
 

 

 

PRESSEMEDDELELSE 

Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 som en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning inden for alle fagområder 

gennem større og længerevarende satsninger. Det sker først og fremmest gennem oprettelse af ’Centers of Excellence’ for 6-10 år, men fonden har 

herudover også iværksat en række særlige initiativer for at styrke internationaliseringen af dansk forskning. Læs mere på www.dg.dk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Grundforskningsfond investerer 600 millioner og afsætter 

yderligere 400 millioner kroner til 10 nye Centers of Excellence som 

vil sætte en international standard for innovativ forskning. 

Fonden har besluttet at indlede kontraktforhandlinger til 

etableringen af de nye Centers of Excellence med: 

 

Ulrik Lund Andersen, Danmarks Tekniske Universitet, til Center for 

Macroscopic Quantum States (BigQ). Fonden er parat til at bevilge op til 63 

millioner kroner.  

Tel.: +45 2985 6067 / e-mail: ulrik.andersen@fysik.dtu.dk      

 

Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet, til Centre for Privacy 

Studies (PRIVACY). Fonden er parat til at bevilge op til 50 millioner kroner.  

Tel.: +45 3532 3787 / e-mail: mbb@teol.ku.dk   

 

Lone Gram, Danmarks Tekniske Universitet, til Center of Excellence for 

Microbial Secondary Metabolites (CEMiSt). Fonden er parat til at bevilge op til 

58 millioner kroner.  

Tel.: +45 2368 8295 / e-mail: gram@bio.dtu.dk  

 

Jørgen Kjems, Aarhus Universitet, til Center for Cellular Signal Patterns 

(CellPAT). Fonden er parat til at bevilge op til 61 millioner kroner.  

Tel.: +45 2899 2086 / e-mail: kjems@inano.au.dk   

 

Claus Thustrup Kreiner, Københavns Universitet, til Center for Economic 

Behavior and Inequality (CEBI). Fonden er parat til at bevilge op til 57 

millioner kroner.  

Tel.: +45 3070 5025 / e-mail: ctk@econ.ku.dk   

 

Peter Lodahl, Københavns Universitet, til Center for Hybrid Quantum 

Networks (Hy-Q). Fonden er parat til at bevilge op til 62 millioner kroner.  

Tel.: +45 2056 5303 / e-mail: lodahl@nbi.ku.dk   

 

Susanne Mandrup, Syddansk Universitet, til Center for Functional Genomics 

and Tissue Plasticity (ATLAS). Fonden er parat til at bevilge op til 65 millioner 

kroner.  

Tel.: +45 6011 2340 / e-mail: s.mandrup@bmb.sdu.dk   
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Yderligere information 

Professor Liselotte Højgaard  

Formand 

E-mail:Liselotte.Hoejgaard@regionh.dk  

Tel.: +45 3318 1950  

Mobil: +45 2753 8688 

 

Professor Søren-Peter Olesen  
Direktør  

E-mail: spo@dg.dk  

Tel.: +45 3318 1950  

Mobil: +45 2028 9706  

 

 

 

 

 

 

“Ved at investere i 
fremragende forskere med 
ambitiøse ideer, investerer vi 
klogt i vores fælles fremtid.” 

1 milliard kroner fra Danmarks 
Grundforskningsfond til 10 nye Centers of 
Excellence 
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  Side 2 

 

Lars Peter Nielsen, Aarhus Universitet, til Center for Electromicrobiology (CEM). Fonden er 

parat til at bevilge op til 56 millioner kroner.   

Tel.: +45 6020 2654 / e-mail: lpn@bios.au.dk   

 

Anders Nykjær, Aarhus Universitet, til Center for Proteins in Memory (PROMEMO). Fonden er 

parat til at bevilge op til 62 millioner kroner.  

Tel.: +45 2899 2384 / e-mail: an@biomed.au.dk  

 

Sune Toft, Københavns Universitet, til Cosmic Dawn Centre (DAWN). Fonden er parat til at 

bevilge op til 66 millioner kroner.  

Tel.: +45 61680930 / e-mail: sune@dark-cosmology.dk   

 

 

Centers of Excellence – maskinrum for forskning af højest kvalitet 

De nye centre bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for 

forlængelse med endnu fire år under forudsætning af en tilfredsstillende 

midtvejsevaluering. Fonden investerer således 600 millioner kroner nu og 

afsætter 400 millioner kroner til forlængelse af centrene. 

 

Liselotte Højgaard, professor og formand for Danmarks Grundforskningsfond: 

”Det er opløftende for dansk forskning, at vi nu kan sætte disse ti nye centre 

i gang. De vil flytte forskningsfronten på hver deres område, og de nye centerledere er alle 

kendetegnet ved et stort overskud af kvalitet, kreativitet og originalitet. De brænder for, at 

deres forskning skal gøre en forskel for hele samfundet.  

Den bedste grundforskning giver os ny viden, nogle gange viden vi end ikke vidste vi har brug 

for og som vi senere ikke kan forestille os at være foruden.  

Igennem Grundforskningsfondens 25 års levetid er der mange eksempler på, hvordan 

grundforskning skaber innovation, vækst og velfærd ved at skabe ny original viden og dernæst 

transformere det til samfundets gavn.” 

 

Danmarks Grundforskningsfond bruger en tofaset ansøgningsprocedure ved ansøgninger om 

bevillinger til nye centre. I den første fase inviteres potentielle centerledere til at indsende 

interessetilkendegivelser. I denne ansøgningsrunde har fonden modtaget 173 

interessetilkendegivelser. Ud af disse 173 interessetilkendegivelser er 24 ansøgere blevet 

inviteret til at indsende fulde ansøgninger og ud af disse etableres der nu 10 nye centre. 
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