
Leif Katsuo Oxenløwe i laboratoriet.  
Foto: Lisbeth Kirk Mynster. 
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Verden har et eksponentielt voksende energiproblem, 
som får mindre medieopmærksomhed end mange 
andre af menneskets ressource-slugende aktiviteter. Vi 
taler om dataoverførsel, herunder streaming af film og 
tv-serier, som bruger enorme mængder af energi. Mere 
end 10 procent af energiforbruget på kloden går i dag 
til internettet alene, og mængden af data, der overfø-
res, vokser med cirka 25 procent om året. Det er uhold-
bart med den nuværende teknologi, og det haster med 
at udvikle mindre energikrævende dataoverførsel. Leif 
Oxenløwes Center for Silicium Fotonik til Optisk 
Kommunikation (SPOC) ved Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) arbejder på at løse netop dette pro-
blem ved hjælp af optisk kommunikation. 
 

 Der er brug for et paradigmeskift
 
Den forskning, SPOC laver, falder på sin vis ind under 
begrebet »anvendt forskning« – hvor målet er, at det 
skal bruges til noget. Men hvor sådanne forsknings-
projekter ofte bliver meget kortsigtede, så er det de 
store, langsigtede løsninger, SPOC søger. De går ikke 
i gang med noget, hvis ikke det har potentialet til at 
ændre noget på stor skala. Om det ender med at blive 
den foretrukne teknologi, det er en anden sag, som 
også påvirkes af for eksempel kommercielle interesser. 
Men at det overhovedet bliver en mulighed, kræver 
tid, arbejdsro og ressourcer.  
 
     »Der er brug for et paradigmeskift i forhold til  

de teknologier, der bruges til kommunikation, fo
hvis vi fortsætter som nu, så brænder vi kloden 
af. Målet for os er derfor at bruge den frihed, vi 
har nu, til at se på nogle større løsninger. Vi 
 lavede et fantastisk eksperiment for nylig [1], hvo
vi viste, at vi med en enkelt laser og en særlig op-
tisk chip, som vi har udviklet her, kunne sende 
lige så meget data som 6000 lasere med den nu-

r 

r 

værende teknologi. Faktisk sendte vi fra denne 
ene chip data svarende til dobbelt så meget som 
den samlede internettrafik i hele verden per se-
kund.«  

 

Inspirationen fra Imperial College  
 
Leif Oxenløwe ville egentlig have været astronom. 
Men så fik han en underviser i laser- og atomfysik, som 
var så inspirerende, at han slet ikke var i tvivl om, at 
han ville lave bachelorprojekt i hans gruppe. Sam me 
professor havde også et stort internationalt netværk, 
som var medvirkende til, at Leif Oxenløwe skrev spe-
ciale på Imperial College i London, med ham som 
dansk vejleder.  
 

         »Hvis man har set Mowgli og slangen Kha, så  
forstår man den måde, jeg blev hypnotiseret af 
ham på. Det var næsten, som om der kom fyrvær-
keri ud af ham, og det at kom me til London og 
blive revet ud af sine vante om givelser var fanta-
stisk inspirerende. De har nogle af de bedste 
 undervisere og verdens førende eksperter. Hver 
gang de sagde noget, kunne de samtidig perspek-
tivere det, fordi de havde tænkt over, hvorfor det 
var vigtigt i en større sammenhæng.«  

 

På Imperial College tog Leif Oxenløwe et enkelt kur-
sus i optisk kommunikation, som udgør én anvendelse 
af laserfysik. Men ellers var han mere interesseret i 
grundlæggende laserfysik på det tidspunkt. Tilbage i 
Danmark var det mere eller mindre tilfældigt, at han 
lavede sin ph.d. på DTU og i optisk kommunikation. 
Han søgte og fik tilbudt et par forskellige projekter og 
valgte det for at prøve noget nyt. De var tre ph.d.-stu-
derende, som startede samtidig under et stort ramme-
program fra det Frie Forskningsråd, altsammen rela- 
teret til kommunikation, men med en interdisciplinær 
tilgang. 
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     »Jeg har ikke haft tid til at se mig tilbage siden,  
     fordi det er sådan et dynamisk felt. Der er steder  
     som Bell Labs og andre nærmest sagnomspundne  
     gamle forskningscentre. De har så meget krudt i  
     røven hele tiden, at det holder alle på stikkerne.  
     Der er evig konkurrence, og det er nogle gange  
     trættende, men også fedt – hvis man følger med.«  

 

Selv med få timers søvn (det er dagen efter et et ph.d.-
forsvar efterfulgt af en lang og festlig aften med op -
ponenterne, fortæller han over en kop stærk kaffe) 
fremstår Leif Oxenløwe som en skarp og hurtig, men 
også på mange måder helt almindelig og sympatisk 
ung mand. Hvorfor har hans forskningsgruppe præ-
steret så fantastiske resultater? Selvfølgelig er det nød-
vendigt at være intelligent for at lykkes med forskning, 
men det er ikke tilstrækkeligt. At have succes med 
forsk ning, der ændrer de eksisterende paradigmer, 
kræver – blandt meget andet – modet og selvsikker -
heden til at udfordre dem, siger han. Tidligt i sin egen 
forskerkarriere var han sikker på, at han og forsker-
gruppen ville være iblandt de bedste i verden – en sik-
kerhed, der startede allerede under studietiden i 
London. 

      »Det er et af verdens førende universiteter, men  
     folk var søde og helt almindelige. De var dygtige,  
     men ikke skræmmende dygtige. Jeg fandt ud af,  
     at jeg sagtens kunne være med. Jeg har da taget  
     mig selv i at tvivle nogle gange, men så ser man  
     en bekendt fra Imperial og tænker, at hvis ved- 
     kommende kan, så kan man sgu også.«  
  
Når Leif Oxenløwe sammenligner sine erfaringer fra 
Imperial College med universitetsverdenen i Dan-
mark, ser han en forskel i, hvor gode man er til at aner-
kende folks talenter og præge dem til at tro på sig selv.  
  
      Hvis man er Imperial alumne, så er man i top- 
    pen, og så skal man selvfølgelig konkurrere og gå  
    efter det bedste. I Danmark skal man ikke rigtig  
    tro, at man er noget. For eksempel, da jeg luftede  
    tanken om at søge et Grundforskningscenter,  
    sagde flere af mine kolleger, at det ville aldrig gå.  
    For det første med den begrundelse, at det vi  
    lav er, er for anvendt. For det andet, fordi jeg var  
    for ung. Min første reaktion var, at det var ærger- 
    ligt. Men da jeg havde tænkt lidt, kom jeg frem til 
    at det ikke skal dø uden, at vi har prøvet. Og så  

»
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Figuren illustrerer princippet i et 
optisk kommunikationssystem, 
hvor laserlys, der moduleres med 
data (1-taller og nuller), sendes 
igennem et optisk fiberkabel, hvor-
efter det kan opsamles af en detek-
tor og igen »oversættes« til data.

Hvordan fungerer optisk datatransmission? 
 
I et optisk kommunikationssystem sendes laserlys, der mission modtages signalet i en optisk modtager, der 
moduleres med data (1-taller og nuller), igennem et laver signalet om til et elektrisk signal, som en compu-
optisk fiberkabel (se figuren). Tabet i en optisk fiber ter kan afkode. Man kan sende man  ge lyssignaler af-
er meget lavt, og der skal kun forstærkes ca. hver 50- sted samtidig gennem den samme fiber, bare de har 
100 km. Et sådant optisk kabel kan bære data på tværs forskellig farve, og dette har været det bærende ele-
af de store have og kontinenter, og danner rygraden i ment i understøttelsen af internettets fremmarch. I dag 
internettet. Der er i dag installeret mere end 4,5 milli- moduleres laserlyset både i amplitude og fase, og re-
arder kilometer optisk fiber på kloden, nok til at nå gistreres i en såkaldt optisk kohærent modtager, der 
mere end 100.000 gange rundt om Jorden. Efter trans- kan modtage både amplitude og fase.  
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     gjorde vi det, og så fik vi det. Man skal selvfølge- 
     lig lytte og tage imod gode råd, men man skal  
     ikke lade andre bestemme, hvad man skal eller  
     ikke skal prøve.«  
  
I Leif Oxenløwes forskningsfelt er der tradition for så-
kaldte post-deadline papers. Det er videnskabelige ar-
tikler, som kan indsendes lige inden en konference, 
hvor programmet ellers er fastlagt, men hvis man har 
lavet noget, som er så vigtigt, at det ikke kan vente til 
næste konference, er det tilladt. Post-deadline papers 
gælder derfor den nyeste, vildeste og mest banebry-
dende forskning, som har størst synlighed og impact. 
Da Oxenløwe blev gruppeleder i 2008 og samme år 
havde et vigtigt post-deadline paper, opfordrede han 
gruppen til at fortsætte med at indsende den type ar-
tikler og gjorde det til et mål. Siden har gruppen leve-
ret mange af slagsen og fået meget stor synlighed.  
  
      »Jeg er rigtig stolt af at have vendt gruppen til at  
     gå efter de store resultater. Jeg oplevede, at mine  
     venner og kolleger ude i verden havde kultur for  
     at gå efter det ypperste, som var helt anderledes  
     end den vi havde. Og jeg kunne se, hvor sjovt det 
     var, og hvor godt det fungerede. Og jeg tænkte,  
     at lige præcis dét, det er vi bedre til end de er,  
     efterfulgt af en undren over, hvorfor bestemte  
     virksomheder og samarbejdspartnere ikke kom til  
     os. Jeg indså, at det handlede om, at de ikke  
     havde hørt om os og fokuserede derfor på at få  
     budskabet ud.« 
 

Fra laboratoriet til forskningsleder 
 
Leif Oxenløwes gruppe har leveret den ene rekord 
efter den anden i hvor hurtigt og effektivt man kan 
transmittere enorme datamængder, og de er blevet 
anerkendt med en række store priser, herunder EU’s 
Horizon 2020-pris i 2016, i et samarbejde med kolleger 
fra Japan og England. Alligevel er han beskeden om-
kring den store synlighed og tager sig tid til at tænke 
over, hvilket arbejde han er mest stolt af – og ikke 
mindst, hvilken rolle han havde.  
  

     det var ikke mig, der stod og tweakede på appara- 
     terne. Det savner jeg. Måske var det dengang vi  
     som de første i verden kunne lave et serielt optisk  
     datasignal, som kom over en terabit per sekund. 
     Det siger måske ikke så meget, men hvis man  
     fore stiller sig, at ens regneenhed i computeren  
     kan køre nogle få gigahertz, mens ens datafor- 
     bindelse er omtrent 100 megabit per sekund. En  
     gigabit er 1000 megabit, og en terabit er 1000  
     gigabit. Så vi var de første i verden, som kunne  
     lave en dataforbindelse, der er 1000 gange hurti- 
     gere end hvad en computer normalt kan. Det var  
     et vendepunkt. Jeg var vildt glad, men også en  
     lille smule ærgerlig over, at jeg ikke havde stået  
     nede i laboratoriet og gjort det hele alene, men  
     faktisk endte med at måtte tage anden-violin- 
     rollen og måske dirigentrollen.«  

Selvom det var Leif Oxenløwe, der havde lagt grun-
den for at få hastigheden op på 640 gigabit som de før-
ste i Europa, så var det en dygtig postdoc, der lavede 
det sidste twist, som skabte gennembruddet. Det blev 
afgørende både på et forskningsmæssigt plan og på et 
personligt plan for Oxenløwe.  

    »Vi gjorde det sammen, og vi stod dernede hele  
    natten. Men alligevel tænkte jeg over, hvorfor jeg  
    var blevet gruppeleder og var nødt til at lave så  
    meget administration i stedet for at kunne stå der- 
    nede og fyre den af med teamet. Det var skelsæt- 
    tende på mange måder, for det var også der, hvor  
    jeg begyndte at blive mere forskningsleder. Det er 
    en naturlig udvikling, men det gjorde ondt. Det  
    gør det stadig, men nu er jeg vant til det. Det var  
    en korsvej for mig. Selvom man selvfølgelig er  
    glad for, at ens studerende bliver gode, havde jeg  
    indtil da kunnet glæde mig over, at de stadig var  
    nødt til at komme til mig, når det rigtig gjaldt.  
    Der skiftede det.«  

      »EU’s Horizon 2020-pris var klart den største  
     anerkendelse, men jeg var jo forskningsleder, så  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Successen fra Southampton og
 faren ved strategisk forskning

 
Givet verdens akutte behov for hurtigere og mere energi -
effektiv datatransmission kan det ikke undre, at feltet 
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er ekstremt dynamisk og kompetitivt. Selvom Leif 
Oxenløwes gruppe altid har gode resultater med til 
konferencerne, kommer han hjem på én gang inspire-
ret og frustreret over de fantastiske idéer, som hans 
gruppe ikke fik først. 

     »Et eksempel er et EU-projekt ledet af vores  
     gode samarbejdspartnere på Southampton  Uni- 
     versity. De har taget nogle af de store skridt og  
     udviklet nogle af de store paradigmeskift. De  
     havde taget et skridt tilbage og tænkt, hvad  
     verden reelt har brug for nu. Når man sender et  
     signal afsted, så er det en bølge, som har en  
     amplitude og en fase, og man kan lægge data på  
     begge dele, og på den måde få mere information  
     på samme bølge. Men når man sender et signal i  
     fibre over tusindvis af kilometer, så taber de lidt  
     undervejs, selvom de har et meget lavt tab. Der- 
     for skal signalet forstærkes, men så kommer der  
     også lidt støj med. Man har arbejdet en del med  
     at prøve at rense signalet for støj ved at regenere- 
     re amplituden, men fasen, det havde ingen gjort  
     og ingen vidste, om man kunne. Så det var helt  
     ny videnskab, og det gik de i gang med og fik lyn- 
     hurtigt demonstreret, at man kan lave en forstær- 
     ker, der også kan regenerere fasen. Spørgsmålet  
     var så fundamentalt, at det også var lidt skræm- 
     mende. Vi havde også snakket om det på et tids- 
     punkt i min gruppe, men jeg tænkte, at man ikke  
     havde hørt, at man kunne, og vi havde travlt med  
     noget andet. Men de samlede de rigtige folk til  
     opgaven og identificerede de rigtige teknologier.  
     Det er klogt gjort.«  

At kunne stille de store spørgsmål kræver forsknings-
frihed. Leif Oxenløwe har i modsætning til flere andre 
forskere ikke noget imod forskningsmidler, hvor det 
er et krav, at der er kort til anvendelsen, uden at det er 
decideret produktudvikling. Men emnet skal være frit. 
Hvad driver så hans valg af forskningsspørgsmål ud-
over, at de skal være store – er det samfundsnytten, 
eller at problemet er spændende teknisk eller grund-
videnskabeligt?   

»Vi er i et anvendt felt og samarbejder meget 

  

  

med industrien. Det stimulerer os at holde øje 
med, hvad der er brug for ude i den virkelige ver-
den, og det gør, at vi kan stille de større spørgs-
mål. Da jeg læste fysik, var jeg meget interesseret 
i filosofi og tog de kurser, der var om videnskabs-
teori og videnskabsfilosofi, blandt andet på Cen-
ter for Naturfilosofi og Videnskabsstudier på 
 Niels Bohr Institutet. Da jeg startede på min 
ph.d., var der stramt fokus på teknologi og tekno
logiudvikling. Jeg havde faktisk lidt en krise i 
starten. I fysik handlede det jo om at forstå uni-
verset. Det var et dejligt spørgsmål, for hver gang
man havde forstået noget, så var verden rigere.« 

Leif Oxenløwe fandt sin begejstring igen efter et kur-
sus i videnskabsteori for ph.d.-studerende.  

»Noget af det, jeg fandt ud af, var netop, at jeg 
vil stille de store spørgsmål. For mig at se er det 
ikke særlig interessant at udvikle en teknologi, 
som gør, at folk kan surfe mere på nettet. Men 
 internettet har ændret, hvordan alting foregår. 
Hvordan vi arbejder, kommunikerer og interage-
rer. Jeg har familie i Japan, og jeg kan pludselig 
holde kontakten til dem ved lige på en helt anden 
måde. Før sendte man et julekort eller et brev. Nu 
er det meget mere levende, jeg får billeder af 
mine fætres børn og kan sende billeder af mine. 
Nogle af de sociale platforme er nyttige, og der er 
alle mulige andre ting, som er godt ved internet-
tet. Min vinkel er nu at sørge for at reducere ener-
giforbruget på internettet, og det synes jeg er en 
værdig sag. Og for at kunne det skal man stille 
nogle store fundamentale spørgsmål og forstå 
nogle ting, som ingen forstod før. Jeg havde brug 
for at se mig selv i den store sammenhæng og at 
kunne forklare, hvorfor det er vigtigt at arbejde 
med.«  

-

 
 

 

 

  
 Alle vil gerne have det, men det er 

 ikke rigtig til at sige hvad det er
 
Leif Oxenløwes institut bad ham for nylig om at holde 
et foredrag om, hvad excellent forskning er, fordi han 
selv havde modtaget både ERC- og Sapere Aude-
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 bevillinger, som er prestigefyldte anerkendelser, hvor
man specifikt går efter »det excellente«.  

»Du kan gå ind på hjemmesiderne for alle de for-
skellige funding-agencies, også Grundforsknings-
fonden, der står excellence over det hele. Så alle 
vil gerne have det, men det er ikke rigtig til at 
sige, hvad det er. I ERC-panelerne sidder der eks-
perter, som kan genkende excellence, når de ser 
det. Men de kan ikke skrive det på en formel. Jeg 
ved ikke, om man kan komme tættere på det, 
fordi der er så mange forskellige forskningsfelter 
og -kulturer. Hos os er Nature-artikler for eksem-
pel ikke særlig vigtige, det er konferencerne og 
især post-deadline papers. Men hvis man vil vur-
dere alle på samme måde, er der en tendens til, at 
artikler i Nature og Science bliver afgørende. 
Hvis man prøver at sætte excellence på en formel, 
kan man hurtigt komme til at overse noget.«  

Synes du, det er godt nok som definition, når vi ved, 
hvor meget bias der er i, hvordan vi vurderer hinan-
den? Og kan man være bange for, at en vag formule-
ring af excellence favoriserer de »simple« spørgsmål, 

 

 

 

og de forskere, som er rigtig gode til at formidle – som 
selvfølgelig også kan være de klogeste, men måske 
ikke altid er det? 
 

»Man skal selvfølgelig have et godt spørgsmål, 
men man skal også lære at formulere det, så det 
vækker genklang hos folk. Jeg søgte ERC ad to 
omgange. Første gang blev min ansøgning højt 
rangeret, men jeg fik ikke pengene, og jeg kunne 
efterfølgende se, at mine spørgsmål var alt for 
kortsigtede og tekniske. Så skrev jeg den om og 
skulle virkelig arbejde med formuleringen, også 
for mig selv, og af selve kernespørgsmålet. Det 
var en god øvelse – og jeg fik bevillingen. Grund-
forskningscenteret var en endnu større proces, og 
det fik vi også i anden omgang. Hver sætning skal 
vendes og drejes. De grundlæggende spørgsmål 
skal på plads. Forskning kan være excellent på 
mange måder, det kan være ny grundviden, og 
det kan være noget, som ændrer verden. Og det 
skal implementeres godt. Fra nogle grupper kan 
man se, at alt er gennemtestet, finpudset og gen-
nemprøvet, at målingerne er af høj kvalitet. Man 
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Et bærende element i SPOC har været at undersøge, 
hvordan lysets naturlige bredbåndede natur kan ud-
nyttes til at skabe hurtigere og mere effektive kommu-
nikationssystemer. Dette har været undersøgt både 
ved at udvikle optiske chips og andre ulineære proces-
sorer, der direkte kan håndtere de optiske signaler, og 
ved at lave simpel, men ultrahurtig og bredbåndet sig-
nalbehandling af det optiske signal. Sidstnævnte ved 
at skabe ultrabredbåndede optiske signaler, der kan 
skabe mange forskellige laserfarver, der hver især kan 
bære datasignaler.  
     For eksempel skabte SPOC verdens første serielle 
optiske Tbit/s kommunikationssignal, hvilket kun 
kun ne lade sig gøre ved, at de samtidig skabte den hur-
tigste optiske databehandler, der kunne modtage sig-
nalet [2].  

     Et andet eksempel på SPOC’s banebrydende ar-
bejde er, at de viste, at man med en enkelt laserkilde 
og en særlig ulineær fiber kunne skabe så meget lys 
ved forskellige farver, at man kunne sende 43 Tbit/s 
over en særlig fiber. Dette var på det tidspunkt en ver-
densrekord og skabte overskrifter i mange medier og 
blev sågar stemt ind som nr. 7 på top-20 over årets stør-
ste ingeniørbedrifter på sitet engineerjobs.com (“the 
world’s most visited engineering job site”) i 2014 [3].  
     SPOC fortsatte i samme retning, ansporet af den 
store interesse, og kunne få år efter demonstrere, at en 
enkelt optisk chip kan skabe så meget lys, at det kan 
bære 661 Tbit/s data, eller mere end dobbelt så meget 
som hele verdens samlede internettraffik. Dette gjorde, 
at de vandt EU’s Horizon 2020-konkurrencepris for 
“Breaking the Optical Transmission Barrier” [1].
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ved det, når man ser det, men man kan også godt 
kvantificere lidt. Man skal være dygtig til sit 
håndværk, og man skal kunne stille gode spørgs-
mål.«  

 
Stjernerne og behovet for 

 at forstå ting til bunds

 

 
Leif Oxenløwes far var oprindelig mikrobiolog og rej-
ste meget rundt i verden, men endte med at springe ud 
som billedhugger. Som dreng var Leif Oxenløwe vild 
med astronomi. Måske fordi familien boede på landet, 
hvor der var helt mørkt om vinteren, og hvor der ikke 
skete så meget andet, end at man kunne kigge op på 
stjernerne. Han ville derfor læse astronomi, og så skal 
man først læse fysik. Men da han flyttede til Køben-
havn, døde interessen for astronomi. Når man kiggede 
op, kunne man ikke se noget for lysforureningen, og 
astronomiundervisningen var uinspirerende. Han hav -
de behov for at forstå ting helt til bunds, og det gjorde 
man i fysik. Og så blev han pludselig blæst omkuld af 
laserfysikeren med Kha-øjnene. 
 

»Det var helt klart ham, der havde den største 
 betydning for, at det blev fysik. Da jeg kom til 
 London og studerede der, var de nærmest alle-
sam  men inspirerende. Jeg gik og logrede med 
halen hele tiden. Da jeg tænkte over hvorfor, 
lagde jeg mærke til, at noget af det var måden, de 
kunne forklare ting på, med en klarhed uden at 
det blev poppet. Min vejleder var sprogligt meget 
dygtig, og man kunne godt mærke, at han var et 
helt menneske. Han var ikke en faglig »delta -
funktion«, som min gamle vejleder engang kaldte 
det, hvilket vil sige en ensidig nørd. De var bare 
opdraget til at være opmærksomme på, hvorfor 
det overhovedet var spændende. Og så var de en 
del af det internationale jetset. De var editors på 
de store journals, og ham, der var min egentlige 
kontakt derovre, professor Peter Knight, blev se-
nere hen den første ikke-amerikanske præsident 
for Optics Society of America, som er den største 
organisation i feltet.«  

Tiden på Imperial College blev inspirerende ikke bare 
 

for Leif Oxenløwes tilgang til videnskab, men også 
for, hvordan han formulerer sine spørgsmål og præ-
senterer sin forskning over for andre. Faktisk mener 
han, at hvis man ikke formulerer en tankegang klart, 
så er det måske fordi den ikke er tænkt klart.  
 

»Begge mine vejledere gik op i, at man skal 
kunne præsentere sine ting, formulere sig og give 
præsentationer hele tiden. Det gør vi også på 
SPOC nu. Præsentationer og slides skal være i 
orden, det er vigtigt for mig. Jeg vil nærmest sige, 
at ud over, at jeg er god til at finde på løsninger 
til vores forskning, så tror jeg, at min største force 
er, at jeg kan formulere mig. Men det skal man 
træne, og det er vi måske ikke så gode til i Dan-
mark som for eksempel i USA. Men ud over, at 
det er vigtigt at kunne formulere sig over for 
andre, så tror jeg også, at hvis ikke man formule-
rer det klart, så tænker man det måske heller ikke 
klart. Det bliver noget rod, og så er der ikke 
noget at sige til, at man går ind og udfordrer 
 hinanden på, hvad man egentlig mener. Det er 
 utrolig vigtigt, hvordan man formulerer sine 
spørgs mål.« 

 
 Videnskab og forskning skal være til gavn

 for hele menneskeheden
 
For Leif Oxenløwe er Grundforskningscenteret den 
væsentligste faktor, der har muliggjort hans kæmpe-
succes i de seneste år. Det gav ham midler til at bringe 
de rigtige mennesker sammen. Det inkluderer for ek-
sempel en anden gruppe på DTU, der har udviklet en 
chip, som indgår i arbejdet, og en japansk professor, 
hvis EU-Japan projekt gav adgang til nogle særlige 
fibre med høj kapacitet. Derudover fik gruppen de rig-
tige samarbejdspartnere udefra, herunder gruppen fra 
Southhampton University. Derfor er networking og 
evnen til at samarbejde et andet vigtigt element for 
Leif Oxenløwe.  
 

»Det kan godt være, jeg er konkurrencemenne-
ske, men jeg vil ikke vinde for enhver pris, jeg vil 
bare gerne være med i top ti eller lignende. Jeg 
kan rigtig godt lide at samarbejde og dele både 
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viden, men også hæder og gode resultater. Det 
var faktisk en samarbejdspartner, der fik den idé, 
at vi skulle deltage i konkurrencen om Horizon 
2020-prisen.«  

 
Hvordan sikrer du, at hele din store gruppe samarbej-
der og sammen fokuserer på de store spørgsmål? Er 
det, fordi alle er enige om retningen, eller handler det 
også om styring?  
 

»Det er svært, og det er ikke altid, det kører 
 derudaf. Vores tidligere prorektor, nu rektor på 
 Københavns Universitet, Henrik Wegener, sagde 
engang til os, at det at lede forskere er som at 
være hyrde for katte. Man kan ikke få dem til at 
gå i én retning, de er individualister, der vil selv. 
Og konkurrenceelementet i forskningsmiljøerne 
kan gøre det besværligt at samarbejde. Men ved 
betalt samarbejde, som et Grundforskningscenter 
muliggør, er det muligt at få kattene til at gå i no-
genlunde samme retning. Et styreredskab i vores 
center er pengene, og der går kun penge til ting, 
der går i den samme retning. Videnskab og forsk-
ning skal være til gavn for hele menneskeheden. 
Det er svært at undgå konkurrencen, fordi din 
næste ansøgning bliver vurderet på din person-
lige succes. Men det er bedre for verden, at et 
gennembrud som det, vi havde, skete i samarbej-
de, end at det havde taget ti år i stedet for et 
halvt, fordi vi ville gøre det selv. Vi er ansat for 
skattepenge til at lave forskning til gavn for men-
neskeheden. Og det går bare hurtigere, hvis vi 
samarbejder.«  

 

  Man skal prøve at skræmme de
 ph.d.-studerende under jobsamtalen

 
Vedholdenhed, flid og ambitionen om at ville gøre det 
fremragende er gennemgående elementer i forskernes 
svar på deres individuelle gennembrud.  Det er også 
gennemgående, at de ikke ser forskningen som et 
egentligt arbejde, på trods af, at ikke alle aspekter ved 
de lange arbejdsdage er lige sjove og kreative. Det gæl-
der også Leif Oxenløwe, selvom han som yngre end 
de fleste andre forskere i denne bog skal have en dag-

ligdag med små børn til at hænge sammen og derfor 
må flytte en del af arbejdet til nattetimerne.  
 

»Jeg er splittet omkring det. Man skal ikke 
knokle bare for at knokle, men som forsker er det 
noget andet. Man bliver nødt til at knokle for at 
få de bedst mulige resultater. Og det bliver de 
unge også nødt til at acceptere. Når det lykkes, er 
det megafedt – for dem! Men også for mig.  Når 
jeg rekrutterer studerende i dag, taler jeg med 
dem om, at der er all-nighters i dette job, og at 
det nogle gange er hårdt og gør ondt. Tidligere 
ville jeg prøve at lokke dem og fortælle om alt det 
fede. Og så opdager de, at det ikke er fedt altid. 
Vores tidligere dekan sagde, at man skal prøve at 
skræmme de ph.d.-studerende og huske at sige til 
dem, at de kan knække nakken på det. Det er kun 
for dem, der vil, men hvis du vil, er det fedt. De 
skal være knivskarpe og motiverede, og de skal 
være kreative og få gode ideer. Jeg skal kunne 
mærke, når de fortæller om deres tidligere projek-
ter, at de brænder for dem.« 

Hvis de højt motiverede unge studerende ikke bliver 
skræmt væk inden de starter så indgår de i holdet på 
den måde, at der er vejledermøder med Leif Oxenløwe 
hver anden uge – resten af tiden er de overladt til andre 
vejledere, som hjælper dem i laboratoriet og med den 
detaljerede forsøgsplanlægning. Det er der desværre 
ikke længere tid til i Leif Oxenløwes kalender.   
 

»Med mine første studerende var jeg i laborato-
riet sammen med dem hele tiden. De år lavede jeg 
nærmest ikke noget for mig selv, jeg var sammen 
med dem hele tiden og lærte dem op i hele pro-
cessen fra de første forsøg til den færdige artikel, 
og det virkede. De var drønkvikke, men det er 
også gået dem rigtig godt. Pludselig blev jeg 
gruppeleder og centerleder, og så har man ikke 
tid til det. Nu er det vejledermøder hver anden 
uge, hvor vi diskuterer tingene igennem. Der er 
stadig en vejleder, der er med dem i laboratoriet, 
men det er ikke længere mig, desværre.«  

 
Tematisk er det i sagens natur Leif Oxenløwe, der sæt-
ter den store overskrift for arbejdet i gruppen. Men 
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derudover diskuterer han og de studerende, hvad der 
er det rigtige projekt, og brainstormer på idéerne sam-
men. Det er med til at lære dem, hvad god forskning 
er, hvordan man udvikler idéer, og hvordan man smi-
der nogle af dem væk. Han prøver at lære dem at 
vælge de allerbedste idéer. Derudover vil han gerne 
lære dem at samarbejde bredt og at formulere sig, 
både i forhold til at præsentere resultater og til at for-
mulere gode spørgsmål. Den tekniske del af forsknin-
gen skal de selvfølgelig også lære, men det alene gør 
ikke én til forsker. 
 

Konflikter, samarbejde og succeser  
 
Leif Oxenløwe har et frokostmøde, og interviewet skal 
til at slutte, men der er stadig nogle spørgsmål, jeg 
meget gerne vil have svar på. Leif Oxenløwe virker 
som indbegrebet af energi og begejstring. Jeg spørger 
til, om han overhovedet har vanskelige perioder, og 
hvad der udfordrer ham.  
 

»Noget af det, som udfordrer mig, og som jeg 
synes er svært, er hvordan man holder retningen i 
så stort et center og sikrer samarbejdet på en om-
gængelig måde. Vi har selvfølgelig konflikter, 
også mellem centrale partnere. Jeg forsøger at 
rumme tingene og komme med løsningsforslag, i 
stedet for at sætte hårdt mod hårdt. Der skal være 
en udvej, man kan ikke bare lukke folk inde i 
hjørnet. Det er måske grunden til, at vi stadig 
samarbejder, og det fungerer rigtig godt. Men 
omvendt er man jo nødt til at tale om det, når 
man synes, at nogle er gået over stregen. Og det 
kan være, at man finder ud af, at de har en vinkel 
på det, hvor de har ret.«  

Der er ikke grund til meget andet end begejstring over, 
hvordan det er gået med Grundforskningscenteret. 
SPOC har haft enorm succes, publiceret masser af højt 
citerede papers, vundet adskillige priser og er i dag i 
høj grad med til at sætte den internationale dagsorden. 
Og så er centeret vokset så meget, at Leif Oxenløwe 
måtte på lederkursus.  
 

»Da jeg startede som gruppeleder var vi fem, 

 

som skilte ud fra en anden gruppe. Efter et år var 
vi 16, og nu er vi 38 inklusive gæste-ph.d.-ere. Da 
vi blev omkring 20, begyndte det at sejle lidt, og 
jeg havde brug for, at der var nogen, som havde 
tænkt over lederteknikker, som enten kunne give 
mig nogle redskaber eller bekræfte mig i, at det 
jeg gjorde, var okay. Hovedkonklusionen var, ud 
over at jeg lærte nogle tricks, at det, jeg gjorde, 
var rigtigt. Både i form af at lytte og til tider være 
den bløde, men også at det er okay at bede folk 
om at gøre noget. Men her er det meget mere 
 gulerod end pisk. Der er faktisk ikke nogen pisk. 
Jeg tror helt indædt på, at guleroden er vejen 
frem. Man skal være motiveret til at få gode idéer, 
man skal ikke have det skidt med at stå op. Man 
skal kunne være i zonen.«  
 

 Levende eksperimenter og   
strategiske forskningspuljer

 
Kan man undervise på en sådan måde, at de stude-
rende bliver bedre til at få gode idéer og »være i 
zonen«? Leif Oxenløwe underviser i hvert fald på 
måder, som han mener fremmer kreativ tankegang.  
 

»Jeg har et kursus for masterstuderende, hvor jeg 
fra start siger til dem, at jeg antager, at de har 
lært det matematik og de computersimulerings-
redskaber, de har brug for. Vi skal ikke starte fra 
Adam og Eva, de skal lære at tænke som forskere, 
være mere kreative og få udviklet den videnskabe-
lige intuition. Selvfølgelig har vi pensum, men 
det handler om at forstå det på et højere niveau 
og få det ind i hjertet, som en gammel professor 
på Niels Bohr Institutet sagde. Det skal blive en 
del af deres intuition. Jeg havde også et andet 
kursus, inspireret fra Imperial College London, 
hvor vi lavede eksperimentelle øvelser, hver gang 
de havde lært noget nyt. Så bliver tingene afmy-
stificeret. Man får meget mere modspil fra et le-
vende eksperiment, end når man bare sidder og 
kigger på sin skærm. Jeg har selv fået mine bedste 
idéer, når jeg har stået i laboratoriet og rodet med 
et eller andet.« 
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Vi slutter vores samtale med Leif Oxenløwes tanker 
om, hvordan de forskningsmidler, vi har i Danmark, 
kunne give mere fremragende forskning?  
 

»Strategiske forskningspuljer er problematiske. 
Idéer til forskningsprojekter skal være frie – de 
må godt have forskelligt fokus, men det faglige 
skal man ikke blande sig i. Grundforskningsfon-
dens bevillinger er geniale, fordi de giver frihed 
og arbejdsro over længere tid. Men endnu læng-
ere projekter end det, som de for eksempel har i 
Japan, er måske ikke en god idé. Noget, Grund-
forskningsfonden kunne gøre mere af, er at give 
funding til fremragende folk, der kommer udefra, 
skal bo her og starte en gruppe, men stadig kan 
være gæster. Det kan trække etablerede og super-
gode forskere til Danmark. Sapere Aude er også 
en rigtig god idé, især nu, hvor der er så få basis-
midler til universiteterne, at man er fuldstændig 
afhængig af ekstern finansiering. Korte bevillin-
ger er frygteligt, da man bruger al sin tid på at 
søge midler. Med længere bevillinger har man ro 
på imens, og man ved, at man kan lave noget, der 
kører. Længere bevillinger og en form for basis-
bevillinger til forskere, der allerede er udvalgte 
som ansatte på universitetet, og derfor må anta-
ges at være skarpe, ville være godt. Men der må 
også gerne gives penge til projekter, hvor det ikke 
kun handler om såkaldte »stjerneforskere«, men 
om teamet og projektet. Den eneste måde, man 
kan lave noget på i dag, er med eksterne midler. 
Den enlige forsker, der sidder i tårnet og tænker 
store tanker, det eksisterer stort set ikke mere. I 
mit felt skal vi være et team, og det koster penge. 
Derfor har første punkt for mig altid været at 
finde pengene. Man kan synes, at når man er 
ansat på universitetet, så skal universitetet sørge 
for rammerne – men der er ikke penge til det, det 
må man bare indse.«  
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