
  
  

Tale ved bestyrelsesformanden for Danmarks Grundforskningsfond 
Professor Liselotte Højgaard, Eliteforskerkonferencen den 26. februar 2015  
 
Kære allesammen! 
 
Det er et privilegium at kigge ud over en sal med så meget skønhed og talent. Her smel-
ter kunst og videnskab sammen - den dejlige musik, det smukke rum, de klassiske skulp-
turer og alle jer talenter og topforskere vi i dag fejrer.  
 
Fremragende forskning er for viderekommende, og der ligger lange, seje træk bag de 
store resultater. Til de yngste af jer, der har fået priser og stipendier i dag: tillykke og 
god vind på rejsen. Fremragende forskning kræver stor indsats: mange timer, vilje, ved-
holdenhed, sjæl og passion ud over talentet.  
 
Jeg er glad for at præsentere vores 12 nye centerledere. Forskere, der allerede er frem-
ragende, og som vi venter os meget af. Så meget, at vi har givet bevillinger på 6 år  og 
hvis alt går godt  yderligere 4 år, 10 år i alt. Over 1 mia. kr. til fremragende grundforsk-
ning. Store penge, og stort ansvar for både forskere og fond.  
 
Den lange tidshorisont med de 10 år og frihed og fleksibilitet, giver forskerne mulighed 
for at forfølge de store spørgsmål, der kræver tid, mange kompetencer og internationalt 
samarbejde. 
 
Der er internationale forskere i centrene, op til 50% .  Grundforskningsfonden  har etab-
leret 100 Centers of Excellence siden starten i 1991.  Det har medført forskning i ver-
densklasse, det dokumenterer den internationale evaluering fra 2013, og vi ser det, når 
vi besøger centrene på de årlige opfølgningsmøder for bestyrelse og direktion. Centrene 
er arnesteder for ny viden, der giver genlyd i hele verden.  
 
Bruce Brown talte tidligere om forskningens værdi og betydning, også uden for den 

akademiske verden. Vi er meget enige med ham. Forskere skal formidle til samfundet 

med matematikolympiade, folkeskole og gymnasiebesøg, offentlige foredrag, aviser, 

radio, TV, Facebook, Twitter, You Tube.Det er vigtigt --  det bidrager til forståelsen for, 

hvorfor samfundet skal satse på forskning og det giver unge lyst til at gå forskervejen.  

 

Vi vælger nye centre på grundlag af den forskningsmæssige kvalitet - Idéen, centerlede-

ren , forskergruppen og stedet. Grundforskningsfonden giver 2 % af de offentlige forsk-
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ningsmidler, og er bag 15-20% af patenterne. Sikken en gearing. Det betaler sig at satse 

på forskning af højeste kvalitet – det har samfundsrelevans.   

 

Af de 12 nye centerledere er 4 kvinder, svarende til 33 % - signifikant flere end tidligere,  

men de 4 er ikke valgt fordi de er kvinder, men fordi de var bedst.  De der kan bedst og 

vil mest skal have muligheden, uanset køn. Det skal ikke være som på Inge Lehmanns tid 

- hun kunne på absolut world class niveau, men hun fik ikke muligheden i Danmark. Inge 

Lehmann fik sit gennembrud sent i livet og i USA.  Stor tak til Ministeren for den nye 

Task Force om kvinder og forskning. Vi er godt i gang, færdige til april – og det bliver 

godt, tør jeg godt love.   

 

9 af de 12 nye centerledere er her i dag, 3 kunne desværre ikke komme, fordi de er til  

videnskabelige konferencer i udlandet. De 9 der er her: 

 

Prof. Rubina Raja,  bydannelser, moderne, naturvidenskabelige metoder til at skrive den 

klassiske arkæologis historie  om. Intet mindre.  

Prof. Leif Oxenløwe,   fotoniske chips til fremtidens kommunikationssystemer, reduceret 

energi og højere hastighed -  Internettet version 20.20.  

Prof. Anja Boisen,  nanoteknologi  til  medicin via mund og mave,  så fremtidens patien-

ter undgår indsprøjtninger.  

Prof. Jan Ardenkjær Larsen  - de grundvidenskabelige principper bag hyperpolarisering .  

Prof. Peter Vuust -   hvordan virker musik  i hjernen.  

Prof. Troels Skrydstrup,  ny viden om aktivering af CO 2 -  så kuldioxid går fra at være et 

problematisk forbrændingsprodukt til  en ressource.  

Prof. Thomas Graven Nielsen, smerter og deres mekanismer - nyt tværdiciplinært para-

digme    
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Prof. Lene Oddershede,  stamceller og biofysik i nyt, tværdisciplinært koncept. Fra  hud-

celle til et nyt hjerte. 

Prof. Kenn Gerdes,  bakterieinfektioner - Ifølge WHO det mest betydningsfulde problem 

sundhedsvæsenerne i hele verden står overfor.  

 

De 3 der ikke kunne være her : 

Prof. Ian Hickson, kromosomerne - selve livets molekyle  

Prof. Marja Jäättelä  cellernes egne oprydningsfunktioner - autofagi, grundforskning til 

kræftbehandling.  

Prof. Jens Lundgren  personlig medicin på baggrund af Big Data revolutionen.   

 

Til alle 12 centerledere og centre, stort tillykke med miliarden,  

Succes is favored by preparedness, I har forberedt, så det kommer til at gå forrygende.  

Bonne Chance, god vind, fra Starwars – May the force be with you.  

 

Vi vil runde festdagen af med at give blomster og lykønske vores centerledere, der er 

her i dag, jeg vil gerne invitere ministeren og centerlederne op på scenen, til blomster 

og en kæmpe klapsalve.    

 

 


