTech kan igen 
skrive et nyt eliteuniversitet på medlems-
listen; israelske Technion har tilsluttet sig 
samarbejdet.

„Technion er det førende universitet i 
Israel med en lang og stærk historik in-
den for teknisk videnskab. Technion har 
et højt kompetenceniveau, tradition for et 
stærkt virksomhedssamarbejde, og så de-
ler universitetet DTU’s vision om at være 
til gavn for samfundet. Vi glæder os til 
at samarbejde med dem,“ siger prorektor 
Rasmus Larsen.

EuroTech-alliancen blev stiftet i 2011 
med det formål at løse udfordringer i 
samfundet og understøtte EU’s vision om 
smart, bæredygtig og inklusiv vækst. De 
oprindelige medlemmer bestod af dan-
ske DTU, tyske Technical University of 
 Munich (TUM), hollandske Eind hoven 
University of Technology (TU/e) og 
 senere schweiziske École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL).

Tidligere på året blev franske École 
Polytechnique (L’X) optaget i alliancen, 

og nu optager man så endnu et medlem, 
israelske Technion.

„Udvidelsen skaber muligheder for 
DTU’s forskere i forhold til at danne nye 
forskningskonsortier og få adgang til ny 
infrastruktur. Det giver også vores stude-
rende mulighed for at få adgang til endnu 
et teknisk eliteuniversitets uddannelses-
elementer, kurser og studieophold,“ siger 
Rasmus Larsen.

Men det er ikke kun DTU’s uddannel-
ses- og forskningsmiljø, som vil få gavn 
af samarbejdet.

„Vi har skabt et innovations-økosy-
stem omkring vores nu seks universite-
ter, som vil give DTU-spinouts og -start-
ups adgang til flere mentorer samt nye 
markeder og kapital i de andre økosy-
stemer. Israel har eksempelvis et meget 
stærkt innovationsmiljø og mange tech-
virksomheder, som er centreret omkring 
Technion,“ siger han.

Rektorerne for universiteterne i 
EuroTech har længe haft en ambition 
om at udvide alliancen med omkring to 
medlemmer, som kunne matche de fire 
oprindelige eliteuniversiteters niveau. 

Dem har man fundet nu, og derfor tror 
Rasmus Larsen også, at udvidelsen stop-
per her.

„Vi mener, at EuroTech skal være en 
lille kreds af tekniske universiteter fra den 
absolutte europæiske elite, da vi hellere 
vil fokusere på at samarbejde i dybden 

frem for at udvide for udvidelsens skyld. 
Så vi har ingen planer om at blive ved 
med at vokse,“ siger han. 

I Facebook-gruppen ’Forskernes Klima-
netværk’ diskuterer medlemmerne klima-
udfordringer, og hvad der konkret kan 
 gøres for at løse dem. Her opstod idéen 
til det åbne brev, der midt i november blev 
sendt til ledelserne på de danske universi-
teter. Brevet er initieret af 12 forskere fra 
forskellige universiteter, og det er i skri-
vende stund underskrevet af  709 forskere,  
62 af dem fra DTU. Brevet lyder således:

Lad os vise vejen mod en ambitiøs 
klimapolitik
8. oktober udgav FNs klimapanel, IPCC, 
sin seneste rapport. Det burde på nuvæ-
rende tidspunkt ikke være nødvendigt 
at fremhæve klima-truslens omfang og 
alvor, men denne rapport gjorde det om 
muligt endnu tydeligere, at temperatur-
stigningen bør begrænses til 1,5 grader, 
og at det vil kræve radikale politiske og 
sociale forandringer på verdensplan at 
nå det mål. Hvis ikke vi omgående går i 
gang med en verdensomspændende grøn 
omstilling, vil det få katastrofale konse-
kvenser.

Omend masser af forskere på de dan-
ske universiteter forsker i og bidrager til 
debatten om klimaforandringerne og 
mulige løsninger, er der ingen ambitiøs 
og tværgående klimapolitik på de danske 
universiteter. Med dette brev vil vi opfor-
dre universitetsledelsen til omgående at 
udvikle og implementere en række vidt-
gående tiltag for drastisk at reducere uni-
versiteternes CO2-udledning.

Universiteterne har et særligt tungt-
vejende ansvar i forhold til at implemen-
tere en ambitiøs klimapolitik, og det er 
der tre grunde til. 

For det første medvirker forskere i 
kraft af deres arbejde i særlig høj grad til 
udledningen af CO2, især i form af fly-
rejser til konferencer. Forskernes hverdag 
byder på en underskov af lavthængende 
frugter, hvis vi vil mindske vores klima-
aftryk.

For det andet er videnskabelig trovær-
dighed et centralt emne i kampen mod 
klima-skepsis. Forskere kan ikke forvente 
at blive tage seriøst i debatten, hvis ikke vi 
selv implementerer de tiltag vi foreslår. Vi 

er nødt til at feje for egen dør, hvis vi have 
andre til at lytte.

For det tredje har universiteterne 
optimale forudsætninger for at gå for-
rest i kampen mod CO2-udledninger 
og komme med nytænkende, tværfag-
lige og videnskabeligt funderede bud på 
gode løsninger. Hvis ikke de bud kommer 
fra universiteterne, hvorfra skulle de så 
komme?

Som alle andre store virksomheder 
bør universiteterne tage et socialt ansvar 
overfor sine ansatte og lokalområdet. 
Dertil har universiteterne som uddannel-
sesinstitutioner et enormt potentiale for 
at påvirke samfundsudviklingen og skabe 
positiv forandring: gennem den pædago-
giske kontakt til tusindvis af unge kan de 
præge kommende generationer og skabe 
ringe i vandet. Det er på tide, at universi-
teterne tager det ansvar alvorligt.

På denne baggrund efterspørger vi 
hos universitetsledelsen et svar på, hvilke 
mål universitetet har for at reducere CO2-
emissioner, samt hvilke konkrete indsat-
ser universitetet gennemfører for at nå 

disse mål, både med hensyn til tekniske, 
administrative og adfærdsmæssige tiltag?

Det er klart, at en ambitiøs og lang-
sigtet klimapolitik med klare, evidens-
baserede målsætninger for reduktionen 
af CO2-emissioner nødvendigvis må in-
deholde en bred vifte af vidtgående tiltag, 
herunder 
1. begrænsning af flyrejser og 

massiv støtte til klimavenlige 
transportformer på alle niveauer, 

2. reduktion af energiforbrug og 
investering i vedvarende energikilder, 

3. investering i teknologier, der 
muliggør fjerndeltagelse og 
præsentationer ved internationale 
konferencer, 

4. prioritering af bæredygtige tilbud i 
kantiner og til konferencemiddage, 

5. øget kildesortering. 
Vi ser med stort håb frem til universi-

tetsledelsens adressering af disse globale 
udfordringer.

Se brevet og universitetsdirektør Claus Nielsens 
svar på DTU Inside.
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„Israelske Technion har et højt kompetenceniveau og vil ligesom DTU være til gavn for 
samfundet,“ siger prorektor Rasmus Larsen.

 „The Israeli university Technion has a high level of competence and like DTU of great benefit to 
society,“ says Executive Vice President, Provost Rasmus Larsen.

 n Få mere at vide
Rasmus Larsen, prorektor, DTU-provost@dtu.dk

8 | FORSKNING / RESEARCH  |  NR. 7·2018



– et sikkert valg fra 298,-

Tilbuddet gælder alle der ikke har haft linseabonnement hos Thiele inden for de sidste 3 måneder 

og kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Tilbuddene forudsætter gyldigt studiekort.

Er dine øjne studieklar?
Få et gratis synstjek

DER ER MANGE GODE GRUNDE 

TIL AT VÆLGE THIELE
Har du eksempelvis brug for kontaktlinser får du frem til 31. dec. 2018:

3 MÅNEDERS RABAT PÅ ET 12 MÅNEDERS ABONNEMENT
– også på de prisbillige 1 dags linser til kr. 149,-

MULIGHED FOR EN “LINSE ERSTATNINGSBRILLE” TIL KR. 240,-

25% PÅ MARKEDETS STØRSTE UDVALG 
AF MÆRKEVARE SOLBRILLER, STEL OG BRILLEGLAS 

– OG THIELE SERVICE

Studie studieklar - 2018-08 - Annonce [250x355].indd   1 16/08/2018   10.10



Gå tur i DTU’s tunneller på 
din computer
I et samarbejde mellem DTU Campus 
Service og landmålerfirmaet Spot-
land er tunnellerne på DTU Lyngby 
Campus fotograferet og laserskannet 
med en meget høj nøjagtighed. Skan-
ningen er lavet for at skabe en præcis 
3D-model af tunnelsystemet til brug i 
fremtidige bygge- og anlægsprojekter. 
Et biprodukt af skanningen er, at man 
direkte fra sin computer eller mobil kan 
bevæge sig rundt i tunnelsystemet på 
samme måde, som man kender det fra 
Google Street View. 
Prøv det her kortlink.dk/vva4.

Miljølegetøj vinder Oi-X-
finale
Miljølegetøjet VoBu (Voice of Buil-
dings) vandt førstepladsen ved dette 
års Oi-X-finale, som handlede om at 
udvikle innovative løsninger på FN’s 
bæredygtighedsmål. VoBu er et legetøj, 
der skal motivere skoleelever til at tæn-
ke bæredygtighed ind i deres dagligdag 
og skabe et bedre indeklima. VoBu kan 
med sensorer måle CO2, temperatur, 
luftfugtighed og støjniveau i et klas-
seværelse. Man kan også tilslutte IoT-
devices, som overvåger skolens el-net, 
vandforbrug og affaldssortering. 

Ny inkubator på Risø 
Campus 
I novem ber åbnede DTU Link, en ny 
inkubator for virksomheder, DTU-
ansatte og studerende. Her kan små og 
mellemstore virksomheder i Region 
Sjælland leje kontorpladser og teste de-
res idéer i et prototypeværksted, hvor 
man kan arbejde i metal og træ. Endelig 
tilbydes virksomhederne via projektet 
Teknologisamarbejde i Region Sjælland 
300 timer med DTU-forskere til udvik-
lingsarbejde. 

Vil revolutionere 
mikrobølgeovnen
To ph.d.-studerende har udviklet en ny 
teknologi, der nu anvendes i produktet 
Milkymeter. Det er et termometer, der 
måler temperaturen i en sutteflaske, 
når den opvarmes i mikrobølgeovnen, 
så forældrene ved, præcis hvornår den 
er klar.

Take a computerized walk 
through DTU’s tunnels · 
Environmental toy WINS Oi-X 
final · New incubator at Risø 
Campus · DTU spin-out to 
revolutionize microwave oven

 95 
patentidéer er indberettet på 
DTU fra årsskiftet og frem til 
20. oktober 2018. I samme periode 
sidste år blev der indberettet 101 
patentidéer. 

n Kort nyt
Idéer og forretning

n News in brief Students behind award winning vegan cheese
CHEESE If you have ever used chickpeas 
to make houmous or the like, you probably 
drained off the water—most people do. 

In recent years, however, the vegan food 
community has become aware of this unnec-
essary food waste and the many qualities of 
chickpea water or ‘aquafabaens’ in the form 
of proteins and minerals—not to mention its 

qualities as a binding agent in cooking. It can 
be used in vegan cooking as a kind of egg sub-
stitute. 

Four international students on the Master 
of Science (MSc) programme in Food Tech-
nology have seized this idea and invented a 
vegan cheese. Or more precisely, they have 
invented a product enabling the consumer to 

make their own cheese at home. 
The product has therefore been given the 

name Cheese it Yourself, and has gained con-
siderable recognition in the form of a first 
prize at Green Challenge and subsequently a 
silver plaque and EUR 3,000 at the interna-
tional competition Ecotrophelia, which was 
held in Paris in October. 

Af Søren Ravnsborg

Hvis du på et tidspunkt har anvendt kik-
ærter derhjemme til hummus eller andet, 
har du formentlig hældt vandet fra og ud 
i vasken – det gør de fleste. 

De seneste år er man imidlertid i ve-
ganske madmiljøer blevet opmærksom 
både på det unødige madspild og på kik-
ærtevandets eller ’aquafabaens’ mange 
kvaliteter i form af proteiner og mineraler 
og evne som bindemiddel i madlavning. 
Det kan anvendes i vegansk madlavning 
som en slags erstatning for æg. 

På kandidatuddannelsen Food Tech-
nology har fire internationale studerende 
grebet og videreført den tanke og opfun-
det en vegansk ost. Eller mere præcist, 
de har opfundet et produkt, som sætter 
forbrugeren i stand til at lave sin egen ost 
hjemme hos sig selv. 

Produktet har de derfor givet navnet 
Cheese it Yourself, og de har høstet be-
tydelig anerkendelse i form af en første-
præmie ved Grøn Dyst og siden en sølv-
plakette og 3000 euro ved den internatio-
nale konkurrence Ecotrophelia, der blev 
afholdt i Paris i oktober. 

Teamets medlemmer, Panagiota Dima 
og Ioanna Anagostara fra Grækenland 
samt Carmen Masiá og Hernán Gómez 
fra Spanien, mødte hinanden i forbin-
delse med et kursus, der skulle lede frem 
til et produkt, som kunne præsenteres på 

Ecotrophelia. Vi mødte holdet i det nye 
Foodlab, hvor de har arbejdet med ud-
viklingen af produktet. 

„Vi undersøgte markedet og kunne se, 
at der blandt veganere var efterspørgsel 
på kvalitetsost som del af deres kost. Der 
findes en del veganske oste i forvejen. 
De er oftest smørbare og baseret på ko-
kosolie og vand. De har et lavt indhold af 
protein er og lav næringsværdi, og det er 
indlysende en ulempe, da veganere netop 
har brug for de proteiner, de ikke får fra 
kød. Dertil kommer, at de nuværende til-
bud af mange forbrugere vurderes til at 
have kunstig smag og ringe kvalitet. Der 
eksisterer altså et marked for et nyt unikt 
produkt,“ fortæller Carmen Masiá. 

Løsningen blev en blanding af plante-
baserede ingredienser, som teamet ekspe-
rimenterede med for at finde den opti-
male sammensætning. Ingredienserne er 
pakket i en pose, som forbrugeren køber, 
bringer med hjem og blander med vandet 
fra kikærterne. 

Det skal koge i cirka fem minutter 
og derefter køle af. Resultatet er en fast, 
skærbar ost, som forbrugeren selv kan 
tilføje sit foretrukne krydderi eller andre 
ingredienser som oliven eller nødder. 
Holdbarheden af den færdige ost er fire 
til fem dage. 

Teamets tilgang til både udviklings-
proces og produkt har været et helheds-
syn, forklarer Hernán Goméz. 

„Vi ønskede et produkt, der i så vid ud-
strækning som muligt er i overensstem-
melse med intentionerne i FN’s mål for 
bæredygtighed. Det vil med vores pro-
dukt primært sige et reduceret madspild, 
men ikke kun det. Eftersom der ikke er 
vand i produktet, har det også en lav 
vægt, hvilket igen har positiv betydning 
for transport og dermed klimaaftryk. Vi 
havde fire parametre, vi skulle leve op til: 
Miljø, madspild, ernæring og pris. Og vi 
er i mål med alle fire.“

Teamet er opsat på at fortsætte arbej-
det med at realisere og indfri markedspo-
tentialet i deres produkt de kommende 
måneder frem til sommeren 2019, hvor de 
afslutter kandidatuddannelsen på DTU.

Studerende opfinder en 
klimavenlig vegansk ost
CHEESE Et team af kandidatstuderende vinder priser for et innovativt produkt, der reducerer 
madspild og har minimalt klimaaftryk.
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Holdet bag de veganske oste er fra venstre Panagiota Dima, Carmen Masiá, Ioanna Anagostara og Hernán Gómez.
 The team behind the vegan cheese—from left Panagiota Dima, Carmen Masiá, Ioanna Anagostara, and Hernan Gómez.

De veganske oste skulle opfylde krav til 
miljø, madspild, ernæring og pris. De stu-
derende kom i mål med alle fire.

 The vegan cheese had to comply with environ-
mental, food waste, nutrition, and price require-
ments—the students’ cheese met all four. 
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n Over grænsen
Nyt fra DTU’s partnere

Redigeret af Søren Ravnsborg

Wastewater full of nutrients · Why do beer and 
cheese taste good? · Nightwatch monitors lives 
· Diamond charges drones in mid-air · Deeper 
understanding of acne

Spildevandet bobler af næring
Vand, der bruges i fiskeindustrien ved forarbejdning af sild, rejer og 
muslinger, indeholder værdifulde næringsstoffer, der kan anvendes 
i både fødevarer og fiskefoder. I dag skylles vandet ud som spilde-
vand, og eksempelvis bruges der anslået op mod 50.000 liter vand til 
et ton pillede rejer. Vandet er i realiteten tæt på at være en grydeklar 
fond. Siden 2015 har et projekt ved navn NoVAqua under ledelse af 
professor Ingrid Undeland fra Chalmers University of Technology i 
Sverige arbejdet på at skabe innovative måder at genbruge vandet 
på. Biomasse udledt fra rejevandet indeholdt 66 procent protein og 
25 procent omega 3-mættet fedt. Biomassen er brugt som foder til 
laks med lovende effekt. 

Nattevagten  
våger over liv
Et nyt højteknologisk arm-
bånd har potentialet til at 
redde tusindvis af epilepti-
keres liv. Armbåndet opfan-
ger 85 procent af alle alvor-
lige anfald, der rammer om 
natten, hvilket er en markant 
forbedring i forhold til eksisterende teknikker til natlig overvåg-
ning. Armbåndet genkender abnormt hurtige hjerteslag og kraftige 
bevægelser og reagerer ved at sende besked til plejepersonale. Det 
hollandske forskerteam fra blandt andre Eindhoven University of 
Technology har døbt armbåndet Nattevagten, og professor Johan 
Arends forventer, at antallet af pludselige dødsfald blandt epilepti-
kere kan nedbringes med op til to tredjedele. 

Hvorfor smager øl og ost godt?
Smagen af fermenterede fødevarer som ost, yoghurt, øl, mælk og 
soyasauce er for mange forbundet med stor velsmag. Men hvilke 
proteinfragmenter blandt over tusind, der er ansvarlige for den sær-
lige smag, ved man forbløffende lidt om. Det skyldes blandt andet, 
at de gængse analysemetoder er laboratorieintensive, tunge og dyre 
i timeforbrug. Et forskerhold ved TUM i München fandt frem til, at 
cirka 1.600 forskellige proteinfragmenter i et mælkeprodukt teore-
tisk set kunne være årsag til bitterhed. Med en ny metode lykkedes 
det at reducere antallet til 17. Målet er, at man med mere præcis 
viden om smagens oprindelse vil kunne producere endnu mere vel-
smagende fødevarer i fremtiden.

Dybere forståelse af akne
Culticacterium acnes er en naturlig bakterie, der kan udvikle sig 
til svær og plagsom akne. Forskere ved svenske KTH har opdaget 
nogle særlige enzymer i bakterien, som er i stand til at nedbryde 
N-glyzerin, der spiller en vigtig rolle i kroppens immunsystem. Man 
har stadig mangelfuld viden om, hvordan bakterien virker. Det er 
imidlertid forskernes håb og forventning, at de om få år vil have en 
klarere forståelse af årsagen til svær akne, og dermed vil de kunne 
sætte ind med metoder til at bekæmpe lidelsen. 

Diamant oplader droner i luften
Udvikling og design af droner bliver stadig mere raffineret, men bat-
teriernes rækkevidde begrænser brugen og vedbliver at være et sår-
bart punkt. Nu har LakeDiamond, en spinout-virksomhed til  EPFL 
i Schweiz, udviklet en diamant i et laboratorium, som er i stand 
til at oplade en drone ved at sende en laserstråle til celler placeret 

på dronens overflade. Opfin-
delsen sigter mod anvendelse 
på civile droner, og derfor er 
sikkerhed et prekært punkt. 
CEO Pascal Gallo siger, at 
det er lykkedes at udvikle 
en laser stråle med en bølge-
længde, der ikke er skadelig 
for menneskers hud eller øjne. 

n Cross borders
News from DTU partners 

New system offers pig rearing without antimicrobial 
agents
PATHOGENS Using a single analysis, a newly developed 
diagnostic system can detect the most relevant viruses, 
bacteria, and parasites for Danish pig production. There 
is both time and money to be saved and the system al-
lows for continuous monitoring of the state of health in 
pig herds—an otherwise costly and lengthy procedure. 
The diagnostic system called Fluidigm was developed by, 

among others, Nicole Bakkegård Goecke as part of a PhD 
project at DTU Vet. According to him, the system repre-
sents a breakthrough in the diagnosis of pathogenic micro-
organisms—viruses, bacteria, and parasites in pig produc-
tion. „On our traditional platform we can test a sample for 
a maximum of six different pathogens, but now we can test 
for 96 pathogens at a time,“ Nicole explains. 

Svin kan opdrættes uden 
antibiotika med nyt system
PATOGENER Et nyt diagnostisk system kan teste svinebesætninger for op 
til 96 sygdoms fremkaldende mikroorganismer på én gang. Til foråret er 
systemet klar til kvægbesætninger. 

Af Tom Nervil

Et nyudviklet diagnostisk system kan påvise de mest 
relevante vira, bakterier og parasitter for dansk svi-
neproduktion i én samlet analyse. Der er både tid 
og penge at spare, og så gør systemet det muligt at 
have en løbende overvågning af sundhedstilstanden 
i svinebesætninger, hvor det ellers ville være en be-
kostelig og langsommelig procedure. 

Det diagnostiske system hedder Fluidigm og er 
bl.a. udviklet af Nicole Bakke gård Goecke i et ph.d.-
projekt på DTU Veterinærinstituttet. Det repræ-
senterer ifølge forskeren selv et gennembrud i diag-
nostik af sygdomsfremkaldende mikro organismer: 
virus, bakterier og parasitter i svineproduktionen. 

„På vores traditionelle platform Rotor gene kan 
vi teste en prøve for maksimalt seks forskellige pa-
togener (mikroorganismer, som fremkalder sygdom, 
red.), men i Fluidigm-systemet kan vi nu teste prøver 
fra op til 96 grise for 96 forskellige patogener samti-
dig,“ forklarer Nicole Bakkegård Goecke. 

Udviklingsgruppen på Center for Diagnostik 
DTU under ledelse af udviklingschef Helene Larsen 
er godt i gang med at videreudvikle systemet til også 
at kunne kvantificere patogenerne i test materialet, 
sådan som det er muligt på den traditionelle plat-
form. 

Til forskel fra den traditionelle platform er Flui-
digm-teknologien baseret på en computerlignende 
mikrochip, hvor der trækkes nanovolumener af væ-
ske rundt i bittesmå reaktionskamre på forskellige 
chip med forskellig kapacitet. Antallet af prøver og 

analyser varierer, hvilket gør systemet fleksibelt alt 
efter, hvad det skal bruges til.

Fluidigm-systemet er allerede taget i brug i for-
skellige projekter på Center for Diagnostik DTU. 
Blandt andet til at type bestemme svineinfluenza-
virus, og til at overvåge sundheden, i udvalgte dan-
ske svinebesætninger. Til efteråret vil syste met være 
færdigudviklet til brug i en lignende overvågning i 
danske kvæg besætninger.

Center for Diagnostik DTU udbyder Fluidigm-
systemet som en diagnostisk service og til overvåg-
ning af sundhedstilstanden i svinebesætninger. For-
ventningen er, at en løbende overvågning af, hvilke 
sygdomsfremkaldende mikroorganismer der er hos 
dyrene, vil give dyrlæger og husdyrproducenter 
bedre muligheder for en målrettet forebyggelse af 
infektioner i danske svin og derved bidrage til øget 
dyrevelfærd, bedre produktionsøkonomi og et redu-
ceret antibiotikaforbrug.

Samme platform har gennem flere år været an-
vendt i en lang række forskningsprojekter til under-
søgelse af op- og nedregulering af gener og identi-
fikation af biomarkører hos mennesker og dyr med 
forskellige sygdomme og sygdomskomplekser. Sam-
men med DTU Bioengineering er der adgang til to 
fluidigm-platforme med en betydelig kapacitet, så 
der kan arbejdes med forskning og diagnostiske ana-
lyser samtidig. 

 n Få mere at vide
Helene Larsen, udviklingschef, Center for Diagnostik DTU,  
helela@vet.dtu.dk
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Fluidigm-systemet er allerede taget i brug til at overvåge sundheden i udvalgte danske svinebesætninger.
 The Fluidigm system is already being used to monitor the health of selected Danish pig herds.

SCAN TO READ
FULL ARTICLES
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Af Christina Tækker

DTU får et nyt center, der samler og 
syste matiserer universitetets efterud-
dannelsesaktiviteter. Dermed får DTU 
en stærkere profil på efteruddannelses-

området og et stort udstillingsvindue 
for universitetets teknologier og know-
how. 

Det nye center, Center for Life Long 
Learning (DTU Learn for Life), bliver 
DTU’s platform for alle former for del-
tids- og efteruddannelsesaktiviteter for 
kandidater og andre, der ønsker at vide-
reuddanne sig eller opdatere deres viden 
 senere i karrieren. 

Efteruddannelsestilbuddene kan bl.a. 
være med til at opkvalificere stærkstrøms-
ingeniører, som der er stor mangel på i 
Danmark, eller sundhedspersonale og 
dyrlæger, der har behov for nye kompe-
tencer inden for bl.a. big data, sundheds-
teknologiske løsninger og diagnostiske 
metoder. 

„Arbejdsmarkedet gennemgår en 
nærmest revolutionerende udvikling i 
disse år. Masser af arbejdspladser bliver 
automatiseret væk, mens der opstår nye 
jobtyper som følge af innovation. Det nye 
center er ambitiøst i både omfang og stør-
relse, og visionen med det er at opfylde 
samfundets krav til konstant efterud-
dannelse og livslang læring,“ siger Philip 

John Binning, der er dekan for kandidat- 
og ph.d.-uddannelserne. 

DTU Learn for Life etableres 1. fe-
bruar 2019 og samler DTU’s forskellige 
efteruddannelsesaktiviteter. Uddannel-
sesaktiviteterne bliver udbudt via en on-
line-portal og tæller de tilbud, der i øje-
blikket tilbydes af DTU Business, DTU’s 
Center for Videreuddannelse samt alle 
andre institutter på DTU. Der vil løbende 
komme nye efteruddannelsestilbud, der 
svarer til samfundets behov. Målet er at 
tilbyde specialiserede kurser inden for 
DTU’s spidskompetencer målrettet dan-
ske professionelle fra både den private og 
offentlige sektor. 

Centeret vil bestå af ca. 20 medarbej-
dere fra de berørte enheder. Derudover 
vil det trække på nøje udvalgte eksterne 
eksperter og videnskabelige medarbej-
dere fra institutterne til undervisning. 

Omorganiseringen påvirker ikke de 
konkrete kurser og forløb, som de stude-
rende er indskrevet på.

Ny bog om energi og 
indeklima
I samarbejde med Maskinmesterskolen 
og en række private firmaer og finansie-
ret af Elforsk har DTU Byg udgivet en 
digital lærebog, som kobler den nyeste 
viden om energi og indeklima. Bogen 
kan downloades gratis i sin helhed el-
ler som enkeltkapitler. Den er målrettet 
maskinmester- og ingeniørstuderende, 
men kan også bruges i forbindelse med 
f.eks. efteruddannelse. 
Læs mere på www.endrin-textbook.org.

Spirekassen støtter dine 
gode idéer
Går du med et innovativt projekt i ma-
ven? Mangler du støtte og vejledning 
til at realisere det? Så send en ansøg-
ning til Spirekassen, som er et legat, der 
støtter unge iværksættere. Boligfonden 
Kuben arbejder for at fremme godt 
håndværk og nytænkning inden for 
byggeriet og bakker op om projekter, 
der skaber bæredygtige løsninger i både 
økonomisk, miljømæssig og social for-
stand. Boligfonden Kuben støtter med 
25.000 kr. Læs mere på l.dtu.dk/fxhk

Dansk-israelsk studiefond 
Formålet med den dansk-israelske stu-
diefond Josef og Regine Nachemsohn 
er at yde stipendier til danske studeren-
de til studier ved et israelsk universitet 
eller en anden højere læreanstalt - og 
til israelske studerende til studier ved et 
dansk universitet eller en anden højere 
læreanstalt. Fonden er oprettet i med-
før af bestemmelser i antikvitetshandler 
David B. Nachemsohns testamente til 
minde om forældrene Josef og Regine 
Nachemsohn. Ansøgningsfrist er 31. 
december 2018.

Åbningstider i 
studievejledningen 
Studievejledningen har ændrede åb-
nings tider i december og januar. 
Få overblik på l.dtu.dk/t2ij.

Nye laboratorier på  
DTU Byg 
DTU åbner to nye laboratorier, der skal 
gå i dybden med teknisk geologi, geotek-
nik og udvikling af bæredygtige bygge-
materialer. Laboratorierne vil danne 
grundlag for analyser og forskning, der 
kan tage de udfordringer op, som klima-
forandringer og pres på jordens ressour-
cer stiller til byggeri og anlæg over hele 
verden. Med de nye laboratorier styrker 
DTU sin position som internationalt 
elite universitet.

New book on energy and 
indoor climate · Spirekassen 
scholarship supports your 
good ideas · Danish-Israeli 
study foundation · Student 
Counselling Office opening 
hours · New labs at DTU Civil 
Engineering 

n Kort nyt
Studier og navne

n News in brief  

 n Få mere at vide
Philip Binning, dekan, DTU-GraduateDean@dtu.dk
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Nyt center samler  
DTU’s efteruddannelser
LÆRING DTU Learn for Life bliver ’one-stop-shop’ for universitetets efteruddannelsesaktiviteter. 

Vinterakademi skal udbrede ny teknologi
SKRÆDDERSYET Nyt efteruddannelses koncept om virksomheders teknologiske udfordringer.

Af Christina Tækker

Hvordan leder man en virksomhed i en 
kompleks verden, og hvordan kan digi-
talisering forbedre sikkerhed, kvalitet og 
sporbarhed? Det er nogle af de spørgs-
mål, der bliver diskuteret på DTU Winter 
Academy, som er et nyt efteruddannelses-
koncept, der kombinerer teori med prak-
sis og netværk. 

Idéen er, at førende DTU-forskere og 
forretningsfolk fra erhvervslivet fortæl-
ler om den nyeste forskning inden for de-
res fagområder og præsenterer nye for-
retningsmodeller. Det sker gennem en 
lang række moduler, hvor direktører og 
beslutningstagere selv kommer nærmere 
på at løse deres problemstillinger. 

DTU Winter Academy finder sted i 
uge 5 i 2019, og de enkelte moduler va-
rer en eller to dage.

Håbet er, at deltagerne går fra efter-
uddannelsen med nye idéer til at tænke 
innovation og teknologi ind i deres for-
retningsplaner. Det skal være med til at 
skabe nye samarbejder mellem DTU og 
erhvervslivet. 

„Hvis vi skal skabe fornyelse i samfun-
det, må vi række ud til dem, der ikke er 
ingeniører, som f.eks. medarbejdere fra 
konsulenthuse eller fødevarebranchen. 
Det er i det krydsfelt, at vi får noget til at 
ske, befrugter hinandens synspunkter og 
skaber innovation,“ siger Jakob Holst, der 
er executive director på DTU Business. 

Skræddersyede forløb 
Idéen er at skabe et efteruddannelses-
koncept, hvor man inddrager forskere 
på tværs af DTU’s institutter. I alt syv 
institutter bidrager med oplæg. Oplæg-
gene er inddelt i fire overordnede temaer: 
Lederskab, bæredygtighed, innovation og 
teknologi. Inden for hvert tema vælger 
deltagerne en række moduler om bl.a. 
etik, sustainability, additive manufactu-
ring, bæredygtig energi, smart grid eller 
food tech. 

I praksis kombinerer deltagerne selv et 
forløb, der f.eks. kan bestå af moduler om 
kunstig intelligens, etik og business. På 
den måde sammensætter man et forløb, 
der fortæller om den overordnede trend 
og giver svar på, om virksomheden er 

klar til de nye teknologiske udfordringer, 
og hvordan man lægger en forretnings-
plan.

„Mange er usikre på, om de skal be-
skæftige sig med 3D-print, kunstig intel-
ligens eller bæredygtighed for at innovere 
og forny sig. Vores ambition er at give 
deltagerne mulighed for at eksperimen-
tere sig frem, så de selv kan finde svaret,“ 
siger Jakob Holst. 

„DTU Winter Academy udfylder et 
hul, som ikke bliver dækket i dag. Der 
findes masser af inspirationskonferencer 
og lange uddannelsesprogrammer, men 
der findes ikke en mellemting som vores 
efteruddannelseskoncept, hvor man både 
har et videnskabelig funderet grundlag og 
samtidig diskuterer deltagernes egne pro-
blemstillinger.“

 n Få mere at vide
Jakob Holst, executive director, DTU Business,  
jakho@business.dtu.dk 

Læs mere på winteracademy.dk

New centre brings together DTU’s 
continuing education
LEARNING DTU will have a new centre which gathers and systema-
tizes the University’s continuing education activities. The centre will 
boost DTU’s profile in the field of continuing education and show-
case the University’s technologies and know-how. DTU Learn for Life 
will therefore become DTU’s platform for all types of part-time and 
continuing education activities for graduates and others who want to 
improve their skills or upgrade their knowledge later in their careers. 

Winter Academy to promote new 
technology
TAILORMADE How do you lead a company in a complex world—
and how can digitization improve safety, quality, and traceability? 
These are some of the questions that will be discussed at DTU Winter 
Academy—a new training concept combining theory with practice 
and networks. The idea is that leading DTU researchers and business-
people talk about the latest research within their fields and presents 
new business models. 

„Det nye center skal opfylde samfundets 
krav til efteruddannelse og livslang læ-
ring,“ siger Philip Binning.

 „The new centre must meet society’s require-
ments for continuing education and lifelong 
learning,“ says Philip Binning.

12 | UDDANNELSE / EDUCATION  |  NR. 7·2018



Af Søren Ravnsborg

Hvis det har sin rigtighed, at al forskning 
udspringer af nysgerrighed og søgen efter 
svar, er Frederik Gade ingen undtagelse. 

Da han i gymnasietiden på Odense 
Tekniske Gymnasium blev undervist i 
cellers og proteiners funktion, sad han 
ofte tilbage med især ét ubesvaret spørgs-
mål. Hvorfor binder proteiner sig til hin-
anden i kroppen på de måder, som de 
gør? Spørgsmålet fik han ikke besvaret 
fyldestgørende, men måtte foreløbig lade 
sig nøje med en konstatering af, at sådan 
fungerer det nu engang. 

Hvad gør man så? Ja, hvis man er Fre-
derik Gade, sætter man sig for selv at ud-
forske området og finde de nødvendige 
svar. 

„Jeg har altid haft det bedst med at 
vide, hvordan ting fungerer, og hvorfor de 
gør det på en bestemt måde. Det skal give 
mening, der skal helst være en logik, der 
leder frem til et resultat og en konklusion. 
Og i det her projekt kunne jeg kombinere 

min interesse for matematik og compu-
tervidenskab med min interesse for bio-
videnskab og natur,“ fortæller han. 

Frederik Gade begyndte at studere, 
hvordan de fleste ting, der foregår i cel-
lerne, er forårsaget af proteiner, der age-
rer, interagerer og forbinder sig med 
hinanden, hvilket manifesterer sig i en 
funktion. Han fokuserede på den ud-
bredte sygdom familiær hyperkolostero-
læmi, der fører til ophobning af kolesterol 
i kroppen. 

Med hjælp fra avancerede compu-
tersimulationer kunne han undersøge 
muta tioner i det menneskelige genom og 
dermed forstå, hvordan mutationerne på-
virker proteinernes mekanismer. To muta-
tioner kan føre til samme sygdom, men de 
skal måske behandles forskelligt. Det kan 
man gøre med præcisionsmedicin. 

„I dag behandler man en sygdom som 
familiær hyperkolosterolæmi bredspek-
tret ligesom med antibiotika. Mit arbejde 
sigter mod at kunne målrette den medi-
cinske behandling, så man øger sandsyn-

ligheden for, at behandlingen virker med 
et positivt resultat. Med den viden kan 
industrien udvikle ny medicin med spe-
cifikke påvirkninger.“

Hans spirende forskning udmøntede 
sig i et studieretningsprojekt med titlen: 
Interaktom-kortlægningsanvendelser. I 
foråret høstede projektet hæder og aner-
kendelse, da han i Forum i København 
vandt hovedprisen som Årets Unge For-
sker samt førstepræmien i kategorien 
Life Science. Priserne, som uddeles af det 
natio nale center for læring i natur, tek-
nik og sundhed, Astra, udløste en samlet 
præmie på 25.000 kr. samt adgang til flere 
internationale konkurrencer. 

Den første var Europakommissio-
nens konkurrence i Dublin i september 
med deltagelse af unge forskertalenter 
fra Europa og en række lande fra andre 
verdensdele. 

„Jeg var der i fem dage, og det var en 
megafed oplevelse. Jeg fik nogle skarpe 
og kritiske spørgsmål om, hvorvidt jeg 
havde taget højde for det eller det punkt. 

Og så blev det klart for mig, at det er et 
stort emne, som andre har arbejdet med 
længe, så jeg kan nu udvide med metoder, 
der er afprøvede,“ siger han. 

Forude venter et seminar for unge for-
skere i Stockholm i december og endelig 
VM for unge forskere i Phoenix, Arizona 
til maj. Han regner med at skulle arbejde 
videre på projektet, raffinere det, uddybe 
nogle punkter og udvide datagrundla-
get. Samtidig skal det nye DTU-studie på 
Teknisk Biomedicin passes, og timingen 
er ikke helt optimal. 

„De to rejser finder sted midt i ek-
samensperioder, så jeg må nok indstille 
mig på at skulle gå til reeksamen. Men 
det må jeg tage med, for jeg vil meget 
nødig undvære oplevelsen og møderne 
med ligesindede med samme interesse og 
engagement i det her forskningsfelt, som 
jeg selv har.“

Årets unge forskerhåb vil 
udvikle målrettet medicin
NYSGERRIG Førsteårsstuderende Frederik Gade vandt titlen som ’Årets Unge Forsker’ for sin fordybelse i proteinernes 
ageren i kroppens celler. Forude venter VM i Arizona. 

 n Få mere at vide
Frederik Gade, frederik.gade@morudnet.dk
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Allerede i gymnasiet vandt Frederik Gade prisen som Årets Unge forsker. Nu studerer han videre på DTU.
 Frederik Gade won the award of Young Researcher of the Year while still in high school. He is now studying at DTU.

Young researcher of the year will develop precision medicine
CURIOSITY If it is true that all research is 
driven by curiosity and the quest for knowl-
edge, then Frederik Gade is no exception. 
While a student at Odense Technical College, 
he often sat back in his classes on the func-
tion of cells and proteins with one unanswered 
question in particular—namely, why do pro-
teins bind together in the body in the ways that 

they do?  The question was never answered to 
his satisfaction and so he simply had to settle 
for the answer ‘this is how it works’. So how do 
you deal with that? If you are Frederik Gade, 
you set yourself the task of exploring the area 
to find the necessary answers. „I’ve always 
been comfortable with knowing how things 
work and why they do so in a particular way. 

It must make sense and it should preferably 
have a logical explanation that leads to a result 
and a conclusion. And in this project I was 
able to combine my interest in mathematics 
and computer science with my interest in life 
sciences and nature,“ he says. Frederik Gade 
began studying how most activity within the 
cells is caused by proteins that act, interact, 

and connect with each other, resulting in a 
given function. He focused on the widespread 
disease familial hypercholesterolemia which 
results in the accumulation of cholesterol in 
the body. With the help of advanced computer 
simulations, he was able to investigate muta-
tions in the human genome and understand 
the effect of the mutations on the proteins.
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It’s great helping others find their chosen path
KNOWLEDGE  SHARING Amalie Nielsen 
is on the seventh semester of the BEng pro-
gramme in Architectural Engineering and is 
enthusiastic about the programme. So much 
so that she spends 50 hours a week on her 
studies, leaving little time to show potential 
new students around. Nevertheless, she pri-
oritizes the job of day guide—and about six 

times a year she eats lunch with a prospec-
tive student, taking him or her along to class, 
trying to answer all of their many questions. 

„Having moved around to different coun-
tries in the course of my life, I know what it’s 
like to feel vulnerable in a new place—and 
I like helping others find their chosen path.  
I love telling other people how much DTU 

means to me and helping others to find out 
if this is the place for them,“ she says.

„The only challenge lies in planning the 
visits—the students are sometimes very slow 
to get back to me and I have to schedule eve-
rything around my studies.“

People at DTU
SIMON BASTRUP, interviewed at Matema-
tiktorvet 15 minutes sitting an exam. 

„I read the Bible and the Koran in my spare 
time because I want to be a better person—
a better friend, boyfriend, son, and student. 
I’m not religious, but I think that the books 
contain some amazing stories that provide im-
portant wisdom.“
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Af Jeppe Mølgaard 

„Jeg læser Bibelen og Koranen i min fri-
tid, fordi jeg gerne vil være et bedre men-
neske; en bedre ven, kæreste, søn, stude-
rende. Jeg er ikke religiøs, men jeg synes, 
at bøgerne indeholder nogle fantastiske 
historier, som bringer vigtig livsvisdom 
videre. 

Jeg tror på, at menneskets succes og 
udvikling er afhængig af kommunika-
tion. Jeg synes, de gamle skrifter er et fa-
scinerende eksempel på, hvordan stærke 
budskaber kan overleve og gå igen efter 
tusindvis af år. I dag bruger vi data til at 
kommunikere vores budskaber, men der 
er altså noget fascinerende ved måden, 
som Bibelen og Koranen kommunike-
rer med historier. Jeg synes, det rammer 
dybere. 

Jeg bruger det vel som en slags rette-
snor for min egen udvikling – for at blive 
et bedre menneske. Det er også derfor, 
at jeg læser Vand- Bioressourcer og Mil-
jømanagement. Jeg ser muligheder for at 
bruge de kompetencer, jeg får på denne 
uddannelse, til at forbedre menneskes le-
vevilkår i fremtiden.“ 

Mennesker på DTU 
/ People at DTU

SIMON BASTRUP, mødt på 
Matematiktorvet et kvarter 
før, han skulle ind til en 
prøve.

„Man lærer også selv noget, når man skal svare på elevernes mange spørgsmål,“ siger Amalie Nielsen.
 „You also learn something when you have to answer the pupils’ many questions,“ says Amalie Nielsen.

Det er fedt at hjælpe andre 
med at finde deres vej
VIDENDELING DTU tilbyder unge mennesker, der skal vælge uddannelse, at følge en 
studerende for en dag – hvis der er dagguides nok på den ønskede uddannelse.  
Amalie kan stærkt anbefale tjansen.

Af Marianne Vang Ryde

Amalie Nielsen går på 7. semester af 
diplom ingeniøruddannelsen Bygnings-
design og er begejstret for studiet. Hun 
bruger faktisk 50 timer om ugen på 
det, så det er ikke, fordi der er meget 
tid til overs til at vise potentielle nye 
studerende rundt. Alligevel prioriterer 
hun at være dagguide, og omkring seks 
gange om året spiser hun frokost med 

en måske kommende studerende, har 
ham eller hende med til undervisning 
og prøver at svare på alle deres mange 
spørgsmål. 

„Jeg har selv flyttet rundt til forskel-
lige lande i løbet af mit liv, så jeg kender 
det med at være usikker på et nyt sted. 
Og jeg kan godt lide at hjælpe andre til 
at finde deres vej. Det er fedt at få lov til 
at fortælle, hvad DTU er for mig, og at 
hjælpe andre til at finde ud af, om det er 
noget for dem,“ siger hun.

„Den eneste udfordring kan være at 
planlægge besøgene – de unge er nogle 
gange meget sløve til at svare – og det 
skal jo også helst passe med studiear-
bejdet.“

Frokosten giver DTU i form af en 
spise billet til en sandwich, og besøget 
starter eller slutter i Studievejledningen. 
Derudover tager dagguiden den stude-

rende for en dag med til en forelæsning, 
grupperegning eller lignende og viser 
ham eller hende lidt rundt på campus. 
For hvert besøg får man to biografbil-
letter, som kan indløses i Nordisk Films 
biografer. 

„Biografbilletterne er da gode at 
have, men det er bestemt ikke derfor, jeg 
er dagguide. Det er hyggeligt at snakke 
med andre mennesker og finde ud af, 
hvad de er interesserede i. Jeg lærer også 
selv  noget ved at skulle svare på deres 
spørgsmål. Og det er sjovt at møde dem 
igen, hvis de starter på studiet – så har 
man fælles interesser“ siger Amalie.

BLIV DAGGUIDE

• Du går typisk på 2.-5. semester og har lyst 
til at vise dit studium frem to-tre gange 
hvert semester.

• Du bestemmer selv, hvornår du vil tage 
imod en studerende for en dag.

• Du kan læse mere og tilmelde dig på DTU 
Inside, kortlink.dk/vkg8.

 n Få mere at vide
Dagguidekoordinatorerne, Studievejledningen, 
guide@adm.dtu.dk
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Growing student focus on global goals
COMMITMENT Engineering students are in-
creasingly focused on the planet’s major chal-
lenges. Two students talk about how they have 
worked with the UN’s Sustainable Goals.

A survey among 620 DTU students carried 
out by Associate Professor Christian Thues-
en from DTU management shows that focus 
among engineers is shifting from developing 

new technologies and smart engineer solu-
tions to directly addressing the world’s chal-
lenges. While awareness of the UN’s Sustain-
able Development Goals is generally high and 
the goals form part of a number of courses 
on DTU’s study programmes, students are 
demanding that they are given even greater 
focus. 

„UN sustainable global goals are an interna-
tional triumph“ In October, Elisabeth Bergen-
dorff, who is studying Design and Innovation, 
participated in Next generation —Young Aca-
demics in DTU Skylab—which was part of the 
P4G Summit (Partnering for Green Growth 
and the Global Goals).  Here, among other 
things, students developed DTU solutions that 

addressed the UN’s Sustainable Development 
Goals.In connection with the course Sustain-
ability Challenges, Elisabeth Bergendorff ’s 
group worked on how a nutritious snack de-
veloped by DanChurchAid and Arla Food In-
gredients could gain a foothold in Ethiopia.

Studerendes fokus på 
verdensmålene vokser
ENGAGEMENT 
Ingeniørstuderende har 
i stigende grad fokus på 
klodens store udfordringer. 
To studerende fortæller, 
hvordan de har arbejdet 
med verdensmålene.

Af Tore Vind Jensen

En spørgeskemaundersøgelse blandt 
620 DTU-studerende udført af lek-
tor Christian Thuesen fra DTU Ma-
nagement viser, at fokus blandt inge-
niører er ved at skifte fra at udvikle 
nye teknologier og smarte inge-
niørløsninger til direkte at adressere 
verdens udfordringer. Kendskabet til 
FN’s verdensmål er generelt højt, og 
de indgår i en række kurser på DTU’s 
uddannelser, men studerende efter-
spørger alligevel, at de fylder mere. 

Elisabeth Bergendorff (tv.) læser Design og Innovation og del-
tog i oktober i Next Generation: Young Academics i DTU Skylab.

 Elisabeth Bergendorff (left) is studying Design and Innovation and in 
October participated in Next generation—Young Academics in DTU Skylab.

João Antonio Basso Rezende læser Arktisk Miljøteknologi. 
Han har samtlige verdensmål tatoveret på overarmen.

 João Antonio Basso Rezende is studying Arctic Environmental Engi-
neering. He has all 17 global goals tattooed on his upper arm.

 n Få mere at vide
verdensmaalene.dk

DE 17 VERDENSMÅL

• Afskaf fattigdom
• Stop sult
• Sundhed og trivsel
• Kvalitetsuddannelse
• Ligestilling mellem kønnene
• Rent vand og sanitet
• Bæredygtig energy
• Anstændige jobs og økonomisk vækst
• Industri, innovation og infrastruktur
• Mindre ulighed 
• Bæredygtige byer og lokalsamfund
• Ansvarligt forbrug og produktion
• Klimaindsats
• Livet I havet
• Livet på land
• Fred, retfærdighed og stærke 

institutioner

„Det er præcis det,  
jeg skal navigere efter“
João Antonio Basso Rezende læser Arktisk Miljøteknologi. 
Han er en af DTU’s verdensmålsambassadører (SDG student 
ambassador), som bl.a. har til opgave at udbrede kendskabet 
til FN’s verdensmål blandt studerende. Og så har han en ta-
tovering af samtlige verdensmål på sin overarm.

„Jeg havde længe tænkt, at jeg skulle have en tatovering 
relateret til uddannelse og arbejde. Men den skulle fortælle 
om noget, jeg var passioneret omkring,“ siger João Antonio 
Basso Rezende, der for tiden er ved at afslutte sit bachelor-
projekt om formidling af klimaforandringer.

„Jeg kom tilbage fra halvandet års uddannelse i Grønland, 
lige da verdensmålene blev vedtaget. Og jeg kan huske, at jeg 
tænkte: Verdensmålene, det er præcis det, jeg skal navigere 
efter. De passede perfekt til mig og det, jeg vil arbejde for.“

For et år siden startede João Antonio Basso Rezende 
som SDG student ambassador på DTU. Målet er at udbrede 
kendskabet og hjælpe med at få verdensmålene til at indgå 
i studenterprojekter. Men derudover, fortæller han, handler 
det også om at gøre verdensmålene til en så integreret del af 
studiet, at man også tænker dem ind i sit valg af job.

„Vi er 37 SDG ambassadors på tværs af universiteterne 
- især fra DTU og CBS. Mit indtryk er, at DTU er et af de 
universiteter, hvor kendskabet til FN’s verdensmål er størst; 
jeg har set en optælling, der viser et tal på 70 procent. Men 
det betyder jo også, at der er en del, som ikke har et særlig 
godt kendskab til dem. Det håber jeg på at være med til at 
ændre,“ siger han.

Det er nu ikke hele baggrunden for den tatovering, som 
fylder overarmen, fortæller han. Den er personlig:

„Jeg er meget passioneret omkring miljø og ulighed. Jeg 
valgte netop at studere Arktisk Miljøteknologi for at arbejde 
med miljø. Og så har jeg set massive problemer med ulighed 
og ligestilling i Brasilien, hvor jeg kommer fra. Da jeg kom 
til Danmark, så jeg, hvor godt det er, når uligheden er lav. 
Allerede der er 11 af de 17 verdensmål relevante,“ siger han.

„Det er klart, at tatoveringen fortæller andre mennesker, 
hvad jeg brænder for. Men den er især en påmindelse til mig 
selv om, hvor vigtigt det er, og at det er derfor, jeg står tidligt 
op hver morgen og tager til DTU.“

„Verdensmålene er en 
international sejr“
Elisabeth Bergendorff, som læser Design og Innovation, deltog 
i oktober i Next Generation: Young Academics i DTU Skylab, 
som var en del af P4G Summit (Partnering for Green Growth 
and the Global Goals). Her udviklede studerende bl.a. DTU-
løsninger, som adresserede FN’s verdensmål.

Elisabeth Bergendorffs gruppe arbejdede i forbindelse med 
kurset Sustainability Challenges med, hvordan en næringsrig 
snack,udviklet af Folkekirkens Nødhjælp og Arla Food Ingredi-
ents kunne vinde indpas i Etiopien. Gruppen tog udgangspunkt 
i FN’s verdensmål, og hvordan snackens indpakning kunne bi-
drage til at opfylde dem.

„De fleste i Etiopien er farmere, og mange er selvforsørgende, 
så de har svært ved at stå imod, når tørke og stærk monsunregn 
rammer. Derfor kan en snack, som har et højt næringsindhold 
og er billig, forbedre nogle af vilkårene,“ siger Elisabeth Ber-
gendorff og fortsætter:

„Det mest oplagte af verdensmålene var selvfølgelig ’Stop 
sult’. Men en række af de andre mål kunne også spille en rolle 
omkring produktet. Vi fandt ud af, at man i Etiopien har en 
udbredt delekultur. Samtidig er der mange etniciteter og 90 for-
skellige sprog, og der er stor ulighed og store affaldsproblemer.“

Gruppen skabte en løsning, der adresserede syv af de 17 ver-
densmål. Det gjorde de bl.a. ved at se på, hvilke lokale råvarer, 
der kunne indgå, hvordan man kunne bruge indpakningen til 
små opgaver og spil, oplyse om prævention og ernæring eller lave 
byttekort med rollemodeller – og endelig hvordan man kunne 
håndtere affaldet. Det har givet gruppen et konkret billede af, 
hvad verdensmålene kan, fortæller Elisabeth Bergendorff:

„Vi tog udgangspunkt i dem, som var mest relevante for Etio-
pien, og de virkede så som en kreativ begrænsning, der formede 
vores idéer og tanker. Jeg er blevet mere bevidst om, at verdens-
målene faktisk er en kæmpe international sejr. Alle forstår, hvad de 
handler om, og kan stå inde for dem. Men netop derfor er det også 
meget vigtigt at få dem koblet til noget konkret, så man kan se, 
hvordan de kan spille en rolle i de projekter, man arbejder med.“

„Alle lande har deres egen klimapolitik, og der er mange 
initiativer, NGO’er og projekter. Men verdensmålene kan bruges 
som en fællesnævner, som alle kan snakke med om på tværs af 
alder, nationaliteter og sprog.“
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Internship was my best summer 
WANDERLUST The student organization 
IASTE organizes internships abroad for tech-
nology and natural sciences students. Amalie 
Vang Høst is studying Chemical and Bio En-
gineering and was in the Czech Republic in 
summer 2018.

„H.C. Andersen said: „to travel is to live“—
something I didn’t truly understand until I 

found myself sitting on the edge of a fountain 
in Vienna last summer surrounded by my 
new friends from Ecuador, Spain, Sweden, the 
United States, you name it. A friend suggest-
ed that I apply for an internship through the 
non-profit organization IAESTE, and before I 
knew it found myself attending an informa-
tion meeting. 

Praktikophold blev  
min bedste sommer 
UDLÆNGSEL Studenterorganisationen IASTE 
arrangerer praktikophold i udlandet for teknologi- og 
naturvidenskabsstuderende. Amalie Vang Høst læser kemi- 
og bioteknik og var i Tjekkiet i sommeren 2018.

Af Amalie Vang Høst

H.C. Andersen sagde: „At rejse er at leve“, 
hvilket jeg egentlig ikke havde forstået, 
indtil jeg i sommers sad på kanten af et 
springvand i Wien omringet af mine nye 
venner fra Ecuador, Spanien, Sverige, 
USA, you name it.

I februar sad jeg til en grupperegning og 
snakkede med mine venner om vores stu-
dieplaner, og om hvordan jeg lige pludse-
lig havde tre måneders sommer ferie. Min 
ven foreslog, at jeg skulle søge et praktik-
ophold gennem nonprofit- organisationen 
IAESTE, og pludselig fandt jeg mig selv til 
et infomøde. 

Senere samme dag sad jeg foran min 
computer og skrev en ansøgning. Det var 
egentlig først, da jeg sad i flyveren i star-
ten af juni og var på vej til otte ugers prak-
tikophold i Brno i Tjekkiet, at det rigtig 
gik op for mig. På dette tidspunkt havde 
jeg ingen idé om, at jeg ville få mit livs 
sommer, og hvor spontan jeg egentlig er 
villig til at være.

I Brno foregik min praktik på univer-
sitetets kemiske fakultet. Her deltog jeg i 
et forskningsprojekt, hvor jeg forberedte 
prøver og foretog en række målinger på 
dem. Det gav mig også indblik i, hvor 
forskellige laboratorievaner kan være fra 
land til land.

Selvom arbejdet var den primære 
grund til, at jeg tog afsted, er det slet 
ikke det, der fylder mest, når jeg tænker 

tilbage. Jeg drømmer mig tilbage til ba-
deferie i Split og Varna, til storbyferie i 
Prag, Wien og Budapest og til at feste nat-
ten lang på klubber i Bratislava og Sofia.  
IAESTE holdt nemlig weekendarrange-
menter i det meste af Europa, som jeg 
rejste rundt til på interrail. 

Jeg mødte et utal af sjove og interes-
sante mennesker og fik åbnet øjnene for 
nye kulturer og menneskesyn; i Europa 
er en ny kultur kun en times togtur væk. 
Og jeg er sikker på, at mine nye venska-
ber vil holde.

Praktikopholdet var lønnet, hvilket 
dækkede huslejen i Brno. Derhjemme 
havde jeg lejet mit kollegieværelse ud 
igennem IAESTE, så jeg havde et øko-
nomisk overskud til at rejse rundt til  
IAESTE-weekenderne hele sommeren, 
efter at praktikopholdet var afsluttet.

Det var uden sammenligning den 
bedste sommer nogensinde, og jeg ved 
allerede nu, at jeg vil søge et nyt praktik-
ophold til næste sommer. IAESTE er en 
fantastisk organisation, der giver stude-
rende en masse muligheder og uforglem-
melige oplevelser. Derfor er jeg nu selv 
blevet medlem, så jeg også kan hjælpe 
andre studerende med at komme af sted.

Amalie og hendes nye venner ved Schönbrunn-slottets springvand i Wien.
 Amalie with her new friends at Schönbrunn Castle fountain in Vienna. 

 n Få mere at vide
Amalie Vang Høst, studerende på  
Kemi- og bioteknik, s154222@student.dtu.dk.  
Web: iaeste.dk. Facebook: IAESTE Denmark.  
Instagram: IAESTE_Copenhagen

More action 
against climate change
MOVEMENT More and more students are calling for action from their 
universities in relation to climate change. So, too, at DTU, where new stu-
dent initiatives are seeing the light of day. Examples of this are the newly 
established group SDG Ambassadors and the growing number of DTU 
students in The Green Student Movement, in which I am active. 

Two of the areas DTU students are particularly interested in are where 
research funding is coming from—and the areas being researched.

Min mening / My opinion

Mere handling mod
klimaforandringer
BEVÆGELSE Klima og etik er emner, der optager 
de studerende meget.

Af Anjila Clara Wegge Hjalsted, læser kandidat i Miljøteknologi på 3. semester.

Flere og flere studerende efterspørger handling fra deres uni-
versiteter i forhold til klimaforandringerne. Dette er også til-
fældet på DTU, hvor nye initiativer blandt studerende spirer 
frem. Både den nyopstartede gruppe SDG Ambassadors og 
det voksende antal af DTU-studerende i Den Grønne Stu-
denterbevægelse, som jeg er aktiv i, er eksempler på dette. 

To af de forhold, som studerende på DTU interesserer sig 
for, er, hvor pengene til forskningen kommer fra, 
og hvad der bliver forsket i. Det er almindeligt 
kendt, at DTU står stærkt i udviklingen af bære-
dygtige teknologier inden for alt fra vindenergi 
til fødevarer. Samtidig forskes der eksempelvis i 
udvinding af olie fra undergrunden, ikke mindst 
på Center for Olie og Gas, til trods for at afbræn-
ding af olie og gas bidrager til klimaforandringer. 

Imidlertid meddelte rektor Anders Bjarklev i 
april i år, at FN’s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling skal danne grundlag for DTU’s forsk-
ning og uddannelse. Dette er selvfølgelig glæ-
deligt, og vi er ivrige efter at høre rektors bud 
på, hvad tilslutningen til verdensmålene konkret 
kommer til at betyde for DTU. Deriblandt hvad 
det kommer til at betyde for DTU’s forskning i 
udvinding af fossile brændsler i Nordsøen. 

Et andet emne, der optager flere og flere stu-
derende, er universiteternes investeringer i aktier 
og obligationer. Her kunne man forestille sig, at 
universiteterne på lige fod med pensionskasserne 

frasolgte investeringer i eksempelvis virksomheder, der ba-
serer deres omsætning på kul, våbenproduktion, børnear-
bejde osv. 

Faktisk vedtog KU i 2016 en etisk investeringsprofil på 
baggrund af en underskriftsindsamling fra en række fastan-
satte. Vi mener, at det ville være interessant, om DTU havde 
planer om at gøre det samme. Vi glæder os til at følge DTU 
og de øvrige universiteter i disse spørgsmål. 

Den Grønne Studenterbevægelse afholder debatarrange-
menter om problemstillinger som netop disse, vi demonstre-
rer hver torsdag foran Christiansborg for at minde politi-
kerne om klimakrisen, og vi tilrettelægger klimaaktioner og 
-arrangementer rundt om i landet. Vores møder er åbne og 
finder sted hver anden mandag på Studenterhuset i Køben-
havn.

(Efter at denne avis var gået i trykken, holdt Den Grønne Stu-
denterbevægelse 27/11 et debatmøde om forskning og klima-
forandringer med deltagelse af bl.a. Anders Bjarklev, red.).
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  A  Dette er 
selvfølgelig 
glædeligt, og vi er 
ivrige efter at høre 
rektors bud på, 
hvad tilslutningen 
til verdensmålene 
konkret kommer til 
at betyde for DTU.
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Nyt sundhedssamarbejde 
i København
DTU er sammen med Region Sjæl-
land gået med i et eksisterende sam-
arbejde mellem Københavns Universi-
tet og  Region Hovedstaden under det 
nye navn Greater Copenhagen Health 
Science Partners (GCHSP). Samarbej-
det er orga niseret i en række tværgående 
forskningsgrupper (såkaldte CAG’er), 
hvor forskere og klinikere sammen ud-
vikler nye teknologier og behandlinger, 
som kan løse vigtige udfordringer i 
sundhedssektoren. Ansøgningsfrist for 
nye CAG-projekter er 27. februar 2019. 
Læs mere på chsp.dk.

Ny præsident for 
havundersøgelsesråd
Institutdirektør Fritz Köster, DTU 
Aqua, er valgt som præsident for Det 
Internationale Havundersøgelsesråd, 
ICES, for de næste tre år. ICES er en in-
ternational organisation, som rådgiver 
EU og andre myndigheder om fiskebe-
stande, bæredygtig udnyttelse, havøko-
logi og menneskelige miljøpåvirknin-
ger af Nordatlanten og tilgrænsende 
havområder. ICES har hovedkontor i 
København; der er 20 medlemslande, 
flere end 160 internationale ekspert-
grupper og et netværk af 4000 forskere. 

Nyt nationalt center for 
grøn omstilling
Et nyt forskningsmiljø kaldet Center 
Danmark spirer frem ved Gudsø mel-
lem Fredericia og Kolding. Her skal 
modeller og data fra integrerede og di-
gitaliserede energisystemer præsente-
res, testes og demonstreres med fokus 
på at levere løsninger til en acceleration 
af den grønne omstilling. Danske og 
udenlandske forskere og studerende fra 
hele landet skal løse de forskningsmæs-
sige udfordringer og skabe nye tekniske 
løsninger, forretningsmodeller og ram-
mebetingelser baseret på kunstig intel-
ligens og en digitalisering af energisy-
stemerne. DTU Compute med Henrik 
Madsen og Lasse Engbo Christiansen 
skal stå i spidsen for forskningen i Cen-
ter Danmark.

Nationalt fokus på 
biobaserede materialer
For Miljø- og Fødevareministeriet har 
professor Lisbeth M. Ottosen, DTU 
Byg, med input og viden fra eksperter 
på DTU Byg, DTU Miljø, DTU Meka-
nik og DTU Kemiteknik været tovhol-
der på en analyse og rapport om bio-
baserede materialer og nye værdikæder 
inden for bioplast, tekstiler og bygge-
materialer. Rapporten skal indgå i Det 
Nationale Bioøkonomipanels priorite-
ring af indsatsområder. 

New healthcare collaboration 
in Copenhagen · New president 
of the International Council 
for the Exploration of the Sea 
(ICES) · New national centre 
for green conversion · National 
focus on bio-based materials

n Kort nyt
Rådgivning og projekter

n News in brief  No alternative to purifying drinking water
PESTICIDES The number of water wells con-
taining excessive amounts of pesticides has ex-
ploded. According to professor Hans-Jørgen 
Albrechtsen, DTU environment, technology 
offers the solution to the problem.

How serious are the latest pesticide finds?
„It’s an unusual situation. We’ve never 

found so many unwanted substances in our 

drinking water supply within such a short pe-
riod. I think it’s a serious problem. The new 
evidence clearly shows that our groundwater 
is affected. At the same time, we don’t know 
how long and in what quantities these sub-
stances have been in our drinking water. In 
theory, some Danes can have been drinking 
water with pesticides far above the limit value 

for many years. We just don’t know.
Why are we seeing these substances now?
„Because we’ve begun looking for them in 

the drinking water. I was shocked to discover 
that the Danish authorities had access to in-
formation from Germany ten years ago sug-
gesting that one of the substances—dimethyl 
sulfoxide posed a potential problem.

Der er ingen vej uden om 
at rense drikkevandet
PESTICIDER Antallet af vandboringer med for store mængder pesticider eksploderer. Ifølge 
professor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø, er teknologi løsningen på problemet.

Af Lotte Krull

Hvor alvorlige er de nyeste pesticidfund?
„Det er en usædvanlig situation. Vi har 
aldrig før fundet så mange uønskede stof-
fer i vores drikkevandsforsyning inden 
for så kort en periode. Jeg synes, at det 
er alvorligt. De nye fund viser tydeligt, 
at vores grundvand er påvirket. Samtidig 
ved vi ikke, hvor længe og i hvor store 
mængder stofferne har optrådt i vores 
drikkevand. I teorien kan nogle danskere 
i mange år have drukket vand med pesti-
cidrester langt over grænseværdien. Men 
vi ved det ikke.“

Hvorfor dukker stofferne op nu?
„Fordi man er begyndt at undersøge 
drikkevandet for dem. Jeg er rystet 
over, at danske myndigheder allerede 
for ti år siden havde adgang til oplys-
ninger fra Tyskland om, at et af stof-
ferne, dimethylsulfamid (DMS), kunne 
udgøre et problem. Det er et nedbryd-
ningsprodukt af et nu forbudt pesticid, 
men det kan også stamme fra træma-
ling og imprægnering. Da vandforsy-
ningerne hører om det, opfylder de 
deres pligt ved at tage initiativ til at 
screene for stoffet. Men screeningen 
kunne have været startet tidligere, hvis 

myndighederne havde reageret på de 
første oplysninger.“ 

Er det farligt at drikke postevandet?
„Vi skal ikke gå rundt og være nervøse 
for vandet i hanerne. Generelt oplever 
jeg, at vandforsyningerne er omhyg-
gelige og opmærksomme på kvaliteten 
af det vand, der bliver sendt ud til for-
brugerne. Men det kan altid blive bedre. 
Mange steder kommer man f.eks. under 
grænseværdierne på de uønskede stoffer 
ved simpelthen at fortynde vandet med 
noget, der er renere. Jeg vil mene, at det 
er bedre at bruge teknologi til at fjerne 
problemstofferne og dermed helt undgå 
dem. Det er besynderligt, at vi behandler 
spildevandet bedre end drikkevandet. Vi 
vil gerne rense spildevandet for uheldige 
stoffer, inden vi udleder det i naturen, 
men drikkevandet fortynder vi.“

Er teknologierne klar?
„Nej, ikke til alle stofferne. Aktivt kul kan 
fjerne en del pesticidrester, men DMS har 
vist sig at være genstridigt, så der skal vi 
have udviklet en ny løsning. På DTU 
kigger vi på membranløsninger, og vi 
har også nogle gode resultater inden for 
mikrobiologisk rensning af vand. Meto-
derne skal dog stadig udvikles yderligere, 

før de kan tages i anvendelse. Vi bør i det 
hele taget udvikle et teknologisk bered-
skab, så vi har flere løsninger på hylderne 
fremover. Det tager op til 50-100 år for 
grundvandet at blive dannet, så der er en 
risiko for, at nye stoffer dukker op. Samti-
dig opstår der et stigende forbrugerønske 
om at afkalke vandet i egne, hvor vandet 
er særlig hårdt. Vi kan få løst flere proble-
mer på samme tid, hvis vi får sammen-
tænkt teknologierne. Ved at have flere 
barrierer vil vi også i højere grad sikre os 
imod eventuelle stoffer, som vi ikke har 
fundet endnu.“

Vil rensning ikke bare øge pesticid forbruget?
„Det er en tilbagevendende diskussion. 
Modstandere af rensning siger netop, at 
det kan blive brugt som argument for, 
at man bare kan sprøjte løs ude på mar-
kerne, fordi vi alligevel renser vandet bag-
efter. Men sagen er den, at vi allerede ren-
ser vandet for mange andre stoffer. Det er 
en illusion, at vi drikker vores grundvand 
urenset. 

I virkeligheden er tæt på 100 procent 
af alt det vand, vi får fra offentlige vand-
forsyninger, blevet behandlet på en eller 
anden måde. Desuden er det slet ikke 
min oplevelse, at der er nogen, som har 
et stærkt ønske om at forurene grund-
vandet. 

Landbruget vil selvfølgelig gerne lave 
penge, men langt de fleste landmænd, jeg 
kender, vil gerne gøre det rigtige, så det 
handler også om at hjælpe dem med det. 
Det kunne også være interessant at finde 
ud af, om selve anvendelsen af pesticider, 
hvor man sprøjter de rigtige mængder på 
de rigtige tidspunkter, overhovedet udgør 
et problem.“

Skal vi finde andre kilder end grundvand?
„Uanset om vi vælger at indvinde drikke-
vand fra overfladevand som søer eller at 
afsalte havvand, så kræver det, at vi renser 
vandet for at fjerne uønskede stoffer og 
tilsætter andre for at sikre en god smag. 
Vi kan sagtens blive ved med at bruge 
grundvand, men vi skal bare erkende, at 
det er nødvendigt at tage teknologiske 
løsninger i brug for at få det renset. Dog 
må vi ikke blive for optimistiske og tro, 
at teknologi kan redde alt. Vi skal stadig 
tænke i forebyggelse for at undgå, at for-
ureningen fortsætter. Og den nye tekno-
logi er heller ikke en god løsning, hvis 
den skaffer os værre problemer på hal-
sen eller koster os dyrt i energiforbrug.“

Aldrig er så mange uønskede stoffer blevet fundet i drikkevandet som nu, siger pro-
fessor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø.

 Never before have so many undesirable substances been found in the drinking water, says 
professor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Environment.
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 n Få mere at vide
Hans-Jørgen Albrechtsen, professor, DTU Miljø, 
hana@env.dtu.dk
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Design guide with room for growth 
UPDATE DTU’s logo has been streamlined 
with a new image style featuring the colours 
blue, green, and pink. These are some of the 
elements in an updated version of DTU’s cor-
porate visual identity which replaces the previ-
ous version from 2007. The new design is sim-
plified, has fewer rules, and more colours than 
the old—making it easy to use in practice. 

The aim is to provide more space to accom-
modate additional colours and image styles 
while at the same time making it very clear 
that it is the University (DTU), which is the 
sender. The new design provides a direction 
and framework for DTU’s corporate identity 
without being too rigid.

„We have updated DTU’s corporate visual 

identity, so it is in keeping with the increased 
communication in digital and social media, 
and to reflect DTU’s position and internation-
al brand. Among other things, this has been 
achieved using a new style of photography and 
artwork that contains the story that DTU is 
developing technology for people,“ says Com-
munication Manager Tine Kjær Hassager.  

The starting point in the design guide is that 
it is always DTU which is the sender—while 
the departments, centres, research groups, 
and offices represent specific statements in 
the communication. This means that DTU’s 
logo is placed first and at the top of all exter-
nal communication material. DTU’s logo now 
features a single colour—the DTU. red.

Af Christina Tækker 

DTU’s logo er strammet op, mens man 
kan boltre sig i en ny billedstil og farver 
som blå, grøn og pink. Det er nogle af ele-
menterne i en opdateret udgave af DTU’s 
corporate visuelle identitet, der afløser 
den tidligere version fra 2007. Det nye 
design er mere enkelt, har færre regler 
og flere farver end det gamle, hvilket gør 
det let at anvende i praksis. 

Formålet er at give mere plads til ud-
foldelse i farver og billedstil og samtidig 
være meget tydelig i, at det er universite-
tet DTU, som er afsender. Det nye design 
sætter en retning og ramme for DTU’s 
corporate identitet, uden at det bliver en 
spændetrøje.

„Vi har opdateret DTU’s corporate vi-
suelle identitet, så den er tidssvarende i 
forhold til den øgede kommunikation på 
digitale og sociale medier, og så den af-
spejler DTU’s position og internationale 
brand. Det sker bl.a. gennem en ny foto-
stil samt illustrationer, der rummer for-
tællingen om, at DTU udvikler teknologi 
for mennesker,“ siger kommunikations-
chef Tine Kjær Hassager.  

DTU’s logo står først
Udgangspunktet i designguiden er, at det 
altid er DTU, der er afsenderen, mens in-
stitutter, centre, forskergrupper og afde-
linger kvalificerer de konkrete udsagn i 

kommunikationen. Det betyder, at DTU’s 
logo står først og øverst på alt eksternt 
kommunikationsmateriale.

DTU’s nye, forenklede logo er én farve 
– den velkendte DTU-røde, men det be-
står stadig af akronymet DTU med tre 
stiliserede løver nedenunder. Den beskri-
vende og håndtegnede tekst, Danmarks 
Tekniske Universitet, som hidtil har væ-
ret en del af logoet, udfases.

Mens brugen af DTU-logoet på al 
ekstern kommunikation skærpes, sæt-
tes brugen af farver og billeder mere fri. 
F.eks. bliver det muligt at bruge DTU-lo-
goet i farverne fra den nye farvepalet på 
postere, præsentationer og i kampagner, 
ligesom håndtegnede illustrationer bliver 
en del af den nye visuelle identitet.

Alle designopdateringerne bliver im-
plementeret gradvist fra december 2018. 
Materialer, der er udformet efter de 
gamle designretningslinjer, bruges op, 
før der udvikles og bestilles nyt.

 n Få mere at vide 
Tine Kjær Hassager, kommunikationschef, AFR, 
tkh@adm.dtu.dk

Læs mere på DTU Inside: kortlink.dk/vt72

Designguide med plads til udfoldelse 
UPDATE Ny visuel identitet rummer fortællingen om, at DTU udvikler teknologi for mennesker.

DTU-logo kan optræde i alle farver fra den nye farvepalette på f.eks. postere, i præsentationer og i kampagner.
 The DTU logo can appear in any colour from the new colour palette on, for example, presentations and in campaigns.

DTU udvikler teknologi for mennesker. Dette overord-
nede formål vil vi gerne vise i vores billedstil. 

 DTU develops technology for people, and we want to communi-
cate this in our image style. 

Som noget nyt introduceres håndtegnede illustrationer, 
der kan vise det, som fotografier ikke kan. Illustrationer 
kan gøre DTU’s udtryk mere ekspressivt, mere kreativt 
og mere menneskeligt. 

 As something new, we are introducing hand-drawn illustrations 
that can show what photos cannot. Illustrations can help make DTU’s 
look more expressive, more creative, and more human. 

Vi vil bruge flere billeder, der trækker verden ind på 
DTU eller placerer DTU’s løsninger ude i verden.

 We want to use more pictures that draw the world to DTU or that 
place DTU’s solutions in the world.

Der skal sættes DTU-logo på alt kom-
munikationsmateriale. Institutters, 
centres, forskergruppers og afdelingers 
navne skrives helt ud og er med til at 
tydeliggøre, hvilken del af DTU, der kom-
munikerer.

 The DTU logo will appear on all communication 
material. The names of departments, centres, 
research groups, and departments are to be 
written in full. They make it clear which part of 
DTU is communicating.

DTU’s primære logo er DTU-rødt, når det 
bruges på brevpapir, visitkort og lign. 
DTU-logoet står i øverste venstre hjørne 
og består af akronymet og de tre løver.

 DTU’s primary logo is still DTU-red, when used 
on stationery, business cards, etc. The DTU logo 
appears in the upper left corner and consists of 
the acronym and the three lions.

Modtager navn
Modtager adresse
Modtager postnr. og by

Att. Navn Navnesen

Titel

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi ar-
chitecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut 
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laborio-
sam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.Quis autem vel eum iure reprehenderit 
qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem 
eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi ar-
chitecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut 
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 
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New faces December · Appointments · New professors · Prizes · 
Anniversaries · Hello to · Goodbye to 

n News in brief 

Udnævnelser
Professor Jens Kehlet Nørskov, DTU  Fysik, 
er udpeget til formand for Danmarks 
Grundforskningsfond per 1. januar 2019. 

Nye professorer
Jens Preben Morth, Protein Science,  
DTU Bioengineering 
Wolfgang Pantleon, Microstructure  
Evolution Modelling, DTU Mekanik 
Peter Westh, Next Level Enzymology, 
DTU Bioengineering 
Russell McKenna, Energy Systems Model-
ling, DTU Management Engineering 
Susanne Brix Pedersen, Host-Microbiota 
Interactions and Systems Immunology, 
DTU Bioengineering 
Ole Ravn, Intelligent Robotics, DTU Elektro 

Priser
Postdoc Gisele Alves dos Reis Benatto, 

DTU Fotonik, vandt en pris for sin po-
ster om droneinspektion, som hun 

viste på European  Photovoltaic 
Solar Energy Conference and Ex-
hibition i september. 

DTU-studerende på Design og 
Innovation Maria Ellyton og Sofie 

Bejder vandt Plastindustriens kon-
kurrence Project Plastic med deres idé til at 
optimere processerne på en nystartet plast-
genanvendelsesfabrik i Kenya. Læs mere på 
kortlink.dk/vthh

Studenterforeningen DanSTAR, der 
er i gang med at bygge en raket, modtog 
 ZULU Legatet 2018 på 50.000 kr. Pengene 
skal hjælpe gruppen med at komme til USA 
og deltage i raket-konkurrencen ’Spaceport 
America Cup’ i 2020/21.

De DTU-studerende Toke Faurby, Gleb 
Sodomentsev, Christian Emil Ege-Johansen, 
Frederik Ridderstrøm Petersen, Stanislav 
Ondruš og Mads Bjørn Wehlast Hansen fik 
et mikrolegat på 25.000 kr. fra Fonden for 
Entreprenørskab ved Danish Entrepre-
neurship Award 2018. Læs mere om deres 
virksomhed Tres Actio på side 24.

Et andet mikrolegat gik til Emil Døi Van 
Dijk Jensen og Christian Munch-Jakobsen, 
som arbejder med at udvikle plantebase-
rede proteinalternativer i Foodture Aps.

Jubilæer
René Forsberg, professor, DTU Space,  
40 år 15/11
Bettina Ingemann Nielsen, administrativ 
koordinator, Afd. for Økonomi og Regn-
skab, 25 år 1/12 
Peter Eskil Andersen, seniorforsker,  
DTU Fotonik, 25 år 1/12 
Jan B. Sørensen, projektleder,  
Afd. for IT Service, 40 år 1/12 
Allan Aasbjerg Nielsen, lektor,  
DTU Compute, 40 år 28/12 

Goddag
Efter otte år på universiteter i Barcelona og 
Genève har en Sapere Aude forskningsle-
derbevilling nu sat Jonatan Bohr Brask i 
stand til at vende hjem til Danmark. Bevil-
lingen giver ham tre et halvt år til at op-
bygge en forskningsgruppe inden for kvan-
tetermodynamik. Jonatan 
er ude efter at finde ud 
af, hvordan han kan 
udnytte kvantefæno-
mener til at lave gode 
temperaturmålinger 
på en meget lille skala, 
f.eks. inde i en celle eller i en 
kemisk reaktion. Og en anden del af projek-
tet går ud på at bygge små termiske maski-
ner, som kan omdanne varme til brugbar 
energi på kvanteskala.

Kvantefysikken handler netop om at be-
skrive naturen på en meget lille skala – at 
forstå, hvordan atomerne vekselvirker med 
hinanden eller med lys. Det er fundamental 
fysik, men der ligger også en masse praktisk 
potentiale i fænomenerne. Og Jonatan ser 
store muligheder i samarbejdet med flere 
forskningsgrupper på DTU, som arbejder 
eksperimentelt med kvantefysik.

„De havde ikke noget fuldtidsteoretiker 
her, så jeg kan udfylde den rolle at give teore-
tisk støtte til eksperimenterne, og de kan gi-
ve mig inspiration til nye teorier,“ siger han.

Hver gang Jonatan har udgivet en viden-
skabelig artikel, skriver han også et popu-
lærvidenskabeligt sammendrag, som han 
lægger på Facebook eller Google+. „Jeg 
synes, det er sjovt at prøve at forklare no-
get meget abstrakt på en måde, som ikke 
kræver en dyb matematisk viden at forstå. 
Man forstår det også bedre selv, når man 
kan forklare det til andre.“

Farvel 
Henrik Aanæs forlod for nogle måneder 
siden en stilling som lektor på DTU Com-
pute og blev ansat i firmaet 3Shape, som la-
ver skannere til brug i tandklinikker. Hen-
rik arbejder med at skabe 3D-modeller ud 
fra billeddata, og den viden kunne 3Shape 
bruge til deres skannere, som digitaliserer 
folks tandsæt, så tandbe-
handlingen kan blive 
både mere behagelig 
og effektiv. Firmaet 
er startet i 2000 af en 
DTU’er, som skrev ek-
samensprojekt samtidig 
med Henrik. Nu er det vok-
set til 1500 medarbejdere, og Henrik er ble-
vet en af dem. 

„Det var tid til at prøve noget nyt. Jeg 
er cirka halvvejs i mit arbejdsliv og syntes, 
jeg havde jeg prøvet det meste af det, der 
kunne prøves på DTU. Arbejdet er dog ikke 
så forskelligt fra det, jeg lavede på DTU, nu 
orienterer min forskning sig bare mest mod 
at lave nye produkter,“ siger han.

n Kort nyt
Navne og karriere

DTU must provide a secure and stimulating 
environment
LOOKING ahead The latest study environment 
survey showed that students generally thrive 
at DTU. That said, there is still room for im-
provement—particularly in relation to stress. 
The Study Environment Committee has care-
fully reviewed all the figures and comments, 
and on this basis prepared an action plan 

which is expected to be approved and made 
public in December.

DTU has recently adopted a new gender 
equality policy, followed up by guidelines on 
‘offensive behaviour detailing how we at DTU 
define offensive behaviour—e.g. sexual har-
assment, bullying, violence, and discrimina-
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Af Marianne Vang Ryde

Den seneste studiemiljøundersøgelse vi-
ste, at de studerende generelt trives godt 
på DTU; men der er stadig plads til for-
bedring, navnlig på området stress. Stu-
diemiljøudvalget har tygget alle tal og 
kommentarer grundigt igennem og på 
den baggrund udarbejdet en handlings-
plan, som forventes at blive godkendt og 
offentliggjort i løbet af december.

DTU har for nylig fået en ny ligestil-
lingspolitik, fulgt op af en ’retningslinje 
ved krænkende adfærd’, som uddyber, 
hvordan vi på DTU definerer krænkende 
adfærd – eksempelvis seksuel chikane, 
mobning, vold og diskrimination – og 
gør det klart, at DTU under ingen om-
stændigheder tolererer nogen af delene.

Nogle af disse emner var også med i 
forårets studiemiljøundersøgelse, men ved 
gennemgangen af de åbne kommentarer 
viste det sig, at der var stor forskel på, hvor-
dan de studerende forstod spørgsmålene. 

„Der var ikke mange, som kommen-
terede på vores definition af seksuel op-
mærksomhed. Til gengæld nævnte en 
del under dette punkt oplevelser, der 
hører ind under kønsrelateret bias, som 
vi faktisk ikke havde spurgt til. Nogle 
studerende skriver f.eks., at de er blevet 
behandlet anderledes – enten positivt el-
ler negativt – udelukkende på grund af 
deres køn,“ fortæller Adam Ørbæk Som-
mer, der er næstformand og socialpolitisk 
koordinator i PF.

Også mobning er et vanskeligt emne, 
som kan forstås på flere måder, og de 
mange kommentarer viste, at folk ikke har 
samme opfattelse af, hvad det er. Det er der-
for blevet diskuteret meget i studiemiljøud-
valget, og i den nye retningslinje ved kræn-
kende adfærd er der formuleret en defini-
tion, som også afspejles i handlingsplanen. 

Opfølgende undersøgelse
Overordnet måtte studiemiljøudvalget 
konstatere, at studiemiljøundersøgelsen 

ikke var klar nok omkring krænkende 
adfærd, og derfor står der i handlings-
planen, at der skal følges op med en ny 
undersøgelse om det. 

„Men den skal kunne besvares på 
maksimum 10 minutter, for vi ved godt, 
at man trætter med alt for mange under-
søgelser,“ siger Adam.

Der er dog allerede nu formuleret for-
skellige tiltag på området. Blandt andet 
lægger handlingsplanen op til, at alle, 
som på en eller anden måde kommer i 
kontakt med de studerende, i ansættel-
sesproceduren gøres bekendt med DTU’s 
politik og retningslinjer med hensyn til li-
gestilling og krænkende adfærd, ligesom 
de studerende i rusbogen og i forbindelse 
med studiestart skal have en gennemgang 
af, hvordan DTU forventer, at man opfø-
rer sig over for hinanden.

„Det skal bå de være sikkert  
og sjovt at v ære på DTU“
FREMAD Studiemiljøhandlingsplanen  
for 2019-2021 er på vej.

 n Få mere at vide
Adam Ørbæk Sommer, socialpolitisk koordinator i 
PF, social@pf.dk

Se handlingsplanen på kortlink.dk/vsgn

Se DTU’s ligestillingspolitik og retningslinjer for kræn-
kende adfærd på dtu.dk/Om-DTU/Profil/Ligestilling-
og-mangfoldighed
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Prestigious prize for 
atrium in Building 
202
PRIZE The beautiful Biosphere atrium 
in DTU’s new Building 202 has won the 
prestigious German architecture magazine   
DETAIL’s special prize inside.

Fornem  
arkitekturpris  
til atrium i  
bygning 202
BELØNNING Atrium i ny 
bygning på Lyngby Campus 
får prestigefyldt pris af tysk 
arkitekturmagasin.

Af Line Juul Greisen

Det smukke atrium Biosfæren i DTU’s 
nye bygning 202 har vundet det hæder-
kronede tyske arkitekturmagasin Details 
Special Prize Inside. Bygningen er tegnet 
af Christensen & Co Arkitekter og Rør-
bæk og Møller.

„Takket være den strenge og afba-
lancerede sammensætning af rummet 
imponerer atriummet ikke kun med sin 
sociale funktion, men også med sin spe-
cielle atmosfære,“ lyder det i juryens be-
grundelse.

Det 13 meter høje atrium er hjertet i 
den nye bygning, der huser universite-
tets forsknings- og undervisningsmiljø 
inden for life science og bioengineering 
på Lyngby Campus. Biosfæren er et ene-
stående rum: Væggene er beklædt med 
50.000 løbende meter egestave, og dags-
lyset strømmer ind gennem ovenlysvin-
duerne, hvilket gør det til et varmt og rart 
rum at opholde sig i. Svævende møde-
bokse skyder sig ud i atriummet, og store 
glasvinduer skaber en visuel forbindelse 
mellem mødebokse og atrium.

„Når vi bygger nyt på DTU, er det af-
gørende at skabe rum, hvor forskellige 
fagligheder og discipliner kan mødes på 
tværs, for det er i disse møder, mulig-
hederne for nytænkning og innovation 
opstår. I Biosfæren bidrager arkitekturen 
netop til, at studerende, forskere og med-
arbejdere kan se hinanden og mødes i et 
uformelt rum med højt til loftet,“ siger 
campusdirektør Jacob Steen Møller, DTU.

Biosfæren imponerer med sin sociale 
funktion og specielle atmosfære,“ siger 
juryen i sin begrundelse.

 According to the jury: „The Biosphere impresses 
with its social function and special atmosphere.

 n Få mere at vide 
Jacob Steen Møller, campusdirektør, jsm@dtu.dk
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Handlingsplanen skal sikre et sundt psykisk studiemiljø, understøttende  læringsmiljøer og et inkluderende campusliv.
 ‘The action plan is to ensure a healthy psychological study environment, supportive learning environments, and an inclusive campus life.’

„Det skal bå de være sikkert  
og sjovt at v ære på DTU“
FREMAD Studiemiljøhandlingsplanen  
for 2019-2021 er på vej.

„Ved at oplyse så mange som muligt 
om retningslinjerne, både studerende og 
ansatte, kan vi i fællesskab opbygge en 
kultur, hvor krænkende adfærd hverken 
eksisterer eller accepteres,“ siger PF’s 
formand Lars Holm. „Men vi må hel-
ler ikke blive bange for at sige noget til 
hinanden af frygt for, at det skal blive 
misforstået. Det er bare vigtigt, at alle 
kender politikken. Det skal både være 
sikkert og sjovt at studere og arbejde på 
DTU.“

Stress
Også studierelateret stress var et nyt 
punkt i årets studiemiljøundersøgelse, 
og svarene viste desværre, at hele 44 
procent af de studerende jævnligt ople-
ver stresssymptomer i forbindelse med 
deres studie. Her vurderer studiemiljø-
udvalget, at der mangler viden om, hvad 
der ligger til grund for besvarelserne, så 
også her skal der skal suppleres med en 
ekstra undersøgelse, før man kan be-
slutte den videre indsats. 

Indtil videre står det i handlingsplanen, 
at DTU to gange om året skal udbyde anti-
stresskurser både på dansk og engelsk, og 
at PF og DTU sammen skal lave en kam-
pagne, som sætter fokus på stress, og hvor-
dan det kan forebygges og behandles.

„Stress må ikke være et tabu – det kan 
ramme alle, og vi skal kunne tale åbent 
om det,“ siger Adam. 

Fysisk studiemiljø
DTU skal have et sundt psykisk studie-
miljø, står der som det første resultatmål 
i handlingsplanen. Men en anden vigtig 
del af studielivet er de fysiske rammer. 
Selv om der gennem de seneste år er 
arbejdet meget med dem, er der stadig 
mulighed for forbedring. 

I handlingsplanen er der således 
medtaget mål om, at der skal skabes 
endnu flere fordybelsesarbejdspladser, 
også udendørs; at S-huset og fredagsba-
rerne skal forbedres på både Lyngby og 
Ballerup Campus; at det skal være let-
tere at få overblik over DTU’s sports- og 

fritidsaktiviteter, og at flere kampagner 
skal gøre opmærksom på DTU’s sikker-
hedsprocedurer.

Studentervelfærd
Noget af det vigtigste for alle studerende 
er, at de kan få hjælp til alt det prakti-
ske omkring studierne, så Studievejled-
ningen er en helt central institution. I 
handlingsplanen lægges der også op til, 
at der skal være kortere vej til hjælp med 
de psykiske problemer, man kan opleve 
som studerende. Derfor skal det under-
søges, om DTU kan få Studenterrådgiv-
ningen tilbage på campus.

Til at arbejde kontinuerligt med at 
styrke den generelle studentervelfærd er 
det besluttet at etablere DTU Studenter-
velfærdsråd. Det skal bestå af repræsen-
tanter for de ansatte, direktionen, PF og 
eksperter udefra, der har viden f.eks. om 
handicaps. Rådet skal ikke løse konkrete 
problemer, men rådgive DTU’s ledelse 
og studiemiljøudvalg i arbejdet med at 
forbedre velfærden på DTU.

tion—making it clear that DTU observes a 
zero-tolerance policy with regard to all of 
the above.

Some of these topics were also included in 
this spring’s study environment survey, but in 
the review of the open comments it became 
clear that there was a big difference in how 
the students had understood the questions.

„There weren’t many people who com-
mented on our definition of sexual harass-

ment. On the other hand, under this category 
quite a few had experiences that fall under 
gender bias, which we hadn’t actually asked 
about. For example, some students wrote 
that they had been treated differently—ei-
ther positively or negatively—solely because 
of their gender,“ says Adam Ørbæk Sommer, 
Vice President and Socio-political Coordina-
tor in PF.

Bullying is another a difficult subject that 

can be understood in several ways—and the 
many comments indicated that people do not 
have the same perception of bullying. The 
subject has therefore been discussed at length 
in the Study Environment Committee, and 
the new offensive behaviour guidelines now 
include a definition which is also reflected in 
the action plan.
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„I’m really fond of puzzles—both scientific ones and those made of cardboard“ 
HENRI POTTER Doing puzzles was a family 
sport in Henri Jansen’s childhood home. Large 
puzzles with 10,000 pieces. Two- and three-
dimensional puzzles. And crossword puzzles 
where letters had to be organized. It was a 
fight to lay down the most puzzle pieces—es-
pecially the last piece, which Henri and his 
siblings would often embrace and hide from 

the others, to ensure the most important fin-
ishing touch. Sometimes, when bedtime was 
ordered, the children would even use a ham-
mer to make a piece fit before going to sleep.

Henri just really likes the concept of puz-
zles. 

„Puzzles have a well-defined solution, so 
it’s just a question of finding the right place 

for all the pieces. You almost feel like a magi-
cian when you’ve finished a difficult puzzle,“ 
he says. 

Many users of DTU’s clean room also view 
Henri as a magician who is always able to 
get the machines to work, and who does not 
mind resorting to unconventional means to 
get there.

„It doesn’t really feel like a job, because it 
will never become routine. I just really like it. 
If the machines, or their processes, are acting 
weird, it’s exciting to take a look at them and 
figure out what the problem is, or whether 
there might be several different problems. It’s 
like solving a complicated puzzle. Even though 
I realize that I will never be able to solve this 

Af Marianne Vang Ryde

I Henri Jansens hjem var det en familie-
sport at lægge puslespil af den helt store 
slags med 10.000 brikker og i både to og tre 
dimensioner. Man kæmpede om at lægge 
flest brikker; både Henri og hans søskende 
kunne finde på at bemægtige sig en og 
gemme den for at sikre sig muligheden for 
at afslutte spillet. Og lige før sengetid blev 
børnene nogle gange så ivrige, at de greb 
til en hammer for at få en brik til at passe.

Henri kan simpelthen godt lide pusle-
spil som koncept. 

„Puslespillet har en veldefineret løs-
ning, det gælder bare om at finde den rig-
tige plads til alle brikkerne. Man kan næ-
sten føle sig som en troldmand, når man 
har samlet et rigtig svært et,“ siger han. 

Mange brugere af DTU’s renrum op-
fatter også Henri som en troldmand, der 
altid kan få maskinerne til at fungere og 
gerne bruger utraditionelle midler for at 
nå målet.

„Det føles egentlig ikke som et arbejde, 
for det bliver aldrig rutine – jeg kan sim-
pelthen godt lide det. Hvis en maskine op-
fører sig underligt, er det spændende at gå 

en tur rundt om den og finde ud af, hvad 
der er problemet – eller om der måske er 
tale om flere forskellige problemer. Det er 
ligesom at lægge et kompliceret puslespil. 
Selv om man nok aldrig vil kunne løse 
den slags videnskabelige puslespil fuld-
stændigt, er det meget tilfredsstillende 
bare at få dele af dem til at fungere.

Nogle gange er der ikke tid til at løse 
problemet til bunds. Så sørger jeg for hur-
tigt at få tingene til at virke, for at bru-
geren kan komme videre. Men bagefter 
går jeg tilbage til maskinen for at finde ud 
af, hvad der virkelig skete. Jeg går dybere 

og dybere ned i problemet for at forstå, 
hvorfor det opstod, og forebygge nye for-
sinkelser,“ fortæller Henri.   

Nye græsgange
Henri Jansen er hollænder og uddannet 
på University of Twente, hvor han også 
indtil 2014 var ansat som lektor. Og det 
var han egentlig godt tilfreds med.

„Jeg var omgivet af forskere, som 
tænkte fleksibelt ligesom jeg selv gjorde, 
der var midler nok, og vi kunne gøre nær-
mest, hvad der passede os. Men midt i 
nullerne kom der færre penge i systemet 

„Jeg holder 
meget af 
puslespil  
– både de 
videnskabelige 
og dem af pap“ 

HENRI POTTER Henri Jansen er kendt som ’Troldmanden i renrummet’. Han er fabelagtig til at løse 
problemer med maskinerne hos DTU Danchip og bruger gerne utraditionelle metoder. 
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type of scientific puzzles entirely (and no one 
will ever be); it is exciting to solve once in a 
while parts of it.

Sometimes, there is not sufficient time to 
solve the puzzle and I’ll only quickly get things 
to work, so the cleanroom user or customer 
can move forward. But then I’ll go back to the 
machine afterwards to figure out what really 

happened. I’ll delve deeper and deeper into 
the problem to get a detailed understanding 
of why it happened and prevent future delays,“ 
says Henri.

Henri Jansen is Dutch and was educated at 
the University of Twente where he was also 
employed as an associate professor until 2014. 
And he was quite happy with that.

„I was surrounded by researchers with flex-
ible thinking similar to mine, we had ample 
funding, and we could do more or less what-
ever we liked. But in the mid-2000s, the mon-
ey flow dried up, which caused more friction. 
People started keeping their ideas to them-
selves, staff was reorganized or fired, and this 
negatively impacted the entire organization.“

Henri was also reorganized, and even 
though he still had sufficient funds for his re-
search, he started looking for new opportuni-
ties. He heard that DTU Danchip was looking 
for someone like him and decided to give it a 
try. From day one, he had a good feeling about 
the university and the people working there.

og dermed også mere friktion. Folk be-
gyndte at holde mere for sig selv, der blev 
reorganiseret og fyret, og det trak nega-
tive spor i hele organisationen.“

Henri blev også reorganiseret, og selv 
om han stadig havde midler nok til sin 
forskning, begyndte han alligevel at holde 
øjne og ører åbne for nye muligheder. Han 
hørte, at DTU Danchip ledte efter en per-
son som ham og besluttede at give det et 
forsøg. Men han havde fra første dag en 
god følelse med stedet og de folk, der arbej-
dede her, så gæsteprofessoratet blev hurtigt 
skiftet ud med en fast professorstilling.

„Folk siger, de er glade for det, jeg gør, 
og jeg er glad for at gøre det, så det er et 
godt match,“ siger han. 

Livets puslespil
Rent socialt var det dog langt fra noget 
let valg. Han måtte sige farvel til en god 
pensionsordning og forlade sit dejlige 
hus, som han har et usædvanlig tæt for-
hold til. Der er ikke den sten, han ikke 
har haft mellem hænderne på et eller 
andet tidspunkt. Vægge er 
blevet flyttet og flyttet til-
bage igen, og alt har han 
endevendt. Henris far var 
tømrer, så han har ikke fin-
gersnilden fra fremmede. 

Han har heller ikke 
kunnet få sig selv til at 
sælge huset, skønt det jo mildest talt ikke 
er praktisk at have mange midler bundet 
i fast ejendom i Holland, når man bor i 
Danmark, hvor husene er endnu dyrere.

Og så er der sproget… Man siger, at 
hollandsk og dansk ligner hinanden, men 
det gør det ikke nemmere. Henri er fyldt 
56 og har fornemmelsen af, at der ikke er 
plads i hans hjerne til at filtre den danske 
spaghetti fra hinanden, som han udtryk-
ker det. Så han føler sig ikke helt hjemme 
i Danmark endnu og synes ikke, han kan 
byde sin vietnamesiske kæreste og hen-
des børn at skulle herop og lære endnu 
et fremmedsprog, før han er helt sikker 
på, at han vil blive her. 

„It’s a social puzzle for me,“ siger han, 
og man fornemmer, at netop det puslespil 
er et af de vanskeligere, og et som måske 
heller ikke har nogen klar løsning. 

At veje månen
Henris kontor ligner ikke de fleste andre 
på DTU. Det er nærmest en lille daglig-
stue med sofa og gulvtæppe, men samti-
dig tydeligvis et arbejdsrum, for væggen 
er domineret af et whiteboard – i sort – 
fyldt med tal og ligninger i sirlig orden og 
med en måne tegnet ind i det ene hjørne. 
Bag den måne gemmer sig en historie om 
en ganske særlig videnskabelig rejse, som 
Henris nysgerrighed og grundighed har 
sendt ham ud på.

Egentlig beskæftiger han sig med at 
gravere nanosmå mønstre i wafere ved 
at fjerne materiale med en gasart. Han er 
meget optaget af ikke kun at gøre det så 
præcist, men også så billigt, miljøvenligt 
og simpelt som muligt. 

Når graveringen er gennemført, skal 
det tjekkes, om hullet har fået den rette 
dybde. Det sker normalt i en meget lang-
sommelig og dyr proces med mikroskop. 
Så Henri begyndte at lede efter en simp-
lere metode og fandt på, at han kunne 
veje sig frem til, hvor meget materiale, 
der var blevet fjernet. Men det medførte 
en ny udfordring, da han skulle sikre sig, 
at vejningen af disse bittesmå værdier var 
tilstrækkelig præcis. 

„En dag, hvor jeg var travlt optaget af 
vejearbejdet, fik jeg lyst til en kaffepause. 
Den trak lidt ud, og da jeg kom tilbage, 

måtte jeg rekalibrere. Og så gik det op for 
mig, at kalibreringswaferens vægt ikke var 
helt den samme som i første kalibrering. 
Den vejede simpelthen ikke det samme 
på alle tidspunkter. Men hvorfor dog det?

Spørgsmålet fangede min interesse så 
meget, at jeg måtte lade graveringen ligge 
lidt. Jeg fandt ud af, at trykket i rummet 
skiftede over dagen, og konkluderede, 
at vejret faktisk influerede på vejningen. 
Så byggede jeg et lille kammer, hvor jeg 

kunne holde både tryk og 
temperatur konstant. Det 
gjorde vejningen ti gange 
mere stabil, men der var 
stadig udsving i vægten. 
Og langsomt gik det op 
for mig, at resultatet var 
afhængigt af månens og 

solens stilling, fordi den hænger sammen 
med tyngdekraften. 

På en måde havde jeg altså vejet må-
nen og solen, og nu kunne jeg begynde 
at tage højde for deres placering, når jeg 
vejede, og dermed få et endnu mere præ-
cist resultat.“  

Pludselig stod Henri altså med en helt 
ny viden, som måske ville kunne sætte 
ham i stand til at udregne både sol, måne 
og alle planeternes stilling uden et tele-
skop. 

„Jeg blev helt euforisk, da jeg så, at 
månens og solens stilling passede fuld-
stændig med mine data fra det seneste 
år, og endnu mere, da det gik op for mig, 
at mine målinger også havde registreret 
jordskælv i Mexico og andre steder på 
Jorden. Så jeg tænker på, om jeg måske 
kunne lave et måleapparat, som måler 
himmellegemerne lige så nøjagtigt som 
NASA’s dyre instrumenter og så sælge 
idéen til dem. Det kunne være sjovt, men 
det ville nok kræve, at jeg viede resten af 
mit liv til det, og det tror jeg alligevel ikke, 
jeg vil,“ ler han.

Professor i renrummet
„Henri taler med alle – studerende, kun-
der og kolleger – og mange kommer kun 
for at tale med ham. Han deler gladeligt 
ud af sin ekspertise til høj og lav. Han er 
en stjerne i renrummet, og han kerer sig 
om sine studerende – they feel blessed to 
have him. Han er skør på den fede måde, 
og han arbejder altid. Men nogle gange 
får han for mange gode idéer og skal lige 
holdes lidt nede på jorden.“

Sådan beskriver Henris to ph.d.-
studerende, Bingdong Chang og Vy Thi 
Hoang Nguyen deres vejleder.

Han ved også godt selv, at han ikke er 
en helt normal professor. 

„Jeg går rundt nede ved maskinerne 
en stor del af dagen og sidder ikke bare 
ved skrivebordet og udstikker ordrer. Og 
jeg sørger for at have en kalender, der 
ikke er fyldt med møder. I am talking a 
lot, but I am not a talker,“ forsikrer han. 

„Jeg hader at gentage mig selv. Man 
kan tale i timevis om løsningen på et 
problem, men jeg kan også bare gå ned 
i renrummet og lave eksperimentet. Skal 

vi tænke over løsningen eller bare skaffe 
den? Det er også vigtigt for mig at være 
sikker på, at det, jeg beder teknikere eller 
studerende om at gøre, faktisk er muligt, 
og om de har forstået opgaven. Man skal 
tjekke, tjekke og tjekke igen. Er der så al-
ligevel problemer, er jeg altid i nærheden 
– jeg opholder mig nok mere i renrum-
met end teknikerne og de studerende.“ 

Henri er kommet til DTU med 25 
års erfaring i fabrikation af mikro- og 
nanosystemer, bl.a. til solceller og vand-
afvisende overflader. Nu bruger han sin 
enorme viden og energi til at rykke Dan-
chips grænser og gøre det nationale center 
for mikro- og nanofabrikation – og alle 
dets tilknyttede studerende – endnu bedre 
i stand til at møde samfundets behov. 

Han kunne måske blive fristet til at 
skifte fokus og gå all in på månevejningen 
eller for den sags skyld vende tilbage til sit 
elskede hus i Holland. Men meget tyder 
på, at han ikke bliver træt af de puslespils-
lignende videnskabelige udfordringer i 
DTU’s renrum lige foreløbig.

BLÅ BOG

Henri Jansen er født i 1962 i Holland. Bor nu 
i Lyngby.
• 2016- : Professor i halvlederfabrikations-

teknologi, DTU Danchip/Cen (nu DTU 
Nanolab)

• 2015-2016: Gæsteprofessor ved Ho Chi 
Minh City, Institute for Nanotechnology, og 
DTU Danchip

• 2003-2014: Lektor, University of Twente
• 2002-2003: Adjunkt, University of Twente
• 2000-2001: Postdoc: Prototyping radio 

frequency microelectromechanical 
systems, Interuniversitair Micro-Electronica 
Centrum, Leuven, Belgien

• 1998-2000: Postdoc: Education and 
engineering, University of Twente

• 1997-1998: Postdoc: Optimization 
of plasma engineering, Centre Suisse 
d’Electronique et de Microelectronique

• 1996-1997: Postdoc: Plasma engineering, 
University of Twente

• 1992-1996: Ph.d.-studerende på University 
of Twente. Afhandling: ‘Plasma etching in 
microtechnology

  A Folk siger, de er glade 
for det, jeg gør, og jeg er 
glad for at gøre det, så 
det er et godt match.
Henri Jansen
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4   Opgaveskrivning for praktikere Af Mia Søiberg m.fl. på  
Samfundslitteratur, 2016.

5   Den undersøgende leder Af Jørn Kjølseth Møller og Steen Hvid på 
Samfundslitteratur, 2018.

De bedste fotos 
på Instagram.

Hørt i auditoriet / Heard in the auditorium 

  A Let’s arrive, let’s assume!
Sagt af en underviser. Citat indsamlet af PF.

Bag TresActio står Design- og Innovationsstuderende Christian Johansen (billede) og DTU-
studerende fra forskellige retninger: Frederik Petersen, Stanislav Ondruš, Toke Fauerby og 
Mads Hansen; samt tidligere postdoc ved Lunds Universitet Gleb Solomentsev.  
Fortalt til Jeppe Mølgaard.

„Vi udvikler en maskine, som kan 
hjælpe industrien med at finde frem 
til og give vigtige data om mikroorga-
nismer, de skal bruge i produktionen 
af blandt andet fødevarer, medicin og 
lignende. I dag finder virksomhederne 
frem til de stærkeste organismer igen-
nem en screeningproces (sortering 
red.), som ofte tager lang tid og ikke 
giver data om organismernes opførsel. 
Vores apparat erstatter to af leddene 
i denne proces, samtidig med at vi 
leve rer vigtige data om organismernes 
opførsel under screeningen ved at 
overvåge dem. Disse data kan senere 
bruges af forskerne til at udvælge de 
bedste organismer til produktionen.“

DTU’s historiske samling 
lukker for en tid
Artefakterne i DTU’s historiske samling bliver i disse dage 
pakket ned og flyttet på grund af renovering af bygning 
306. Imens kan man besøge DTU’s kulturarv digitalt på 
www.historie.dtu.dk/samling. 
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Mastermind
Udfyld hvert af de tomme felter med et bogstav, såle-
des at der lodret dannes navneord på fem bogstaver. 
Hvilke to ord dannes vandret?

Se løsningen på dtu.dk/YYMM

Kan du huske de flotte 
efterårsfarver i oktober? Dette 
opslag var med 907 likes klart det 
mest populære billede på DTU’s 
Facebook-side. I kommentarsportet 
begyndte følgerne at lægge deres 
egne efterårsbilleder op, mens 
bladene lagde sig som et tykt, 
gyldent tæppe over jorden i røde og 
gule nuancer. Billederne her er taget 
på Lyngby Campus. 

Siden sidst på SoMe / SoMe since the last time

Hvad er der gang i? / What's up?

R A G B S A V S E M O

B L R Y Y K R R U N D

E R E T S T T F E D E

#DTUdk

Bestsellerlisten De mest solgte fagbøger hos Polyteknisk Boghandel

FOTO
 DTU

Memory Lane / Memory Lane

Arnab Halder @arnabrucira 
#theunirankings #dtudk 
#dtudenmark #autumn  
#kgslyngby

Anna Sidse Dinesen 
 Deleuran @pfbestyrelsen 
Idag er PF, i samarbejde 
med DTU, til pride. #dtudk 
#pftilpride #pfbestyrelsen 
#diversity #pride #forskel-
lighedersmukt #regnbue 
#venskab #kærlighed

Foto: Pernille Aunfelt  
@pkaunfelt. Opslag:  
@Amalienoergaard 
Den sødeste biotechalliance. 
#vektor18 #dtudk 

Anna Sidse Dinesen 
 Deleuran @pfbestyrelsen
B’18 skal med på #vOptur. 
vOPtur er vinter-Opkvali-
ficerende-Påske-tur, hvor 
vinterVektor’19 skal uddan-
nes og lære hinanden bedre 
at kende. Vi sender Adam 
og Simon afsted. På billedet 
ses vores flotte invitation. 
#kabs18#polytekniskforening 
#studiestart #dtudk #voptur 
#fleece #flot #mangetak 
#batten #pfbestyrelsen
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