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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Grundforskningsfond har netop afsluttet behandlingen af 

sin syvende ansøgningsrunde og har besluttet at indlede kontraktfor-

handlinger om etablering af 11 nye Centers of Excellence med:  

 

Christine Stabell Benn, Statens Seruminstitut til Center for non-specific 

effects of health interventions (CENSEI). Fonden er indstillet på at bevillige op 

til 58 mio. kr. Tlf. 3268 8354/mail cb@ssi.dk 

Jørgen Christensen-Dalsgaard, Aarhus Universitet til Stellar Astrophysics 

Center: Research on the Sun, stars and extra-solar planets (SAC) Fonden er 

indstillet på at bevillige op til 55 mio. kr. Tlf. 8942 3614/mail jcd@phys.au.dk  

Henrik Clausen, Københavns Universitet til Copenhagen Center for Glycomics 

(CCG). Fonden er indstillet på at bevillige op till 62 mio. kr. Mobil 2014 

5537/mail hclau@sund.ku.dk  

Bo Elberling, Københavns Universitet, til Center for Permafrost Dynamics in  

Greenland (CENPERM) Fonden er indstillet på at bevillige op til 60 mio. kr. Tlf. 

3532 2520/mail be@geo.ku.dk 

Barbara Halkier, Københavns Universitet, til Center for Dynamic Molecular 

Interactions Fonden er indstillet på at bevillige op til 49 mio. kr. Tlf. 3533 

3342/mail bah@life.ku.dk 

Antti-Pekka Jauho, Danmarks Tekniske Universitet, til Center for Nanostruc-

tured Graphene (Holey Graphene). Fonden er indstillet på at bevillige op til 54 

mio. kr. Tlf. 4525 6335/mail: Antti-Pekka.Jauho@nanotech.dtu.dk 

Bo Barker Jørgensen, Aarhus Universitet, til Center for Geomicrobiology 

(CfG). Fonden er indstillet på at bevillige op til 59 mio. kr. mobil 2010 

2123/mail bo.barker@biology.au.dk 

David Lando, Copenhagen Business School, til Friction-finance Research Initi-

ative Copenhagen (FRIC). Fonden er indstillet på at bevillige op til 48 mio. kr. 

Tlf. 3815 3613/mail dl.fi@cbs.dk 

Mikael Rask Madsen, Københavns Universitet til Center for International 

Courts (CIC). Fonden er indstillet på at bevillige op til 42 mio. kr. Tlf. 3532 

3199/mail mikael.madsen@jur.ku.dk 
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Yderligere information 

Thomas Sinkjær 

Direktør 

E-mail: ts@dg.dk 

Tel.: +45 3318 1950 

Mobil: +45 4028 9106 

 

 

Klaus Bock 

Formand for bestyrelsen 

E-mail: kb@dg.dk 

Tel.: +45 3318 1950 

Mobil: +45 2219 5002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banebrydende resultater 
nås, hvis man satser på 
de rigtige folk med den 
rigtige idé og skaber de 
rigtige rammer for deres 
forskning 
 

 
Danmarks Grundforskningsfond  
investerer 585 millioner kroner i  
11 nye Centers of Excellence, der skal 
danne ramme om store visioner og frem-
synet forskning 
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  Side 2 

Charles Marcus, Københavns Universitet, til Center for Quantum Devices (QDev) Fonden er 

indstillet på at bevillige op til 61 mio. kr. Tlf. +1 (617) 495-3908 / 3532 5209 
mail marcus@harvard.edu/ 

Lars Boje Mortensen, Syddansk Universitet, til Literary Interfaces of Medieval European So-

cieties (LIMES). Fonden er indstillet på at bevillige op til 37 mio. kr. mobil 2297 1241/mail 

labo@hist.sdu.dk 

 

 

Centers of Excellence – plads til visioner 

De nye centre vil blive oprettet for en 6-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 

fire år, forudsat de gennemgår en succesfuld midtvejsevaluering.  

 

-Det er fondens filosofi, at man med store, fleksible og langsigtede bevillinger til fremragende 

forskere, som vi viser stor tillid, skaber kreative og stærke forskningsmiljøer og dermed mulig-

heden for at nå banebrydende resultater og nye gennembrud, siger Klaus Bock, der er formand 

for fondens bestyrelse og tilføjer, at det er en strategi fonden har set virke.  

 

Lille nåleøje 

Danmarks Grundforskningsfond anvender en to-faset ansøgningsprocedure i forbindelse med 

ansøgninger om støtte til nye centre. I første fase indkaldes der interessetilkendegivelser, som 

der i denne ansøgningsrunde indkom 198 af. Heraf blev 27 inviteret til at indsende en egentlig 

ansøgning, og der etableres altså nu 11 nye centre. 

 

Thomas Sinkjær, der er direktør i fonden, glæder sig over den enorme talentmasse og det 

potentiale, ansøgningsbunken til denne runde har rummet:  

 

-Vi har modtaget nogle fantastisk gode ansøgninger, og vi opretter nu 11 centre, som jeg tror, 

vil komme til at gøre en stor forskel. Samtidig vil jeg sige, at der blandt de ansøgninger, vi ikke 

har kunnet imødekomme, også ligger nogle spændende ideer, som jeg håber, vil blive realise-

ret med støtte fra andre eller fra os på et senere tidspunkt. Jeg er i hvert fald overbevist om, 

at der er rigtig meget grøde og potentiale i de danske forskningsmiljøer. 

 

 

 

 

”Ud fra en forventning om, at det kan føre til nye og ba-
nebrydende resultater, hvis man lader de bedste forskere 
fordybe sig i de spørgsmål, de er mest optagede eller ud-
fordrede af, har fonden i sin syvende runde indkaldt an-
søgninger om støtte til ’drømmeprojekter’ 
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