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Højdepunkter 2021

Året 2021 har været et frugtbart år med stor international opmærksomhed på kvantevidenskaben 
som helhed samt på vores center. Blandt de absolutte højdepunkter i 2021, var besøget af den 
amerikanske udenrigsminister Antony Blinken til vores center den 17. maj. Udenrigsministeren ud-
viste stort engageret under besøget og var nysgerrig for at forstå forskningen udført hos QDev. Han 
var særligt interesseret i at høre om centrets tætte forskningssamarbejde med amerikanske univer-
siteter og forskningsinstitutioner. 


Årets andre højdepunkter inkluderer artikler i højprofilerede tidsskrifter, herunder Nature Reviews Ma-
terials, Nature Reviews Physics, Nature Communications, Nature Nanotechnology, Physical Review 
Letters og PRX Quantum. Arbejdet i QDev blev også anerkendt gennem vores junior fakul-
tetsmedlemmer. Adjunkt Anasua Chatterjee samt Adjunkt Morten Kjærgaard var begge opført på lis-
ten Berlingske Talent 100 i Danmark. Derudover blev Morten Kjærgaard valgt som medlem af Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab - Det Unge Akademi. 


Forskerne hos QDev har endnu haft et succesfuldt år, når det kommer til at tiltrække ekstern finan-
siering: Jesper Nygaard og Ferdinand Kuemmeth startede projektet SolidQ finansieret af Novo 
Nordisk Fondet; Morten Kjærgaard Villum projektet Physics of Quantum Information Applications; 
Ferdinand Kuemmeth, det Carlsberg finansierede projekt Tools for High-Throughput Screening; 
Morten Holm Christensen projektet Topology in the Corr. Fe-Based Superconductors finansieret af 
Carlsberg og sidst men ikke mindst Jesper Nygaard med det Carlsberg-finansieret projekt Electron 
Microscopy for Quantum Materials and Nano. Derudover har vi også haft succes med at sikre midler 
til kommende projekter i 2022. Blandt disse er bevillinger fra U.S. Army Research Office (ARO), Inge 
Lehmann Fonden og Villum Fonden. 


I løbet af 2021 har QDev også have en række aktiviteter rettet mod den brede offentlighed. Disse 
omfatter to podcasts om kvantecomputere samt med-værtskabet for Girls in Science Day. 


Fig. 2: Prof. Charlie Marcus forklarer den amerikanske udenrigsmin-
ister Antony Blinken omkring det tætte samarbejde QDev har med 
amerikanske universiteter.

Fig. 1: Prof. Charlie Marcus forklarer den amerikanske uden-
rigsminister Antony Blinken hvordan forskningen udføres hos 
QDev.


