
Ib Chorkendorff i laboratoriet. 
Foto: Lisbeth Holten. 
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Udadtil fremstår DTU’s firkantede campus logisk byg-
get op, men en regnvåd majdag på Fysikvej i Lyngby 
ender jeg alligevel med at lede efter den rigtige ind-
gang. Jeg åbner en bagdør, der fører mig op ad en 
trappe til en kæmpe maskinhal med højt til loftet og 
fyldt med imponerende opstillinger af stål, stanniol, 
slanger og computere. En studerende nede blandt ma-
skinerne peger mig videre ad en smal afsats, hævet 
over hallen, og i hjørnet finder jeg Ib Chorkendorffs 
kontor.  
     Nogle af de forskere, der er præsenteret i denne 
bog, er bredt kendte i offentligheden. Det er ikke til-
fældet for Ib Chorkendorff, på trods af at han er ver-
densberømt i sit felt. Ikke desto mindre er hans forsk- 
ningsområde et af dem, der potentielt kan få størst 
indflydelse på vores hverdag: han og hans gruppe er 
nemlig blandt verdens førende i udvikling af katalyse-
processer, hvorigennem man kan danne brændstof for 
eksempel fra CO .  2 
 Grundvidenskab med teknologisk sigte

 
Da Ib Chorkendorff har skænket kaffe, lægger han ud 
med at forklare det grundlæggende problem, som 
hans forskning skal finde løsninger på.  
 

»Vi laver katalyse for at kunne omsætte elektrisk 
energi til kemisk energi. Det gør vi, fordi vi tror 
på, at i fremtiden kommer energien fra sol og 
vind.  Det vil sige, at vi får en masse elektricitet, 
som kan bruges til mange forskellige elektriske 
gadgets, såsom el-biler. Men der er også områder, 
der ikke kan dækkes med elektricitet alene. Fly er 
et eksempel, da de ikke kommer til at flyve på 
batterier, måske med undtagelse af ganske korte 
flyvninger. Et andet eksempel er den kemiske in-
dustri, som bruger fem procent af vores energi – 
den kan heller ikke klare sig alene på elektricitet. 
Det samme gælder for produktionen af stål, der 

ligeledes bruger fem procent af det globale ener-
giforbrug. Det vil sige, at selvom vi skal være fos-
silfrie og have al energi fra elektricitet, så skal vi 
stadig kunne lave brændsler og  kemikalier. Det 
mener vi man bedst gør ved at hydrogenere CO  2
fra forskellige kilder (Faktaboks 1). Vi skal ikke 
hente det fra luften foreløbig, det er både besvær-
ligt og dyrt, men der findes masser af andre 
 potentielle kilder. For eksempel kan man bruge 
biomasse og brænde det af med den rene ilt, der 
fremkommer ved elektrolysen, hvor man spalter 
vand og laver ilt og brint. Herved opnår man en 
høj koncentration af CO , som er meget nem-2
mere at arbejde med. Derfra kan man begynde at 
hydrogenere sig op og lave de kemiske bygge-
blokke, vi har brug for. Og så kan vi for eksempel 
producere flybenzin. Det er den store vision«  

 
Det lyder som uhyre anvendt – og meget, meget nyttig 
– forskning, og Ib Chorkendorff befinder sig da også 
på DTU, som ofte forbindes med anvendt forskning. 
Jeg beder ham forklare, hvordan det han laver, også er 
grundforskning, når nu han har haft et Grundforsk-
ningscenter.  
 

»Jeg nyder at lave grundforskning. Jeg har brugt 
mange år på at udforske reaktioner på enkrystal-
ler [perfekte krystaller] af forskellige materialer 
og finde ud af, hvad der sker på deres overflader, 
når der kommer molekyler ned og reagerer med 
hinanden. Hvilket i virkeligheden minder om 
 enzymer. Det, der især interesserer os, er, hvordan 
man ved hjælp af sådanne overflader kan lave 
mange og meget reaktive sites (Faktaboks 2). Bio-
logiske enzymer er fantastiske, hvis man ser på 
aktivitet per site, men ikke, hvis man ser på aktivi-
tet per volumen. Lad mig komme med et eksem-
pel. Vi mennesker er ufattelig krævende. Vi vil 
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have en bil med mindst 100 hestekræfter, men 
den må ikke fylde mere end en halv hest. Og så 
falder biologien fra. Men med vores metoder kan 
vi gøre det samme på meget lidt plads. Det kræ-
ver dog, at vi går helt ned på det atomare niveau 
og først forstår, hvad der skal til for at lave en 
god katalysator, og dernæst manipulerer atomer -
ne ind i konfigurationer, der har gode katalytiske 
egenskaber. Det er det, der er vores udgangs-
punkt – grundvidenskab med teknologisk sigte. 
Det er det, jeg nyder at være i, og jeg mener også, 
det er gavnligt for de studerende. Jeg kan huske, 
da jeg selv blev uddannet, og jeg spurgte min vej-
leder, hvorfor vores felt var interessant. Svaret 

var, at det var, fordi ingen havde gjort det før. Det 
var i grunden fint nok, men jeg synes, det er 
endnu mere interessant, hvis det også har en tek-
nologisk vinkel og kan bruges til noget konkret 
engang ude i fremtiden.«  

 

 Ud at sprede møg
 

Ib Chorkendorff kommer fra landet. Hans forældre 
havde begge syv års skolegang. Hans storesøster var 
skolelærer og syntes, at han skulle have en uddannelse, 
men ellers var der ikke andre, der havde en holdning 
til det. Derfor blev han også den første i familien til at 
tage en studentereksamen.  

Figuren illustrerer, hvordan fremtidens energiforsy-
ning vil komme i form af elektricitet fra vind, sol og 
vand. Den energi, som ikke kan bruges direkte, skal 
lagres eller omdannes til kemikalier eller brændstof til 
eksempelvis fly. Metoderne er vist midt i figuren: man 
laver brint med elektrolyse og omdanner CO  og ni-2
trogen til henholdsvis flydende kulbrinter og ammo-
niak. Emner med grøn baggrund indikerer områder, 

hvor der er brug for forskning for at klare denne om-
stilling.  Det drejer sig her især om udviklingen af nye 
katalysatorer. Katalysatorer er materialer, som får en 
kemisk proces til at foregå meget hurtigt uden selv at 
blive forbrugt. Vores enzymer i kroppen er et eksem-
pel på katalysatorer ligesom den katalysator, som sid-
der på bilens udstødning og sikrer, at ikke-forbrændt 
benzin og kulilte omdannes. For flere detaljer, se [21]. 

faktaboks 1
 
Fra CO  til brændstof2  
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»Min mor sagde altid: »Jamen, kan du ikke 
andet, så kan du komme ud at sprede møg«. Den-
gang var det fast arbejde på landet, og det var jo i 
sig selv en ganske motiverende udsigt – men det 
var ikke landmand, der stod på øverst på ønske -
listen, da jeg var barn. Når jeg tænker tilbage, er 
der særligt to ting, jeg kan huske meget tydeligt. 
Den ene var en fjernsynsudsendelse om Niels 
Bohr og atomer, som jeg fandt yderst fascine-
rende. Det var en af de første gange, jeg oplevede 
en interesse for naturvidenskab, men dengang 
havde jeg ingen anelse om, at man kunne leve af 
det. Senere hen gik jeg på biblioteket i folkesko-
len og lånte bøger om naturvidenskab. Der var 
ikke rigtig nogen lærere i folkeskolen, der inspire-
rede mig naturvidenskabeligt, men det blev dog 
bedre på gymnasiet.«  

 
Ib Chorkendorff var ikke særlig god til at stave, måske 
nok lidt ordblind i virkeligheden, fortæller han. Det 
var ikke nogen fordel i folkeskolen. Så han fik ikke 
real eksamen men en teknisk eksamen, for regne, det 
kunne han. Og fysik og kemi gik meget godt, og den 
vej blev det. Efter at være optaget på Københavns 
Universitet endte han dog på Odense Universitet, da 
det var helt umuligt at få et anstændigt sted at bo i 
 København, som var til at betale for en studerende. I 
Odense fik han en lejlighed i Socialfilantropisk Bolig-
forening. Ifølge Chor kendorff var det ikke et kvarter 
med vindere, så man forsøgte dengang at blande be-
boerne op med studerende for at »fortynde klientel-
let«.  
 

»På Odense Universitet startede man med basis-
uddannelsen, hvor naturvidenskabstuderende og 
medicinstuderende læste sammen det første år, og 
siden med fysikere, kemikere, matematikere, bio-
loger, molekylærbiologer og biokemikere det 
andet år. Først derefter kunne man begynde at 
koncentrere sig om at tage fysik og kemi. Jeg blev 
faktisk glad for basisuddannelsen, men på resten 
af studiet endte jeg med at tage samtlige fysikkur-
ser og var næsten ved også at løbe tør for kemi -
 kurser. Det var et lille miljø dengang – på nogle 
måder også for småt. Forskningsbaseret undervis-

ning var det ikke. Astronomi- og kosmologistu-
diet var eksempelvis dækket af en gymnasielærer, 
der kom udefra, mens højenergifysik først blev 
udbudt senere.« 

 
Efter et halvt år som barselsvikar i katalysevirksomhe-
den Haldor Topsøe var Chorkendorff afklaret med, at 
det var katalyse, han ville beskæftige sig med. Derfor 
tog han sin ph.d. i fysik på Odense Universitet, hvor-
efter han søgte postdoc-stillinger inden for katalyse og 
overfladefysik, som var populære emner dengang. 
Han landede i en stor og ambitiøs forskergruppe på 
Pittsburgh University i USA i halvandet års tid. Der-
efter kom han hjem og blev ansat på Fysisk Institut på 
DTU i 1987.  
 
 På tværs af fysik og kemi og tilbage igen

 
Ib Chorkendorff og forskerkollegaen Jens Nørskov, 
som i dag er formand for Grundforskningsfondens be-
styrelse, blev begge ansat på DTU i 1987 for at op-
bygge fundamental forskning om katalyse. Nørskov 
skulle lave teori, Chorkendorff eksperimenter.  
     I 1990’erne så man behovet for mere tværfagligt 
samarbejde mellem kemi og fysik, og Chorkendorff 
blev leder af et interdisciplinært forskningscenter for 
katalyse (ICAT), hvor han var ansat halvt på fysik og 
halvt på kemiteknik fra 1999 til 2006. Men i 2003, da 
styrelsesstrukturen på DTU blev ændret, blev det nær-
mest umuligt at arbejde på tværs af institutterne.  
 

»Med den nye styrelseslov forsvandt dekan -
niveauet, og tilbage var kun rektor og institut -
direktørerne. Og så blev institutterne små 
kon ge riger for sig selv – godt hjulpet af den da-
værende rektor – og jeg måtte opgive det tvær -
gående element. Heldigvis fik jeg Grundforsk- 
ningscenteret CINF (Center for Individual Nano-
particle Functionality) på det tidspunkt og blev 
fuldtidsansat her på Fysik. Vi har stadig kemikere 
ansat, men mest som postdocs udefra. Nu begyn-
der det dog at løsne lidt op igen, og vi samarbej-
der både med vores kolleger fra kemiteknik, kemi 
og DTU-energi. Så nu er vi lidt tilbage til, hvor vi 
startede dengang.« 
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Ib Chorkendorffs gruppes tætte samarbejde med teo-
retisk orienterede katalyseforskere som Jens Nørskov 
gør, at de ofte publicerer sammen og tager langsigtede 
strategiske beslutninger om, hvilken vej de skal gå. 
Når Ib Chorkendorff er særligt tilfreds med et bestemt 
forskningsresultat, er det ofte, fordi det igennem den 
slags samarbejde lykkes både at få ny forståelse af me-
kanismerne bag og samtidig udvikle noget nyt, for ek-
sempel et materiale, der kan erstatte et andet og mulig- 
gøre helt nye processer.   
 

»Vi har draget meget nytte af vores tætte samar-
bejde med teoretikere, som har lavet beregninger, 
der har inspireret os til at foretage nogle forsøg. 
Sommetider viser det sig, at beregningerne ikke 
stemmer overens med virkeligheden, men så kan 
vi fortælle dem det, og sammen finder vi ud af, 
hvad der er galt.«  

 
To af de forskningsresultater, som Ib Chorkendorff er 
særligt stolt af (Faktaboks 2), rummer disse facetter og 
er begge publiceret i et af verdens mest prestigefyldte 
tidsskrifter – Science. Det første resultat er fra 2007 
[22] og bygger videre på en artikel fra 2005, der un-
dersøgte nye materialer for at kunne lave brint med 
andre materialer end grundstoffet platin, som traditio-
nelt har været benyttet.  
 

»Problemet med platin er, at det er en fantastisk 
katalysator til at lave brint, men der bliver produ-
ceret 220 ton om året, tre steder i verden. Så det 
er både sjældent og dyrt, og så er det et risikabelt 
grundstof at være afhængig af, da det hovedsage-
ligt produceres af Rusland og Sydafrika. Vi blev 
inspireret af nitrogenase-enzymet, som indehol-
der molybdæn i sit aktive site.1 Det, vi fandt ud 
af, var, at hvis vi tog molybdændisulfid partikler, 
så kunne vi få kanten – kun kanten – til at kataly-
sere brintdannelse. Så for at det kan blive en god 
katalysator, skal man have mange kanter. Vi byg-
gede på forudsigelser fra et tidligere studie med 
teoretikerne fra 2005 [23], men at vise det på ato-
mart niveau var en satsning. Det startede et felt, 
som rigtig mange har arbejdet videre med 
siden.«  

 

Det andet projekt blev publiceret i Science i 2016 og 
omhandler katalysatoren i brændselceller,2 hvilket vil 
sige den modsatte proces af den, gruppen studerede i 
det første projekt. Gruppen fandt en helt ny klasse af 
legeringer, som kunne blive stabile og gøre processen 
langt mere effektiv, og de endte derfor med at lave et 
studie af, hvordan man kunne bruge platinlegeringer 
med sjældne jordarter til systematisk at ændre aktivi-
teten af katalysatoren [24].  
     Selvom Ib Chorkendorff har en baggrund i både 
kemi og fysik, og hans gruppes forskning befinder sig 
på grænsefeltet mellem de to fag, har han selv en for-
kærlighed for den eksperimentelle fysik.   
 

»Det jeg synes er rigtig sjovt, er at lave nogle eks-
perimenter, hvor vi er helt nede at se på det yder-
ste atomlag, og hvordan det reagerer med de 
molekyler, der tilføres. Vi er meget optaget af, om 
man kan gøre det samme, som naturen gør, bare 
elektrokemisk. For eksempel at hydrogenere 
kvælstof til ammoniak, ligesom naturen gør, men 
hvor naturen bruger ATP som energikilde, bruger 
vi en elektrode til at tilføre energi. I dag laver 
man ammoniak på en måde, som kræver en stor 
central fabrik, men hvis vi tænker fremad, så 
kommer energien decentralt, og vi skal bruge am-
moniakken decentralt. Og så er det ikke særlig 
smart først at skulle samle det hele et sted og så 
køre det ud igen. Det er meget bedre, hvis bonde-
manden kan gå og hygge sig med det, når der er 
for meget strøm på nettet, og få sin ammoniak, 
når der er brug for det, i stedet for at man kører 
det ud to gange om året, og halvdelen bare løber 
ned i nærmeste vandløb.«   

 

 Den lange bane
 

Det oplagte anvendelsesmæssige potentiale i Ib Chor-
kendorffs forskning gør det naturligt, at hans gruppe 

 
1. Nitrogenase-enzymet er et protein, der produceres af visse 
bakterier, og som muliggør kvælstoffixering ved at katalysere 
omdannelse af nitrogen (N ) til ammoniak (NH ). Det aktive 2 3
site er det sted i enzymet, hvor katalysen foregår. 
2. Brændselsceller omdanner brint og luft til elekticitet og vand.  
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samarbejder med industrien – og de har også selv star-
tet adskillige spinoff-firmaer baseret på deres katalyse-
metoder.  
 

»Det er ikke, fordi vi sætter os ned og siger: »Nu 
skal vi opfinde noget«. Vi laver grundforskning, 
og en gang imellem kommer der noget, som vi 
tænker vi hellere må tage patent på.  De seneste 
år er der flere og flere studerende, som gerne vil 
starte noget selv. Så vi har faktisk haft tre spinoff-
firmaer, hvor ansatte – hovedsagelig ph.d.-stude-
rende – har fået en aftale med DTU om patentet 
og har startet et firma. Det ene, »HPNow«, laver 
hydrogenperoxid on-demand. Dvs. i stedet for at 
man skal købe koncentreret hydrogenperoxid og 
fortynde den, typisk til desinficering af for eksem-
pel vandingsanlæg, så kan man lave en lille gad-
get, man kan sætte i stikkontakten, hælde vand 
på, og så står den og laver hydrogenperoxid. De 
har nu fået en større kapitalindsprøjtning fra et 
stort tysk firma.«  

 
På trods af det frugtbare samarbejde med industrien 
er der alligevel grundlæggende forskelle på industri-
ens og Ib Chorkendorffs interesser, ikke mindst på 
tidshorisonten.   
 

»Vi arbejder på den lange bane. Det meste af 
vores forskning har en horisont på mindst 20 år 
ud i fremtiden, mens industrien sjældent tænker 
mere end fem år frem. Men derfor er det alligevel 
sjovt at samarbejde med industrien, hvor de fleste 
af vores studerende i øvrigt ender.«  

 
Ib Chorkendorffs eget forskningsarbejde er indly-
sende noget, som industrien har en stor og umiddelbar 
interesse i, og han forholder sig da også kritisk til, 
hvordan man i dag understøtter samarbejdet mellem 
forskning og industri.  
 

»Jeg har aldrig følt, at der var en uoverensstem-
melse imellem at lave grundforskning og tekno-
logi. Det er jo også i DTU’s ånd, bare tænk på 
Ørsted for eksempel. Men nogle gange kan det 
komme så vidt, eksempelvis i nogle af Innova-
tionsfondens programmer, at de næsten vil have, 

at det er industrien, der skal være projektleder og 
bestemme, hvad der skal laves. Det synes jeg er 
forkert, da det bliver for kortsigtet. Man skal 
kunne samarbejde med industrien, men det skal 
ikke være industrien alene, der definerer problem-
stillingen. Det kommer der ikke forskning ud af. 
Men jeg tror, at pendulet på et tidspunkt svinger 
tilbage igen – faktisk er det netop ved at ske nu – 
og man erkender, at projekterne gik for meget op 
i at modificere støvsugerhoveder til at blive mere 
energinyttige, fremfor virkelig at lave noget, der 
gør en forskel.«  

 

 Naturen kan gøre det
  

Banebrydende forskning skal bygge på store og fun-
damentale problemstillinger. Men hvordan finder man 
de rigtige problemer at arbejde med? I Ib Chorken-
dorffs gruppe starter det ofte med begrænsningerne i 
de processer, de beskæftiger sig med.  
 

»Når vi vælger projekter, er det for at løse nogle 
problemer. Vi arbejder eksempelvis ikke længere 
med hydrogenudvikling, for jeg mener dybest set, 
at det problem er løst. Nu arbejder vi med oxy-
genudvikling, fordi det er der, den store gevinst 
ligger. Tilsvarende arbejder vi med at lave ammo-
niak på en anden måde, end man gør i dag. Trods 
masser af publikationer, der hævder, at de har på-
vist, hvordan man kan lave ammoniak elektro -
kemisk ved stuetemperatur, er der endnu ikke 
noget, der virker. Men vi ved, at naturen kan gøre 
det. Det synes jeg er en interessant, men også 
kæmpestor udfordring. Vi har netop fundet en 
proces, der giver os håb om, at den kan være løs-
ningen, og som vi nu arbejder intenst videre med 
[25].«  

 
Både fordi det er interessant i sig selv og fordi der lig-
ger nogle store gevinster? 
 

»I dag er der ingen tvivl om, at man kan lave ke-
misk energi ud fra elektricitet, men det er ikke 
særlig effektivt. Dybest set forstår vi nu, hvorfor 
det forholder sig sådan, og det er præmissen for 
at finde ud af, hvordan man skal få det til at virke 
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[21]. Det er lige præcis det, vi går efter – hvad er 
begrænsningen og hvorfor. Dernæst har vi nogle 
yderst sofistikerede maskiner, der kan hjælpe os 
med at undersøge det på atomart niveau.«  

  
Længere bevillinger, større horisont

 
Forskningsprojekter af en størrelsesorden og komplek-
sitet som Ib Chorkendorffs kræver, at en masse men-

nesker med forskellige kompetencer på én gang skal 
være kreative og individualistiske, og samtidig i en 
eller anden grad gå i samme retning. Det leder mod et 
grundlæggende spørgsmål om, hvad man gør i sådan 
en situation for at få alle til at arbejde mod de samme 
mål.  
 

»Det er min ledelsesfilosofi, at man kun kan mo-
tivere folk. Postdocs og ph.d.’er arbejder for sig 

faktaboks 2
 
To store opdagelser fra Ib Chorkendorffs gruppe

 

I deres arbejde fra 2007 viste gruppen, hvordan mo-
lybdændisulfid er bedre til at udvikle hydrogen end 
mange andre metaller [22], men dog langt fra så god 
som de kostbare og sjældne platin-gruppe-metaller. 
Forskergruppen groede derefter molybdændisulfid-
nanopartikler på en inert [inaktiv] guld-énkrystalover-
flade – eksempler (GSV) ses på figuren herover – og 
ved at måle korrelation mellem areal og kantlængder 
mod hydrogen-udviklingen kunne de afgøre, at kun 
kanterne var aktive. Det betyder, at hvis man har til-
strækkeligt mange kanter, er molybdændisulfid en ud-
mærket erstatning for platin i disse katalysatorer.  
     Figuren til højre viser, hvordan aktiviteten af pla-
tinbaserede katalysatorer kan manipuleres ved at lave 
legeringer med bla. sjældne jordarter [24]. Den vand -
rette akse viser gitterafstanden i krystalstrukturen, og 
den lodrette akse viser, hvor god katalysatoren er. De 
farvede forbindelser er forskellige legeringer af platin. 
Når man anvender katalysatoren i et stærkt surt miljø, 

vil man ætse det ikke-ædle metal bort og ende med et 
platin-skind, som sidder på en legering. Der er denne 
overflade, der er katalytisk aktiv, og som kan manipu-
leres ind i en ny og mere aktiv tilstand. Hermed har 
gruppen fundet en helt ny klasse af materialer, der kan 
bruges i brintbiler. 
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selv – ikke for mig. Derfor gælder det især om at 
bringe folk sammen og understrege, at vi har 
nogle fælles mål, som vi gerne skal lykkes med. Vi 
prøver at holde en åben struktur, hvor folk arbej-
der sammen i grupper, og hvor man ikke nødven-
digvis er med på alt. Hvis nogle eksempelvis har 
en god idé og pitcher den, uden at den bliver 
skudt ned, og de kan få det til at virke sammen 
med andre, så prøver man at forfølge idéen og 
lave en fælles publikation. Vi har samme mål, vi 
vil alle gerne lave interessant videnskab, gode 
publikationer, patenter og så videre.«  

 
Udover gode idéer kræver banebrydende forskning 
først og fremmest langsigtede og risikovillige bevil-
lingsmodeller, mener Ib Chorkendorff.    
 

»I korte bevillinger på tre år kan du ikke tage de 
store chancer. Du har en ph.d.-studerende, der 
skal være færdig og helst skal være førsteforfatter 
på mindst et paper, og så bliver projektet ofte et 
lav-risiko-projekt. Med længere bevillinger har 
man en større horisont. Jeg husker meget tydeligt 
nogle strategiske beslutninger, vi tog omkring 
Grundforskningscenteret, hvor vi diskuterede, 
hvorvidt vi skulle satse på det. Det bliver enormt 
besværligt, og det involverer en masse folk med 
forskellig ekspertise. Vi kunne muligvis have pro-
duceret fem andre papers på den tid, men ét 
paper med meget høj impact er bare bedre. Jeg 
tror, at lige præcis Grundforskningsfonden gjor -
de, at vi bedre kunne fokusere på at tage nogle 
chancer, tage en strategisk beslutning og gå efter 
den. Vi vidste godt, at hvis det lykkedes, så var 
det et Science-paper for eksempel.«  

 
Ib Chorkendorffs rolle er at koordinere og skabe over-
blik over, hvad bliver der lavet og hvordan synergien 
kan udnyttes og gruppen i fælleskab kan få gode idéer. 
Flere tænker bedre end en, men at komme op med de 
gode idéer kræver tit en vis erfaring og et overblik, 
som det tager lang tid at få, og han er stadig i høj grad 
med til at få idéerne. Ligesom mange andre har han 
måttet erkende, at hvis man har succes som forsker, så 
har ens dage i laboratoriet det med at være talte.  

»Da jeg var postdoc i USA, tænkte jeg om min 
vejleder, at han kun var der, når han holdt møder 
med os, og at han ellers var ude at rejse. På den 
baggrund tænkte jeg efterfølgende at det samme 
ikke skulle ske for mig. Det gjorde det så allige-
vel. Jeg står sjældent i laboratoriet og drejer på 
instrumenterne. Det er ikke nogen nem overgang. 
Da jeg blev ansat på DTU, var der kun mig og en 
enkelt ph.d.-studerende. Efterfølgende blev flere 
og flere rekrutteret hertil, og pludselig erkender 
man, at det ikke er til at holde sammen på læng-
ere. Når man når det punkt, er man nødt til at or-
ganisere sig på en anden måde.«  

 

 Man skal være ukuelig optimist 
 

Ib Chorkendorff ser optimisme som en nødvendig 
egenskab i forskning. Hvis man giver op ved første af-
slag, kan man ikke fungere, for afslag kommer der 
mange af.  
 

»Man skal være ukuelig optimist, og man skal 
kunne tage de hug, der kommer, for de kommer 
jo. Hvis ikke det er afslag på bevillinger, så er det 
afslag på papers, man har sendt ind. Det kan ikke 
nytte noget at gå og skule over, at man ikke får sit 
ERC-grant i første hug. Det kan man bruge en ef-
termiddag på, og så må man komme videre. 
Grundforskningsfonden fik jeg første gang, men 
med ERC måtte jeg prøve tre gange. Der er et ele-
ment af lotteri i disse ting. Jeg mener, at Napo-
leon engang har sagt, at han ikke ville have 
dygtige generaler, men heldige generaler. Jeg har 
prøvet at sige det samme til vores ansatte. Men vi 
holder os til de dygtige trods alt.« 

 
Ib Chorkendorff lavede engang en personlighedstest 
med sine medarbejdere, postdoc’er og ph.d.-stude-
rende. Han havde været på kursus og var selv blevet 
testet og tænkte, at de havde godt af at prøve det, især 
for dem, som alligevel ville blive testet til jobsamtaler, 
når de skulle videre.  
 

»Det viste sig, at man hyrer sin egen type. Det 
var slående, men ubevidst, og i vores miljø er 
visse personlighedstyper naturligvis også over -
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repræsenteret. Vi ser på, hvad folk har lavet, om 
de er ambitiøse, og om de vil noget. Jeg har nogle 
gange dygtige specialestuderende med et væld af 
12-taller, som vi gerne vil rekruttere, men jeg prø-
ver ikke at overtale dem. Det virker ikke. Hvis de 
ikke selv er motiverede, skal man lade dem være. 
Det er en erfaring, jeg har købt dyrt, for så holder 
de et år, hvorefter de finder et andet job. Vi er ude 
efter nogle, der brænder for det, de laver, og sy -
nes, det er sjovt. Ellers bliver det en lang ph.d.« 
  

Når Ib Chorkendorff ikke dyrker forskningen, er han 
tit i sin have derhjemme, hvor det kan være rart ind 
imellem at gå og lave noget, hvor man kan se resultatet 
med det samme. Men ellers arbejder han rigtig meget. 
Og rejser rigtig meget, selvom han hellere vælger som-
merskoler, hvor man kan interagere med de stude-
rende. For interaktionen med de studerende er vigtig 
for ham. Ib Chorkendorff kender sine studerendes ar-
bejde, helt ned til de enkelte datapunkter.  
 

»De kommer med data, og vi diskuterer dem – 
flere gange. Ting, der er set én gang, er ikke set. 
Jeg holder dem op på, hvad de sagde sidst, og 
spørger, hvorfor har det ændret sig. Tingene må 
gerne ændre sig, men kun hvis der er en god for-
klaring. Det er det, der gør, at vi kan stole på data 
– at arbejdet er lavet rigtigt. Derfor diskuterer og 
analyser vi litteraturen og forholder os kritisk til 
den. Vi diskuterer også, hvordan man dokumen-
terer, at det, man har lavet, er rigtigt, og om det 
er til at stole på – og bygge videre på. Alle de 
klassiske ting, man skal kunne, når man laver vi-
denskab, skal de have lært i løbet af de tre år, hvis 
det er en ph.d.-studerende, vi taler om. Det er 
det, de kommer ud med herfra.«  

 
 Der er kun eén vej frem 

Ib Chorkendorffs arbejde er som tidligere nævnt ba-
seret på langsigtede strategiske beslutninger og omfat-
tende samarbejde, som kræver stor og langvarig 
finansiering. Derfor hjælper det med en vis centralise-
ring som i Grundforskningscentre, hvor centerlederen 
grundlæggende har magt til at bestemme, hvordan 

pengene skal fordeles, og hvor der er fleksibilitet til at 
forskningsprogrammer kan tage en anden retning end 
den, der oprindelig var planlagt. Men han så gerne 
endnu længere horisonter på forskningsfinansierin-
gen.  
 

»Grundforskningsfondens centre kører højst 10 
år. Derefter lægger man noget ned, der som oftest 
kører rigtig godt. Her gik det eksempelvis enormt 
godt, men vi gik ned på lavt niveau, før vi igen fik 
en bevilling fra Villum Fonden. Nu er vi kommet 
op igen, men det tager lang tid. Halvandet år 
uden den samme funding tager år at komme 
over.« 
  

Jeg tillader mig at være djævlens advokat for en stund 
og spørger, hvorvidt man kan risikere, at diversiteten 
i forskningen falder, og at der ikke er plads til mange 
af de talentfulde unge, hvis forskningsfinansieringen 
primært går til store centre, som de skal tilpasse sig.   
 

»Jeg oplever ikke, at det er et problem, tvært-
imod tror jeg, det er vigtigt for dem at have erfa-
ringen fra de store forskningsmiljøer. Jeg har 
adskillige unge forskere, der er på vej op i syste-
met. De står i højere grad på egne ben og begyn-
der at få ERC-bevillinger, Villum Young 
Investigator og bevillinger fra Carlsbergfondet, 
som fører dem i nye retninger og andre steder i 
verden, hvor de forfølger en ny karriere.« 
  

Hvilken betydning har det for unge mennesker fra 
forskningsfelter, der ikke får et Grundforskningscen-
ter? 

»Ingen. Hvis man spreder pengene for tyndt ud, 
er det heller ikke sundt, og det system har jeg 
også oplevet. Jeg mener, at man får mere ud af at 
satse på nogle udvalgte områder, og desuden skal 
det jo ikke udelukke muligheden for at få indivi-
duelle midler, hvis man ligger og brænder med 
den geniale idé. I modsætning til tidligere er der 
jo ligefrem reserveret midler til unge forskere. De 
mest begavede mennesker skal nok finde deres 
vej. Og det er jo dem, vi skal have fat i. For mig er 
det også et spørgsmål om, hvor mange forskere vi 
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skal have. Jeg synes, man har fået ansat mange på 
universiteterne, og forskningsbevillingerne er jo 
ikke fulgt med den udvikling. Derfor ender man 
med at have mange, som egentlig er ansat til at 
lave forskning, men uden reelt at kunne gøre det. 
Man kunne have færre ansat og i stedet give dem 
mere i funding og løn. Vi skal ikke have løn som 
professionelle fodboldspillere, men det er ikke 
nødvendigvis administrationen, der skal have den 
højeste løn på universitetet. I det nuværende uni-
versitetssystem belønner man efter, hvor meget 
ledelsesansvar man har og mindre efter resulta-
terne.« 
  

Med en omfordeling af lønnen på landets universiteter 
er spørgsmålet, om undervisningen fortsat kan være 
forskningsbaseret, såfremt universiteterne skal have 
færre undervisere. Ifølge Ib Chorkendorff er det en 
selvfølge, at undervisningen skal være forsknings -
baseret, for ham udgør det selve grundlaget for et uni-
versitet. Men den kunne rationaliseres, mener han.  
 

»Der er helt sikkert for mange kurser og måske i 
virkeligheden også for mange fag. Det kunne 
være, vi skulle have nogle færre områder – og 
færre universiteter. Vi skal huske, at vi er på et 
universitet, hvor vi skal give vores studerende en 
god basis, metoder, og lære dem at blive autodi-
dakte, så de nemt kan bevæge sig ind i nye områ-
der, der måtte blive efterspurgt i fremtiden. Vi er 
et lille land, så man kunne godt sige: »Det her 
dækker vi, og det her dækker vi ikke«, afhængigt 
af hvad der er vigtigt for landet. Hvis man gjorde 
det, kunne man få en lidt anden struktur. I USA 
og Schweiz for eksempel får nystartede professo-
rer en stor startpakke, men hvis ikke de klarer sig 
godt, så er det ud igen. Jeg er ikke sikker på, at 
det er den helt rigtige model, men man kunne gå 
lidt derhenad i form af at justere antallet af an-
satte med forsknings- og undervisningsforpligtel -
se, så det er mere i balance med de forsknings- 
 midler, der er til rådighed.« 
  

For Ib Chorkendorff er det dog afgørende, at antallet 
af studerende ikke skal skæres ned.  

» Der er kun eén vej frem, og det er at uddanne 
folk. Det er det, vi kommer til at leve af. Der bli-
ver ikke noget manuelt arbejde tilbage – ikke en-
gang at sprede møg. Men de skal ikke være ansat 
på universitetet alle sammen. Det blev vi kritise-
ret for under et site visit. Vores postdocs og 
ph.d.’er blev spurgt, hvad de skulle lave, når de 
blev færdige, og omtrent halvdelen svarede, at de 
ville videre i en forskerstilling på universitetet. 
Det er ikke bæredygtigt, og det kommer mange 
af dem til at erkende, at de ikke kommer til. Men  
hvis ingen af dem ville være universitetsansat, så 
havde vi da fejlet! At de kan blive nødsaget til at 
ændre retning, sådan tror jeg, vi alle sammen har 
haft det. Man ved jo ikke på forhånd, om det kan 
bære. Det er den skæve vej, livet går. Er man hel-
dig, får man lavet de rigtige beslutninger og gør 
de rigtige ting på det rette sted og tidspunkt. Det 
er ikke nogen lineær proces. Desuden findes der 
jo også udmærkede forskerstillinger i industrien – 
universitetet er ikke nødvendigvis det eneste 
 saliggørende her i tilværelsen.« 
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