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FOR OTTO
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Fonden er oprettet i henhold til grosserer Otto
Mønsteds testamente af 1916. Fondens fundats 
er udfærdiget den 18. juni 1934 og modtog kon-
gelig stadfæstelse den 21. juni 1934. Den 1. juli 
samme år begyndte Fonden sin virksomhed.

”Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af
Danmarks Handel og Industri.”

FUNDATS
Ganske særligt skal de til uddeling kommende
midler anvendes:

1)  Til hjælp til uddannelse af velbegavede, flittige, 
engagerede og uformuende unge handelsmænd og 
polytekniske studerende og kandidater.

2)  Til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler 
eller ved DTU, og eventuelt ved landets tekniske 
skoler.

3)  Til fremme og udvikling af sådanne planer eller 
foretagender på handelens og industriens områder, 
der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne vir-
ke fremmende for Danmarks handels, og erhvervsliv 
eller i øvrigt kunne blive til ære for Danmark.

Foto: Jens Christian Top, Ritzau/Scanpix



6

Den danske margarinefabrikant Otto 
Mønsted blev født 23. november 1838 
på Lyngsbækgård ved Ebeltoft og døde 

4. september 1916 i København som Dan-
marks rigeste mand. Han er citeret for at sige
”penge er ikke det bedste, men at kunne tjene 
dem, synes jeg, er så uhyre fornøjeligt.”

Han nedsatte sig i 1865 som grosserer i smør, korn og 
foderstoffer og anlagde den første margarinefabrik –
Aarhus Butterine Co. – i Danmark i 1883. Den efter-
fulgtes bl.a. af verdens måske største margarinefabrik
ved London i 1894. I 1909 stiftes Otto Mønsted A/S 
med Otto Mønsted som formand.

Otto Mønsted giftede sig i 1870 med Anne Sophie 
Mønsted. I 1899 flyttede de til København, hvor han
fortsatte som leder af sin virksomhed. Ægteparret 
Mønsted som var barnløse, havde ved testamentarisk
beslutning bestemt at hovedparten af deres formue 
skulle overgå til en fond – Otto Mønsteds Fond
(oprettedes i 1934, efter den længstlevende Anna 

Mønsted døde), med det formål at bidrage til udvik-
lingen af Danmarks handel og industri. Fonden fik 
overdraget alle aktier i Otto Mønsted A/S.

Selskabet fortsatte med margarineproduktion indtil 
1981, hvor margarinevirksomheden blev afhændet og
OMA som varemærke blev overtaget af Unilever. 
Siden har Otto Mønsted A/S været et investeringssel-
skab, og udbyttet herfra er grundlaget for Otto Møn-
steds Fonds uddelinger.

REKLAMENS PIONER
Otto Mønsted var ikke blot en foregangsmand i udvik-
lingen af margarineproduktion, men også en af
reklamens pionerer Firmaets primære varemærke var 
OMA, en tidlig trebogstavs initialforkortelse for Otto
Mønsted Aarhus. Mange vil stadig huske det kendte 
slogan: Sig navnet – OMA, som et enkelt vidnesbyrd
om Otto Mønsteds talent for branding og marketing. 
Bare to år efter OMA-margarinen blev sat i
produktion, udgjorde den halvdelen af virksomhedens 
margarineproduktion og blev tilmed solgt på danske
apoteker.

HISTORIEN  
OM OTTO MØNSTED
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Otto Mønsted var fra virksomhedens start i 1865 en 
mester i at udnytte reklamens virkemidler og var
personligt involveret i både den kreative proces og 
branding af datidens ’kunstsmør’ som man kaldte
margarinen. Opfattelsen af margarine som en billig 
erstatning for smør ændrede sig med de kendte
kampagner for OMA plantemargarine. Det vegetabil-
ske produkt blev markedsført med kunstneriske
illustrationer af eksotiske dyr og folkeslag som associ-
ation til de råstoffer, der blev importeret fra den store,
og for de fleste, ukendte verden.

Otto Mønsted var også en 
pioner indenfor embal-

lage og outdoor-reklame 
med skiltning i byerne

Otto Mønsted var også en pioner indenfor emballage 
og outdoor-reklame med skiltning i byerne og
virksomheden var i førerfeltet med dekoration af last-
biler og senere kølelastbiler, der i 1912 vakte stor
opmærksomhed for at være hurtigkørende med 35 
km/t og de fik stor betydning for virksomhedens
distributionsnet.

Otto Mønsted benyttede også lysreklame som en af de 
første virksomheder herhjemme og endte alt i alt
med at leve fornemt op til dette citat fra datidens før-
ste lærebog om reklame:
”Rent idealt er Maalet (med reklame) i Grunden først 
naaet, når Folk smiler ad den, som i sin Uvidenhed
ikke kender f.eks Otto Mønsted og hans margarine.”ik-
ke kender f.eks Otto Mønsted og hans margarine.”

Foto: Poul von Linstow, Scanpix

Sig navnet OMA margarine - OMA står for Otto Mønsted Aarhus.
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TECHFOLK,
DTU LEARN FOR LIFE
Otto Mønsteds Fond støttede i 2020 udgivelse af 10 pod-
cast, hvor nogle af landets bedste forskere fortæller om 
deres arbejde og faglige fascination.
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Hvad er det mon, der giver en forsker 
ild i øjnene? Hvordan kan man stå 
som 8-årig i en legetøjsbutik og blive 

så fascineret, at man som voksen ender som en 
af verdens førende forskere inden for robotter 
og kunstig intelligens? Det er en af de gode 
historier, man kan lytte med på i foreløbig 10 
podcast med titlen TECHfolk.

I TECHfolk kan lytterne komme med ind i hovederne 
på passionerede DTU-forskere og få de personlige 
fortællinger om, hvad de arbejder med og forskernes 
fascination af deres fagområde.

Emnerne i de 30 minutter lange podcast er hentet 
blandt forskerne på DTUs 18 faginstitutter og spæn-
der lige fra fødevaresikkerhed til rumteknologi.

BRYD STEM-MURENE NED
TECHfolk er et formidlingsprojekt, der skal bidrage 
til mere viden om STEM-fagene (Science, Techno-
logy, Engineering og Math) og inspirere til livslang 
læring. De 10 podcast er udviklet af efteruddannelses-
centeret Learn for Life på DTU og finansieret af Otto 
Mønsteds Fond. På sigt er det målet at udgive 10-12 
nye podcast om året, der henvender sig til alle med en 
sund nysgerrighed.

Karina Rothoff Brix, som er idekvinden til podcastse-
rien, har naturligvis et klart mål med udgivelsen.

”For andre der ikke har deres daglige gang på DTU, 
kan det måske virke som et støvet sted, og når vi 
snakker om STEM-fag og man ikke selv kommer fra 
en STEM-verden, så ved man måske ikke helt præcist, 
hvad det er. Hvis vi vil have mere diversitet inden for 
STEM-fagene, handler det om at bryde murene ned 
og præsentere den passion, der findes blandt de men-
nesker, der arbejder med tingene. Vi vil gerne give 
et indblik i de mennesker, som vågner hver morgen 
og hele tiden prøver noget nyt og for hvem læring og 
tests, er det de lever for.”

På den måde håber hun, at podcast-serien vækker 
lysten til, at man altid kan lære noget nyt og samtidig 
udbrede budskabet om, at grunduddannelser og efter-
uddannelse kan bringe os steder hen, vi måske ikke 
havde forestillet os i begyndelsen.

“Hos Otto Mønsteds Fond er vi glade for at få mu-
ligheden for at støtte en podcast-serie, som åbner til 
forskernes verden af begejstring, nytænkning, fokus, 

hårdt arbejde, fejl, nederlag, mod og entusiasme, når 
de fortæller om deres arbejde på en måde, som vi alle 
forstår,” siger adm. direktør Nina Movin

UDVÆLGELSEN BLANDT 
ROCKSTJERNER
TECHfolk podcastene er optaget fra marts til septem-
ber 2020 og forskerne er nøje udvalgt ud fra deres 
evne til at formidle viden, glæde og engagement i 
arbejdet til et bredere publikum, siger Karina Rothoff 
Brix.

Og det er altid en udfordring at få forskere til at stå 
frem og fortælle, selvom de virkelig brænder for deres 
område.

”Rigtig mange forskere er ikke særlig glade for at tale 
om sig selv. Selvom andre måske synes de er rock-
stjerner, og måske står på det amerikanske tidskrift 

”Forbes liste 30 under 30” og har udtaget mange pa-
tenter. Man skal ofte hive tingene ud af dem, selvom 
det er nogle store livsændrende ting, de arbejder med,” 
siger Karina Rothoff Brix.

…mange forskere er ikke 
særlig glade for at tale om 
sig selv. Selvom andre må-

ske synes de er rockstjerner
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FORSKNINGSOPHOLD 
VED BIOTEKVIRKSOMHED IONTAS I CAMBRIDGE

Jeg er for nylig hjemvendt fra mit forsk-
ningsophold i Cambridge, som på én og 
samme tid har indeholdt alt hvad jeg 

havde kunne håbe på og det helt modsatte. Jeg 
ankom til Cambridge i slutningen af februar 
og ikke lang tid efter udbrød coronapandemi-
en i Europa. Dette kunne have været slutnin-
gen på mit ophold, og sad da også og søgte på 
flybilletter flere gange i løbet af marts, men 
endte med at blive i England.

Jeg havde en oplevelse under pandemien, som jeg 
forestiller mig, er anderledes end de fleste andre på 
udlandsophold i den samme periode. Dette fordi jeg 
var hos en virksomhed der besluttede at igangsætte et 
projekt med opdagelse af antistoffer mod coronavirus, 
og deraf havde åbent hver eneste dag. Jeg meldte mig 
til at tage del i coronaprojektet og fik derfor lov til 
at gennemføre mit ophold som planlagt (dog med 4 
måneder med aften/nattevagter og maske på).

Opholdet i England har haft enorm indflydelse på mit 
ph.d.-projekt og min professionelle udvikling. Jeg har 
opnået mere end der var skrevet i den ellers ambitiøse 
plan, som jeg ankom til England med. Det har været 
fantastisk at få muligheden for at arbejde med man-
ge metoder, jeg ikke har adgang til i mit laboratorie 
i Danmark, men mest af alt har det at arbejde med 
nogle af de mest vidende inden for antistofforskning 
på verdensplan, gjort et kæmpe indtryk på mig.

For kort at opsummere, har jeg i peroden arbejdet på 
at forbedre et panel af antistoffer mod slangetoksiner, 
og alle de resultater jeg har fået, indikerer at dette er 
lykkedes. I 2021 vil disse antistoffer blive sendt til 
Costa Rica hvor de skal testes i mus for at afgøre om 
de kan redde mus fra dødlige doser af slangetoksiner. 
I løbet af foråret 2021 forventer jeg at resultaterne af 
disse forsøg vil være klar og hvis de, som håbet, viser 
at en mix af disse antistoffer kan redde musene, kom-
mer jeg til at være den første i verden til at udgive et 
sådant resultat med brug af menneskelige antistoffer. 

Line Ledsgaard, DTU
Ph.d.-studerende ved 
Institut for Bioteknologi og Biomedicin
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BEVILLINGER 2020

Studiemeriterende udlandsophold   3.370.077 

Kongresdeltagelse i udlandet  324.869

Forskningsophold i udlandet  1.510.503

Udenlandske gæsteprofessorer 6.116.000

Særlige formål 9.168.575

Samlede uddelinger 20.490.024

BEVILLINGSOVERSIGT 2020

10 ÅRS UDDELINGSOVERSIGT I MIO. KR.
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LOKATIONER

SYDAMERIKA
Konferencedeltagelse  0 
Forskningsophold  2
Studiemeriterede ophold  4

NORDAMERIKA
Konferencedeltagelse  45 
Forskningsophold  28 
Studiemeriterede ophold  196

EUROPA
Konferencedeltagelse 35 
Forskningsophold  49 
Studiemeriterede ophold  115

AFRIKA
Konferencedeltagelse  0
Forskningsophold  0
Studiemeriterede ophold  1

ASIEN
Konferencedeltagelse  9 
Forskningsophold  8
Studiemeriterede ophold  89

AUSTRALIEN
Konferencedeltagelse  2 
Forskningsophold  3 
Studiemeriterede ophold  110

REJSELEGATER EFTER GEOGRAFI
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BEVILLINGER TIL 
SÆRLIGE FORMÅL

2020
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL:
• Internationale konferencer med tilknytning til CBS

 –Behavioral and experimental economics meeting
 –Copenhagen Conference on Emerging Multinationals: Outward Investment from Emerging Economies
 –Yugoslav economists network meeting

• Business Battlefield 2020
• CBS Case Club 2020
• Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE)

 –Scale-Up Officer

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
• Internationale konferencer med tilknytning til DTU:

 – Risø Internationale Symposium 2020
 – 31th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching (CPM 2020)
 – Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)
 – CMEMS2020 – International Conference on Carbon Micro- and Nanofabrication
 – The 27th international conference on Information Processing in Medical Imaging (IPMI)
 – Graphene2021 Copenhagen

• Biotech Academy DTU
 – Projektet ”Biosensor”

• DTU BIobuilders
 – Deltagelse ved iGEM 2020 konkurrencen

• DTU Learn for Life
 –Podcasten TECHfolk på DTU 

• DTU ScienceShow
 –Danmarksmesterskab i Scienceshow 2020 

• DTU Skylab
 – Digital Startup Generator

• DTU Startup Fair 2021
• Engineering World Health

 – Udsendelse af frivillige og kvalificerede ingeniørstuderende til Nepal

AALBORG UNIVERSITET
• Internationale konferencer med tilknytning til AAU

 –IEEE COMPEL Conference 2020
• AAU Racing
• AAU Case Competition 2021
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ANDRE SÆRLIGE FORMÅL
• Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)

 –Teknologiske Topmøde 2020
• Astra

 –Naturvidenskabsfestival 2021
• Christianskirken, Den Danske Kirke i Berlin

 –Ombygningsprojekt
• Danish Students Abroad

 –DSA-konferencen 2020
• Foreningen MADE

 –Otto Mønsteds Fonds MADE Award 2020
• High5Girls

 –Sommercamp 2020
• Neural - Dansk Studenter Selskab for Kunstig Intelligens

 –Arrangementet Two Bright Minds
• Nordic Study Abroad Community

 –NSACs årlige konference 
• Otto Mønsteds Kollegiet Fodbold

 –Engangssponsorat til OMK Nonstars
• Otto Mønsteds Den Lyse Idé 2020

 –Uddeling af 2 priser
• Planetarium

 –Udstillingen ”Vi kigger ud, Vi rejser ud, Vi flytter ud”
• Polit Case Competition (KU)

 –Afholdelse af PCC 2021
• Project Access

 –Udvidelse af mentorprogram
• Sound21

 –Digitalt undervisningsforløb
• Synapse - Life Science Connect

 –BioBusiness Summer School 2020
• Tina Ibsen Formidling

 –Podcasten ”RumSnak”
• Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)

 –150 arrangementer i hele landet
• Ungdomsbureauet

 –Specialefestival 2021
• Venture Capital Investment Competition Denmark (VCIC)

 –Afholdelse af Venture Capital Investment Competition 2020/21
• Zealand Business College, Slagelse

 –Elevdrevet gårdbutik
• Æter – Studenterfagråd for FKF

 –SDU fysikstuderendes deltagelse ved ICPS 2020
• Aarhus Symposium

 –Afholdelse af Aarhus Symposium 2020
• Aarhus Universitet

 – Innovation Club
 – Aarhus Universitetsforlag
 – Forskningsbaseret bog om Ford Motor Companys danske bilsamlefabrik
 – Afholdelse af Aarhus Symposium 2019
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UDEBANE
ER HJEMMEBANE FOR
GÆSTEPROFESSOR 
PÅ DTU
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Natalie Stingelin fra Atlanta er en af 
mange gæsteprofessorer, der med 
støtte fra Otto Mønsteds Fond invite-

res til Danmark hvert år.

Natalie Stingelin, professor of Material Science and 
Engineering fra Georgia Institute of Technology, er en 
kvinde med fart på. Hun er oftere på rejse og ophold 
ude i verden end hjemme i Georgia. På grund af CO-
VID19-pandemien har hun dog i en periode på seks 
måneder været hjemme i U.S.A.
”Så trængte jeg også til en forandring,” siger hun med 
et smil.

INVITATION FRA DTU ENERGY
Den lå heldigvis allerede i kortene takket være en 
ansøgning om finansiering af et tre måneders ophold 
til Otto Mønsteds Fond fra DTU Energi og hendes 
vært Jens Wenzel Andreasen. Donationen har gjort det 
muligt for de to professorer og deres teams at udveks-
le resultater og drøfte deres fremtidige forskning. Helt 
på samme måde som mange andre gæsteprofessorer 
fra store dele af verdenen kommer til Danmark for 
gensidigt at udveksle forskningsmæssige resultater og 
udfordringer med danske universiteter.

Professoren fra Atlanta forsker i energiteknologi med 
fokus på udviklingen af organiske, elektroniske og 
optiske komponenter baseret på plastik og bioelektro-
nik. Hun forsker i blandt andet fremstilling af ultratyn-
de og næsten gennemsigtige solceller. De kan derfor 
anvendes som belægning på vinduer og lade bestemte 
dele af sollyset passere f.eks. til gavn for planterne 
i et drivhus, mens der samtidig produceres energi til 
bygningen.

På DTU har Natalie givet forelæsninger, deltaget i 
de løbende møder sammen med hendes vært under 
opholdet og været aktiv i instituttets fjernundervis-
ning. Der har også været tid til at komme bredt ud i 
forskningslandskabet med besøg på Aalborg Univer-
sitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet i 
Sønderborg.

NEMT AT FALDE TIL
Det er ikke første gang Natalie Stingelin besøger Dan-
mark. Hun har ved et par tidligere lejligheder været i 
København 1-2 dage i forbindelse med konferencer. 
Her har hun blandt mødt nogle af de studerende og 
hendes værtprofessor på DTU.
”Konferencerne har stor betydning for vores internati-
onale netværk, og de studerende, som jeg tidligere har 
mødt ved konferencer, har gjort det nemt for mig at 
falde godt til.

De har været hjælpsomme med praktiske ting og det 
er meget gavnligt at have nogle relationer på forhånd, 
selvom alt generelt har været fint organiseret,” siger 
Natalie Stingelin.

DTU har hjulpet med at finde en lejlighed i Nyhavn 
og den centrale placering har været et godt udgangs-
punkt for at opleve byen.
”Jeg har oplevet en masse på lange gåture og vejret 
har været fantastisk. Ofte har jeg kunnet tage min lap-
top med mig og har siddet i solen og arbejdet. Jeg har 
virkelig nydt at være her i en længere periode.”

…mange forskere er ikke 
særlig glade for at tale om 
sig selv. Selvom andre må-

ske synes de er rockstjerner

Professor Natalie Stingelin
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DANMARKS TEKNISKE 
UNIVERSITET:
• Anter El_Azab

 – Purdue University
• Christian Rehtanz

 – TU Dortmund University
• Chunlei Wang

 – Florida International University
• Dana Zöllner

 – Otto von Guericke University Magdeburg
• David Gershoni

 – Technion, Israel Institute of Technology
• Hans G. Dam

 – University of Connecticut
• Hans Verhagen

 – University of Ulster
• Heidi Neck

 – Babson College
• Julien Bachmann

 –  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- 
Nürn berg

• Julienne Stroeve
 –  University of Manitoba & University College 
London

• Junfeng (Jim) Zhang
 – Duke University

• Manuel Liebeke
 –  Max Planck Institute for Marine 
Biotechnology

• Markus Strobl
 – The Paul Scherrer Institute

• Masahiro Takeoka
 – National Institute of Information and Com-

munications Technology
• Michael Thouless

 – The University of Michigan
• Michael Vogelius

 – Rutgers University
• Nathan E. Lewis

 – University of California San Diego
• Paul Hekkert

 – Delft University of Technology
• Pietro Lura

 – ETH Zurich
• Venkat Venkatasubramanian

 – Columbia University

COPENHAGEN 
BUSINESS SCHOOL:
• Copenhagen Business School:
• Benjamin William Cashore

 – National University of Singapore
• Cristiane Pizzutti

 – University of Rio Grande do Sul 
• Daniel Nyberg

 – The University of Newcastle Business School
• Eric K. Clemons

 –  The Wharton School of the University of 
Pennsylvania

• Kelvin Wayne Willoughby
 – Skolkovo Institute of Science and Technology

• Pratima Bansal
 – Western University

• Rajashri Srinivasan
 –  McCombs School of Business, The 
University of Texas at Austin

• Riccardo Scarpa
 – Durham University

• Trond Randøy
 – University of Agder & NTNU

• Ulrike Schultze
 – Southern Methodist University
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STUDIEOPHOLD VED 
COLUMBIA UNIVERSITY
EFTERÅRET 2020
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Inden mit semester på Columbia havde jeg 
store forventninger til det faglige udbytte 
– forventninger som er blevet indfriet. Jeg 

har aldrig lært så meget, som i dette semester, 
og det har kunne mærkes, at jeg har gået på et 
IVY League universitet. Undervisningen har 
været karakteriseret ved et højt fagligt niveau, 
stor forventning om deltagelse, en bred vifte 
af forskelligartede afleveringer, gæsteforelæs-
ninger, gruppearbejde samt løbende feedback 
og karaktergivning.

Jeg har trivedes i denne undervisningsform, hvor 
professorerne, udover at være utrolig dygtige, også har 
udvist stort engagement for os studerende. Fælles for 
alle mine fag - Digital Strategy & Leadership, Marke-
ting Strategy, Advanced Corporate Finance og Deli-
vering the Strategic Message – har været, at undervis-
ningsmaterialet var praksisbaseret og anvendelig set i 
en erhvervssammenhæng.

Året 2020 har som bekendt på ingen måde været som 
forventet. Forestillingen om at sidde til undervis-
ning med mundbind, blive testet for COVID-19 på 
ugentlig basis og at nogle klassekammerater kun blev 
mødt over Zoom, lå meget fjernt i foråret. Efter dette 
semester er det alligevel skræmmende, hvor ’normalt’, 
det er blevet. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er en 
smule ked af ikke at have fået den ’rigtige’ campusop-
levelse på Columbia, som er præget af mange sociale, 
sportslige og faglige arrangementer. Ikke desto mindre 
har dette semester budt på mange andre, kreative og 
anderledes arrangementer. Jeg har mødt studerende 
gennem online workshops, været til comedy show, og 
deltaget i et panel for at gøre Columbia opholdet bedre 
for fremtidige internationale studerende. 
Derudover fik jeg gennem et online netværksarrange-
ment kontakt til en pige, som delte samme interesse 

for innovation og venturecapital som mig. Sammen 
formåede vi at samle nok studerende til at starte en 
helt ny studenterorganisation op: Columbia Univer-
sity Venture Capital Club. Dét at skabe rammerne og 
værdierne for en ny studenterorganisation, rekruttere 
medlemmer og vejleder, samt varetage et budget og 
planlægge events har været en lærerig proces, og jeg 
er stolt over at have været frontløber for udbredelse af 
kendskabet til dette område på Columbia.

Udover at have haft tiden, muligheden og ressour-
cerne for at få så stort et fagligt udbytte, har jeg på et 
personligt plan lært meget. Ikke alene er jeg flyttet til 
et nyt land og en ny kultur – jeg er også taget til USA 
under en global pandemi. Valget om at tage af sted 
under sådanne forhold har lært mig at træffe svære 
beslutninger, forholde sig nøgternt men samtidig opti-
mistisk under usikkerhed og forandring. Til trods for 
at omstændighederne har sat mange begrænsninger, 
så har jeg også lært, at man ikke kan sætte sit liv på 
pause.

Mit ophold har fået mig til at vokse som individ, og 
jeg ville ikke have været denne oplevelse og de erfa-
ringer, jeg har gjort mig, foruden. Med mine erfaringer 
og oplevelser i bagagen er jeg nu klar til at gå i gang 
med mit speciale, som udgør det sidste semester som 
studerende.

Marie Hvilsted-Olsen, CBS
Cand.merc. studerende i Management of Innovation 
and Business Development

Valget om at tage af sted 
under sådanne forhold 

har lært mig at træffe 
svære beslutninger…
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Direktør CSE Andreas Gjerde
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CSE
SKRUER OP FOR 
SUCCESFULDT ENTREPRENØRSKAB

På Copenhagen School of Entrepreneurship er 
flere studerende end nogensinde tilknyttet den 
danske katalysator for entreprenante ideer.

Det kræver en schweizerkniv af tværfaglige disci-
pliner at udforme en bæredygtig forretningside og 
efterfølgende skrue den sammen til en kommerciel 
succes i praksis. Otto Mønsteds Fond har derfor i en 
årrække støttet studenteriværksætterhuset Copenhagen 
School of Entrepreneurship (CSE), der fungerer som 
katalysator for at omsætte teori til praksis og modne 
de studerende. Alene inden for det seneste år har 268 
studerende med startup-ideer fået adgang til den gratis 
og tværfaglige ekspertise, der er opbygget omkring 
CSE, siden organisationen blev etableret i 2007 med 
rødder i Copenhagen Business School.

Otto Mønsteds Fond uddelte i 2020 midler til ansæt-
telse af en Funding & Partnership Manager, der kan 
løbe med faklen i den udviklingsrejse CSE står foran. 
Det gælder blandt andet om at styrke de studerendes 
mulighed for at få sparring og hjælpe dem med at få 
adgang til finansiering i alle virksomhedens faser og 
vise dem vejen til andre ressourcer, de kan trække på 
– under og efter CSE-forløbet. Der bliver også øget 
fokus på at skabe forbindelse og netværk blandt de 
studerende og investorer, samt gøre CSE til en proak-
tiv del af det kendte økosystem indenfor entreprenør-
skab. Det vil naturligt indebære et tættere samarbejde 
med et andet betydningsfuldt entreprenørcenter inden-
for science, SkyLab, på Danmarks Tekniske Universi-
tet (DTU) som Otto Mønsteds Fond tilsvarende støtter 
økonomisk.

KATALYSATOR FOR DET HELSTØBTE
For Andreas Gjede, direktør for CSE, er det vigtigt at 
holde fokus på, at CSE-tilbuddene henvender sig til 
studerende og er en del af en læringsproces.

”I vores verden kan det hele nemt blive meget ’Løvens 
Hule’-agtigt. Det skaber hurtigt en for ensformig præ-
stationskultur. Her må CSE ikke glemme vores stærke 
uddannelsesmæssige udgangspunkt og vores essentielle 

rolle i uddannelsessystemet, hvorfor vi altid skal sørge 
for at understøtte de studerendes læringsrejse og balan-
cering mellem profit, purpose og personlig udvikling. Vi 
ønsker selvfølgelig at understøtte tilblivelsen af bære-
dygtige, stærke virksomheder, men også at kvalificere og 
inspirere de studerende i deres transformative rejse fra at 
være studerende til at være entreprenør,” siger Andreas 
Gjede.

Han ved på egen krop, hvordan bagagen pakkes til sådan 
en rejse. Andreas Gjede var medstifter og direktør i 
Student & Innovation House (i dag Station), inden han 
tiltrådte som direktør i CSE. Gennem fem år og med 60 
mio. kr. fra primært fonde er den gamle politistation på 
Frederiksberg ombygget til en base for studerende, der 
har interesse for tværfaglige innovationsprojekter til gavn 
for samfundet. Andreas Gjede sidder stadig i bestyrelsen 
for Station og kan tænke tilbage på mange års læring.
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DEN LYSE IDÉ

2020

Otto Mønsteds Fond uddelte i 2020 for anden 
gang Den Lyse Idé. De 2 idéer med henholdsvis 
fokus på giftbehandling og kunstig edderkop-
pesilke, blev hyldet og modtog samlet en halv 
mio. kr. i støtte.

Uddelingen af prisen går hånd i hånd med Fondens ho-
vedformål, som er at bidrage til udviklingen af Danmarks 
handel og industri. Der var stor interesse for at blive 
nomineret til denne pris fra hele landet, hvilket er et 
udtryk for stor idérigdom på landets universiteter.
 
Den Lyse Idé blev uddelt af Otto Mønsteds Fonds for-
mand Bo Stærmose torsdag den 24 september 2020.
”Det er vores ambition at støtte unge og innovative 
forskere og hjælpe dem og deres idé ud over rampen. 
Vi håber, at præmiepengene kan gøre det muligt for 
vinderne at tage deres projekter fra at være en god 

Foto: Morten Elsborg, Icecone Media

Prisoverrækkelse i september 2020: Irina Iachina i samtale med formand Bo Stærmose og 
jury medlem Ole Kring partner - VF Venture (Vækstfonden)

idé og gøre det til en god forrentning. Det mener jeg 
afgjort, vinderprojekterne har potentiale til,” sagde Bo 
Stærmose.

PRISVINDER TIMOTHY JENKINS
Den Lyse Idé 2020 vinder i kategorien SCIENCE gik 
til Timothy Jenkins, postdoc fellow på DTU Bioengi-
neering. Han har udviklet en ny metode til behandling 
af digoxinforgiftning, som er en almen bivirkning i 
medicinsk behandling af hjerteproblemer. Hans metode 
forventes både at gøre behandlingen mere sikker og 
reducere antallet af dødsfald som følge af digoxinforgift-
ning.

”Med mit projekt vil vi anvende avanceret teknologi til 
at opdage antistoffer, der kan gøre behandling af digoxin-
forgiftning både billigere og mere klinisk sikkert. Det vil 
ikke kun være patienter, som vil opleve en forbedring. 
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Hele verden kan få adgang til en effektiv behandling, 
og det kan bidrage til, at vi i Danmark kan vise vores 
ekspertise inden for fremtidens bioterapeutiske læ-
gemidler og metoder. Derfor er jeg ekstremt glad for 
opbakningen i form af forskerprisen, så projektet kan 
blive realiseret. Prisen hjælper os med at drive projektet 
videre, og det at vi modtager denne prestigefyldte pris 
på et tidligt tidspunkt i vores forskning, fremmer vores 
muligheder for fremtidig fundraising,” sagde Timothy 
Jenkins, der forventer at se et færdigt produkt på mar-
kedet indenfor fem år.

Med prisen fulgte 250.000 kroner.

Siden prisen blev uddelt har udviklingen været i 
fremdrift. Udover at have udviklet en mere detaljeret 
forretningsplan, har projektet fået tilknyttet et team af 
ekspertmentorer, der løbende giver råd og feedback. 
Desuden har prestigen forbundet med prisen bidraget til 
at InnoExplorer-grant og dermed yderligere 1.500.000 
kr. til støtte af projektet i løbet af de næste 12 måneder.

Foto: Morten Elsborg, Icecone Media

PRISVINDER IRINA IACHINA
Den Lyse Idé 2020 vinder i kategorien BUSINESS 
gik til Irina Iachina, ph.d.-studerende ved SDU. Hun 
har udviklet verdens muligvis bedste kunstige edder-
koppesilke, som er et bionedbrydeligt letvægtsmate-
riale med hidtil usete egenskaber sammenlignet med 
de fleste menneskeskabte materialer. Edderkoppesilke 
er nemlig fem gange stærkere end stål og tre gange 
stærkere end kevlar.

”Mit projekt har handlet om at skabe kunstig edder-
koppesilke, og resultatet er et miljøvenligt supermate-
riale, der kan give helt nye muligheder for både danske 
og verdensomspændende industrier. Jeg har arbejdet 
længe og hårdt på projektet, så at blive anerkendt med 
forskerprisen gør mig utrolig glad og stolt. Nu kan vi 
arbejde videre mod målet om at have et færdigt pro-
dukt og en virksomhed i det lange løb og det vil prisen 
helt klart hjælpe os med,” siger Irina Iachina.
Ifølge Irina Iachina har kunstig edderkoppesilke po-
tentiale til at erstatte carbonfiber, kevlar og polyester i 
industrier som luftfart, biler, militær og beklædning.

Med prisen fulgte 250.000 kroner.

Siden prisen blev uddelt har Irina fortsat arbejdet med 
udvikling af kunstig edderkoppesilke. Dette primært 
ud fra allerede eksisterende midler. De tildelte midler 
fra Otto Mønsteds Fond, forventes at bliver anvendt til 
kommercialisering af produktet og en Startup. Om-
stændighederne med Covid-19 gør naturligt nok at den 
del går langsommere end ønsket.

Foto: Morten Elsborg, 
Icecone Media
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JURYEN BAG 
DEN LYSE IDÉ 2020

Bo Stærmose
Chairman of The Otto
Mønsted Foundation

Christian B. Tillegreen
Senior Business Developer, Bll

Jesper H. Christensen
Mag.art

Nis Alstrup
Chief Medical Officer  
Aleris-Hamlet Hospitaler A/S

Nigel Edmondson
Managing Director MADE

Ole Kring
Investment Director Vækstfonden

Bjarne K. Ersbøll
DTU Head of Section – 
Department of applied Mathema-
tics and Computer Science

Karina B. Larsen
Owner & Director Q-consulting

Kigge Hvid
Partner JA Studio



27

OTTO MØNSTEDS FONDS BESTYRELSE
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RESULTATOPGØRELSE
 t.kr.
Indtægter 

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder  10.404

Resultat af anlægsinvesteringer i andre værdipapirer og kapitalandele  75.151

Andre driftsindtægter  913

Resultat før administrationsomkostninger  86.468

Omkostninger 

Administrationsomkostninger  -8.057

Resultat af primær drift  78.411

Finansielle omkostninger  -3.339

Resultat før skat  75.072

Skat af årets resultat  -3.561

Årets resultat  71.511

Resultatdisponering 

Vedtægtsmæssig konsolidering, 10 % af årets resultat ekskl. resultat af kapitalandele i dattervirksomhed  1.316

Overført til frie reserver   15.000

Overført til uddelingsramme  55.195

 71.511

Indeholdt i administrationsomkostningerne er kr. 28.000 
til vedligeholdelse af Otto Mønsteds gravsted og låge.
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BALANCE
 t.kr.
AKTIVER 

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  81

 81

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i dattervirksomhed  0

Kapitalandele i associerede virksomheder  38.012

Tilgodehavender hos associerede virksomheder  2.616

Andre værdipapirer og kapitalandele  399.924

Finansielle anlægsaktiver i alt  440.552

Anlægsaktiver i alt 440.633

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavende udbytteskat  0

Andre tilgodehavender 430

Andre værdipapirer og kapitalandele  338.585 

Likvide beholdninger  63.230

Omsætningsaktiver i alt  402.245

AKTIVER I ALT 842.878
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 t.kr.
PASSIVER 

Fondskapital 

Grundfond 60.345

Reservefond 52.353

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0

Overført resultat 509.116

Uddelingsramme 178.735

Fondskapital i alt 800.549

Gældsforpligtelser 

Kortfristede gældsforpligtelser  

Kreditinstitutter  29.617

Leverandører af varer og tjenesteydelser 314

Gæld til tilknyttede virksomheder  0

Skyldig selskabsskat  3.083

Skyldige uddelinger 7.305

Anden gæld 2.010

Gældsforpligtelser i alt 42.329

PASSIVER I ALT  842.878
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