
 

 

PRESSEMEDDELELSE: 

      9. februar 2009  

Mere end 400 mio. kr. til ni nye grundforskningscentre 

Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse har netop afsluttet behandlingen af ansøgningerne under sin 6. 

ansøgningsrunde og er på den baggrund indstillet på at indlede kontraktforhandlinger om etablering af ni nye 

DG-centre med: 

Professor Jørgen Ellegaard 

Andersen 

Institut for Matematiske Fag 

Aarhus Universitet 

Centre for Quantum Geometry of Mo-

duli Spaces 

Professor Dorthe Berntsen Psykologisk Institut 

Aarhus Universitet 

Centre on Autobiographical Memory 

Research 

Lektor Martin Bizzarro Statens Naturhistoriske Museum 

Københavns Universitet 

Center for Origin and Evolution of Pla-

netary Systems 

Professor Jesper Grodal Institut for Matematiske Fag 

Københavns Universitet 

Centre for Symmetri and Deformation 

Lektor Peter H. Hansen Niels Bohr Institutet 

Københavns Universitet 

DISCOVERY – Center of Excellence in 

Particle Physics Phenomenology 

Professor Bo Brummerstedt 

Iversen 

Kemisk Institut 

Aarhus Universitet 

Centre for Materials Crystollography 

Professor Carsten Rahbek Biologisk Institut 

Københavns Universitet 

Center for Macroecology, Evolution and 

Climate Change 

Professor Francesco Sannino Institut for Fysik og Kemi 

Syddansk Universitet: 

Centre for Particle Physics Phenomenol-

ogy: CP
3
 – Origins   

Professor Eske Willerslev Statens Naturhistoriske Museum 

Københavns Universitet 

Centre for Ancient Genetics and Envi-

ronments 

 

Fra psykologi til partikelfysik 

De nye centre spænder fra det humanistisk/samfundsvidenskabelige område med et nyt center inden for hu-

kommelsespsykologi til det naturvidenskabelige område, hvor de nye centre særligt placerer sig inden for 

områderne: biologi, kemi, matematik og partikelfysik. 

”Ikke mindst inden for partikelfysikken har vi med denne uddelingsrunde foretaget en satsning, der vil bi-

drage til at løfte dansk forsknings udbytte af de nye resultater, der følger med CERN’s Large Hadron Colli-

der, og som er med til at skabe ny og grundlæggende viden og forståelse for universets opståen”, siger Klaus 

Bock, der er formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse. ”Men også de øvrige ansøgninger, 

som vi har valgt at gå videre med, er kendetegnet ved at have et utrolig højt niveau og indebære store per-

spektiver for dansk forskning”, fortsætter han. 

Ansøgningsbehandling 

Fonden modtog i alt 142 interessetilkendegivelser, hvoraf 29 blev inviteret til at indsende egentlige ansøg-

ninger. Det er vurderingen af de 29 ansøgninger, der netop er overstået, og som vil resultere i etableringen af 

ni nye centre.  

Fondens bestyrelse har i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne indhentet rådgivning fra en række 

udenlandske forskere, idet hver ansøgning har været sendt til bedømmelse hos tre internationale, uafhængige 



 

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, der arbejder for at fremme dansk forskning inden for alle fagom-

råder. Fonden blev oprettet i 1991 og er i 2008 blevet tilført yderligere 3 mia. kr. Fondens primære virkemiddel er støtte 

til oprettelse af ”Centres of Excellence” på højeste internationale niveau for en 5-10 årig periode. Læs mere om Dan-

marks Grundforskningsfond på www.dg.dk 
 

eksperter inden for den pågældende ansøgnings fagområde. Ansøgerne har haft lejlighed til at kommentere 

på vurderingerne fra de eksterne bedømmere, og således har både bedømmelsesrapporter og ansøgerkom-

mentarer indgået i grundlaget for bestyrelsens beslutning. 

”Omkring 90 udenlandske højtkvalificerede forskere har bidraget med rådgivning i denne proces, det er 

mange menneskers kostbare tid, men det er særdeles vigtigt med en proces af meget høj kvalitet og med stor 

transparens, når man træffer afgørelse om så betydelige satsninger som fondens grundforskningscentre”, 

siger Thomas Sinkjær, der er direktør for Danmarks Grundforskningsfond og tilføjer ”Ud over ansøgninger-

ne og bedømmelserne har bestyrelsen som led i behandlingen af ansøgningerne mødtes med hver af de 29 

ansøgere, der har haft lejlighed til at præsentere deres ansøgnings idegrundlag og perspektiv for bestyrelsen. 

Samlet set er ansøgningerne udtryk for nogle meget højt kvalificerede forskningsmiljøer, der afspejler en stor 

bredde og grokraft, og det lover godt for dansk forskning fremover”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt: 

Formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse: Klaus Bock, mobil: 2219 5002, kb@dg.dk 

Direktør for Danmarks Grundforskningsfond: Thomas Sinkjær, mobil: 4028 9106, ts@dg.dk 
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