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Kinas vindmøller

n  Kinas målsætning om andel af 
vedvarende energi i fremtiden.

15%

Forskning s.4

Uddannelse s. 12

 A Regionale projekter 
kan være med til at 
videreudvikle ens eget 
forskningsområde gennem 
nye partnerskaber.
Jakob Fritz Hansen, underdirektør,  
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling. 
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ØKoKØrsel  
Først var den gal med 
elektronikken, så 
med tændrøret. Men 
DTU Roadrunners 
vandt alligevel årets 
opgør i Rotterdam. 
Læs reportagen og 
chaufførens dagbog.

TricKs Måletekniker 
Jakob Rasmussen på 
DTU Mekanik bruger 
trylleri i sin undervisning 
i måleteknik. Det får den 
tunge teori til at glide 
bedre ned, siger han.

Der er magi i luften, 
når Jakob underviser

ForsKere på DTU 
Vindenergi har fået 6,1 
mio. kr. til at finde ud af, 
hvordan Kina får mest 
ud af sine vindmøller, 
som ofte er placeret i 
bjergrige egne. 



spil bold med PF
7
jun

PF’s fodboldturnering afholdes i 
år 7. juni, som er den første lørdag 

i 3-ugers perioden i juni. Turneringen 
blev første gang afholdt i 2007 og afhol-
des af Socialudvalget i samarbejde med 
S-huset. Arrangementet løber af stablen 
på DTU’s boldbaner bagerst i 2. kva-
drant. Tilmeldingen foregår i hold, og 
det er muligt at tilmelde sig tre forskel-
lige turneringer: ’Prof. League’, ’Mix 
League’ og ’Beginners League’.

Festlig milepæl for byggeri
10
jun

Nu er 3.000 vognlæs jord kørt 
væk fra byggefeltet, hvor det store 

Life Science & Bioengineering-kom-
pleks opføres på DTU Lyngby Campus. 
Tirsdag den 10. juni kl. 9-10 nedsænkes 
grundstenen, og det fejres med mor-
genbuffet og taler. Begivenheden finder 
sted ved bygning 201. Byggeriet forven-
tes at stå færdigt i 2017.

Ny universitetsby på Mors
17
jun

Nykøbing Mors bliver universi-
tetsby i juni, når Dansk Skaldyr-

center bliver en del af Danmarks Tek-
niske Universitet. Det sker ved en offi-
ciel indvielse på Øroddevej 80,  hvor 
der vil blive holdt taler af bl.a. rektor 
Anders Bjarklev og borgmester Ejnar 
Berthelsen, Morsø Kommune. Efter en 
rundvisning på centrets faciliteter til 
lands og på vandet serveres frokost 
med skaldyrsspecialiteter.

Panamah til Grøn Dyst
27
jun

Den store finale i årets udgave af 
studenterkonferencen Grøn Dyst 

finder sted på en fredag, så når dom-
merne har truffet deres valg og kåret 
årets bedste innovations-projekter, er 
der fest. Arrangørerne har booket det 
danske band Panamah, der slog igen-
nem med ’DJ Blues’, fulgt op af hitsing-
lerne ’Børn af natten’ og ’Små stød’. I 
oktober 2013 blev albummet ’En varm 
nats kølige luft’ sendt på gaden. 

embrace møder Versailles
28
jun

DTU sender for anden gang et 
hold, når universitetsstuderende 

fra 16 europæiske lande konkurrerer 
om at bygge det mest bæredygtige hus i 
konkurrencen Solar Decathlon, som i år 
finder sted i Versailles fra 28. juni til 14. 
juli. Første gang var i 2012, hvor DTU-
holdet fik en pris for bedste integration 
af solceller og en samlet 10.-plads. I år 
hedder Team DTU’s bud ’Embrace’, som 
består af en topersoners bolig, der kan 
bygges oven på et eksisterende etage-
byggeri og dermed være med til at løse 
pladsmanglen i storbyerne. Følg med på 
www.solardecathlon.dk. 

se flere arrangementer i 
kalenderen på dtu.dk

Party in Grønnegården
FaMily International afternoon for all 
employees.

hear the latest news  
from the Swam mission
sPace Scientific meeting in Copenhagen 
about the measurements from Swarm.

global outlook making us stronger
relaTioNs Despite being a pillar of Danish society, DTU is also a univer-
sity with a global outlook, committed to developing international relations. 
International cooperation enables us to produce results that will ensure 
Denmark’s future. Much of the work in which we are currently engaged 
can be viewed in this light: As one of Denmark’s biggest developers, we 
are building new sophisticated research facilities that make us an attractive 
partner for international universities—allowing us to attract both talented 
Danish and international researchers and students. 

  A Det internationale 
samarbejde medvirker 

til, at vi kan skabe de 
resultater, der skal sikre 

Danmarks fremtid.

RELATIONER Det internationale samarbejde 
gør DTU til en attraktiv partner.

Selvom DTU er solidt forankret i det danske samfund, så 
er vi også et universitet, der søger ud i verden og lægger 
stor vægt på internationale relationer. For det internationale 
samarbejde medvirker til, at vi kan skabe de resultater, der 
skal sikre Danmarks fremtid.

Meget af det, vi foretager os i disse år, kan ses i dette lys: 
Som en af Danmarks største bygherrer bygger vi nye, avan-
cerede forskningsfaciliteter, der gør os til en attraktiv sam-

arbejdspartner for internationale universiteter. Der-
med kan vi tiltrække ikke kun dygtige danske, men 
også udenlandske forskere og studerende. 

Sammen med vores allianceuniversitet KAIST i 
Korea og vores partnere i Nordic Five Tech har vi 
udviklet en lang række fælles masteruddannelser, 
og sammen med Eurotech-partnerne har vi styrket 

vores fælles initiativer og tilstedeværelse i EU-sammenhæng.
I foråret kunne vi fejre åbningen af vores Climate-KIC, 

hvor DTU er vært for det nordiske Co-Location Center in-
den for den europæiske platform for innovation i en stærk 
partnerkreds med virksomheder og andre universiteter. 

Vi tror også på vigtigheden af, at DTU’s studerende ud-
vikler deres internationale relationer tidligt i karrieren, og 
derfor opfordrer vi alle nye DTU-studerende til at tage et 
semester i udlandet. 

Og det er ikke lysten der mangler: Flere end 450 DTU-
studerende studerede ved et partneruniversitet i 2013, hvil-
ket var en stigning på 51 procent i forhold til året før.

De danske studerende har været meget omtalt i medierne 
i det seneste halve år. Man har kunnet læse og høre, at de er 
både dovne og uselvstændige, og at de prøver at slippe over, 
hvor gærdet er lavest.

Her på DTU oplever vi det stik modsatte: Vores stude-
rende er hårdtarbejdende og selvstændige, og de ønsker på 
alle måder at skabe en bedre fremtid for sig selv og andre 
gennem deres studier, studenterpolitiske aktiviteter, fritids-
arbejde, fritidsaktiviteter, rejser og meget mere.

Vi kan bare lytte til vores internationale samarbejdspart-
nere, der i kor siger: ’Send endelig flere! DTU-studerende er 
fagligt og socialt et kæmpe plus for det universitet, de gæster’.

De store fordele vi har af vores brede internationale sam-
arbejde sammen med vores studenters store flid og dygtighed 
gør, at vi kan tillade os at drømme om en nær fremtid, hvor 
der igen skabes nye arbejdspladser i Danmark og Europa.

globalt udsyn 
gør os stærkere

Familiefest i 
Grønnegården
pARTy Alle medarbejdere 
inviteret til fest.
Af Henrik Larsen

For fjerde gang inviterer DTU alle med-
arbejdere og deres familier til interna-
tional eftermiddag – eller International 
Afternoon, som det retteligt hedder - 
med kolleger, lækker mad og en masse 
underholdning. På programmet er bl.a. 
tryllekunstnere, DTU Blender Games, 
sportsaktiviteter, ansigtsmaling og musik. 

Arrangementet finder sted i Grønne-
gården i bygning 101 på Lyngby Campus. 

Sidste år deltog 500 internationale  fra 
47 lande og 300 danske gæster, og efter-
middagen har udviklet sig til at være det 
største familiearrangement på tværs af 
DTU. 

For dem, der ikke har fået forlystelser 
nok i Grønnegården, er der afterparty i 
S-huset fra kl. 19. 

 n om arrangementet
Dato: 13. juni kl. 16-19

Hvor: Grønnegården ved kantinen, bygning 101

Adgang: Tilmelding på portalen.dtu.dk/i-afternoon

Hør sidste nyt fra 
swarm-missionen
Rum Videnskabeligt møde 
om Swarm-missionen.
Af Henrik Larsen

DTU Space er i dagene 19.-20. juni vært 
for det første videnskabelige møde efter 
opsendelsen af Swarm-missionen i 2013. 
’3rd Swarm Science Meeting’ finder sted 
hos IDA i København og er åbent for for-
skere med interesse for rumforskning.

Swarm består af tre satellitter, der skal 
arbejde sammen om at måle Jordens 
magnetfelt. Konstellationen af tre satel-
litter øger målingernes nøjagtighed med 
op til ti gange i forhold til de enlige sa-
tellitter, der hidtil har målt magnetfeltet.

Den europæiske rumfartsorganisation 
ESA frigav i maj de første Swarm-mag-
netfeltsmålinger til forskerne, og på basis 
af disse data har professor Nils Olsen og 
hans kolleger fra DTU Space beregnet nye 
modeller af Jordens magnetfelt. Og selv-
om eksperterne i geomagnetisme ikke er 
stødt på nogen overraskelser endnu, siger 
Nils Olsen, at „de demonstrerer den frem-
ragende kvalitet af Swarm-målingerne.“ 

 n om arrangementet
Dato: 19.-20. juni

Hvor: IDA, Kalvebod Brygge 31-33 

Adgang: Gratis, tilmelding på congrexprojects.
com/2014-events/Swarm
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 n Dag for dag
månedens begivenheder

Play football with PF · 
Milestone celebration for 
construction · New university 
town on Mors · Panamah to 
play Grøn Dyst · embrace 
meets Versailles

 n Day by day

Bjarklev skriver / President’s letter

Anders Bjarklev,  
rektor, DTU
dtU-rektor@adm.dtu.dk



science invades Copenhagen
iNViTaTioN Learning and stimulation are 
high on the agenda this summer when the Sci-
ence in the City festival and DTU set up camp 
in the Carlsberg City district in Vesterbro.

DTU’s main contribution to Science in the 
City is a look into the technology of the fu-
ture. In DTU’s House of Future Technologies, 
visitors can discover engineering solutions to 

global challenges of all kinds. 
Among other things, guests can sample 

an enzyme-treated, climate-friendly beer, get 
a 3D scan of their face that benefits hearing 
aid development, for example, gain an insight 
into the positive attributes of mould, donate 
a number of steps to research and learn how 
households can convert waste into energy.

DTU to share marquee with  
iDa at the People Meeting

PUsh Under the banner of ‘Ask the engi-
neers’, DTU will be sharing a marquee with 
the Danish Society of Engineers (IDA). DTU 
and IDA will be hosting a range of debates 
and discussions in the marquee, focusing 
on subjects such as retaining jobs in indus-

try, road pricing and what use study pro-
grammes can be put to. 

DTU will also be presenting a range of 
technologies including KUBIO and Drop-
Bucket—whitch are both start-ups run by 
DTU students.

Ministerbesøg  / ministerial visit
Statsminister Helle Thorning-Schmidt og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i DTU Danchips renrum. 
Fotograferet gennem glasdøren af Thorkild Christensen.

 danish Prime minister helle thorning-Schmidt and the minister for economic affairs and the interior, margrethe vestager in dtU danchip’s 
clean room. Photographed through the glass door by thorkild Christensen.

månedens billede / Snapshot

har du taget næste måneds billede? Send det til redaktion@dtuavisen.dk. Husk info om tid og sted. 
 Did you take next month’s snapshot? Send it to redaktion@dtuavisen.dk. remember details about time and place.
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Af Caroline Jakobsen

I år står læring og stimulering af nysger-
righeden på sommerprogrammet, når 
Science in the City-festivalen og DTU slår 
sig ned i Carlsberg-byen på Vesterbro.

Et vue ind i fremtidens teknologi er 
hovedaktiviteten fra DTU på Science in 
the City. I House of Future Technologies, 
som DTU stiller med, kan de besøgende 

nemlig møde ingeniørløsninger på glo-
bale udfordringer i alle størrelser. 

Blandt andet kan de smage en enzym-
behandlet klimavenlig øl, få 3D-skannet 
deres ansigt til gavn for udvikling af f.eks. 
høreapparater, og så kan de få indsigt i 
skimmelsvampens lyksaligheder, donere 
et antal skridt til forskning og blive klo-
gere på, hvordan en husholdning kan ud-
nytte affald til energi. 

Udover House of Future Technologies 
stiller DTU med forskningsskibet Dana, 
der lægger til kaj ved Amaliehaven, og 
DTU’s helt eget DTU ScienceShow er en 
del af et landshold, der i festivaldagene 
skal konkurrere i Science Slam.

Science in the City er en del af ESOF 
(EuroScience Open Forum), den største 
europæiske tværgående videnskabs- og 
videnskabspolitiske konference, som det 

danske Uddannelses- og Forskningsmi-
nisterium har vundet værtskabet for i 
2014.

DTU deler telt 
med iDa på 
Folkemødet
fREmsTøD Når Folkemødet 
på Bornholm løber af 
stablen 12.-15. juni, er 
DTU igen massivt til stede.

Af Tore Vind Jensen

Under overskriften 'Spørg ingeniører-
ne' deler DTU i år telt med Ingeniør-
foreningen, IDA. Gennem en række 
debatter i teltet vil DTU og IDA sætte 
fokus på emner som fastholdelse af in-
dustriarbejdspladser og Big Data, lige-
som teltet danner ramme om en stor 
universitetsdebat mellem DTU, Køben-
havns Universitet, CBS og forsknings-
ordførererne fra Venstre og Socialde-
mokraterne.

DTU medbringer derudover en 
række teknologier, herunder KUBIO, 
som er en studenterdrevet startup, 
samt en nyudviklet prototype af en 
syv meter høj gadelampe drevet af sol 
og vind. Til den mere underholdende 
side vil der være fæng slende viden-
skabsformidling fra DTU Science-
Show, ligesom DTU Bryghus vil stå 
klar ved hanerne.

Det endelige program vil blive of-
fentliggjort på dtu.dk op til Folkemødet.

 n om arrangementet
Dato: Den 21.-26. juni 2014

Hvor: Carlsberg Byen på Vesterbro i København

Adgang: Gratis. Læs mere på Scienceinthecity.dk

videnskaben indtager københavn
INvITATION Til juni inviterer den europæiske videnskabsfestival Science in the City 
nysgerrige sjæle på en gratis tur ud i videnskabens hjørner – DTU er selvfølgelig med.
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 n om arrangementet
Dato: 12.-15. juni.

Hvor: Folkemødet, Allinge, Cirkuspladsen.

Adgang: Åbent for alle.
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Film af elektroners spring
En forskergruppe med deltagelse af 
forskere fra DTU Fysik har med en 
amerikansk røntgen-frielektronlaser 

lavet optagelser, der viser, hvordan 
elektroner springer mellem 

forskellige energi niveauer i 
et jernkompleks. Det er før-
ste gang, disse fænomener er 

observeret, og det giver vig-
tig information om, hvad der 

skal til for at kunne lave Grätzel-
solceller baseret på jern-forbindelser i 
stedet for f.eks. det langt dyrere ruthe-
nium. Læs mere om eksperimentet i 
tidsskriftet Nature.

Pris til forskning i 
rustmaling
Den danske polymerpris – ATV | Ela-
styrenprisen 2014 på 100.000 kr. er til-
delt lektor Søren Kiil fra DTU Kemi-
teknik. Han modtager prisen for at 
have bidraget med væsentlig, ny forsk-
ningsbaseret viden inden for polyme-
rer og for sin evne til at sammenkoble 
forskningsresultaterne med anvendelse 
i erhvervslivet.

amning gavner  
gode bakterier
Den ernæringsmæssige faktor, der har 
størst betydning for udviklingen af et 

barns tarmflora, er, om barnet bli-
ver ammet. Det viser en ny un-

dersøgelse fra DTU Fødeva-
reinstituttet og Københavns 
Universitet. Amning frem-

mer væksten af bifido- og 
mælkesyre bakterier i barnets 

tarmflora, som er gavnlige for 
udviklingen af barnets immunsystem.

Pris til kontrastgel
Selskabet Nanovi Radiotherapy, der er 
spundet ud af forskning fra Thomas L. 
Andresens laboratorium på DTU Nano-
tech, modtog i maj prisen for ’Most pro-
mising biotech project’. Det skete til års-
mødet i Dansk Biotek, hvor prisen for 
årets CSO spinout, blev uddelt. Nanovi 
Radiotherapy er i gang med at udvikle 
en kontrastgel, der vil gøre radioterapi 
sikrere og mere effektiv. I første omgang 
vil selskabet fokusere på lungekræft.

 n Kort nyt
Forskere og resultater

research notes · Film of 
jumping electrons · research 
award for anti-corrosion paint 
· Breastfeeding benefits good 
bacteria · award for contrast gel

 n News in brief Millions for wind project in china
eNerGy In mid-May, three researchers from 
DTU Wind Energy travelled to China to visit 
three carefully selected wind farms situated 
in mountainous regions. The trip was the first 
step in a new Sino-Danish wind project that 
has received DKK 6.1m from the Danish sup-
port programme EUDP, which is targeted at 
new energy technologies. 

The aim of the project which runs until 
2016 is to determine how Chinese wind tur-
bines situated in mountainous regions can 
best be exploited. Collaboration will include 
an expansion of the WAsP software developed 
by DTU Wind Energy, currently used to de-
sign wind farms.

Associate Professor Dr. Tech. Wen Zhong 

Shen from DTU Wind Energy is one of the 
coordinators and sees great potential in the 
project for Denmark and China. 

“China is interested in exploiting Den-
mark’s sustainable energy know-how built up 
over the past 40 years. We, in turn, can forge 
strong contacts with China’s biggest player in 
the wind energy market."
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Af Signe Gry Braad

Midt i maj drog tre forskere fra DTU 
Vindenergi til Kina for at besøge tre nøje 
udvalgte vindmølleparker beliggende i 
bjergrige områder. Turen var første skridt 
i et nyt dansk-kinesisk vindprojekt, som 
har modtaget 6,1 mio. kr. fra det danske 
støtteprogram EUDP, der er målrettet nye 
energiteknologier. 

Formålet med projektet, der løber 
frem til 2016, er at undersøge, hvordan 
kinesiske vindmøller, placeret i områder 
med mange bjerge, bedst udnyttes. Det 
skal blandt andet ske ved en udbygning 
af softwarepakken WAsP, der er udviklet 
på DTU Vindenergi, og som i dag bruges 
til design af vindmølleparker.

Lektor og dr. techn. Wen Zhong Shen 
fra DTU Vindenergi er en af tovholderne, 
og han ser gode muligheder i projektet 
for både Kina og Danmark. 

„Kina er interesseret i at udnytte den 
viden, som Danmark har opbygget om-
kring vedvarende energi i løbet af de sid-

ste 40 år. Til gengæld får vi etableret en 
god kontakt til den største spiller på vind-
energiområdet i Kina: North-West Inve-
stigation and Design Institute. En kon-
takt, som forhåbentlig kan være med til at 
åbne døren til nye samarbejdsaftaler både 
for dansk forskning og industri,“ vurde-
rer Wen Zhong Shen, der selv oprindelig 
kommer fra Kina og ser store fordele i 
sin baggrund.

„Jeg har et godt netværk i Kina, og jeg 
skrev faktisk ansøgningen om støtte til 
projektet sammen med en kinesisk be-
kendt fra Hohai University.“

Enormt marked 
Kina er verdens største energiforbruger 
og CO2-udleder, og den topplacering ser 
ikke ud til at blive ændret de næste man-
ge år. Tværtimod. Men kineserne er også 
selv klar over, at der skal handles nu, hvis 
landets energiforbrug skal gøres mere 
bæredygtigt. 

Derfor har man en klar målsætning 
om, at 15 procent af landets energiforsy-

ning skal komme fra vedvarende energi 
i fremtiden. Den omlægning er skudt 
godt i gang, og Kina har nu opbygget en 
position som verdens største marked for 
vindenergi. Det er derfor også et marked 
med stort eksportpotentiale for Danmark 
– både på produktions-og rådgivnings-
området.  

Udover DTU Vindenergi er projektets 
partnere den danske software- og konsu-
lentvirksomhed EMD International samt 
Hohai University og North-West Inve-
stigation and Design Institute, der er en 
slags kinesisk pendant til EUDP.

I første omgang har forskerne fra DTU 
kun fokus på det kinesiske marked, men 
planen er, at de nye software-modeller, 
som bliver udarbejdet på baggrund af de 
indsamlede data, kan udbredes til brug på 
andre markeder. 

 n Få mere at vide
Wen Zhong shen, lektor og dr. techn.,  
DTU Vindenergi, wzsh@dtu.dk

Millioner til nyt 
vindprojekt i Kina
ENERGI Forskere på DTU Vindenergi har fået 6,1 mio. kr. til at finde svaret på, hvordan 
kineserne får mest ud af vindmøller placeret i bjergrige egne. 

15 procent af Kinas energi skal i fremtiden komme fra vedvarende energi. DTU-forskere hjælper med at nå målet.
 in the future, 15 per cent of China’s energy is to come from renewable sources. dtU researchers are helping to reach the goal.
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Boghandlen er også stedet hvor 
du kan få dækket dit behov for 
bøger om IT, ledelse, bøger til 
efteruddannelse, herunder Aka-
demi, Diplom i ledelse og meget 
mere.

Vi tilbyder også løbende udstil-
ling af aktuelle bøger fra sam-
arbejdspartnere som Springer, 
John Wiley & Sons, Elsevier 
Science, m.fl.  

Og så har vi naturligvis også en 
”blød” side; med et godt basisud-
valg af skønlitteratur, biografier, 
anden faglitteratur samt bræt-
spil, DTU Merchandise, vin osv, 
kan du hos os altid finde et bud 
på sidste-øjebliks gaven – eller 
blot en god bog til weekenden.

Kig forbi og se vores gode ud-
valg – og har vi ikke bogen på 
lager, skaffer vi den hjem til dig. 

Find os på DTU-Ehandel
Dit institut eller afdeling har en 
konto i boghandlen. Vi udste-
der naturligvis elektroniske EAN 
fakturaer – også i vores butikker. 
Men du kan også blot betale med 
Dankort, Mastercard, Visa m.fl.

Vi (og DTU) anbefaler dog, at du 
foretager dine bogkøb via DTU 
E-Handel, hvor du finder et link 
til bogportalen. Når du bruger E-
Handel, betyder det at både din 
elektroniske ordre og den senere 
elektroniske faktura bliver be-
handlet hurtigt og effektivt – det 
sparer resourcer i organisationen. 

Er din tid knap? 
Du kan altid henvende dig til 
instituttets indkøbskoordinator, 
som kan hjælpe med at finde 
dine bøger og købe dem for dig.

OBS: DTU E-Handel er kun 
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Denmark’s radioactive watchdog 
MeasUreMeNT series Even before work 
was started on the Atomic Energy Commis-
sion’s Research Establishment Risø in 1956, 
scientists began taking samples of the air, wa-
ter, plants and fish at the site. The purpose was 
to map the area’s background radiation—as it 
is called—so scientists could assess how future 
test reactors might contribute to radioactiv-

ity. The measurements were soon expanded 
to include the rest of Denmark and an unbro-
ken chain of measurements has followed ever 
since. Taken together, they represent over 50 
years of atomic history. 

Radioactive substances and radiation are 
readily associated with negative connota-
tions—and with good reason. In reality, how-

ever, people are constantly being exposed 
to radiation. In addition to sunlight, we are 
exposed to cosmic radiation from space con-
sisting of atomic nuclei particles that interact 
with molecules in the atmosphere to form ra-
dioactive substances that reach Earth. There 
are already radioactive substances here dating 
back to the Earth’s creation. All life on Earth 

therefore has the capacity to withstand radio-
activity. 

Problems arise when the level of radioac-
tivity exceeds certain dosage thresholds in 
connection with various forms of man-made 
radioactive pollution, which is why it is im-
portant constantly to monitor radiation levels 
in the Danish environment. 

Af Marianne Vang Ryde

Endnu inden de første spadestik til Atom-
energikommissionens Forsøgsanlæg Risø 
blev taget i 1956, gik forskere i gang med 
at tage prøver af luft, vand, planter og 
fisk på stedet. Formålet var at få kortlagt 
områdets såkaldte baggrundsstråling, så 
man kunne vurdere, hvordan de kom-
mende forsøgsreaktorer eventuelt ville 
bidrage til radioaktiviteten. Målingerne 
blev hurtigt udvidet til hele Danmark, og 
de er fortsat i en ubrudt kæde lige siden. 
Tilsammen kan de fortælle over 50 års 
atomhistorie. 

Radioaktive stoffer og stråling har en 
negativ klang, og med god grund, men 
i virkeligheden udsættes vi konstant for 
stråling. Ud over lys fra solen kommer 
der kosmisk stråling fra rummet bestå-
ende af atomkernepartikler, som veksel-
virker med atmosfærens molekyler og 
danner radioaktive stoffer, der når ned 
på jorden. Her findes også i forvejen ra-
dioaktive stoffer helt tilbage fra Jordens 
dannelse, der kan påvirke menneskers 
helbred.

Alt liv på Jorden er altså i stand til at 
tåle radioaktiv påvirkning. Problemet 
opstår, når strålingen kommer over visse 
dosisgrænser i forbindelse med menne-
skeskabt radioaktiv forurening, og derfor 

er det vigtigt konstant at holde øje med 
strålingsniveauet i det danske miljø. Den 
opgave varetager DTU Nutech i samar-
bejde med Statens Institut for Strålebe-
skyttelse, der er den ansvarlige myndig-
hed.

Hjerteblod
„Vi har udviklet højt specialiserede meto-
der til at analysere selv meget små mæng-
der af radioaktivitet. Disse undersøgelser 
er faktisk hjerteblod for DTU Nutech,“ 
siger afdelingschef i Nutech Radioøkologi 
og sporstoffer Sven P. Nielsen.

Netop stormagternes kernevåben-
sprængninger i Stillehavet i 1960’erne er 
de første begivenheder, der kan spores i 
de lange måleserier. Niveauet af stron-
tium-90 og cæsium-137, for eksempel 
i mælk og menneskeknogler, får et hak 
opad i 1962. Derefter er det faldet – dog 
var der for cæsium-137 en lidt mindre 
top i 1986 efter Tjernobyl-ulykken, mens 
Fukushima-ulykken ikke betød noget 
som helst i Danmark.

„Vi blev nærmest kimet ned, da Tjer-
nobyl-reaktoren var havareret, men kun-
ne hurtigt berolige folk med, at ulykken 
ikke ville have nogen sundhedsskadelig 
effekt i Danmark, fordi det ikke regnede 
i de dage, hvor radioaktiviteten drev over 
Danmark. Folk var opskræmte, men på-

virkningen var intet i forhold til den, vi 
målte ved de atmosfæriske sprængninger 
i 60’erne,“ fortæller Sven P. Nielsen.

Man sporer et lille hjertesuk hos eks-
perten ved tanken om den efter hans 
mening mere psykologisk end videnska-
beligt betingede uro, mange har over for 
radioaktiv stråling.

„Det engelske oparbejdningsanlæg 
Sellafield fik i 1970’erne et kedeligt ry, 
fordi de ikke havde taget højde for, at sur 
regn ville skabe korrosion af det brugte 
brændsel, de opbevarede i udendørs kø-
lebassiner med udslip til Det Irske Hav. 
Men den radioaktive forurening, der kom 
ud af det, har faktisk ikke resulteret i no-
gen helbredsskader.“

Isotoper som stopure
DTU Nutechs overvågning af radioak-
tiviteten betyder, at Danmark kan over-
holde internationale aftaler med EU og 
med Helsinki-kommissionen. Og der er 
desuden en betydelig grundvidenskabelig 
forskning knyttet til området.

„Vi har for eksempel fulgt de radio-
aktive sporstoffer fra Sellafield på deres 
vej gennem havet og vist, hvordan de har 
tilbagelagt over 10.000 km til Arktis og 
tilbage igen, og hvor lang tid, det har ta-
get. Det er noget, som er interessant for 
oceanografer, fordi det siger meget om 
havstrømme og det geokemiske kreds-
løb,“ fortæller Sven P. Nielsen.

Også danske levnedsmiddeleksportø-
rer har god gavn af DTU Nutechs analy-
ser. De køber sig nemlig til de nødvendige 
certifikater, der garanterer, at deres varer 
ikke er radioaktivt forurenede.

„Så radioøkologi er ikke kun et spæn-
dende, men også et nyttigt forsknings-
område,“ siger Sven P. Nielsen, som godt 
kunne tænke sig at gøre flere danske stu-
derende interesserede i det.

Afdelingschef Sven P. Nielsen, DTU Nutech, overtog ansvaret for målingerne af radio-
aktivitet i 1999. Han vil gerne have flere studerende til at interessere sig for emnet.

 head of division Sven P. nielsen, dtU nutech, assumed responsibility for measuring radioac-
tivity in 1999. he wants more students to take an interest in the field.

 n Få mere at vide
sven p. Nielsen, afdelingschef, DTU Nutech,  
spni@dtu.dk

Danmarks 
radioaktive 
vagthund
måLEsERIE I mere end 50 år har forskere kortlagt 
mængden af radioaktiv forurening i danskerne, 
deres fødevarer og det danske miljø.
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New technology to turn waste heat into electricity
eNerGy At a time when Russian supplies of 
natural gas are used as a political weapon, and 
when Denmark is no longer self-sufficient in 
energy for the first time since 1996, research-
ers are working flat out to come up with new 
energy solutions. These include a highly effi-
cient thermoelectric module made of ceramic 
materials what can withstand high tempera-

tures and convert waste heat from industrial 
sources into electricity. As such, the new tech-
nology may contribute to wringing even more 
energy out of the sparse resources in the long 
term. 

Researchers at DTU are working with many 
aspects of the energy challenge through initia-
tives including research into fuel cells, solar 

panels, wind energy and—in particular—es-
tablishment of the new Hydrocarbon Research 
and Technology Centre, which is intended to 
ensure the best and most appropriate use of 
resources during the conversion to sustaina-
ble energy. Development of the thermoelectric 
module commenced in 2010 at DTU Energy 
Conversion.

Af Katrine Krogh-Jeppesen

I en tid hvor russiske naturgas-leverancer 
bruges som politisk våben, og Danmark 
for første gang siden 1996 ikke længere 
er selvforsynende med energi, arbejder 
forskerne stædigt på at finde nye energi-
løsninger. På DTU har forskere udvik-
let et højeffektivt termoelektrisk modul 
af keramiske materialer, som tåler høje 
temperaturer, og som kan konvertere 
spildvarme fra industrien til elektrici-
tet. Det kan på sigt være med til at suge 
endnu mere energi ud af de sparsomme 
ressourcer. 

DTU’s forskere arbejder med mange 
sider af energiudfordringen, bl.a. gen-
nem forskning i brændselsceller, solcel-
ler, vindenergi og ikke mindst etablerin-
gen af det nye Center for Olie og Gas, der 
skal sikre, at ressourcerne i overgangen til 
bæredygtig energi udnyttes på den mest 
optimale og hensigtsmæssige måde. 

Udviklingen af det termoelektriske 
modul startede i 2010 på DTU Energi-
konvertering, og det angriber proble-
matikken fra en helt anden vinkel, idet 
forskerne bruger deres viden om funk-
tionelle keramiske materialer (oxid-ma-
terialer):

„Vi vil udnytte den enorme mængde 
af højtemperatur-spildvarme, som i dag 
findes mange steder i industrien. F.eks. 
udnytter vores biler i dag kun op mod 
30 procent af energien i brændstoffet, og 
det samme billede ses flere steder i indu-

strien. Derfor har vi udviklet et termo-
elektrisk oxid-modul, som kan konver-
tere varmen til elektricitet. Spildvarme, 
der ellers i bogstaveligste forstand ville 
være forsvundet op i den blå luft,“ for-
tæller professor Nini Pryds, DTU Ener-
gikonvertering. 

I dag er projektet nået dertil, at for-
skerne har fremstillet et keramisk mo-
dul og vist i laboratoriet, at det er intet 
mindre end verdens mest effektive af sin 
slags – selvom der stadig er et stykke vej 
endnu, før det er klar til markedet. 

Materialer og design 
Der er overordnet to ting, som spiller 
ind, når effektiviteten af konverteringen 

i modulet skal op. Det første er materiale-
egenskaberne og det andet er den tempe-
raturforskel, som man kan opnå fra den 
ene side af modulet til den anden. Jo mere 
man kan maksimere på dem begge, jo hø-
jere effektivitet kan man opnå. 

Derfor har man i projektet, som er 
støttet af Det Strategiske Forskningsråd, 
både fokuseret på at finde de rigtige ma-
terialer og på designet af selve modulet. 
Målet for forskerne har været at opnå en 
effekttæthed på mere end 4,4 kW/m2,og 
det er til fulde lykkedes, idet resultatet var 
en effekttæthed på 6 kW/m2. Effekttæt-
hed er udtryk for, hvor meget el (målt i 
kilowatt), et modul med et areal på 1 kvm 
kan producere. Den opnåede værdi gør 
det realistisk at anvende modulerne til 
opsamling af spildvarme ved f.eks. ce-
mentproduktion.

„Det ser måske simpelt ud på papi-
ret, men der er mange udfordringer. Den 
største har nok været at udvikle mate-
rialerne og konstruere et termoelektrisk 
element med lav kontaktmodstand mel-
lem de forskellige dele og materialer, som 
samtidig er robust over for temperaturer 
på op til 1.000 °C. Det stiller nemlig 
enorme krav til både materialegenska-
berne og selve konstruktionen,“ forkla-
rer Nini Pryds, der bl.a. har udnyttet den 
viden, man har om materialer fra brænd-
selscelle forskningen på instituttet. 

Der er stadig godt et år tilbage af pro-
jektet, og næste skridt bliver at teste ma-
terialerne hos partnere. På længere sigt er 
målet at finde en samarbejdspartner, der 
kan hjælpe med at få modulet kommer-
cialiseret og implementeret i industrien.

Et nyt termoelektrisk modul kan på sigt forhindre, at industrien sender spildvarme ud 
i den blå luft. Det kan bruges af virksomheder i bl.a. sværindustrien.

 a new thermoelectric module may, in the long term, help prevent industry from blasting waste 
heat into thin air. this can be used by companies in heavy industry, for example.

Ny teknologi kan lave 
spildvarme om til el
ENERGI Forskere på DTU har udviklet et termoelektrisk modul af keramiske materialer, som 
kan udnytte spildvarme fra industrien ved at omdanne den til elektricitet. 

 n Få mere at vide
Nini pryds, professor, DTU Energikonvertering,  
nipr@dtu.dk

Få mere ud 
af mendeley
væRkTøj Reference-
værktøjet Mendeley 
kan opgraderes gratis til 
Premium-udgaven inden 
årets udgang. 

Af Henrik Engell-Hedager og Annette Refn

Alle forskere bruger referenceværktø-
jer, og den nyeste trend er, at de også 
fungerer som samarbejdsplatforme, 
hvor forskere, ph.d.-studerende og 
studerende kan dele referencer, noter, 
idéer og tanker - en slags faglig Face-
book. DTU Bibliotek har som et pilot-
projekt indgået en aftale, som gør, at 
DTU'ere i hele 2014 gratis kan oprette 
eller opgradere til Premium-versionen 
af referenceværktøjet Mendeley, som 
giver udvidet kapacitet og funktionali-
tet i forhold til den gratis version.

På DTU Veterinærinstituttet har en 
del forskere allerede taget redskabet til 
sig, og blandt brugerne er de to ph.d.-
studerende i instituttets sektion for 
Epidemiologi Anna Camilla Birkegård 
og Per Kantsø Nielsen. De bruger dag-
ligt Mendeley, som de allerede i stu-
dietiden så fordelene i sammenlignet 
med andre referencesystemer. 

„Det er befriende at vide, at alle de 
artikler, man har fundet, kan komme 
i ens bibliotek med det samme, og at 
man dermed ikke skal tænke over, 
hvor de er. Det giver ro i arbejdet,“ si-
ger Anna Camilla Birkegård.  

„Referencefunktionen er genial, 
det er nemt at læse direkte i artikler, 
og man kan sætte highlights i dem. 
Biblioteksfunktionen har fået mere 
plads, og søgefunktionerne er rigtig 
gode. Mendeley er god til at genkende 
og et perfekt værktøj til at få de rigtige 
referencer ind i mit arbejde,“ siger Per 
Kantsø Nielsen.

Blandt ulemperne ved at arbejde 
med Mendeley er, at der endnu ikke 
findes en android-version, og at der 
mangler mulighed for at integrere med 
pages plug-in. Men den slags kan bru-
gerne sætte på Mendeleys ønskeliste.

 n Få mere at vide
DTU Bibliotek service@dtic.dtu.dk

oPgRADERINg AF MENDElEy

Tilbuddet om gratis opgradering løber 
resten af 2014, men brugere, der når at 
oprette profiler i år, beholder Premium-
udgaven også efter 2014.

Tilmelding og opgradering til Premium-
udgaven sker på www.dtic.dtu.dk/Mendeley
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SåDAN VIRKER MoDUlET

Termoelektricitet er baseret 
på Seebeck-effekten: Hvis et 
materiale, der kan lede strøm, 
udsættes for en temperatur-
forskel, opstår der en elektrisk 
spændingsforskel i materialet. 
Derved kan man omdanne 
varme til elektricitet. 
Effektiviteten afhænger bl.a. 
af materialernes egenskaber 
og af temperaturforskellen 
mellem de to sider af modulet 
– så det gælder om at få lavet 
den størst mulige forskel i 
temperatur. 
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VARME LEDES VæK (KOLD SIDE)

NEGATIV (-)

POSTIV (+)

VARME ABSORBERES (VARM SIDE)

ELEKTRISK 
ISOLERENDE LAG 
AF KERAMIK

HALVLEDERE MED 
HHV. NEGATIVE 
OG POSITIVE 
LADNINGSBæRERE

ELEKTRISK 
LEDENDE 
KOBBER

get more out of mendeley
Tools DTU Library has signed an agree-
ment in the form of a pilot project enabling 
DTU staff and students throughout 2014 to 
subscribe or upgrade to the Premium ver-
sion of the Mendeley reference tool, which 
offers expanded capacity and functionality.

Scan  
to read
FULL articLeS
dtu.dk/1406
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Kyunghun om 
at komme til 
danmark
Hvad har overrasket dig mest på DTU?

„I Sydkorea starter en normal 
arbejdsdag som regel kl. 7 om mor-
genen, og den slutter først kl. 21. I 
Danmark er det ikke unormalt, at 
folk er gået hjem kl. 17. Det overra-
skede mig meget.“
Er vi så mindre produktive i Danmark?

„Det tvivler jeg på, vi strukturerer 
bare arbejdet anderledes i Sydkorea. 
Her er alle dage som regel fyldt med 
møder, så den enkelte medarbejder 
bliver stoppet i sit arbejde mange 
gange i løbet af en dag. Jeg tror per-
sonligt, man arbejder mere effektivt, 
når der ikke er så mange afbrydel-
ser.“
Hvad er det sværeste ved at komme 
til Danmark?

„Det var lidt underligt at ankom-
me alene til et fremmed land. Men 
nu er min kone og mine børn også 
kommet hertil, hvilket jeg sætter stor 
pris på. Og så har det praktiske om-
kring at få lov til at arbejde i Dan-
mark været ret besværligt. Det tog 
halvanden måned, før alle papirerne 
var i orden.“
Hvordan er skiftet fra virksomhed til 
universitet?

„Jeg mærker ikke den store for-
skel. Jeg sad også ved et skrivebord 
i en researchafdeling i Korea, så det 
er mest omgivelserne, der har æn-
dret sig.“

From Burj Khalifa to green cities of the future
collaBoraTioN In October last year, 
DTU signed a collaborative agreement with 
the South Korean construction giant Samsung 
C&T. A month later, the first tangible result of 
the agreement—KyungHun Woo, a C&T en-
ergy analyst normally specializing in construc-
tion—moved into his office at DTU Civil Engi-
neering. Up until October 2014, he will work 

on the CITIES project whose aim is to create 
IT solutions for analysing, operating and de-
veloping integrated urban energy systems.

Samsung C&T is a true heavyweight in the 
building and construction sector—in par-
ticular in the Middle East and Asia. One of 
the most recent examples of their work is the 
world’s tallest building, Burj Khalifa, in Dubai. 

However, Samsung C&T also has a greener 
side—as reflected in the sustainable house 
‘Green Tomorrow’ erected in the South Ko-
rean metropolis, Yongin—a building that has 
won numerous awards for its innovative de-
sign. 

KyungHun Woo also explains that Chi-
na—one of the biggest markets for Samsung 

C&T—is also driving interest in green con-
struction technologies. 

“In China, population growth is so great 
that the authorities are building whole new 
cities and the so-called smart cities are attract-
ing a lot of interest. Therefore Samsung C&T 
wants to keep pace with development."

Af Signe Gry Braad

I oktober sidste år underskrev DTU en 
samarbejdsaftale med den sydkoreanske 
byggegigant Samsung C&T. Måneden ef-
ter satte det første synlige resultat af afta-
len sig til rette på sit kontor på DTU Byg. 
Han hedder KyungHun Woo og arbejder 
normalt som energianalytiker med spe-
ciale i bygninger. Frem til oktober 2014 
skal han være en del af CITIES-projektet, 
der har som mål at skabe it-løsninger til 
analyse, drift og udvikling af integrerede 
energisystemer i byer.

Samsung C&T er en af de helt tunge 
spillere på byggeri-og anlægsområdet. Spe-
cielt i Mellemøsten og Asien. Det er eksem-
pelvis Samsung C&T, der står bag verdens 
højeste bygning, Burj Khalifa, i Dubai. 

Men Samsung C&T har også en mere 
grøn side, der blandt andet kommer til 
udtryk i det bæredygtige hus ’Green To-
morrow’ opført i den sydkoreanske milli-
onby Yongin. Et byggeri, som har vundet 
flere priser for sit innovative design. 

Desuden fortæller KyungHun Woo, at 
Kina, som er et af de største markeder for 
Samsung C&T, også er med til at sætte 
skub i interessen for grønne bygnings-
teknologier. 

„I Kina er befolkningsvæksten så stor, 
at man er i gang med at opbygge helt nye 

byer, og interessen for såkaldte smart ci-
ties er stor. Derfor er det vigtigt, at Sam-
sung C&T følger med i udviklingen på 
området, hvis de ikke skal miste terræn 
til konkurrenterne,“ fortæller han.

DTU er førende
Med den ambition er Samsung C&T 
kommet til det rette sted, vurderer Car-
sten Rode, som er professor og sektions-
leder på DTU Byg.

„Vi er supergode til at bygge energi-
effektivt i Danmark. Faktisk er vi blandt 
de førende på verdensplan, og på DTU 
har vi har opbygget en enorm viden på 
området i løbet af de sidste 40 år. Den 
viden er Samsung selvfølgelig interesseret 
i, at vi deler med dem,“ siger han.

Teorien om, at DTU er særligt udvalgt, 
bekræftes af KyungHun Woo.

„Tilbage i 2007 besøgte repræsen-
tanter fra Samsung C&T en lang række 
universiteter over hele verden og kom 
frem til, at DTU var det bedste bud på 

en research partner på området for bære-
dygtigt byggeri.“ 

Facilitator
Formålet med KyungHun Woos ophold 
på DTU er dog ikke, at han selv bliver i 
stand til at løse de problemstillinger, CI-
TIES-projektet behandler, fortæller han. 

„Min tid på DTU betyder, at jeg i 
fremtiden kan fungere som en slags faci-
litator, der ved, hvem vi skal rådføre os 

med på DTU for at løse opgaver 
på området for smart cities.“ 

På DTU Byg er man glad for 
sam arbejdet, men håber også på 
snart at kunne sende nogle DTU-
repræsentanter den anden vej.

„Jeg ved, der bliver forhandlet 
om at lave en praktikaftale med 

Samsung C&T, så det bliver muligt for 
vores dygtige DTU-studerende at kom-
me i praktik i Sydkorea. Det tror jeg, der 
kunne komme noget rigtig godt ud af,“ 
siger Carsten Rode.

Fra Bourj Khalifa til 
fremtidens grønne byer
sAmARbEjDE DTU og Sydkorea har etableret stærke bånd i løbet af de seneste år. Et af 
dem forbinder byggegiganten Samsung C&T med det danske forskningsprojekt, CITIES. 
Mød Samsungs mand på DTU.

 n Få mere at vide
kyungHun Woo, energianalytiker, Samsung C&T, 
kyunghun.w@gmail.com
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  A Interessen for såkaldte smart 
cities er stor. Derfor er det 
vigtigt, at Samsung C&T følger 
med i udviklingen på området.
KyungHun Woo, Samsung C&T

Samsung C&T står bl.a. 
bag det bæredygtige 
hus ’green Tomorrow’. 

 Among other initia-
tives, Samsung C&T is 
behind the construction 
of the sustainable house 
‘Green Tomorrow’. 
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Af Christina Tækker

Opgaven er klar, når 46-årige Bo Cerup-Simonsen 
den 1. juli tiltræder som centerdirektør for et nyt 
stort nationalt forskningscenter på DTU med op til 
100 ansatte: Han skal finde ud af, hvordan man bedre 
kan udnytte de eksisterende olie- og gasreserver i 
Nordsøen. 

„Hver eneste ekstra tønde olie, man kan indvinde 
fra Nordsøen, skaber flere skatteindtægter. Samtidig 
kan det være med til at sikre Danmarks forsynings-
uafhængighed i en længere årrække end hidtil for-
udset,“ fastslår Bo Cerup-Simonsen. 

„Der er et stort potentiale i den danske Nordsø, 
men undergrunden er kompleks og derfor skal der 
nytænkning til for at øge indvindingsgraden. Men 
hvis det lykkes, så forventes hvert ekstra procent-
point i indvindingsgraden at kunne øge produk-
tionsværdien med knap 70 mia. kr.“

For at nå målet vil det nye center tiltrække forske-
re på allerhøjeste niveau fra ind- og udland og sam-
tidig bidrage til uddannelsen af fremtidens bedste 
olieingeniører. Centerets succes forudsætter også et 
godt samarbejde med de virksomheder, der arbejder 
med olie- og gasudvinding i Nordsøen.

Erhvervsbaggrund
Derfor er det en stor fordel for Bo Cerup-Simonsen i 
hans nye job, at han har en baggrund fra både forsk-
ningsverdenen og erhvervslivet. Han er oprindeligt 
uddannet ingeniør og ph.d. fra DTU og var efter-
følgende ansat fra 1997 til 2003 på DTU. Herefter 
har han været ansat i mere end 10 år i erhvervslivet 
– senest som chef for Maersk Maritime Technology.

Med sin toppost i Maersk Gruppen og erfarin-
ger inden for blandt andet energieffektivitet er Bo 

Cerup-Simonsen blevet lyttet til i det maritime miljø. 
Bl.a. har DTU og Blue MBA-uddannelsen på CBS 
trukket på hans viden, og han har deltaget i arbejdet 
i forbindelse med regeringens vækstteam for Det Blå 
Danmark.

Det nye forskningscenter har allerede på forhånd 
sikret finansieringen for de første ti år gennem en in-
vestering på 1 mia. kr. fra DUC (Dansk Undergrunds 
Consortium), der består af den statsejede Nordsø-
fonden (20 pct.), A.P. Møller – Mærsk (operatør med 
31,2 pct.), Shell (36,8 pct.), den statsejede Nordsø-
fonden (20 pct.)  og Chevron (12 pct.).

 n cross borders
news from dtU partners

 n over grænsen
nyt fra dtU’s partnere

Redigeret af Henrik Larsen · Foto Shutterstock

regnerekord på supercomputer
Ved at optimere softwareprogrammet SeisSol, som bruges til 
simulationer af jordskælv, har et hold matematikere og geofysi-
kere fra bl.a. Technische Universität München (TUM) brudt den 
magiske grænse på 1 petaflop pr. sekund eller 1015 FLoating-
point Operations Per Second. 
Rekorden blev sat på super-
computeren SuperMUC. Ved at 
optimere SeisSol-programmet 
øgede forskerne regnehastighe-
den med en faktor fem.

Trådløs opladning over fem meter
Det er lykkedes koreanske forskere ved det tekniske universitet 
KAIST at oplade 40 smartphones trådløst med en strømkilde 
fem meter væk. Deres system hedder ’Dipole Coil Resonant Sy-
stem (DCRS)’ og har en effekt på 209 watt ved 20 kilohertz. 
Siden MIT i 2007 første gang demonstrerede trådløs opladning, 
er det ikke lykkedes at overvinde de tekniske hindringer for en 
kommercialisering. Selvom trådløs kraftoverførsel stadig er i sin 
vorden, mener forskerholdets leder, professor Chun T. Rim, at 
metoderne bag DCRS-systemet er fremtiden.

svenske robotter samarbejder
I en ikke så fjern fremtid skal robotter overtage en række ser-
vicefunktioner, men før det kan ske, må de lære at samarbejde. 
Lektor Dimos Dimarogonas fra Kungliga Tekniska Högskolan er 
koordinator for et projekt, der skal lære robotter at forstå, hvor-
når andre robotter har brug for hjælp til at udføre en opgave, og 
derefter ændre sine egne planer. Hvis et hold robotter f.eks. skal 
flytte alle stole fra et rum til et andet, og en af dem opdager en ny 
stol, skal vedkommende robot kunne afgøre, om den skal bære 
den selv eller bede en anden robot ændre planer og tage stolen.

Nanomateriale til hurtig afsaltning
Et af de store problemer ved afsaltning af havvand er hastighe-
den, altså hvor meget vand, der kan presses gennem processen 
om dagen. Forskere ved det amerikanske universitet Rensselaer 
har fundet ud af, at det nyudviklede nanomateriale graphene 

oxide frameworks (GOFs) 
kan bruges til afsaltning og 
andre renseprocesser. For-
skernes simulationer viser, 
at en GOF-membran kan 
fjerne ioner fra saltvandet 
100 gange hurtigere end 
membraner, der anvendes 
i dag.

Ældgamle mikrober med potentiale
I oliereservoirerne 2-3 km under havbunden lever mikroorga-
nismerne under temperaturer på op mod 100 grader og et tryk 
på 250 gange atmosfærens. Det gør dem velegnede til de kemiske 
processer ved f.eks. nedbrydning af biomasse til biobrændsel og 
CO2-lagring, viser studier gennemført af to forskere ved Nor-
ges teknisk-naturvidenskapelige universitet. Mikroorganismerne 
stammer fra dengang, organisk materiale begyndte at blive om-
dannet til fossilt brændstof, og de har uendelig langsomt vænnet 
sig til at tåle så ekstreme forhold, at de kan bruges i industriens 
skrappeste kemiske processer.

record calculation on supercomputer · Wireless 
charging over five metres · swedish robots 
cooperate · Nanomaterials for rapid desalination · 
ancient microbes offer potential

head of centre to breathe new life into oil odyssey 
oil The assignment will be straightforward when, on 1 July 
this year, Bo Cerup-Simonsen (46) takes on his new role 
as head of the giant new research centre at DTU with its 
staff of up to 100 people. He ‘simply’ has to discover how 
to make better use of the existing oil and gas reserves in 
the North Sea. 

“Every single extra barrel of oil we can squeeze out of 
the North Sea generates additional tax revenue. It can 

also help to assure Denmark’s fuel self-sufficiency for a 
few more years than originally forecast,” emphasizes Bo 
Cerup-Simonsen. 

“There is great potential in the Danish area of the North 
Sea. If we succeed, however, there is reason to believe that 
every extra percentage point on the degree of extraction 
should increase the value of production by almost DKK 
70 billion.”
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Chefen for det nye oliecenter, Bo Cerup-Simonsen, har 
en fortid i både forskningsverdenen og erhvervslivet.

 CBo Cerup-Simonsen, head of the new oil centre, has a 
background in both the world of research and the business 
community.

 n Få mere at vide
Læs om oliecentret på www.oilgas.dtu.dk

olIECENTRETS lEDElSE

Ledelsen af Center for Olie og Gas – DTU består af en direktør, der får det overordnede ansvar for forskningscenteret og i 
første omgang tre Scientific Directors, som får forskningsansvaret for hver sin forskningssektion.

Drilling & production technology 
design & concepts 
Scientific Director er endnu ikke udpeget.

production facilities & material 
research & design
Scientific Director Marcel A.J. Somers, 
sektionsleder, DTU Mekanik.

Enhanced oil & gas recovery 
processes & concepts
Scientific Director Erling H. Stenby, 
institutdirektør, DTU Kemi.

Reservoir characterisation
Scientific Director Lars Stemmerik,  
professor, dr. scient., 
Statens Naturhistoriske Museum, KU. 

OLIE Et nyt stort nationalt forsknings-
center på DTU med op til 100 
forskere skal være med til skabe nye 
olieindtægter i milliardstørrelsen.  
Bo Cerup-Simonsen bliver direktør. 

Scan  
to read
FULL articLeS
dtu.dk/1406
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spin-off generates export 
success · Find the best mobile 
price · Growth in green 
entrepreneur house · New 
director for innovation fund

 n News in brief

spinoff skaber 
eksportsucces
Forskere fra plastsolcelleafdelingen 
SOL på DTU Energikonvertering har 
udviklet en lille trykmaskine, en så-
kaldt 'mini roll coater', der har løst pro-
blemet med at skaffe nok testmateriale. 
Nu er trykmaskinen blevet en eksport-
succes. En af kunderne er Solarfabrik 
der Zukunft på Erlangen Universitet, 
der bruger trykmaskinen til f.eks. at 
forske i både organiske plastsolceller 
og i print med funktionel blæk.

Find den bedste mobilpris
En ny tjeneste benytter sig af Amazon 
EC2 cloud til at udregne de bedste mo-
bilpriser i forhold til brugerens forbrug. 
Servicen skal være med til at nedbryde 
det ugennemskuelige mobilmarked og 
give en prissammenlignings-tjeneste, 
der bedre sammenligner mobilpriser 
ud fra forbrugernes behov. Bag tjene-
sten står Lars Libak Pedersen, der stu-
derer Softwareteknologi på DTU. Læs 
mere på Fonpriser.dk.

Vækst i grønt 
iværksætterhus
Det Grønne Iværksætterhus på Scion 
DTU nærmer sig hastigt iværksætter 
nummer 120 og dækker hele spek-
teret inden for det grønne område. I 
øjeblikket bor 15 iværksættere i huset, 
og pladsen er trang. Derfor planlægger 
Scion DTU nu indretningen af kælder 
og containere til bl.a. at kunne rumme 
renrumsteknologi. Læs mere på dgih.
dk/arrangementer, hvis du er interesse-
ret i at deltage i arrangementer i huset.

innovationsfond får 
direktør
Peter Høngaard Andersen er med virk-
ning fra 5. maj 2014 ansat som direktør 
for den nyetablerede Danmarks Inno-
vationsfond. Peter Høngaard Andersen 
har i over 25 år haft omfattende ledel-
sesansvar, senest med stillingen som 
koncerndirektør for Lundbeck. Han har 
i sine job haft ansvar for forsknings- og 
udviklingsaktiviteter samt haft en be-
tydelig videnskabelig produktion. Han 
kommer fra en stilling som Interim 
CEO i European Brain Council (EBC). 

 55
patentideer er indberettet på DTU 
fra årsskiftet og frem til 19. maj 
2014. I samme periode sidste år 
blev der indberettet 61 patentideer.

 n Kort nyt
idéer og forretning

how the little sun became a success
DeVeloPMeNT Engineer Frederik Ottesen 
and artist Olafur Eliasson both agreed they 
had designed a beautiful lamp. However, fol-
lowing test sales of the initial prototype in the 
African market, they discovered that the de-
sign was difficult to sell to women and chil-
dren—the intended target group. Only after a 
year of further product development—when 

the lamp was transformed from something 
resembling a smartphone into a small yellow 
sunflower with a shiny LED in the middle—
did they achieve success. Now they can barely 
keep pace with demand. 

Today, Little Sun offers the 1.6 billion peo-
ple without access to electricity a clean, reli-
able and inexpensive light source—one that 

DTU staff also received as a Christmas present 
last year. 

The lamp generates ten times more light 
at a tenth of the cost of an ordinary paraffin 
lamp, which is the most common light source 
in many developing countries. Ottesen talks 
about penetrating a market far removed from 
his daily experience.

Af Christina Tækker

Ingeniør Frederik Ottesen og kunstner 
Olafur Eliasson syntes selv, at de havde 
designet en rigtig flot lampe. Men salgs-
test af den første prototype på det afrikan-
ske marked viste, at designet var svært at 
sælge til de kvinder og børn, der var mål-
gruppen. Først da de efter et års tid havde 
udviklet lampen fra noget, der lignede en 
smartphone, til en lille gul solsikke med 
en skinnende lysdiode i midten, ramte de 
plet. Nu går den som varmt brød. 

I dag tilbyder Little Sun de 1,6 milli-
arder mennesker, der ikke har adgang til 
strøm, en ren, pålidelig og billig lyskilde, 
som også DTU’s medarbejdere fik glæde 
af som julegave sidste år. 

Lampen leverer ti gange mere lys til en 
tiendedel af den pris, det koster at bruge 
en almindelig petroleumslampe, som er 
den mest udbredte lyskilde i mange ud-
viklingslande. Nu fortæller Ottesen om 
sine erfaringer med at ramme et marked 
langt væk fra hverdagen.

„Det var en aha-oplevelse, at vi havde 
lavet et design, der ikke appellerede til vo-

res målgruppe af kvinder og børn, som 
vi ønskede. Vi var i gang med at lave et 
minimalistisk design til nogle, der ikke 
var minimalistiske i deres tankegang. Det 
skyldtes vores manglende forståelse for 
deres æstetik,“ fortæller Frederik Otte-
sen, der er medlem af DTU Alumni og 
uddannet diplomingeniør fra DTU.

Efter den første nedtur måtte han og 
Olafur Eliasson gennem flere erkendel-
sesfaser, inden de en dag sad på et mar-
ked i Etiopien og blev fascineret af kvin-
dernes farverige tøj. De satte sig for at 
spørge kvinder og børn i en by syd for 
Addis Abeba, hvordan skønhed, frem-
skridt og rigdom ser ud. 

Her lærte de mere om, hvor farve-
senstive etiopierne er, og de forstod bedre 
deres æstetiske sans. Den indsigt byggede 
de oven på Olafur Eliassons viden som 
underviser i kunst og arkitektur på uni-
versitetet i Addis Abeba. 

Handler med følelserne
„Som ingeniør er farver ikke er så væ-
sentlige for mig. Men jeg lærte, at de 
er meget vigtige, når man sælger et nyt 

produkt. Med den gule sol havde vi ramt 
noget, som etiopierne syntes var smukt.  
Det overraskede os, at vores målgruppe 
lagde så stor vægt på lampens udseende. 
Vi havde brug for, at lampen talte så kraf-
tigt til potentielle kunder, at de fik lyst til 
at tage den i hænderne og lære mere om 
den,“ siger Frederik Ottesen.

Sammen med Olafur Eliasson udvikler 
han stadig lampen, der er blevet smallere, 
rundere med plads til mere køling. I dag 
er der solgt 170.000 eksemplarer i ni afri-
kanske lande. Næste trin er at lancere en 
Little Sun-mobiloplader. Målet er at skabe 
en energi-virksomhed, der leverer mini 
el-net, der også kan drive radio og tv. 

Medvind til det globale brand 
Little Sun, der lanceres som et globalt 
brand, er kun første skridt i visionen om 
at hjælpe den store del af verdens befolk-
ning, der lever i områder uden elektrici-
tet. Og brandet har fået god medvind. Se-
nest har finansgiganten Bloomberg Phi-
lanthropies givet 27 mio. kr. til projektet.  

„Hvis jeg kigger tilbage på udviklings-
processen, har Little Sun lært mig, at det 
er supervigtigt at lytte, når man præsen-
terer sine ideer. Jeg ser mig ofte blind på 
ting. Derfor er det rart at få konstruktiv 
kritik. Den skal man huske at lytte til.“

sådan blev 
den lille sol
en succes
uDvIkLING Udviklingen af Little Sun-lampen blev lang og 
snørklet for ingeniør Frederik Ottesen. Nu deler han ud af 
sine erfaringer.

oTTESENS TI goDE RåD  
TIl NyE IVæRKSæTTERE

1. Du skal brænde for at være selvstændig. 
2. Lyt til hvad andre siger, men tro på dig selv.
3. Du skal synes, at det er sjovt at arbejde 

80 timer om ugen.
4. Hav en professionel tilgang. 
5. Brug dit netværk. Du vil behøve det.
6. Lav en grundig markedsanalyse. 
7. Nyudvikling tager altid længere tid end 

du regner med.
8. Og det koster altid flere penge. 
9. Hav en kreativ og konstruktiv tilgang til 

at løse problemer. 
10. Kast dig kun ud i noget, der gør en forskel. 
  

Først da lampen blev udformet som en lille sol, dukkede de afrikanske købere op.
 only when the lamp was shaped like a little sun did the product appeal to african consumers.

 n Få mere at vide
Læs mere på http://www.littlesun.com

little Sun leverer ti gange mere lys til en 
tiendedel af den pris, det koster at bruge 
en almindelig petroleumslampe.

 little Sun generates ten times more light at 
a tenth of the cost of an ordinary paraffin lamp.
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Af Christina Tækker

Hvordan udfylder virksomhedslederne 
deres rolle som brobyggere mellem er-
hvervslivet og uddannelsessystemet? Det 
forsøger en ny rapport, som Innovations-
forum DTU har bestilt hos konsulentfir-
maet Pluss Leadership, at give svar på.

Innovationsforum DTU er en plat-
form, som er etableret af DTU, hvor er-
hvervsledere, forskere og debattører ud-
mønter innovationsdiskussioner i prakti-
ske løsninger og idéer.

Undersøgelsen viser, at 37 procent af 
virksomhedslederne deltager i fire eller 
flere aktivitetstyper som bl.a. at tilbyde 
praktik til elever og studerende og åbne 
dørene for klassebesøg. Hvis de skulle 
gøre mere, ville de bl.a. arbejde med den 
personlige kontakt til de studerende. 
DTU deler nu resultaterne med virksom-
heder og uddannelsessektor for at skabe 
debat.

„Flere virksomheder peger på, at de 
gerne vil gøre mere, hvis de kan komme i 
gang. Bolden ligger derfor hos videninsti-
tutionerne. Vi skal være med til at klæde 
virksomhederne bedre på og styrke in-
teressen for innovation i gymnasieklasser 
og folkeskoler,“ siger Marianne Theller-
sen, koncerndirektør for Innovation og 
Entrepreneurskab på DTU.  

Vækst og flere jobs
Rapporten kommer i kølvandet på re-
geringens innovationsstrategi ’Løsnin-
gernes Land’, der peger på, hvordan et 
øget samspil mellem virksomheder og 
organisationer, forsknings- og videnin-

stitutioner samt uddannelsessektor skal 
skabe bedre rammer for at øge innova-
tion i Danmark og dermed føre til vækst 
og flere jobs.

„Vi har haft tradition for at begynde 
formidlingen af innovation på univer-
sitetsniveau, men nogle af de her driv-
kræfter skal anspores tidligere – nemlig i 
folkeskolen, som er vores rekrutterings-
grundlag,“ siger Marianne Thellersen.

„Her kan man sammen med virksom-
hederne gøre innovation mere konkret 
gennem cases og materialer, der fortæl-
ler eleverne om, hvordan et produkt op-
står, og hvad det betyder at sætte et nyt 
produkt på markedet. På den måde håber 
jeg, at flere unge bliver interesseret i in-
novation.“

Ny rapport skal gøre 
innovationen konkret
RAppORT Danske virksomheder gør meget for at styrke børns 
og unges lyst til at arbejde innovativt, viser en ny DTU-rapport. 

SåDAN BlEV  
UNDERSøgElSEN TIl

Rapportens fulde navn er ’Undersøgelse af 
samspillet mellem erhvervslivet og uddan-
nelsesinstitutioner om aktiviteter, der styrker 
innovationskapaciteten hos fremtidens 
generation’.

Spørgeundersøgelsen er foretaget blandt 
658 danske ledere og mellemledere med 
ansættelsesansvar. 

Der er gennemført surveys blandt DTU’s 
alumner og medlemmer af Analyse Danmarks 
panel.  Respondenterne er ikke repræsenta-
tive. Deres svar er et udtryk for lige præcis 
deres holdning og kan ifølge Pluss Leadership 
ikke generaliseres. 
 

DET KUNNE Få oS TIl AT gøRE MERE

Disse initiativer ville få virksomhederne til at gøre mere for 
at styrke børn og unges innovationslyst.

opfordring til konkrete samarbejdsprojekter

Prioriteret indsatsområde for os

Mindre bureaukrati og færre regler

Midler, der understøttede det

Flere frivillige eller medarbejdere der havde lyst

god idé til hvordan vi kunne gøre det

Mere politisk bevågenhed

Hjælp fra eksterne til at implementering af nye aktiviteter

Vi gør nok

Andet

Ved ikke

 n Få mere at vide
Læs mere på dtu.dk

28%

26%

25%

25%

21%

18%

13%

11%

4%

3%

20%

New report to concretize innovation
rePorT How do corporate managers fulfil 
their role as bridge-builders between indus-
try and the educational system? Innovation 
Forum DTU has commissioned a new report 
from the consultancy Pluss Leadership to ad-
dress this very question.

Innovation Forum DTU is a platform es-
tablished by DTU where corporate managers, 

researchers and debaters translate innovation 
discussions into ideas and practical solutions.

The report shows that 37 per cent of cor-
porate managers participate in four or more 
types of activities, including offering intern-
ships to pupils and students.

Kilde: analySe danmarK oG PlUSS leaderShiP.

regional funds  
drive innovation
ProJecT FUNDiNG For several years, DTU has participated in the region-
ally funded Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) project. Project funding, 
which runs to the end of 2014, has enabled 30 cleantech projects to be real-
ized using proof-of-concept funds (under the auspices of CCC also referred 
to as GAP funds). Regional projects can help develop one’s own research field 
through new partnerships—and in addition to technology maturation—offer 
a temporary opportunity to work on user and/or market-driven problems.
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to
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min mening / My opinion

Regionale midler 
driver innovationen
pROjEkTsTøTTE Ved at gå efter regionale 
projekter kan vi opnå kommercialisering og 
samarbejde.

Af Jakob Fritz Hansen, underdirektør, Afdeling for Innovation og Sektorudvikling

DTU har i en årrække deltaget i det regionalt finansierede pro-
jekt Copenhagen Cleantech Cluster (CCC). Projektmidlerne, 
som løber til udgangen af 2014, har gjort det muligt at støtte 30 
cleantech-projekter med proof-of-concept midler (i CCC-regi 
også kaldet GAP-midler). Disse bevillinger har lukket hullet 
mellem forskning og de kommercielle investeringer – der er 
således allerede etableret ni spinouts og flere er på vej. 

CCC har været en succes udover det for-
ventede, og i løbet af 2015 bliver det igen mu-
ligt at søge midler til nye flerårige projekter 
under EU’s social- og regionalfonde, som ud-
møntes af landets fem regioner. 

Der er ikke tale om midler til forskning 
men til ’alt det andet’, f.eks. matchmaking, of-
fentlig/privat samarbejde og kommercialise-
ring – så længe det fører til vækst og arbejds-
pladser.

Mulighederne er mange, men det er som 
hovedregel de tværfaglige projekter med en 
bred tilgang, hvor flere universiteter spiller 
sammen med brancher og offentlige myndig-
heder, som får penge. DTU deltager - foruden 
i CCC-projektet – i tværfaglige samarbejder 
inden for bl.a. velfærdsteknologi, medicotek-
nik, Copenhagen Spin-Outs og udnyttelse af 
stor infrastruktur (ESS). 

Typisk er flere institutter involveret og pro-
jektledelsen håndteres centralt i Afdeling for 

Innovation og Sektorudvikling. Vi har en række nye projekter 
på tegnebrættet inden for bl.a. smart cities, big data, test- og 
demonstration, sikkerhed/overvågning samt ressourcegenbrug.  

Regionale projekter kan være med til at videreudvikle ens 
eget forskningsområde gennem nye partnerskaber, og er for-
uden teknologimodning en mulighed for at arbejde midler-
tidigt med problemstillinger som er bruger- og markedsdrevne.

Desværre er vi udfordret af høje medfinansieringskrav, lave 
overheadbidrag samt tung administration i denne type projek-
ter, men omvendt er det faktisk et af de få steder, hvor vi kan 
rejse offentlig finansiering til teknologimodning - ikke mindst 
fordi den statslige proof-of-concept-pulje er udfaset. 

Af den grund skal vi forsat gå efter regionale projekter for at 
forfølge vores mål om kommercialisering og samarbejde. Men 
projekterne skal skrues sammen, så der er tilstrækkelige res-
sourcer til en langvarig og dyb indsats til understøtte egentlige 
projekter hos forskerne samt at understøtte supportfunktioner 
i organisationen. 

  A Disse bevillinger 
har lukket hullet 
mellem forskning 
og de kommercielle 
investeringer – der 
er således allerede 
etableret ni spinouts 
og flere er på vej. 

Scan  
to read
FULL articLeS
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Ny semesterstruktur  
i Ballerup
Fra 1. september ændres semester-
strukturen på Ballerup Campus, så den 
svarer til den på Lyngby Campus. Alle 
fag får en 13-2-3 struktur, som civilin-
geniørstuderende kender den, med 13 
ugers undervisning, 2 ugers eksamens-
periode og 3 uger til et projekt eller et 
selvvalgt kursus. Der kommer et infor-
mationsskriv til de studerende på Bal-
lerup Campus.

Ny studieleder på 
bachelor
Docent Jørn Bindslev Hansen er ud-

nævnt til ny studieleder for ba-
cheloruddannelsen i Fysik og 

Nanoteknologi. Han overtog 
posten 1. april 2014 fra Car-
sten Knudsen, der har haft 

stillingen siden 2010. Jørn 
Bindslev Hansen har i mange 

år været aktivt involveret i ud-
viklingen af uddannelsen og har selv 
undervist i Faststoffysik og Nanoska-
lamaterialefysik.

civilingeniør - 
uddannelsen i top
Dansk Aktie Analyse har gennemført 
en undersøgelse for Jyllands-Posten af 
de seks mest efterspurgte uddannelser 
i erhvervslivet. Ud fra kriterier som løn 
efter uddannelsen, antallet af topchefer, 
der har gennemført netop den uddan-
nelse, og beskæftigelsesraten er de alle 
blevet vurderet, og civilingeniøruddan-
nelsen (cand.polyt) placerer sig øverst.

Ph.d. fra DTU med i  
formidlingskonkurrence
Blandt de otte vindere af Ph.d. Cup-
pen, en konkurrence i forskningsfor-
midling arrangeret af  DR og dagbladet 
Information i samarbejde med Danske 
Universiteter og Lundbeckfonden, er 
Carsten Kirkeby fra DTU Veterinær-
instituttet. Han har forsket i, hvordan 
bittesmå myg kaldet ’mitter’ spreder 
vira blandt kvæg, geder og får. Den 9. 
juni dyster han mod de syv andre del-
tagere om at blive den bedste til forsk-
ningsformidling - live. Det bliver sendt 
på DR2.

Diplomingeniørerne 
starter stafet
Til september starter Innovationssta-
fetten, som sætter fokus på innovation i 
alle diplomingeniøruddannelserne. Re-
præsentanter vil på tur gribe stafetten 
og formidle innovationen i netop deres 
diplomstudieretning, enten med hjælp 
fra eksterne eller interne oplægsholde-
re, en workshop eller noget tredje. Sta-
fetten bliver grebet hver anden tirsdag 
kl. 15-16.30 i september, oktober og 
november på DTU Ballerup Campus.

 n Kort nyt
Studier og navne

New semester structure in 
Ballerup · New head of Bsc 
studies · Msc eng students 
come out on top · DTU’s PhD 
the best communicator · Beng 
programmes launch relay

 n News in brief   The road to rotterdam
eco race The sounds of roaring acceleration, 
sputtering welding torches and a variety of for-
eign languages blend together. This magnifi-
cent cacophony forms the audio backdrop in 
the 7,500 m2 garage for the Shell Eco Mara-
thon. In the Roadrunners’ workshop, however, 
the predominant noise is the sound of mur-
mured suggestions for solutions and quivering 

anxiety—a tense chorus of hopeful obstinacy 
rises above the background noise. ‘Come on, 
come on, come on ...’ is the whispered refrain.

Because there are problems. The engine 
has been acting up for days. First it was the 
fuel injection, then the flywheel, which was 
becoming worn too quickly. But the army of 
red-jacketed students are working to a com-

mitted beat, because the team has long since 
decided to beat its own world record. Even if 
it means filing the most important component 
in the engine to size with a nail file, or getting 
hold of a cutting torch ... It all comes down 
to tomorrow.

A couple of workshops along, an Italian-
looking young man sits sound asleep on the 
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Af Caroline Jakobsen

Lydene af brummende acceleration, 
klingende svejsning og forskellige frem-
medsprog blander sig med hinanden. 
Tilsammen orkestrerer det baggrundsly-
den i den 7500 kvm store garage til Shell 
Eco Marathon. I Roadrunners’ værksted 
er det mest dominerende dog lyden af 
mumlende løsningsforslag og sitrende 
ængstelse – et spændt kor af håbefuld 
sammenbidthed rejser sig over bag-
grundslydene. Der hviskes ’kom nu, kom 
nu, kom nu’.

For der er problemer. I flere dage har 
motoren drillet. Først var det indsprøjt-

ningen af brændstoffet, siden svinghjulet, 
der blev slidt for hurtigt. Men hæren af 
røde jakker arbejder i viljestærke rytmer, 
for holdet har for længst besluttet, at de 
skal slå deres egen verdensrekord. Om det 
så betyder, at de skal file motorens vigtig-
ste brik til med en neglefil, eller skaffe en 
skærebrænder. I morgen skal slaget stå.

We can do it
Et par værksteder længere nede sidder 
en italiensk udseende ung mand på gul-
vet og sover i en 90 graders vinkel. Det 
er tidlig morgen for nogle, men nærmest 
formiddag for dem, der har arbejdet på 
bilerne siden kl. 6. 

Motorgruppen diskuterer fokuseret 
med unbraco-nøgler i den ene hånd og 
hvidt sandwichbrød i den anden. Fabriks-
pink skinke er morgenens luksusgode. 

Nogle timer går, og brikkerne begyn-
der endelig at passe sammen. Det lyder 
rigtigt nu, sådan som en motor skal lyde. 
Den sidste mulige testkørsel bliver den 
eneste, holdet kommer til at gennemfø-
re. Det gør de til gengæld i så god stil, at 
musikken igen pumper ud af rullefeltets 
festivalhøjtalere. Det afbrydes af græsk 
folkemusik, som gjalder ud over alle 
værkstederne. 

Senere bliver 100 båthorn aktiveret 
samtidigt, som får alle Europas meka-

SåDAN FoREgåR øKoløBET

Det handler om at køre længst på det, der 
svarer til en liter benzin.

Alle hold har tre timeslots til at gennem-
føre fire forsøg. Det bedste tæller.

Et forsøg svarer til 10 runder, der skal gen-
nemføres inden 39 minutter. Det svarer til ca. 
16 km og en gennemsnitsfart på 25 km/t.

økOLøb Europamesterskabet i grøn bilkørsel vindes ikke fra liggestolen. Den uge, de 
studerende i DTU Road runners tilbringer i Holland, koster blod, sved – og bioethanol.

The road to rotterdam
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floor, bent at a 90-degree angle. It is early 
morning for some people, but halfway to noon 
for those who have been working on their cars 
since 06.00. 

The members of the engine group discuss 
issues intently, with a set of Allen keys in one 
hand and half a piece of white bread in the 
other. Factory pink ham is the morning treat. 

Hours pass, and the pieces finally begin to 
fit together. It sounds right now—the way an 
engine should sound. The last possible test run 
is the only one the team manages to complete. 
However, they do it in such style that the mu-
sic once again starts to pump out of festival-
size speakers by the rolling road. Quiet mo-
ments are few and far between.
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Mandag-tirsdag 
Vi mødes allerede kl. halv otte på DTU, 
og stemningen er lidt, ligesom når en 4. 
klasse skal på lejrtur. Varevognen er pak-
ket med bilen og det halve værksted, det 
er faktisk nu, at bilen og to semestres ar-
bejde skal stå sin prøve. I bussen tager jeg 
en morfar, mens der bliver vist testoste-
ronfilm om biler à la Convoy og The Fast 
and the Furious. Da vi ankommer, slår vi 
telte op og spiser pizza. Tirsdag skal bilen 
igennem teknisk kontrol og sikkerheds-
tjek. Jeg skal f.eks. kunne komme ud af 
bilen uden hjælp på 10 sekunder. Det er 
svært at gøre yndefuldt. Vi får flere an-
mærkninger, end vi havde regnet med, 
f.eks. kan kontrolmanden rive min sele 
i stykker. Dårlig start. 

onsdag 
Skal ud at testtrille for første gang. Det 
går slet ikke. Kørselsmønstret er ikke rea-
listisk, og en sindssyg kutter af en bil læg-
ger op til øretæver i et sving. Efter nogle 
runder får jeg problemer med at accele-
rere, og jeg må bande i vores kommuni-
kationssystem, at vi har et break down, 
og at gutterne kan komme og hente mig 
og dytten ved emergency exit 9. Resten af 
dagen skal de relevante personer ’skrue’ 
motoren, og jeg finder et roligt sted at 
læse til eksamen.

Torsdag 
Krise. Vi troede alle, vi skulle have en ny 
testkørsel kl. 9, men bilen kan ikke starte. 
Jeg tager mit driversuit på og forventer 
virkelig at køre, men intet virker. Det sy-
nes jeg er nedern, for der var i år netop tid 
til ekstra tidskørsel for at optimere kør-
selsmønstret til banen - men hele dagen 
går med fejlfinding. De, der ikke er en del 
af det, er lidt rastløse. 

Fredag 
Morgenmøde. Vi lægger en slagplan for 
at få bilen på vejen. Kl. 12 kommer vi en-
delig ud. Jeg kommer til at køre den første 
runde med trukket håndbremse (hovsa), 
men ellers gennemfører vi inden for tids-
rammen. Om aftenen brænder vi KERS-
systemet af. Det bliver heldigvis fikset. 
Det er en større krise, at vi ikke har mere 
kaffe nede i campen, men vi finder nogle 
flinke franskmænd, som giver os noget. 

lørdag 
Dagen, hvor løbet officielt går i gang for 
den klasse, vi stiller op i. Jeg har nerver 
på, men jeg føler mig tryg. Bilen kører, og 
det er mere, end den har gjort de andre 
dage. Desværre kommer jeg til at lave en 
opbremsning undervejs, som koster en 
del ethanol, og vores motor er for kold. I 
andet forsøg kører vi 515 km på literen, og 
vi fører løbet, men slår ikke vores egen re-
kord. Det er skuffende, for vi føler virkelig, 
vi har optimeret på nogle ting. Det får me-
kanikholdet til lørdag aften at splitte bilen 
ad i atomer for f.eks. at skifte gearkasse. 
Nu går vi all in. Omkring kl. 21 drikker 
jeg bajere med nogle af de andre, der ikke 
’skruer’ – vi fører jo trods alt løbet!

Søndag 
Tester bilens teknik mange gange inden 
vores sidste forsøg kl. 13. Det lykkes os 
ikke at slå DTU’s rekord fra sidste år, 
men vi kører næsten 100 km længere end 
i går og vinder en overlegen sejr! Inden 
pokaloverrækkelsen pakker vi campen 
og værkstedet ned. Jeg er super lettet. Så 
mange mennesker har lagt så mange ti-
mer i den bil, og jeg klarede den, og bilen 
stod distancen! Om aftenen fejrer vi det 
helt vildt meget, og dagen efter går turen 
tilbage til Dutten og DK.

min uge som roadrunner
DAGbOG Pernille H. Jørgensen er chauffør på økobilholdet  
- og eneste kvinde. Hun fortæller om sin uge. 

The road to rotterdam
nikstuderende på samme tid idéen om 
en uudtalt fælleshymne. Rolige stunder 
er sjældne.

on the road
I startfeltet bliver bilen omkredset af seks-
syv officials i røde kedeldragter, inden et 
stort grønt flag bliver viftet foran bilens 
front. Hjulene roterer på den solvarme 
asfalt og sætter af. Klassen for bybiler er 
skudt i gang, og DTU Roadrunners er 
med. 

Blandt konkurrenterne er biler, der 
ligner veteranbiler og andre, der ligner 
rumskibe. En enkelt bil er tapetseret med 
papmaché, en ser ud, som om den kører 
baglæns, mens en tredje ligner en beach 
buggie. 

Langs banen står holdet og diskuterer, 
om Pernille kan booste KERS-systemet, 

mens de måler rundetid og overvåger 
motoren og placeringen på ruten via et 
kodet system. Nogle bider diskret flos-
serne af en negl. Andre tripper bare lidt 
nervøst rundt om sig selv.

Efter sejren er sikret, forsøger holdet 
at hælde champagne i plastickopper, men 
rammer mest den skoldhede asfalt. Årets 
varmerekord tilhører Rotterdam, men 
verdensrekorden i forbrændingsmotorer 
er stadig DTU’s. Også selvom sidste års 
rekord ikke blev overgået.

I morgen starter den lange vej hjem, 
og bussen skal pakkes - der skal være 
plads til en pokal.   

 n Få mere at vide
Læs om DTU Roadrunners på www.ecocar.mek.dtu.dk
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My week as a roadrunner
Diary Pernille H. Jørgensen is the driver—
and the only female member—on the eco ve-
hicle team. Here are her diary entries from 
the week. We meet at 07.30 at DTU, and the 
atmosphere is like that among a group of 
teenagers heading off on school camp. The 
van is packed with the car and half the work-
shop, and it will soon be time to put the car 

and two semesters of work to the test. In the 
bus, I take a nap while the TV screens ‘guy 
films’—Convoy/The Fast and the Furious, 
that kind of thing. 

As soon as we arrive, we erect the tents 
and then eat pizza. On Tuesday, it’s time to 
put the car through the technical and safety 
checks. 
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Dansk-kinesisk aftale  
om sikker mad
DTU Fødevareinstituttets knowhow 
om fødevaresikkerhed skal nu ekspor-
teres til Kina. I april blev der indgået 
en ny samarbejdsaftale mellem DTU og 

Kinas nationale center for 
fødevarerisikovurdering, 
China National Center 
for Food Safety Risk As-
sessment (CFSA). „Vores 
kinesiske samarbejds-

parter kan drage fordel af 
DTU Fødevareinstituttets erfa-

ring inden for risikovurdering af føde-
varer og kostundersøgelser, mens vi har 
mulighed for at skabe stærke relationer 
i det kinesiske forskningsmiljø,“ siger 
Institutdirektør Jørgen Schlundt.

Vindforskning giver vækst
En ny rapport fra analysevirksomheden 
Damvad viser, at den danske vindenergi-
forskning har bidraget markant til Dan-
marks erhvervsmæssige styrke position 
på vindområdet, der nu beskæftiger ca. 
28.000 medarbejdere. Men flere lande 
haler ind på os, og de nationale bevil-
linger er stærkt faldende. Disse forhold 
blev der sat fokus på ved en konference 
den 19. maj med deltagelse af repræsen-
tanter fra DTU Vindenergi, vindmølle-
industrien, Danmarks Innovationsfond 
og politikerne Rosa Lund (EL), Steen 
Gade (SF) og Jeppe Bruus (S).

Ti DTU’ere med i aTV
Akademiet for de Tekniske Videnska-
ber optog ved sit årsmøde 6. maj 40 nye 
medlemmer. Hver fjerde af dem kom-
mer fra DTU. Akademimedlemmerne 
er udpeget ud fra deres stærke faglig-
hed inden for teknisk videnskab, natur-
videnskab eller sundhedsvidenskab. De 
har et stærkt engagement i samfundet 
og har skabt bemærkelsesværdige re-
sultater inden for deres felt, hvad enten 
de er ansat i en virksomhed, på et uni-
versitet eller i andre videninstitutioner. 
Læs mere på www.atv.dk.

Polar Portal version 2
Arktis er det sted på kloden, hvor den 
globale opvarmning slår stærkest igen-
nem. Derfor lancerede forskere fra 
DMI, GEUS og DTU Space i samar-
bejde med Energistyrelsen i 2013 hjem-
mesiden polarportal.dk, som rappor-
terer live fra klimaændringerne i Ark-
tis. Nu er forskerne klar med en mere 
avanceret version af Polar Portal, hvor 
man via animationer kan følge foran-
dringer i vejr, vind, havisens afsmelt-
ning og Grønlands farve. Kort, kurver 
og animationer opdateres løbende med 
nye data – i mange tilfælde dagligt. 

 n Kort nyt
rådgivning og projekter

sino-Danish agreement on safe 
food · Wind research drives 
growth · DTU well represented 
in aTV · Polar Portal Version 2

 n News in brief Four universities co-publish european tech magazine
MeDia Technologist is the name of a new 
magazine to hit Europe’s newsstands on 24 
June. Co-published by DTU, the new tech 
magazine will focus on the societal value gen-
erated by European technology and natural 
sciences while promoting the general Europe-
an public’s interest in technology and research. 
The magazine is published in association with 

DTU’s three partners in the EuroTech alliance. 
The new magazine will first be published in 

Denmark in connection with the ESOF sci-
ence conference, which will be held in the lat-
ter half of June in the Carlsberg City District in 
Valby. At a joint press conference on 24 June, 
the presidents of the four EuroTech alliance 
universities will officially unveil Technolo-

gist and its associated website. In addition to 
DTU, the EuroTech alliance comprises École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Technis-
che Universiteit Eindhoven and Technische 
Universität München. The four universities 
in 2013 they had the idea of giving European 
technical research a voice of its own in the 
shape of a joint magazine. 

Af Henrik Larsen

Technologist er navnet på et nyt maga-
sin, der rammer Europas kiosker den 
24. juni. DTU er medudgiver af det nye 
tech-magasin, der skal sætte fokus på den 
værdi, som europæisk teknisk videnskab 
og naturvidenskab skaber for samfundet, 
og samtidig fremme den brede europæi-
ske offentligheds interesse for teknologi 
og forskning. Magasinet udgives sammen 
med DTU’s tre partnere i EuroTech-al-
liancen. 

Det nye magasin vil første gang se da-
gens lys i Danmark, hvor det lanceres på 
videnskabskonferencen ESOF, der finder 
sted i sidste halvdel af juni på Carlsberg-
grunden i Valby. 

Rektorerne for de fire universiteter i 
EuroTech-alliancen vil på et fælles pres-
semøde den 24. juni præsentere Techno-
logist og den hjemmeside, som skal sup-
plere magasinet. 

EuroTech-alliancen består ud over 
DTU af École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, Technische Universiteit Eind-

hoven og Technische Universität Mün-
chen. De fire universiteter udgiver i forve-
jen en lang række både trykte og digitale 
medier, men i 2013 opstod idéen om at 
give den tekniske forskning i Europa en 
fælles platform gennem et magasin. 

„Den tekniske forskning kan og skal 
løse mange af de problemer, verden står 
over for, f.eks. inden for energiforsyning, 
klima og fødevareforsyning," siger DTU’s 
prorektor, Henrik Wegener.

"Og i Europa vil der i årene frem-
over blive brugt virkelig mange penge på 
forskning, som skal løse nogle af disse 
problemer. Blandt andet derfor er det 
nødvendigt at fremme europæernes vi-
den om og opbakning til de tekniske vi-
denskaber.“  

Skrives til lægfolk
For at sikre en alsidig dækning er den 
journalistiske side af sagen lagt i hæn-
derne på det schweiziske mediehus Lar-
geur, der udgiver en lang række special-
magasiner, heriblandt flere om teknologi 
og naturvidenskab.

„Selvom Technologist er skrevet for 
lægfolk, bliver det ikke populærviden-
skabeligt i traditionel forstand. Det skal 
ramme ind i debatten om, hvordan den 
tekniske forskning kan flytte verden, 
og derfor vil magasinet også indeholde 
holdningsbaseret stof i form af klummer, 
kommentarer og interviews,“ siger Hen-
rik Wegener.

Technologist vil blive solgt for 9 euro 
eller godt 75 kroner i førende magasin-
kiosker, i lufthavne, på banegårde og an-
dre steder, hvor der kan forventes at være 
læsere til magasinet. 

På lidt længere sigt er det planen at 
udvide EuroTech-alliancens kommuni-
kation til også at omfatte blogs på Tech-
nologists hjemmeside og offentlige TED-
talk-events i Lyngby, Lausanne, München, 
Eindhoven og Bruxelles. (TED-talks er 
korte og fyndige foredrag om Technology, 
Entertainment og Design).

Det første nummer af Technologist 
bliver på 68 sider og trykt i 22.000 ek-
semplarer, heraf to tredjedele på engelsk 
og resten på henholdsvis tysk og fransk. 

Fire universiteter udgiver 
europæisk tech-magasin
mEDIER De fire universiteter i EuroTech-alliancen vil øge europæernes viden om teknisk 
videnskab. Derfor udgiver de et nyt magasin om teknologi. Første nummer udkommer 24. juni.

Magasinet Technologist skal sælges i førende kiosker og i lufthavne.
 the magazine technologist will be sold in leading newsagents’ and at airports.
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Af Christina Tækker

Der bliver snakket en del svensk på DTU 
Management Engineering for tiden. Ad-
ministrerende direktør Per-Otto Bengts-
son fra energioptimerings-virksomheden 
EVU Energi & VVS Utveckling AB og 
postdoc Christian Stenqvist er nemlig 
tilknyttet instituttet i et halvt år for at 
diskutere nyskabende ideer sammen med 
forskere fra Center for Facilities Manage-
ment.

Energivirksomheden er et ud af to 
svenske firmaer, som har fået base på 
DTU, og som er med i initiativet Crea-
ting Competitive Jobs (CCJob). Et Inter-
reg-projekt med svenske og danske uni-
versiteter samt erhvervsorganisationer, 
som ønsker at afprøve nye metoder til at 
udnytte forskningen og øge små og mel-
lemstore virksomheders evne til at drage 
nytte af den. Målet er at skabe arbejds-
pladser i Øresundsregionen.

Ved at få adgang til specialistkompe-
tencer på DTU Management Engineering 
håber EVU at få et dybtgående kendskab 
til at påvirke de aktører, som tager beslut-
ninger om energieffektivisering. Målet er 
at fordoble arbejdspladserne i virksom-
heden og skabe endnu flere arbejdsplad-
ser i industrien gennem energieffektivi-
seringer og renoveringsforanstaltninger.

„Samfundet har en stor udfordring i 
at reducere energiforbruget og omstille 
sig til vedvarende energi. Mange bygnin-
ger fra 60’erne og 70’erne er bygget med 

et højt energiforbrug. Men det går lang-
somt med at energieffektivisere, fordi in-
citamenterne ikke er der,“ siger Susanne 
Balslev Nielsen, vicecenterleder i Center 
for Facilities Management. 

DTU får ifølge Susanne Balslev Niel-
sen lejlighed til gennem projektet at af-
prøve nogle af de værktøjer, som Center 
for Facilities Management har udviklet. 
Det gælder bl.a. værktøjer til at tilrette-
lægge renoveringsstrategier og få overblik 
over, hvilke værdier man kan skabe, når 
man går i gang med at energirenovere. 
CCJobs kører indtil slutningen af 2014. 

De bygger bro mellem 
erhvervsliv og forskning
jObskAbELsE I et halvt år skal en svensk virksomhed og 
DTU Management Engineering arbejde sammen for at 
nyttiggøre forskning og skabe arbejdspladser.

Postdoc Christian Stenqvist, adm. direk-
tør Per-otto Bengtsson og vicecenterle-
der Susanne Balslev Nielsen. 

 Postdoc Christian Stenqvist, Per-otto 
Bengtsson, Ceo, and Susanne Balslev nielsen, 
deputy head of Centre. 

 n Få mere at vide
susanne balslev Nielsen, vicecenterleder,  
Center for Facilities Management,sbni@dtu.dk 

Læs mere på CCJobs: http://ccjobs.se/da/
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Building bridges 
JoB creaTioN Per-Otto Bengtsson, CEO of 
the energy EVU Energi & VVS Utveckling AB 
and postdoc Christian Stenqvist will be based 
at DTU for six months to discuss innovative 
ideas with researchers from the Centre for Fa-
cilities Management. The company is one of 
two Swedish enterprises that in the initiative 
entitled Creating Competitive Jobs (CCJob).

Back with new eel data
exPeDiTioN On May 5, the marine re-
search vessel Dana returned from a voyage of 
more than two months. The measurements 
collected have revealed, among other things, 
that the sea temperature in the spawning ar-
ea is higher than previously recorded.

Af Line Reeh

Den 5. maj vendte havforskningsskibet 
Dana tilbage efter mere end to måneders 
togt ledet af seniorforsker Peter Munk, 
DTU Aqua, hvor man først har undersøgt 
ålens gydeområde i Sargassohavets syd-
lige og østlige områder og derefter fulgt 
ålelarvernes rute tilbage mod Danmark. 

Målingerne har bl.a. vist, at havtempe-
raturen i gydeområdet er 1-3 grader hø-
jere, end man tidligere har set på samme 
sted. Nu forestår et større analysearbejde, 
inden de endelige konklusioner om år-
sagerne til ålens tilbagegang kan drages. 

„Tilgangen af åleyngel er gået vold-
somt tilbage de seneste 30 år, og spørgs-

målet er, om der er sket ændringer i lar-
vernes overlevelsesmuligheder i Sargas-
sohavet eller på deres vej mod Europa, 
som kan have bidraget til nedgangen. Det 
er de spørgsmål, som Dansk Åleekspe-
dition 2014 har forsøgt at besvare,“ si-
ger togtleder, seniorforsker Peter Munk, 
DTU Aqua.

DTU's havforskningsskib kan besøges 
på ESOF 2014 i København ved Amalie-
kaj lørdag og søndag den 21. og 22. juni 
fra kl. 10-18 og mandag den 23. juni fra 
kl. 10-20.

dana tilbage med ny åleviden
EkspEDITION DTUs havforskningsskib Dana har undersøgt et 
havområde flere gange større end Danmark.

 n Få mere at vide
peter munk, seniorforsker, DTU Aqua,  
pm@aqua.dtu.dk

WANT TO 
SPEAK  DANISH 
THIS SUMMER?
INTENSIVE SUMMER COURSES

JUNE 30RD – JULY 11TH

T 3946 3050 
W sprogcenterhellerup.dk

Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
Klampenborgvej 221, 2800 Lyngby
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Redigeret af Marianne Vang Ryde

Jubilæer
Berit sigsgaard Jensen, overassistent, 
DTU Aqua, 25 år 1/6
Boye cornils Knutz, lektor,  
DTU Diplom, 25 år 21/6         
Kaj aage sonesson, ingeniørassistent, 
DTU Elektro, 50 år 22/6
hanne Maj Munksgaard, lektor,  
DTU Diplom, 40 år 1/8
Martha lynn aulbaugh Kahle, lektor, 
DTU Diplom, 45 år 21/8

Ny professor
Morten hartvig hansen, DTU Vind-
energi, Aero-servo-elasticity and 
Dynamics of Wind Turbines 1/6-14-
31/5-19

Goddag
1. april startede ruben Grigoryan som 

akademisk medarbejder i DTU 
Fysik, Quantum Physics and 

Information Technology, 
hvor han skal være med til 
at udvikle elektronisk udstyr 

som generatorer og detek-
torer til brug for forskningen 

i kvantecomputere. Ruben Gri-
goryan kom til Danmark i 2010 for at 
tage en ph.d. på Aalborg Universitet. 
Den skal forsvares til efteråret, men i 
mellemtiden blev der altså en jobchan-
ce på DTU. „Jeg kan lide at være i Dan-
mark, hvor der er mindre trængsel og 
trafik i byerne end i Moskva, som jeg 
kommer fra. Hvor længe jeg bliver, ved 
jeg ikke, livet skifter så hurtigt,“ smiler 
Ruben. „Folk er flinke her, og jeg har et 
interessant job; men det ville nok ikke 
være så meget anderledes i et andet 
land. Overalt er det de samme proble-
mer, samme mennesker og samme vit-
tigheder, bare på forskellige sprog!“

Farvel
Den 9. maj var det 51 år siden, steen 

Bang efter bestået håndelagsprøve 
blev ansat som lærling på Risø 

Værksted. Efter læretiden til-
bragte han et år i Søværnet. 
Men derefter var der bud 

efter Steen Bang fra Fysikaf-
delingen på Risø, og siden har 

han været medskaber på en lang 
række højt specialiserede forskningsin-
strumenter som neutronspektrometre 
og røntgendiffraktometre. En del af 
instrumenterne blev bygget til tyske 
Hasylab, og andre blev, da DR3 luk-
kede, flyttet til Paul Scherrer Institut i 
Schweiz. Den flytning var noget af en 
bedrift, som blandt andre Steen fik stor 
ros for. 50-års jubilæet blev samtidig 
Steen Bangs farvel til en dejlig arbejds-
plads, som han vil savne, ikke mindst 
for de fantastiske kolleger.

 n Kort nyt
navne og karriere

anniversaries · New professor 
· honorary professors · Visiting 
professor · hello · Goodbye

 n News in brief health campaign without finger-wagging
liFesTyle Every day, about 1,900 hungry 
souls pass by the student cafeteria in Build-
ing 101 at Lyngby Campus. In the week before 
Easter, DTU had a special offer for students: 
find out what a dietician has to say about your 
meal and talk about healthy diet, portion size 
and balancing carbohydrates and proteins.

The cafeteria health check was one of sev-

eral initiatives implemented by occupational 
health and safety consultant Ann-Rose Bøttch-
er in 2014. At the start of the year, DTU of-
fered a free quit-smoking course to the first 12 
who signed up. Places were quickly filled and 
smokers will have a new opportunity to enrol 
in 2015. April saw two lectures on healthy diet 
and lifestyle, including specific advice on how 

to break bad habits, how to maintain a consist-
ent energy and concentration level throughout 
the day—and how to fit exercise and training 
into a busy schedule. Open to everyone, the 
lectures were supplemented by one free place 
for each department on a course in September 
focusing on how to integrate good health into 
the daily work environment.
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Af Marianne Vang Ryde

Hver dag passerer omkring 1.900 sultne 
mennesker igennem studenterkantinen 
i bygning 101 på Lyngby Campus. Ugen 
før påske var der et særligt tilbud til dem: 
Hør, hvad diætisten har at sige om netop 
dit måltid, og få en snak om sund kost, 
portionsstørrelser og sammensætningen 
af kulhydrater og proteiner.

Sundhedstjekket i kantinen er et led 
i en kæde af initiativer, som motion- og 
sundhedskoordinator Ann-Rose Bøttcher 

har sat i gang i 2014. Først på året tilbød 
DTU et gratis rygestopkursus til de første 
12, der meldte sig. Holdet blev hurtigt fyldt 
op, og der kommer en ny chance i 2015.

I april har der været to foredrag om 
sund kost og livsstil med konkrete råd 
til, hvordan man kan bryde dårlige va-
ner, hvad der skal til for at bevare et jævnt 
koncentrations- og energiniveau i løbet 
af en dag, og hvordan man kan få ind-
passet motion og træning i en travl hver-
dag. Foredragene var åbne for alle, og de 
suppleres med en enkelt gratis plads til 

hvert institut på et kursus til september 
om, hvordan sundhedsindsatsen kan in-
tegreres i hverdagens arbejdsmiljø.

„Vi har valgt SundhedsDoktor som 
vores partner til denne kampagne efter 
en nøje undersøgelse af markedet, hvor vi 
endte med at vælge mellem tre konsulent-
firmaer,“ fortæller Ann-Rose Bøttcher. 

„Et af kriterierne har været, at kam-
pagnen ikke må bære præg af løftede pe-
gefingre, og vi håber, tilbuddene bliver 
modtaget positivt som et bud på, hvor-
dan vi kan blive en endnu mere attraktiv 
arbejdsplads. DTU’s ansatte har ikke et 
alarmerende stort sygefravær, men vi hå-
ber alligevel, at både det registrerede fra-
vær og det, der eventuelt tages som flex- 
eller hjemmearbejdsdage, kan nedbringes 
på denne måde.“

Mere sundhed på Portalen
Sundhedsaktiviteterne har foreløbig fun-
det sted på Lyngby Campus, men Ann-
Rose Bøttcher har planer om at lave noget 
lignende på både Risø og Ballerup Cam-
pus. På Portalen har hun også introduce-
ret en stribe tilbud til alle, institutter såvel 
som enkeltpersoner, i ’Værktøjskassen’. 

Her finder man foredrag og work-
shops, helseprodukter, skridttællere, en 
håndbog om et sundere arbejdsmiljø, 
henvisninger til en masse gratis tips og 
selvfølgelig alle DTU’s sports- og mo-
tionstilbud.

Nu håber Ann-Rose Bøttcher bare, at 
alle tager positivt imod sundhedsbuket-
ten.

Af Marianne Vang Ryde

Ud med creme fraiche, ind med skyr. Det 
er den korte version af budskabet fra di-
ætisterne, der i ugen før påske vurderede 
studenterkantinens køkken. 

„På en skala fra 1 til 50 over fedt- og 
ernæringsindhold i varme retter og dres-
singer lå vi på 26, så der er absolut plads 
til forbedringer, og dem arbejder vi nu 
med. Det er en skæg udfordring,“ siger 
kok Ketil Frisendahl.

Udfordringen ligger i at få et fedtfat-
tigere alternativ til creme fraiche og ma-
yonnaise til at smage lige så godt og ikke 

mindst binde salater sammen, så de hol-
der sig på brødet. Og smagen skal vel at 
mærke ikke komme fra mere salt, men 
fra andre krydderier, som har fået lov at 
’virke’ tilstrækkelig længe. 

Det betyder helt konkret, at salater og 
dressinger skal laves dagen før, de skal 
spises, og i det hele taget skal alle opskrif-
ter og rutiner i køkkenet laves om.

„Hvis ikke opskrifterne er gennem-
prøvet, og alle har dem inde under hu-
den, forfalder man let til de gamle rutiner 
med creme fraiche, mayonnaise og Buko, 
når det skal gå stærkt,“ siger Ketil Frisen-
dahl, som nyder at eksperimentere med 

blendede havregryn og kokosmel som al-
ternative bindemidler.

Der var lige en årsfest, som skulle 
overstås, inden det fedtfattige koncept 
kan være hundrede procent på plads i 
 alle tre Eurest-kantiner på Lyngby Cam-
pus: Studenterkantinen, Faculty Club og 
358. Men så vil man også kunne spise 
efter de nyeste ernæringsprincipper, li-
gegyldigt hvad man vælger – undtagen 
risalamande.

„Den skal vi nok lade være – i julema-
den får de gamle traditioner lov at leve 
videre,“ siger Ketil Frisendahl.

sundhedskampagne 
uden løftede pegefingre
LIvssTIL Med en buket af tilbud sætter DTU Arbejdsmiljø spot på sundheden blandt 
studerende og ansatte. Efter Lyngby Campus fortsætter initiativet på Risø og i Ballerup.

Skærer fedtet fra – men ikke til jul
mADvANER Kantinekøkkenet i studenterkantinen har haft besøg af en diætist, og nu er alle 
rutiner og opskrifter under forvandling.

Et af sundhedskampagnens første initiativer fandt sted i studenterkantinen i lyngby.
 one of the first initiatives of the health campaign took place in the student cafeteria.
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Dean tweets using hashtags and @ signs
social MeDia It was the idea of supplying 
a social feed with stories and images from his 
work as Dean of Undergraduate Studies and 
Student Affairs that led Martin Vigild to tweet. 
Now, with the prospect of soon having 100 fol-
lowers on Twitter, he can only be considered 
a serious tweeter. 

“When I tweet, I do so solely on behalf of 

DTU,” explains Martin Vigild. When he tweets 
roughly once a week on the microblogging 
platform, it is in his capacity as Dean of Un-
dergraduate Studies and Student Affairs—re-
gardless of whether the message is about ambi-
tious students, dedicated staff or possibly the 
first flower of spring sprouting forth on the 
sunny side of Building 101.

As dean, it is easier being a member of ‘the 
coffee club of the educational elite’ than it is 
as Martin Vigild, he explains—a club that 
includes Danish Minister for Higher Edu-
cation and Science Sofie Carsten Nielsen—
or ‘Carsten’, as Vigild calls her, Lykke Friis, 
Provost at the University of Copenhagen, 
Metropol President Stefan Hermann and ‘all 

their friends’—the educational high-fliers who 
are frequent Twitter users. 

For the dean it is all about influencing 
opinion—when he sends out signals, people 
pick them up. He therefore uses Twitter as a 
communication channel for the minister and 
colleagues at the other universities and educa-
tional institutions.

Af Caroline Jakobsen

Det var tanken om at kunne fodre et so-
cialt feed med både historier og billeder 
fra sit arbejde som bachelordekan, der 
startede det hele for Martin Vigild. I dag 
er han for alvor i gang med at opbygge 
en stærk gren at pippe fra, og han håber 
snart at runde 150 følgere. 

„Når jeg tweeter, er det ikke for egen 
regning, det er for DTU’s,“ siger Mar-
tin Vigild. Når han ca. en gang om ugen 
slipper et tweet løs på mikroblogging-
platformen, er det i kraft af sin position 
som bachelordekan – hvad enten tweet’et 
handler om ambitiøse studerende, dedi-
kerede ansatte eller måske den første for-
årsblomst, som sprang ud på solsiden af 
bygning 101.

Det er nemlig nemmere at være en del 
af ’uddannelseselitens kaffeklub’ som de-
kan end som Martin, siger han. Den klub 
med uddannelses- og forsknings minister 
Sofie Carsten Nielsen - eller Carsten, som 

Vigild kalder hende - prorektor på Kø-
benhavns Universitet Lykke Friis, rektor 
på Metropol Stefan Hermann og ’alle 
vennerne’, de markante personligheder 
inden for uddannelsesområdet, der bru-
ger Twitter meget. 

For dekanen handler det om at påvir-
ke nogle meninger. Sender han signaler, 
bliver de samlet op. Derfor bruger han 
Twitter som kommunikationskanal til 
ministeren og kollegaer på de andre uni-
versiteter og uddannelsesinstitutioner:

„Twitter er et nyt forum, hvor vi kan 
mødes og lave uddannelses- og universi-
tetspolitik. Jeg betragter det som en ar-
bejdsarena,“ siger han.

Twiplomacy
Martin Vigild og de uddannelsesledere, 
han er forbundet til, er ikke alene om at 
diskutere politik på det sociale medie. En 
undersøgelse fra sommeren 2013 viser, at 
omkring 78 procent af verdens ledere er på 
Twitter. Fænomenet kaldes ’twiplomacy’. 

„Twitter giver brugerne mulighed for 
at påvirke deres stakeholders direkte - 
uden om massemedierne. Det er der ef-
terhånden rigtig mange politikere, der 
har opdaget,“ fortæller seniorforsker på 
DTU Compute, Finn Årup Nielsen. 

„Desuden giver det mulighed for at 
fortælle om dagligdagens gode historier, 
som en nyhedsredaktør ellers ville igno-
rere.“

Det går hurtigt for Vigild. Forleden 
knækkede han koden til iPad-tweeting, 
og ugen efter dette interview skal han 
holde et møde med Lykke Friis for at 
fortsætte en snak, der startede på Twitter 
- det første møde, han har arrangeret di-
rekte ved hjælp af snabel-a’er og hashtags. 
Det eneste, der stadig undrer ham, er, 
hvorfor ’LOL’ bliver brugt så lidt på dette 
sociale medie. 

Det er nok, fordi det tilhører en an-
den lingo end den i kaffeklubben, kom-
mer han frem til.

At være digital indebærer at tage lejlig-
hedsvise ’selfies’ – her i Amsterdams 
lufthavn.

 Being digital requires the occasional ‘selfie’—
here in amsterdam’s airport.

 220.000
…danskere er på Twitter 
…danes are on twitter

 1.042
…følger DTU på Twitter, @DTUtweet
…follow dtU on twitter, @dtUtweet

 113
…følger Martin Vigild på Twitter,  
@Martinvigild
…follow martin vigild on twitter,  
@martinvigild
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Dekan for bacheloruddannelserne 
Martin Vigild bruger Twitter for at 
påvirke holdninger.

 Dean of Undergraduate Studies 
and Student Affairs, Martin Vigild, 
uses Twitter to influence opinion.
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Dekanen kvidrer med 
hashtags og snabel-a’er

 n Få mere at vide
martin vigild, bachelordekan,  
@martinvigild eller bachelordekan@dtu.dk

sOCIAL Bachelordekan Martin Vigild har indtaget Twitter, hvor han debatterer undervisning og universitetspolitik.  
Han kalder det sociale medie for en ’kaffeklub’.
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Af Signe Gry Braad

Jakob Rasmussen fra DTU Mekanik tager 
tre stykker reb på hver ca. 40 cm frem. 

„Undersøg dem bare,“ siger han og 
rækker dem videre til mig. 

Jeg konstaterer, at det er helt normalt 
reb og sender dem retur.

Men så sker der noget. Jakob Rasmus-
sens hænder flyver frem og tilbage, og de 
tre stykker reb begynder at ændre læng-
de, imens han forklarer mig, at inden for 
måleteknik skal man altid måle mere end 
én gang på samme emne, og at der som 
minimum skal måles tre emner. Ellers 

risikerer man at stå tilbage 
med produkter, der enten er 
for lange eller for korte.

Til slut står han med et 
enkelt langt stykke. Hvor-
dan han gjorde det, er umu-
ligt at sige. Jakob Rasmussen 
er nemlig ikke alene måle-
tekniker på DTU Mekanik, 
han er også en vaskeægte tryllekunstner, 
der optræder under navnet TrylleJakob, 
er medlem af medlem af Magisk Cirkel 
Danmark og har udgivet en bog med sine 
bedste tricks. 

Taknemligt publikum
Umiddelbart virker måleteknik og magi 
som to vidt forskellige ting, men Jakob 
Rasmussen har alligevel eksperimenteret 
med at indarbejde lidt trylleri i sin un-
dervisning i måleteknik og tolerancer på 
et introhold. Her bruger han eksempelvis 
ovennævnte trick til at illustrere over for 
de studerende, hvorfor det er så vigtigt at 
være grundig i sin tilgang til faget.

Det var dog ikke noget, 
han bare kastede sig hoved-
kulds ud i. 

„Jeg tænkte længe over, 
hvordan jeg bedst tilpassede 
magien til undervisnings-
forløbet, og hvilken form 
for tricks, jeg skulle bruge. 
Og så var jeg selvfølgelig 

også spændt på, hvordan de studerende 
og de andre undervisere ville tage imod 
det,“ fortæller Jakob Ramussen.

Heldigvis gik den rent hjem.
„Jeg opdagede, at de studerende er et 
meget taknemligt publikum, fordi de slet 
ikke er forberedt på, at jeg tryller for dem. 
Nogle af dem rejste sig ligefrem op, så de 
bedre kunne se, hvad jeg lavede. Det må 
jeg indrømme, jeg aldrig har prøvet før i 
min tid på DTU.“ 

Men i virkeligheden synes Jakob Ras-
mussen ikke, at der er så stor forskel på, 
om han står foran et tryllepublikum el-
ler en gruppe studerende. Både når han 

tryller og underviser er det f.eks. vigtigt, 
at han når helt ud til de bagerste rækker, 
og tilhørerne kan mærke, han er der for 
deres skyld og ikke bare, fordi han kan 
lide at høre sig selv tale.

Tung teori
Jakob Rasmussen håber, at hans trylle-
tricks kan være med til at øge interessen 
for måleteknik blandt de studerende. Per-
sonligt synes han, at faget er både spæn-
dende og helt uundværligt, men han er 
klar over, at det har ry for at være lidt 
tungt. 

„Inden for måleteknik er præcision 
det vigtigste, og der er kun én måde at 
gøre tingene på, hvis de skal gøres rigtigt. 
Derfor skal de studerende introduceres til 
en masse teori, før de selv kan begynde at 
eksperimentere med måleværktøjerne, og 
det kan nok virke lidt afskrækkende på 
nogen,“ vurderer han. 

Netop på grund af den omfattende, 
men nødvendige teori, venter Jakob Ras-
mussen også med at trylle, til eleverne er 

oM JAKoB RASMUSSEN

Måletekniker på DTU Mekanik og trylle-
kunstner under navnet TrylleJakob.
•	Ansat på DTU siden 2008
•	Født i 1975
•	Gift og far til to børn

Trylleri fremmer forståelsen

mAGI Måleteknik og trylletricks lyder som et umage par. Men 
måletekniker på DTU Mekanik Jakob Rasmussen blander de 
to verdener i sin undervisning for at gøre teorien forståelig.

  A Jeg opdagede, at de 
studerende er et meget 
taknemligt publikum, 
fordi de slet ikke er 
forberedt på, at jeg 
tryller for dem.
Jakob Rasmussen, måletekniker

Magic promotes understanding
WizarDry On the face of it, measuring 
technology and magic have little in common, 
but Jakob Rasmussen has nonetheless experi-
mented with introducing a little magic into his 
measuring techniques and tolerances course 
for an introductory class of students. 

Here he uses tricks, for example, to illustrate 
to his students the importance of adopting a 

thorough approach to the subject. However, 
he gave careful thought to the matter before 
launching into his experiment. 

“I thought long and hard about how best to 
incorporate magic into the course and about 
what kind of tricks to use. Naturally, I was ex-
cited to see how the students and other teach-
ing staff would react,” he explains. 

“I found the students incredibly receptive 
because they weren’t expecting to see me per-
form magic. Some of them actually stood up 
so they could get a better look at what I was 
doing. I must admit, I’ve never experienced 
that before in my time at DTU.” 

In actual fact, Jakob Rasmussen does not 
see a big difference between performing magic 

in front of an audience and teaching a group 
of students. 

In either case it is important to reach the 
people on the back row so they feel he is there 
for them and not simply in love with the sound 
of his own voice.

Jakob Rasmussen hopes that his magic 
tricks can stimulate student interest in meas-
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Af Henrik Larsen

1 Prisen Årets Undervisere uddeles af PF og gik til ingeniør docent 
Peder Klit, DTU Mekanik, og professor Ole Christensen, DTU Compute. 

2 På vegne af DTU’s Akademiske Råd udnævnte rektor Anders 
Bjarklev administrerende direktør i Haldor Topsøe A/S Bjerne S. 
Clausen til æres doktor, dr. technices., honoris causa, som anerken-
delse af hans fremragende forskning.

3 Tre forskere blev udnævnt til dr. technices for at have bragt 
videnskaben et væsentligt skridt videre: Lektor Bo Friis Nielsen, 
DTU Compute, seniorforsker Mathias Stolpe, DTU Vindenergi og 
ph.d. Thomas Ruhland.

4 DTU’s Guldmedalje blev tildelt tidligere rektor på DTU (2001-
2011), Lars Pallesen, som en hædersbevisning for hans indsats 
for DTU. 

5 Alexander Foss' Guldmedalje blev tildelt professor Marcel 
Somers, DTU Mekanik, for at have bidraget til at opbygge et aktivt 
forskningsmiljø i materialeforskning ved DTU.

DTU’s Innovationspris blev tildelt lektor Thomas J. Howard, DTU 
Mekanik. Han har bl.a. været involveret med ikke færre end syv 
finalister og to vindere af Venture Cup samt fem startups, der har 
modtaget ekstern finansiering.

DTU’s Pris for studenter startup blev uddelt for første gang. Den gik 
til Airtame, og blev modtaget af Marius Klausen og Attila Sukosd. 

DTU’s Internationaliseringspris gik til adjunkt ying yan fra DTU 
Fotonik, mens DTU’s Sikkerhedspris gik til laboratoriekoordinator 
Ebba Schnell, DTU Byg. 

6 Rektor Anders Bjarklev under sin tale med et eksempel på 
studenter innovation.

7 Thomas L. Andresen, DTU Nanotech, holdt årets festforedrag 
med titlen ’Den Kemiske Robot – Nye materialer i kampen mod 
sygdom, og kunsten at programmere i kemiske koder’.

Og så blev festen sluppet løs.

 n Få mere at vide
jakob Rasmussen, måletekniker, DTU Mekanik,  
jakr@mek.dtu.dk

Læs mere om trylleriet på magicshow.dk

Trylleri fremmer forståelsen

lancier er en uundværlig del af årsfesten.
 les lancier is er an essential part of the Commemoration day.

Årets fest med priser og grader
EmNEORD Årets største begivenhed på DTU – årsfesten – fandt sted 9. maj. 
Rektor Anders Bjarklev og PF-formand Kristoffer Skaftved Mathiesen åbnede 
det officielle program med taler, hvorefter der blev uddelt en række priser.

omkring halvejs inde i undervisningsfor-
løbet. Det faglige indhold kommer altid 
først.

Hvilke magiske elementer, der bliver 
indarbejdet i fremtiden, vil Jakob Ramus-
sen ikke afsløre, men der er ingen tvivl 
om, at han har et trick eller to i ærmet.

Jakob Rasmussen med sine instrumenter.
 Jakob rasmussen with his instruments.
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uring technology. Personally, he finds the sub-
ject both exciting and indispensable, but he 
is aware that it has a reputation for being a 
little heavy.

The biggest event of the year with prizes and grades
DTU’s biggest event of the year—the Com-
memoration Day—was held on 9 May. Presi-
dent Anders Bjarklev and PF President Krist-
offer Skaftved Mathiesen opened the official 
programme with speeches. This was followed 
by a prize ceremony, after which the festivi-
ties got underway.

The Lecturer of the Year awards are pre-

sented by PF. This year, they went to Profes-
sor Peder Klit from DTU Mechanical Engi-
neering, and Professor Ole Christensen from 
DTU Compute. 

On behalf of DTU’s Academic Council, 
DTU President Anders Bjarklev presented 
Bjerne S. Clausen, CEO of Haldor Topsøe 
A/S, with an honorary doctorate—Doctor 

Technices, honoris causa—in recognition of 
his magnificent research.

Three researchers were appointed Doc-
tor Technices for having brought science an 
important step forward: Associate Professor 
Bo Friis Nielsen, DTU Compute, Senior Re-
searcher Mathias Stolpe, DTU Vindenergi 
and PhD Thomas Ruhland.
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Af Christina Tækker

Som uddannet fysiker er Fridolin Okkels 
trænet til at tænke i traditionelle forskerba-
ner. Men en dag på DTU Nanotech, da han 

sad foran compute-
ren og ventede på, at 
simuleringen til hans 
nye apparat arbejdede 
færdig, skete der no-
get. Han besluttede at 
vende alting på hove-
det. 

I stedet for at bruge 
den akademiske til-
gang og sende kendte 

væsker gennem det apparat, han var ved at 
udvikle, ville han finde ud af, om det kunne 
bestemme ukendte væsker. Det blev start-
skuddet til at udvikle et såkaldt rheometer, 
der kan måle, hvordan væsker flyder.

Kontrol over væsker 
„Producenter har brug for at måle flydeegen-
skaber i væsker, som bl.a. mayonnaise, ket-
chup og yoghurt, for at få den rigtige tekstur. 
I den proces har de brug for at få kontrol over 
naturlige variationer i råvarerne. Til forskel 
fra andre lignende apparater er mit lille, ro-
bust og håndterbart. Det kan gøre processen 
billigere, hurtigere og nemmere,“ siger Fri-
dolin Okkels. 

Apparatet er stadig i sin udviklingsfase. 
Men Fridolin har allerede oprettet et nyt 
firma, Fluidan, og har fundet en stærk sam-
arbejdspartner. Patentansøgningen er sendt 
afsted, og han har fået en donation, der styr-
ker udviklingen af kommercielle produkter. 
Nu skal apparatet fabrikeres og testes i sam-
arbejde med Danæg. Drømmen er, at appa-
ratet vil indgå i samtlige fabriksanlæg i f.eks. 
det tyske Ruhr-distrikt. 

„Det er vigtigt at tænke utraditionelt for 
at rykke. Jeg er selv typen, der splittede mine 
LEGO Technic-byggesæt ad og byggede alle 
mulige maskiner. Det handler om at gå nye 
veje.“

Hvor var du, da du fik den gode idé – og hvad har ideen betydet for dit forskningsområde? Hør DTU-forskere fortælle deres egne historier.   
 where were you when you came up with your bright idea—and what has it meant for your field of research? hear dtU researchers tell their own stories.

pling / Pling

# De bedste fotos 
på Instagram.

#dTU

Katie lawrence
@Klaw317
teacher said go into the lab 
and take pictures #okfine 
#gradschoolproblems #dtu

Emilie Patricia Dam-Krogh
@ymforrone
Boys interrupting the girls 
photo  #dtu #årsfest #fun 
#friday #annual #picture

Synne S. Skjørten
@synness
Fra årsfesten på fredag! #dtu 
#årsfest #olliclip #friends

Tim Vinther - @t_vinther
where dreams become reality! 
@frederiknielsenh #dtU 
#workhard #playhard #bygning 
#101 #lyngby #campus 
#motivation #success 
#engineering #skilled #exams 
#soon #comeatme #education 
#atitsfinest #gonmabethebest 
#yolo #dreambig

Mads Mackeprang 
@mmackeprang
Så blev linjesensoren loddet 
færdig. #dtu #elektro
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Team DTU består af 60 studerende fra forskellige 
studieretninger med hele 13 forskellige nationa-
liteter. De deltager i Solar Decathlon, et uofficielt 
verdensmesterskab i bæredygtigt byggeri for 
studerende. Kenneth Sørensen fortæller:

”Vi startede i februar 2013 fra scratch. Vi havde 
et blankt stykke papir, og sidenhen har vi desig-
net, udviklet og optimeret systemer i vores hus, 
så det kan leve op til kravene i konkurrencen, 
f.eks. at den primære energikilde i huset skal 
være solenergi.

Vi kalder vores hus for EMBRACE, og det 
specielle ved det er, at det kan placeres på top-
pen af eksisterende bygninger og dermed skabe 
flere boliger til de mange mennesker, der fortsat 
flytter ind mod storbyerne.

Tagets solceller producerer energi, som skal 
deles med resten af kvarteret, og huset er desig-
net, så der spares på ressourcer under opførelsen.

Huset i fuld skala blev vist frem den 22. maj 
på DTU, og den 10. juni skiller vi det ad igen, pak-
ker det ned og tager det med til Versailles, hvor 
konkurrencen foregår.”

DropTask
Anbefalet af Michael Reibel Boesen,  
AppGarage DTU, DTU Compute.

Har du et skrivebord fuld af Post-its, og har du 
behov for at få styr på dine opgaver? Så prøv 
DropTask - den første to do-app, som giver et 
klart og simpelt visuelt overblik over opgaver og 
forskellige projekter. Du kan nemt prioritere mellem 
ærinder og gøremål og filtrere, hvad der er vigtigst. 
Det er også muligt at dele dine opgaver med andre. 
Planlægning er ifølge Michael en leg med DropTask.

Platforme: Web, iPhone, iPad (og snart Android).

månedens app /  
App of the month

Hvad har du gang i? / Whats up?

Logikopgave Regn den ud Gæt et citat
Hvem har sagt følgende?:

“If a man's wit 
be wandering, 
let him study the 
mathematics.”

Opgaven er at finde ud af, 
hvilke felter, der skal skra-
veres. Ud for hver række 
og kolonne er anført, hvor 
mange skraverede felter, 
der efterfølger hinanden 
i en sammenhængende 
gruppe. Rækkefølgen af 
tal skal svare til række-
følgen af grupperne af 
skraverede felter. 
Et eksempel: 4 2 betyder, 
at der skal være en 
gruppe med 4 skraverede 
felter efter hinanden; 
derefter et mellemrum 
og derefter to skraverede 
felter. 

Tallene skal pusles sammen 
til et regnestykke, der giver 
resultatet 13. Alle fire tal skal 
indgå i regnestykket. Hvert tal 
må kun benyttes en gang. Du 
må benytte de fire regnings-
arter samt paranteser.
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