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� ATV’s gruppe for Teknologiledelse og organisation 
 

���� Mandag den 21. november 2005, kl. 14.30 – ca. 17. 
 

����� Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Anker Engelundsvej, 
Bygning 101, mødelokale 1, 2800 Kgs. Lyngby 
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Det vel nok mest berømte eksempel på, at en vision har skabt grundlaget for en markant 
forsknings-, udviklings- og innovationsindsats, var, da præsident John F. Kennedy i 1961 
i sin ”man on the moon”-tale til kongressen sagde, ”I believe that this nation should 
commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the 
moon and returning him safely to the earth”. 
 
Det ”commitment”, der tales om, var i høj grad bevilling af betydelige midler til NASA. 
Penge, der blev afsat til at realisere visionen og ikke til forskning, udvikling og 
innovation inden for nogle på forhånd definerede fagområder. Indsatsen bar som bekendt 
frugt i 1969 med Neil Armstrongs første skridt på månen, men den resulterede også i en 
lang række teknologiske landvindinger og lagde grunden til nogle andre, som har fundet 
anvendelse i vidt omfang uden for rumfartsindustrien. 
 
Ved mødet lægges der op til debat om initiering af offentlige forskningsprogrammer mv. 
Er der for megen kassetænkning i den del af de offentlige forskningsmidler, der uddeles 
via råd, fonde, programmer mv.? Er konsekvensen, at det bliver mindre risikobetonet?, at 
man går efter resultater, som man på forhånd har en forventning om vil komme?, at vi 
som nation bliver ”second movers”, fordi vi går efter de samme overskrifter, som lande 
med langt større forskningsbudgetter gør?, og at vi går glip af de virkeligt markante 
forskningsmæssige gennembrud? 
 
Burde vi i Danmark i højere grad opstille nogle overordnede udfordringer, som vi ønsker 
løst, og afsætte betydelige ressourcer til gennemførelse af en række forskningsprojekter, 
der tilsammen fokuserer på at imødekomme udfordringen? Er vi overhovedet i stand til 
at opstille sådanne udfordringer, som vi i Danmark – vores forskningsbudgetter taget i 
betragtning – har en realistisk chance for at løse? 
 
 
 
 
  



Debatten vil tage afsæt i Ørsted-satellitten som case. Om end i en noget anden målestok 
er forløbet omkring satellittens tilblivelse sammenligneligt med præsident Kennedys 
Apollo-program. Ved Ørsted-satellitten var ”visionen” at bygge en satellit, som skulle 
bringes i kredsløb omkring Jorden og bl.a. måle Jordens magnetfelt med meget høj 
præcision. Denne udfordring satte en række virksomheder og forskningsinstitutioner sig 
sammen om at løse i et projekt, som foruden medfinansiering fra parterne selv blev 
støttet økonomisk af tre ministerier. 
 
Mødet afsluttes med uformel drøftelse over en øl/vand. 
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v/ direktør Henrik Jansdorf,  
formand for ATV’s gruppe for Teknologiledelse og organisation 
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v/ direktør Eigil Friis-Christensen, Danmarks Rumcenter, og  
direktør Carsten Jørgensen, TERMA  
 
Eigil Friis-Christensen og Carsten Jørgensen vil set fra henholdsvis 
forsknings- og erhvervsside give en beskrivelse af Ørsted-projektet fra 
ideen blev fostret til i dag. Hvordan opstod ideen?, hvordan kom det i 
gang?, hvorfor blev projektet sat i værk?, hvad har det givet af 
resultater og afledte effekter?, hvordan oplevedes samspillet med 
projektets mange parter og interessenter?, hvad kan man lære af 
projektet?  
 
Indlægsholderne vil endvidere som oplæg til debatten reflektere over 
mødets generelle tema om grundlaget for iværksættelse af offentligt 
finansierede forskningsprogrammer. 
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Ordstyrer: Forskningsdirektør Hans Siggaard Jensen, Learning Lab 
Denmark  
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v/ direktør Henrik Jansdorf  
 

 
Umiddelbart efter mødet bydes på en øl/vand. 
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Deltagelse i mødet er gratis, og alle er velkomne. Tilmelding er nødvendig - senest  
onsdag den 16. november 2005 på e-mail lt@atv.dk, fax 4588 1351 eller telefon  
4588 1311. Opgiv venligst navn, firma/institution, e-mailadresse og mødets titel ved  
tilmelding.  


