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27. maj 2009 

PRESSEMEDDELELSE 

3 nye dansk-kinesiske forskningscentre inden for nanoteknologi 

Sammen med den kinesiske forskningsfond NSFC etablerer Danmarks Grundforsknings-

fond nu tre virtuelle forskningscentre inden for området nanoteknologi.  

De tre nye centre går for alvor i luften henover sommeren og kommer i første omgang til at køre i 

tre år. Der er tale om fælles forskningsprojekter mellem danske og kinesiske forskere, og centrene 

etableres med ”ben” i begge lande. I Danmark bliver de tre centre forankrede ved henholdsvis 

Aarhus Universitet, Risø DTU og Københavns Universitet, hvor de danske ledere vil være: 

Flemming Besenbacher, Dorthe Juul Jensen og Thomas Bjørnholm. (Se yderligere om de enkelte 

centre i vedlagte bilag).  

Samlet set bruger Danmarks Grundforskningsfond 45 millioner kroner på etableringen af de tre 

nye centre i de kommende tre år, med bevillinger på 15 millioner kroner til hvert af de tre centre. 

Fondens bidrag skal gå til dækning af de danske aktiviteter. På tilsvarende vis støtter National 

Natural Science Foundation of China (NSFC) de involverede kinesiske miljøer.  

De tre nye nano-centre er resultat af et samarbejdsinitiativ, fonden har taget med National Natural 

Science Foundation of China (NSFC) med det formål at stimulere og fremme det dansk-kinesiske 

forskningssamarbejde. 

- Der er ingen tvivl om, at Kina må betragtes som en af verdens væsentligste forskningsnationer 

med masser af talentmasse og mange fremragende forskere, som der er meget store perspektiver i 

at samarbejde med, siger Klaus Bock, der er formand for Danmarks Grundforskningsfond, som 

begrundelse for, at fonden er gået ind i samarbejdet med NSFC.  

Danmarks Grundforskningsfond arbejder målrettet på at styrke forskningssamarbejdet med de 

bedste kinesiske forskere.  

- Udover samarbejde inden for nanoforskning har vi allerede etableret to dansk-kinesiske forsk-

ningscentre inden for kræftområdet, og helt aktuelt er der med en ansøgningsfrist den 15. juni 

indkaldt ansøgninger om støtte til etablering af nye centre inden for området Vedvarende Energi, 

fortæller Thomas Sinkjær, der er direktør i Danmarks Grundforskningsfond. 

Herudover afsøger de to fonde for øjeblikket samarbejdspotentialet inden for IKT-forskning, og i 

løbet af juni vil det blive afklaret, om der også vil blive indkaldt ansøgninger om støtte til etable-

ring af dansk-kinesiske centre inden for dette område.  

Yderligere information om kan fås ved henvendelse til: 

Klaus Bock, formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse, e-mail: kb@dg.dk, mobil: 

2219 5002.  

 

Thomas Sinkjær, Direktør for Danmarks Grundforskningsfond, e-mail: ts@dg.dk,  

telefon: 3318 1950, mobil 4028 9106 
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Center for Molekylære Nanostrukturer på Overflader 

 
 

Dansk Centerleder: Flemming Besenbacher, Aarhus Universitet 

Kinesisk centerleder: Professor Chen Wang, National Center for Nanoscience and Technology, 

Beijing (NCNST) 

 

Kort beskrivelse: 

Dette Sino-Danske forskningscenter vedrørende selv-organisering og funktion af molekylære 

nanostrukturer på overflader er et samarbejde mellem Interdisciplinært Nanoscience Center 

(iNANO) ved Aarhus Universitet og tre kinesiske eliteforskningsinstitutioner: National Center for 

Nanoscience and Technology (NCNST) samt Beijing og Tsinghua Universiteterne.  

 

Selvorganisering og selvsamling er helt afgørende koncepter inden for nanoscience og nanotekno-

logi, hvor man inspireret af naturens evne til at bygge biologiske strukturer ”nedefra og op” billigt 

og effektivt danner funktionelle nanostrukturer i en, to og tre dimensioner ved at udnytte genken-

delseskræfterne mellem specifikke molekylære byggesten. Centerets aktiviteter vil fokusere på at 

syntetisere og karakterisere molekylære nanostrukturer på overflader, og de involverede kinesiske 

og danske forskningsgrupper har kompetencer, der komplementerer hinanden inden for dette 

forskningsområde. Specielt deltager grupper med internationalt førende ekspertise i anvendelsen 

af specielle og avancerede Skanning Probe Mikroskoper. Med disse instrumenter kan overflader 

afbildes ved at skanne over dem med en meget spids nål, og man opnår en fantastisk opløsning, 

der gør det muligt at se enkelte atomer og molekyler. Samtidig er der til centeret knyttet internati-

onalt førende eksperter inden for kemisk syntese af nye molekyler, molekylær biologi, og teore-

tisk computermodellering. Centerets projekter vil lede til øget grundvidenskabelig indsigt i mole-

kylær selvorganisering og føre til nye principper for, hvorledes robuste molekylære nanostruktu-

rer kan dannes på overflader. Der vil blive udviklet molekylære nanostrukturer med avancerede 

funktioner, eksempelvis inden for kemisk genkendelse, kiralitet og magnetisme, og projekterne 

vil vise vejen mod potentielle anvendelser inden for en række områder, fx biokemiske sensorer. 

 

Centeret vil danne rammen om værdifuld vidensoverførsel og udveksling af talentfulde yngre 

forskere mellem de Danske og Kinesiske forskningsmiljøer. I et videre perspektiv vil forskningen 

i centeret udgøre et af de temaer som vil danne grundstammen i det nye Dansk-Kinesiske Univer-

sitetscenter i Beijing som i øjeblikket er under udvikling mellem Videnskabsministeriet, Danske 

Universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences.  

 

For yderligere information, kontakt:  

Professor Flemming Besenbacher, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), AU, 

fbe@inano.dk, mobilnr.: 2338 2204 

 

 
  

  

mailto:fbe@inano.dk


 

 

 
 

Dansk-kinesisk Center for Nanometaller 

 
 

Dansk centerleder: Dr. Techn., Afdelingschef Dorte Juul Jensen, Risø Nationallaboratoriet for 

Bæredygtig Energi, DTU 

Kinesisk centerleder: Professor Ke Lu, Shenyang National Laboratory for Materials Science, 

Institute of Metal Research (IMR SYNL), Chinese Academy of Sciences 

 

Kort beskrivelse: 

Metaller har siden oldtiden tjent menneskeheden i dens gøremål. Der er sket stadige fremskridt og 

nu retter opmærksomheden sig mod nanometallerne. Det har nemlig vist sig, at en stadig forfining 

af metalstrukturerne ikke alene kan forbedre egenskaberne af kendte materialer, men at metalliske 

materialer med helt nye egenskaber og egenskabskombinationer nu ligger inden for muligheder-

nes grænse. Som eksempler kan nævnes tynde film med høj styrke og elektrisk ledningsevne samt 

stærke, lette og slagfaste materialer og overflader med optimal slid- og korrosionsbestandighed.  

 

Både forskningen og industriudviklingen er intens såvel som global, og en indsats kræver fokuse-

ring og samarbejde. Dette er grundlaget for et nyt forskningscenter om nanometaller støttet af 

Danmarks Grundforskningsfond, der har taget initiativet til at bruge grundforskningen, som det 

værktøj, der kan være med til at bygge bro mellem materialeforskningen i Kina og i Danmark. 

Centret er et samarbejde mellem tre af de mest ansete kinesiske forskningslaboratorier i Kina - 

nemlig universiteterne Tsinghua og Chongqing samt Institute of Metals Research i Shenyang - og 

Afdelingen for Materialeforskning, Risø DTU. Disse laboratorier har tilsammen erfaring og ud-

styr, der kan sikre det nye center en plads i den internationale ”nanoverden”. Etableringen af cen-

teret er et kvantespring i det igangværende samarbejde, der startede for næsten 10 år siden, da en 

kinesisk seniorforsker på Risø blev professor på Tsinghua Universitet i Beijing. Dette forsknings-

samarbejde kan nu udbygges, og en ledetråd i det planlagte program er, at indsatsen skal udgøre 

en helhed fra fremstilling af materialer, gennem karakterisering og modellering af strukturer og 

egenskaber til en anvendelse i nye og avancerede komponenter og produkter. En del af helheden 

vil være uddannelse af kinesiske studerende på Risø DTU og danske studerende i Kina, hvor der 

nu kan planlægges over en årrække. En sådan længere tidshorisont er også formålstjenlig, når det 

gælder opbygningen af en dansk-kinesisk videnbase inden for nanometaller, der kan fremme den 

samfundsmæssige udnyttelse af den fælles forskning. 

 
For ydereligere information, kontakt: 

Dr. Techn., Afdelingschef Dorte Juul Jensen, Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, 

DTU, dorte.juul.jensen@risoe.dk, mobilnr.: 22264657 
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Dansk-Kinesisk Center for Molekylær Nanoelektronik ved Københavns Uni-

versitet 

 
 

Dansk centerleder: Professor og Centerleder, Nano-Science Center, Kemisk Institut, Køben-

havns Universitet Thomas Bjørnholm 

Kinesisk centerleder: Professor Yunqi Liu, Institute of Chemistry, Chinese Academy of 

Sciences, Beijing 

Kort beskrivelse: 

Siden 2006 har danske forskere ved Nano-Science Center, ved Kemisk Institut og Niels Bohr 

Institut, ved Københavns Universitet og kinesiske forskere ved Chinese Academy of Sciences i 

Beijing arbejdet sammen om at udvikle elektroniske komponenter af ”plastik” som på lang sigt 

kan bruges indenfor elektronik-, energi- og kommunikationsindustrien. Nu bliver samarbejdet 

støttet af Grundforskningsfonden fælles dansk-kinesisk forskningscenter for molekylær nanoe-

lektronik vil blive etableret med ben i begge hovedstader.  

 

Det fælles videnskabelige formål med arbejdet i det nye center er at designe og syntetisere orga-

niske molekyler, der er programmerede til at finde sammen i forudbestemte strukturer med en 

ønsket elektronisk funktion. Funktionen bæres ikke alene af de enkelte molekyler, men skabes når 

de finder sammen på den rigtige måde. Termoelektriske, elektroniske og optiske egenskaber er i 

fokus, og projektets faglige rod ligger i den supramolekylære- og materialevidenskabelige del af 

nanoteknologien.  

 

Forskningsfeltet molekylær elektronik er i rivende udvikling, og centret bygger videre på forsk-

ningsaktiviteter som allerede foregår ved de to institutioner. Med det nye center vil man i langt 

højere grad end tidligere kunne udnytte den kombinerede ekspertise i Beijing og København og 

danne en kritisk masse af forskere i international topklasse, som er nødvendig at kunne opfylde de 

videnskabelige mål. 

 

Forskningen på de to centre vil komplementere hinanden. På Academy of Sciences er man f.eks. 

ekspert i fremstilling af nanokrystaller, og i København er man eksperter i at arbejde med selv-

samlende strukturer af mono- og multilag. I Beijing inkluderer det nye center en grupper forskere, 

der er eksperter i brug af teknikken Scanning Prope Microskopi (STM). I København inkluderer 

centret bl.a. en gruppe af forskere, der er verdensførende inden for brug af synkrotron-stråling til 

at belyse struktur og dynamik i molekylær nanoskala samlinger. Udover de forskningsmæssige 

aspekter vil der blive lagt vægt på at udvikle et fælles uddannelsesprogram med udveksling af 

studerende og unge forskere. Det er en ambition, at der er en konstant udveksling af studerende 

og forskere blandt de to institutioner, som kan sikre et langvarigt samarbejde. 

 

For ydereligere information, kontakt: 

Professor og Centerleder, Thomas Bjørnholm, Nano-Science Center, Kemisk Institut, Køben-

havns Universitet: 3532 1835, mobil 2875 1835 

 

 


