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Hvordan kommer Ramirez-Ruiz til at berige 
dansk forskning?
Jens Hjorth: Succesfuld rekruttering af  
top  studerende og postdocs, garant for et 
 stimulerende miljø og muligheder for at 
 samarbejde  internationalt, og støtte til tidlige 
karrierer  gennem mentorordninger — dette er 
 dokumenterede talenter, som Ramirez-Ruiz vil 
bringe til Danmark, hvor han skal fortsætte sit 
arbejde med kilden til gravitationsbølger — en 

 videnskabelig  opdagelse som repræsenterer en 
af de mest  interessante udviklinger i nyere tid.
 
Hvad gør Niels Bohr Institutet på Københavns 
Universitet attraktivt for dig?
Enrico Ramirez-Ruiz: Som Niels Bohr Professor, 
vil jeg i høj grad drage fordel af den internationale 
forskningssucces som Dark Cosmology Centre 
på NBI har opnået. DARK’s internationalt 
 anerkendte forskning, navnlig i observationer  
af astronomiske transienter, sætter scenen for 
et spændende partnerskab, som bygger på en 
banebrydende teoretisk indsats.

Hvordan vil du øge internationaliseringen  
af forskningen i astrofysik på Københavns 
 Universitet i den fem-årige bevillingsperiode?
Enrico Ramirez-Ruiz: Studier af variable kilder 
fra overvågning af store felter på himlen har 
 allerede ført til et væld af opdagelser og tre 
 Nobelpriser i fysik. Dette er en fantastisk 
 mulighed for NBI til at tage føringen i dette 
 hurtigt avancerende og spændende område  
af videnskaben. Vi har til hensigt at nå disse  
mål ved at skabe et miljø, hvor unge kan 
 blomstre, og hvor nye idéer kan tage form.

Hvad vil de langsigtede virkninger på dansk 
forskning være med denne bevilling?
Enrico Ramirez-Ruiz: Den model, vi agter at im-
plementere, vil styrke og øge den intellek tuelle 
base i Danmark for tidsdomæne astrofysik, et 
 hastigt voksende felt med en enormt lovende 
fremtid. Ved afslutningen af vores indsats vil  
vi have gødet jorden for en version 2.0 af 
 astronomiske kortlægninger af himlen. Baseret 
på  foreløbige erfaringer så kan vi se frem til 
mange   banebrydende opdagelser. 
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