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”Danmarks Grundforskningsfond har med Niels Bohr professor-programmet 

ønsket at bidrage til en øget internationalisering og styrkelse af danske forsk-

ningsmiljøer – og det må man sige i den grad er sket i dette tilfælde” siger 

Klaus Bock, der er formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse, og 

han fortsætter: 

 

”Vi er meget stolte over at have været med til at muliggøre, at danske forsk-

ningsmiljøer, der har været attraktive for internationale topforskere, har ud-

viklet sig og er vokset i samarbejdet med en af verdens allerbedste inden for 

sit område”. 

 

Internationalt samarbejde løfter dansk forskning 

Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet udgør det danske værtsmiljø for 

Dale Mortensen, og bevillingen har gjort det muligt at videreføre og styrke et 

tæt samarbejde mellem danske forskere og studerende ved Aarhus Universitet 

og en af verdens mest fremragende økonomer. Fondens bevilling betyder, at 

Dale T. Mortensen gennem de seneste 4-5 år har betragtet Institut for Øko-

nomi som sit andet hjem, og det var også der, han var, da nyheden om årets 

Nobelpris i økonomi tikkede ind. 

”Bevillingen fra Danmarks Grundforskningsfond har hjulpet mig til at fortsætte 

min forskning på en måde som ærlig talt ikke ville kunne have ladet sig gøre 

ved mit amerikanske universitet. Jeg håber, jeg har haft en positiv påvirkning 

på forskningsmiljøet i økonomi ved Aarhus Universitet – og hvis det er tilfæl-

det, er en sådan påvirkning gået begge veje” siger Dale Mortensen.  

Dekan Svend Hylleberg var i sin tid med til at udforme ansøgningen om at få 

Dale Mortensen tilknyttet som gæsteprofessor, og allerede i ansøgningen til 

fonden gættede han på, at Dale Mortensen en dag ville kunne få Nobelprisen i 

økonomi. Det er en profeti, der nu er gået i opfyldelse. 

 

”Dale Mortensen har i de seneste 30 år været en meget væsentlig faktor bag 

skabelse af en international anerkendt arbejdsmarkedsforskning i Danmark. 

Som Niels Bohr professor har Dale Mortensen yderligere udbygget forsknings-

miljøet og dermed skabt grundlaget for en arbejdsmarkedsforskning i Dan-

mark, der er second to none” siger Svend Hylleberg. 
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Læs mere om Dale T. Mortensens 
forskning ved Aarhus Universitet 

Læs pressemeddelelse fra Aarhus 

Universitet 

Læs pressemeddelelse fra Kungl. 

Vetenskapsakademien 

Læs mere om Niels Bohr Gæstepro-
fessorerne 

 

 

Niels Bohr professor får Nobelpris i økonomi 
 

Professor Dale T. Mortensen, der sammen med to kolleger, modtager dette års 

Nobelpris i økonomi, har siden 2006 været tilknyttet Aarhus Universitet som 

’Niels Bohr gæsteprofessor’ på en femårig bevilling fra Danmarks Grundforsk-

ningsfond. 
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  Side 2 

Internationalt udsyn er nødvendigt 

I Danmarks Grundforskningsfond lægges der stor vægt på at øge internationaliseringen af 

danske forskningsmiljøer både gennem etablering af særlige internationaliseringstiltag, men 

også inden for fondens øvrige virkemidler. 

 

”Det er helt nødvendigt med internationalt samarbejde og udsyn, hvis man vil være blandt de 

bedste, og det må være målet, hvis Danmark fortsat skal betragtes som en stor vidensnation, 

selv om vi er et lille land målt i km2. Siger Thomas Sinkjær, der er direktør i Danmarks Grund-

forskningsfond. 


