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 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’ i op til 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 28. oktober kan Danmarks Grundforskningsfond fejre sit 

20 års jubilæum. Fonden benytter lejligheden til at sætte fokus på, 

hvilken forskel 20 års støtte til fremragende forskning har gjort, og 

hvordan man skaber de bedste forudsætninger for at nå banebryden-

de resultater.  

 

For 5 mia. kr. fremragende forskning 

Foreløbig har danske forskningsmiljøer nydt godt af mere end 5 mia. kr. i 

støtte fra Danmarks Grundforskningsfond. Støtten er først og fremmest givet i 

form af store bevillinger til etablering af Centers of Excellence – dvs. større 

forskningsenheder, der er oprettet i op til 10 år. 

 

Forskning der gør en forskel 

Indtil nu er der oprettet 77 Centers of Excellence, og fonden har netop beslut-

tet at starte yderligere 11 centre pr. 1. januar 2012. Centrene kan oprettes 

inden for alle fagområder, men gives kun til de allerbedste forskere med store 

og ambitiøse ideer.  

 

-Det er de store visioner og nye gennembrud, der bringer videnskaben og 

verden videre og leverer det grundlag, som fremtidige opdagelser og teknolo-

gier skal tage afsæt i. Derfor er det fondens filosofi, at vi med store, fleksible 

og langsigtede bevillinger til fremragende forskere, som vi viser stor tillid, 

skaber kreative og stærke forskningsmiljøer og dermed muligheden for at 

skabe banebrydende resultater og nye gennembrud. Siger Klaus Bock, der er 

formand for fondens bestyrelse. 

 

Fylder godt i Science og Nature 

At det er en strategi, der virker og fører til fremragende forskning, kommer til 

udtryk på flere måder. Tidsskrifterne Science og Nature er nogle af de mest 

prestigefyldte tidsskrifter, forskere kan publicere i. DG-centre står bag mere 

end 20 procent af alle danske bidrag i disse to tidsskrifter. Det er et impone-

rende tal, der både skal ses i forhold til, at det ikke er alle centre, der arbejder 

inden for områder, der dækkes af tidsskrifterne og i forhold til, at Danmarks 

Grundforskningsfond alene råder over to procent af de offentlige forsknings-

miljøer. 

 

Kommercialisering og anvendelse 

Men det er ikke blot videnskabelige artikler, der udspringer fra centrene. Der 

kommer også mange resultater med anvendelsesperspektiver. Og det til trods 

for, at anvendelse og kommercialiseringsperspektiver ikke fylder meget, når 

der behandles ansøgninger om støtte til nye centre. Her er det den videnska-

belige kvalitet og potentialet til at kunne forny videnskaben og nå nye gen-

nembrud, der er afgørende. Alligevel fører forskningen i centrene i overra-
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  Side 2 

skende høj grad til samarbejde med virksomheder, spin outs, patenter mm. I 

2010 stod der f.eks. DG centre bag hver 6. patentansøgning, der var indsendt 

af offentlige forskningsinstitutioner fortæller Thomas Sinkjær, der er direktør 

for Danmarks Grundforskningsfond og fortsætter: 

 

-Kombinationen af udvælgelseskriterier, der fokuserer på evnen og modet til 

at tænke nyt og stort, og den frihed og fleksibilitet en centerbevilling rummer, 

fører til resultater, der gør en forskel siger han. 

 

Kreative miljøer i en international atmosfære 

En af de store forskelle 20 år med Centers of Excellence har gjort for dansk 

forskning handler om den måde, forskning organiseres på. 

I et center er der mulighed for at sammensætte de fagligheder og kompeten-

cer, der skal til for at angribe nogle af de store udfordringer på tværs af fag – 

og på tværs af både generationer og nationer. Centrene er meget dynamiske 

miljøer, hvor unge forskere og ph.d. studerende i daglig udveksling med top-

forskere inden for området udvikler deres egen forskningskarriere. Samtidig 

udgør centrene så store enheder, at de kan tiltrække nogle af de allerbedste 

udenlandske forskere, ligesom også ph.d.-studerende i stort omfang kommer 

fra udlandet. Således er hele 34 procent af de ph.d.-studerende og mere end 

60 procent af postdocs’ene ved centrene internationale. 

-Det er vores erfaring, at når vi satser på det excellente, skaber vi miljøer, der 

også er attraktive samarbejdspartnere for førende udenlandske forskningsmil-

jøer. Og det er helt nødvendigt at samarbejde med forskere fra mange steder 

i verden – både for at nå de bedste resultater, og for at holde sig orienteret 

om, hvor forskningsfonden rykker, så vi kan omsætte den viden, der skabes 

andre steder, siger Thomas Sinkjær. 

 

Jubilæum 28. oktober 2011 kl. 13.30 

Fonden fejrer sit 20 års jubilæum den 28. oktober fra kl. 13.30 i IDA’s Konfe-

rencecenter på Kalvebod Bygge 31-33. Minister for forskning, innovation og 

videregående uddannelser Morten Østergaard, taler ved jubilæet, hvor også 

en vifte af tidligere og nuværende centerledere fortæller om deres erfaringer. 

Lars B. Goldschmidt fra Dansk Industri og Jens Oddershede fra Danske Uni-

versiteter fortæller om deres syn på fonden. Herudover bliver der lejlighed til 

at høre to udenlandske keynote speakers; Ernst Ludwig Winnacker, general-

sekretær i Human Frontier Science program og Donald Braben, Honorary pro-

fessor v. University College London. Endelig bliver lederne af de 11 nye Cen-

ters of Excellence, der starter 1. januar 2012 præsenteret. 

Ny publikation 

I forbindelse med jubilæet offentliggør fonden en ny publikation: 20 års forsk-

ning i verdensklasse. Her kan læses mere om både fonden og centervirkemid-

let, og om hvordan en række eksterne aktører har set på fondens virke samt 

hvordan centervirkemidlet opleves af nogle af lederne af centrene. Publikatio-

nen kan rekvireres fra fondens sekretariat eller downloades fra www.dg.dk. 

Pressen 

Repræsentanter fra pressen er velkomne til at deltage i arrangementet. Delta-

gelse kan aftales med Vibeke Schrøder vs@dg.dk/2250 5838  
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