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Uddannelses- og forskningsministeren uddeler hvert år fem Elite-
Forsk-priser og op til tyve EliteForsk-rejsestipendier til  fremragende 
forskere og talentfulde forskerstuderende i Danmark. Priserne 
 overrækkes ved EliteForsk-prisuddelingen, hvor uddannelses- og 
 forskningsministeren, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary og 
 repræsentanter fra de danske  forskningsmiljøer deltager.

De første EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier blev uddelt i 
2007. Formålet med EliteForsk-initiativet er at skabe opmærksomhed 
om værdien af dansk forskning. Initiativet hylder excellente forskere, 
der hver dag gør en enestående indsats i videnskabens navn. Derudover 
skal  EliteForsk synliggøre forskerne som rollemodeller med henblik på 
at vække nysgerrighed og begejstring for videnskab hos studerende og 
yngre forskere.

Med EliteForsk-prisen følger 1,2 millioner kroner. Heraf er 200.000 kro-
ner en personlig hæderspris, mens 1.000.000 kroner skal anvendes til 
forskningsaktiviteter. Et EliteForsk-rejsestipendium lyder på 200.000 
kroner og skal anvendes til længerevarende studieophold ved et af de 
 allerbedste internationale forskningsmiljøer.

Det er de danske universiteter og forskningsmiljøer, der, efter opslag fra 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, bringer kandidater i spil til Elite-
Forsk-prisen og EliteForsk-rejsestipendierne. Kandidaterne vurderes fag-
ligt af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse, der herefter indstiller 
pris- og stipendiemodtagere til uddannelses- og forskningsministeren.

Om EliteForsk Program
13.55 Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary ankommer 

14.00  Velkomst ved direktør Hans Müller Pedersen, 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

14.05  Musikindslag ved sangerinde Coco O. akkompagneret 
af Gustaf Ljunggren

14.10  Tale ved uddannelses- og forskningsminister 
Ane Halsboe-Jørgensen

14.20  Tale ved dekan Katrine Krogh Andersen, Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 

14.40  Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary og 
uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen 
overrækker EliteForsk-priserne 2020

14.50  Mød årets EliteForskere ved vært Peter Lund Madsen

15.15  Musikindslag ved sanger Goss akkompagneret 
af Gustaf Ljunggren

15.20  Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary og 
uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen 
overrækker EliteForsk-rejsestipendier 2020

15.35  Mød årets EliteForskere ved vært Peter Lund Madsen 

15.55  Musikindslag ved sangerinde Coco O. og sanger Goss 
akkompagneret af Gustaf Ljunggren 

16.00 Reception

17.00 Tak for i dag
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Coco O. 
Sangerinde og sangskriver
Coco O. har udgivet musik i mere end et årti, og hun 
er bl.a. kendt fra den elektroniske soulduo Quadron. 
I 2018 udgav hun sin første solo-EP ’Dolceaqua’. 
Hun har arbejdet sammen med prisvindende artister 
som Pharrell Williams, Tyler, the Creator og Kendrick 
Lamar. I 2013 blev hun den bedst rangerede dansker 
på de amerikanske hitlister, da hun lå nummer to på Billboard 200 
med soundtracket til ’Den Store Gatsby’ produceret af Jay-Z.

Musikere

Katrine Krogh Andersen
Dekan for Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet
 
Som nytiltrådt dekan for Det 
Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet på Københavns 
 Universitet står Katrine Krogh 
Andersen i spidsen for et 
 videnskabeligt miljø, der spiller en 
central rolle i forståelsen og 
løsningen af store samfunds-
mæssige udfordringer i en verden 
med markante forandringer og 
øget pres på klima og naturressourcer. Katrine Krogh Andersen har 
mange års erfaring med forskning i klimaforandringer og energi, ligesom 
hun har stor ledelseserfaring fra både universiteter og offentlige 
 organisationer. Hun er tidligere forskningsdekan på Danmarks Tekniske 
Universitet, forskningschef på Danmarks Meteorologiske Institut, og hun 
har som klimaekspert i Klima- og Energiministeriet været en del af 
 forberedelserne til COP15-klimatopmødet og repræsenteret Danmark i 
FN’s klimapanel, IPCC. 

Katrine Krogh Andersen er medlem af EU Mission Board on Climate- 
Neutral and Smart Cities og Danmarks Forsknings- og Innovationspoliti-
ske Råd. Desuden er hun bestyrelsesmedlem i en række nationale og 
europæiske samarbejder om for eksempel ren teknologi og energiforsk-
ning. Katrine Krogh Andersen er ph.d. fra Københavns Universitet og har 
været ansat som postdoc og lektor på Niels Bohr Instituttet. Hendes 
forskning og undervisning har haft fokus på klimamodellering og forstå-
else af fortidens klimaforandringer med udgangspunkt i de grønlandske 
iskerner.

Vi har inviteret Katrine Krogh Andersen til at give sine perspektiver på 
forskningens rolle i den grønne omstilling og samspillet med de politiske 
målsætninger.

Hovedtaler

Gustaf Ljunggren
Komponist, kapelmester og multiinstrumentalist
Svenske Gustaf Ljunggren har optrådt med frem-
trædende danske kunstnere som C.V. Jørgensen, 
Caroline Henderson, Peter Sommer og Randi Laubek. 
I 2010 udgav Gustaf Ljunggren sit første soloalbum 
’Fractions And Pastures’, og i 2015 modtog han den 
prestigefyldte Ken Gudman-pris. 

Goss (Mads Damsgaard Kristiansen)
Sanger og sangskriver
Goss debuterede i 2016, og hans debut-EP ’Health-
care’ fra 2017 opnåede international anerkendelse 
fra bl.a. BBC Radio 1, The Line of Best Fit og CLASH 
og satte for alvor Goss på det musikalske landkort. 
Goss arbejder med det legende og eksperimente-
rende univers i sin musik, som han har udviklet og 
prioriteret siden sin debut.

Peter Lund Madsen
Læge, hjerneforsker og forfatter
Med erfaring fra både forskningens og underhold-
ningens verden vil Peter Lund Madsen  præsentere 
dagens faglige indslag med årets  EliteForskere. 
 Peter Lund Madsen står bag radioprogrammet 
 Hjernekassen på P1 og er vært ved formidlingskon-
kurrencen Ph.d. Cup på DR2. 

Vært 
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EliteForsk-prisen uddeles hvert år til fem forskere under 45 år, hvis 
 forskning er i international topklasse. Prisen er på 1,2 millioner  kroner, 
hvoraf 200.000 kroner er en personlig hæderspris. Universiteter, 
 forskningsinstitutioner og private virksomheder med forskningsaktiviteter 
kan indstille kandidater til EliteForsk-prisen. Alle indstillinger vurderes af 
Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse, der udvælger og indstiller de 
fem kandidater til uddannelses- og forskningsministeren. 

Årets fem prisvindere udfører banebrydende grundforskning, der 
 bidrager til at løse globale udfordringer. Det er forskere, der mestrer 
det  internationale samarbejde, og som kobler indsigter fra forskellige 
 fagområder og tilfører nye begreber og metoder. De er moderne ledere, 
der skaber forskningsmiljøer i international topklasse. Vi har spurgt de 
fem forskere om, hvorfor de forsker i lige præcis deres felt, og hvad der er 
deres drivkraft.

Læs mere om alle EliteForsk-prismodtagere på de følgende sider, og få et 
endnu større indblik på www.eliteforsk.dk.

Modtagere af EliteForsk-priserne
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I dit immunforsvar findes en hær af elitesoldater, som er i stand til at slå kræftceller ihjel. 
Elitesoldaterne er så effektive, at der er eksempler på knytnævestore tumorer, som er 
fuldstændig elimineret af immunforsvaret.

Problemet er bare, at T-cellerne, som elitesoldaterne hedder, mangler værktøjer til at 
 angribe kræftcellerne. Men det har professor og sektionsleder på Danmarks  Tekniske 
Universitets Institut for Sundhedsteknologi, Sine Reker Hadrup, sat sig for at lave om 
på. Sammen med sit 25 mand store forskerhold forsøger hun at lære kroppens eget 
 immunforsvar at sætte kræft ud af spillet.

»Immunterapien har været det største gennembrud i kræftbehandlingen – hvis ikke 
 nogensinde, så i hvert fald siden kemoterapien. Og vi er kun lige begyndt at tage de første 
skridt,« siger Sine Reker Hadrup.

Konkret arbejder hun blandt andet på at udvikle en personlig vaccine, som skal injiceres 
i blodbanen på kræftpatienter. Vaccinen indeholder nanostrukturer med informationer til 
immunforsvarets elitesoldater om, hvordan netop den pågældende patients kræftceller 
kan slås ihjel. En anden behandlingsform, professoren arbejder med, er celleterapi, hvor 
T-celler tages ud af patienten, sendes i træningslejr i et reagensglas og lærer at finde de 
bedste angrebspunkter på kræftcellerne. 

Men det er ikke alene kuren mod kræft, Sine Reker Hadrup arbejder på at finde. Hendes 
forskerhold skaber også bedre forståelse af sygdomme, hvor immunforsvaret fejlagtigt 
angriber kroppens raske væv – såkaldt autoimmune sygdomme – såsom type 1-diabetes 
og multipel sklerose. Og professoren har blandt andet været med til at vise, at lidelsen 
narkolepsi, hvor patienten pludselig får en uimodståelig trang til at sove, formodentlig 
skyldes, at immunforsvaret angriber patientens raske celler. 

Sine Reker Hadrup tegner og fortæller med smittende latter og entusiasme. Der er  ingen 
tvivl om, at motivationen for at lægge de 50-60 arbejdstimer om ugen, som jobbet 
 kræver, er ønsket om at udvikle bedre behandling til alvorligt syge patienter. 

»Men det er også min motivation at gøre det på en måde, hvor dem, jeg arbejder sammen 
med, trives. Der er jo forskningsmiljøer – måske mere i udlandet – som virkelig er barske. 
Det er bestemt ikke min intention, og jeg tror ikke, man får det bedste ud af mennesker på 
den måde,« siger Sine Reker Hadrup.

Ved siden af jobbet som eliteforsker skal der også være tid til at trives med familien, løbe 
orienteringsløb med datteren, køre på mountainbike med sønnen og gå til hundetræning 
med familiens yngste – hvalpen Chili. 

Sine Reker Hadrup

»  Immunterapien har været det største 
gennembrud i kræftbehandlingen – hvis 
ikke nogensinde, så i hvert fald siden 
kemoterapien. Og vi er kun lige begyndt 
at tage de første skridt. «

EliteForsk- 
prismodtager

2020

Sine Reker Hadrup

Professor, Danmarks Tekniske 
Universitet

Sundhedsteknologi, immunterapi

44 år, Virum

sirha@dtu.dk
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»Jeg plejer at sige, at hvis jeg kender din fødselsvægt, så kan jeg forudsige  nogenlunde, 
hvor meget du tjener, når du er 40 år,« siger professor i sociologi ved Københavns 
 Universitet, Mads Meier Jæger. Han forsker med egne ord i ’sådan noget blødt snask’, der 
foregår i familierne, og interesserer sig for, hvorfor børn – over en bred kam – minder så 
meget om deres forældre, når det gælder uddannelse, indkomst og kulturelle vaner.

At fødselsvægt statistisk hænger sammen med, hvordan vi klarer os senere i livet, skyldes, 
at højtuddannede mødre typisk har andre vaner under graviditeten end lavtuddannede  
– og derfor vejer højtuddannedes børn simpelthen ofte mere ved fødslen. 

Med sin forskning har Mads Meier Jæger været med til at forklare den slags uligheds-
mønstre og nuancere måden, vi tænker social mobilitet på. Han har blandet andet 
 undersøgt, hvordan læringsmiljøerne i højtuddannede familiers hjem adskiller sig fra 
lavtuddannede familiers hjem. Og han er i færd med at sammenligne historiske data om 
enæggede tvillinger for at undersøge, hvordan forandringer i velfærdsstaten har påvirket, 
hvordan børnene klarede sig. 

Mads Meier Jæger interesserer sig i det hele taget for de skjulte strukturer, som påvirker 
vores muligheder i livet, og har også forsket i skønhedens rolle. 

»Når vi ser en smuk person, tillægger vi helt ubevidst personen en masse positive 
 egenskaber – blandt andet, at de er flinkere, mere intelligente og bedre ledere,« siger Mads 
Meier Jæger, som med sin egen forskning har vist, at folk hellere vil interviewes af smukke 
mennesker.  

For sociologiprofessoren er ingen teori eller teoretiker for fin til at blive gået efter i 
 sømmene, og han underviser sine studerende i at efterprøve, om nogle af  sociologiens 
 urfædre – såsom Max Weber og Pierre Bourdieu – rent faktisk havde ret i deres 
 antagelser. 

»Indimellem er der én, der udvandrer i vrede og udbryder: ‘Det kan ikke passe, det her’«, 
 griner Mads Meier Jæger, som elsker underviserrollen – blandt andet på grund af de 
 studerendes engagement.

Selv er Mads Meier Jæger ikke ligefrem mønsterbryder. Men hans vej til professorstillingen 
har på en måde været præget af tilfældigheder. Da han var færdig med gymnasiet, kunne 
han ikke beslutte sig for, om han skulle søge ind på musikkonservatoriet eller sociologi. 

»Så jeg slog plat eller krone midt på Store Torv i Aarhus, og det endte så med  sociologi. 
Og det har jeg ikke fortrudt – for jeg er blevet en bedre sociolog, end jeg var blevet 
 professionel guitarist,« siger han.

Mads Meier Jæger

» Jeg slog plat eller   
krone midt på Store 
Torv i  Aarhus, og 
det endte så med 
 sociologi. Og det har 
jeg ikke fortrudt – for 
jeg er blevet en bedre 
 sociolog, end jeg var 
 blevet professionel 
 guitarist.«

EliteForsk- 
prismodtager

2020

13

Mads Meier Jæger

Professor, 
Københavns Universitet

Sociologi, social mobilitet 
og social ulighed

44 år, København

mmj@soc.ku.dk
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Forestil dig et værktøj, som kan kigge computerprogrammører over skulderen, mens de 
arbejder og løbende opdager fejl. Det er, hvad professor i datalogi ved Aarhus Universitet 
Anders Møller håber, hans forskning kan bidrage til at udvikle. 

Hans faglige arbejdsredskaber er blandt andet meterlange ligninger og matematiske 
formler, som tavlen på hans kontor er fuld af. 

Problemet er bare, at den berømte, britiske matematiker Alan Turing allerede i 1936 med et 
simpelt og elegant matematisk bevis gjorde det soleklart, at det er uladsiggørligt at lave 
et computerprogram, som kan kigge på et andet computerprogram og finde ud af, om det 
opfører sig, som det skal. 

»Så på en måde er det umuligt, det, jeg prøver at gøre,« siger Anders Møller og smiler.

Det afskrækker ham dog ikke. Han er nemlig udstyret med en vedholdenhed, som er de 
færreste forundt, og han er i stand til at arbejde på at løse det samme problem i årevis 
uden at overveje at kaste håndklædet i ringen. Og så findes der faktisk også en slags 
smutvej, som hjælper ham til på en måde alligevel at gøre det umulige. 

Ved at lave abstrakte modeller over programmerne kan han ræsonnere sig frem til – ikke 
præcis, hvordan programmerne opfører sig – men hvordan de lidt mere abstrakt  opfører 
sig. Og det er ret heldigt for alle os andre og for hele samfundet. De fleste alvorlige 
 sikkerhedsbrister og læk af fortrolig data sker nemlig, fordi hackere er i stand til at finde 
en lillebitte, banal programmeringsfejl. Men også mindre kritiske fejl skaber ofte problemer 
for it-brugere i det daglige.

»Fejl i webbaseret software og apps til mobiltelefoner rammer millioner af brugere dagligt,
og det har programanalyse potentialet til at afhjælpe,« forklarer Anders Møller. Samtidig
kan programanalyse-værktøjerne afhjælpe en masse spildtid ved at gøre programmører
mere effektive til deres arbejde.

Anders Møller er så god til at gøre det umulige, at han er blandt verdens mest  anerkendte 
eksperter i programanalyse, og sammen med sit forskningshold har han indgået 
 samarbejder med internationale tech-giganter som blandt andet Google og Oracle. 

Interessen for programmering opstod allerede, da Anders Møllers far kom hjem med en 
computer i starten af 1980’erne. Den dag i dag synes han stadig, at programmering 
og programanalyse er så spændende, at han ikke betragter det som arbejde, når han i 
 weekenden læser forskningsartikler i sommerhuset på Helgenæs eller om aftenen sætter 
sig for at afprøve en ny programmeringside.  

Anders Møller

EliteForsk- 
prismodtager

2020

»  Det er måske ikke verdens
undergang, hvis du skal
 genstarte din webbrowser
eller din mobiltelefon, når den
crasher, men globalt set har
den slags programmerings-
fejl store, samfundsmæssige
 omkostninger.  «

Anders Møller

Professor, Aarhus Universitet

Datalogi, programmeringssprog 
og programanalyse

44 år, Hinnerup

amoeller@cs.au.dk
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På bunden af din brødrister ligger der måske nogle små, forkullede krummer.  Omtrent 
 sådan så det ud i mikroskopet, da Tobias Richters forskerhold fra Institut for 
 Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet gjorde en skelsættende 
opdagelse. Før troede arkæologer, at vi mennesker begyndte at bage brød, efter vi var 
begyndt at leve som bønder. Men nu stod forskerne med resterne af et 15.000 år  gammelt 
fladbrød og troede knap deres egne øjne. Brødresterne stammede fra et ildsted, hvor 
 jæger-samlere havde tilberedt brødet, og krummerne var 3.000 år ældre end de hidtil 
ældste fund af brød. 

»Pludselig var det oplagt at tænke: Måske skete skiftet til agerbrug ikke på grund af 
klimaforandringer eller befolkningsvækst. Måske skete det simpelthen, fordi mennesket 
opfandt nye madvarer, som de kom til at holde af,« siger Tobias Richter.

Overgangen fra et liv som jæger-samlere til et liv som bønder er et af de mest 
 banebrydende skift i menneskehedens historie – og samtidig en af de største uløste 
 gåder. For jæger-samlerne levede på mange måder et let liv, hvor de kun skulle arbejde 
4-5 timer om dagen for at skaffe føde, fortæller Tobias Richter:  

»Så det store spørgsmål er: Hvorfor ville de opgive det her perfekte liv?«

For at nå nærmere svaret tilbringer Tobias Richter hvert år 9-12 uger væk fra familien ved 
udgravninger i Mellemøsten. Han leder et helt forskerhold og har ansvaret for, at alt fra 
GPS- og satellit-udstyr til madlavning og transport spiller under ekspeditionerne i de øde 
ørkenområder. 

»Min rolle er mest af alt at være lejrleder, for det er altid en stor logistisk udfordring,« siger 
han. 

Når han en sjælden gang får mulighed for selv at udgrave, er han i sit es. Så tilbringer han 
helst en hel dag i sit eget selskab med at fritlægge jordlag for jordlag. 

»Når man sidder på sit kontor og skriver mails og læser forskningsartikler, kan det af og til 
være svært at se, hvad man præcist har udrettet. Når man udgraver, kan man virkelig se, 
at man har gjort en forskel,« siger han.  

Hjemme på universitetet er det vigtigt for Tobias Richter at skabe et miljø, hvor de 
 studerende trives. Han har derfor en åben-dør-politik, så de altid kan komme til ham med 
små og store problemer.

Arbejdet fylder de fleste af Tobias Richters vågne timer. Han har altid en lille notesbog 
med sig, hvor han kan notere en pludselig opstået ide – også selvom han sidder ved 
 legepladsens gynger med ungerne. Men der bliver også af og til tid til at køre en tur på de 
italienske bjergveje på den motorcykel, han har stående i sin hustrus hjemland. 

Tobias Richter

EliteForsk- 
prismodtager

2020

»  Når man sidder på sit 
 kontor og skriver mails og 
læser  forskningsartikler, 
kan det af og til være 
svært at se, hvad man 
præcist har udrettet. Når 
man udgraver, kan man 
 virkelig se, at man har 
gjort en forskel. «

Tobias Richter

Lektor, Københavns Universitet 

Nærorientalsk arkæologi

41 år, Amager

richter@hum.ku.dk
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Træer og planter taler med hinanden. De råber for eksempel om hjælp fra andre insekter, 
hvis de bliver angrebet af larver, og de forsøger at sweettalke honningbier til at komme 
forbi og bestøve dem. I stedet for ord og sætninger kommunikerer planter med tusindvis 
af  forskellige gasser kaldet VOC-gasser, som professor Riikka Rinnan forsøger at gøre os 
allesammen klogere på.

Riikka Rinnan har nemlig gjort en banebrydende opdagelse. Hun undrede sig over, 
at der ofte var en ildelugtende dunst – lidt som lugten af rådne æg – fra arktiske 
 permafrostboringer. Når isen smelter i de arktiske egne, slipper drivhusgasser som CO2 og 
metan ud i atmosfæren. Men begge gasserne er lugtfrie. Så hvor stammede dunsten fra? 

I syltetøjsglas tog Riikka Rinnan forskerhold prøver af den dybfrosne, arktiske jord med 
tilbage til lokalerne på Biologisk Institut på Københavns Universitet, koblede et måle-
instrument til og gjorde en stor opdagelse: Indkapslet i permafrosten var hundredvis af 
forskellige VOC-gasser.

Hvis gasserne går i forbindelse med menneskeskabt forurening fra bilers udstødning, kan 
de forstærke den globale opvarmning. Omvendt kan gasserne også danne skyer, som 
 reflekterer solens stråler og har en nedkølende effekt. 

Med sit forskerhold håber Riikka Rinnan at bidrage til at forbedre de avancerede 
 modeller, som blandt andet indgår i FN’s klimapanels arbejde med at forudsige lavinen af 
 kædereaktioner fra den globale opvarmning. 

De mange feltrejser til Arktis har lært professoren at flyve med drone og skyde en isbjørn 
med en riffel – hvis det skulle blive nødvendigt. Men på rejserne har Riikka Rinnan også 
med egne øjne set, hvordan global opvarmning forandrer landskabet:

»Man kan tydeligt se, hvordan landskabet ændrer sig fra år til år. Permafrosten svinder ind, 
og birketræerne spreder sig højere og højere op ad bjergene.«

Personligt har Riikka Rinnan svært ved at begribe, at der findes mennesker, der fortsat 
ikke tror på klimaforandringerne. Men hun betegner sig selv som klimaoptimist i højere 
grad end klimapessimist:

»Jeg tror, jeg er ret optimistisk, fordi jeg kan mærke, at naturen på mange måder prøver at 
tilpasse sig til den nye situation,« siger hun.

Privat har familien med de tre drenge på 8, 10 og 12 år valgt ikke at have bil for at 
 begrænse deres klimaaftryk. Men Riikka Rinnan vil fortsat en gang imellem have mulighed 
for at rejse med fly på de kulturrejser, hun elsker, i lande som Egypten og Indien. Hjemme 
vælger professoren cyklen – oven i købet nogle gange den ethjulede, for Riikka Rinnan går 
i cirkusskole med sin yngste dreng og kan derfor både køre på ethjulet cykel og gå på line.
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hvordan landskabet 
 ændrer sig fra år til år. 
Permafrosten svinder 
ind, og birketræerne 
spreder sig højere og  
højere op ad bjergene.  «
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Riikka Rinnan

Professor, 
Københavns Universitet

Biologi, økosystem-  
atmosfære-interaktioner

44 år, København 

riikkar@bio.ku.dk
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EliteForsk-rejsestipendium uddeles hvert år til et antal meget  talentfulde 
ph.d.-studerende i Danmark. Stipendiet er på 200.000  kroner og skal give 
modtagerne mulighed for at rejse ud og dygtiggøre sig ved de  allerbedste 
forskningsmiljøer i verden. Universiteter og  øvrige ph.d.- gradsgivende 
 institutioner kan indstille et antal kandidater til  rejsestipendierne. 
 Kandidaterne vurderes af Danmarks Frie  Forskningsfonds  bestyrelse, 
der indstiller rejsestipendiemodtagerne til uddannelses- og 
 forskningsministeren.

Læs om alle modtagere af et EliteForsk-rejsestipendium på   
www.eliteforsk.dk.
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Rasmus Arler Bogetoft *1991
Ph.d.-studerende, cand.jur.
Copenhagen Business School, CBS Law, Institut for Ledelse, 
PolitikogFilosofi
+1 510 508 5737, Rkb.law@cbs.dk

Forskningsprojekt: Hvordan beviser du dit tab, hvis din 
 immaterialret bliver krænket?

Victor Forman *1990
Ph.d.-studerende, cand.scient. 
Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, 
Sektion for Plantebiokemi
Victor.forman@plen.ku.dk

Forskningsprojekt: Plantebiokemisk detektivarbejde
– opklaringen af hvorledes Ginkgo biloba producerer
de medicinsk relevante ginkgolider

Mikkel S. Bødker *1994
Ph.d.-studerende, cand.polyt.
Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab,
Oxide Glass Chemistry Group
+45 2056 5153, msb@bio.aau.dk

Forskningsprojekt: Udvikling af nye modeller til at forstå 
 sammenhænge mellem kemisk sammensætning og atomar 
struktur af oxidglas

Johan Gøtzsche-Astrup *1993
Ph.d.-studerende, cand.scient.pol.
Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab
jga@ps.au.dk

Forskningsprojekt: Konstruktionen af grænsen mellem
politiske protester og voldelige optøjer

Caspar Bundgaard-Nielsen *1988
Ph.d.-studerende, cand.scient.med. 
Aalborg Universitet, Klinisk Institut og Center for Klinisk Forskning, 
Regionshospital Nordjylland
+45 2913 7448, c.bundgaardnielsen@rn.dk 

Forskningsprojekt: Kan tarmens bakterier forbedre behandling 
og diagnostik af børn med ADHD eller autisme?

Katrine Douglas Galsgaard *1992
Ph.d.-studerende, cand.scient.
Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut,
Section for Translational Metabolic Physiology
+45 6044 6145, katrine@sund.ku.dk

Forskningsprojekt: Glukagonsignalering og dettes
betydning for udviklingen af metaboliske sygdomme

Louise C. Druedahl *1988
Ph.d.-studerende, cand.pharm.
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Institut for Farmaci, Copenhagen Centre for Regulatory Science & 
Social and Clinical Pharmacy Group
+45 3533 7424, louise.druedahl@sund.ku.dk

Forskningsprojekt: Et biologisk molekyle – mange producenter. 
Forskellige synspunkter på biosimilær medicin

Lisa Hjerrild *1984
Ph.d.-studerende, cand.jur.
Syddansk Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 
Juridisk Institut
lch@sam.sdu.dk

Forskningsprojekt: Retlige aspekter af persondata
i intelligente energisystemer
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Nikolaj Kofoed Mandsberg *1990
Ph.d.-studerende, cand.polyt.
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Health,
Technology Boisen group, IDUN Centre of Excellence
nikoma@dtu.dk

Forskningsprojekt: Bioinspirerede materialer: Evolutionens
løsninger anvendt på samfundets teknologiske udfordringer

Lea Gundorff Nielsen *1994
Ph.d.-studerende, BSc
Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet, Nano-Science Center og Kemisk Institut
+45 4143 1814, lea@chem.ku.dk

Forskningsprojekt: F-blokkens kemi i vandig opløsning 

Signe Mosegaard *1990
Ph.d.-studerende, cand.scient.
Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin,
Molekylær Medicinsk Forskningsenhed
+45 7845 5412, signe.mosegaard@clin.au.dk

Forskningsprojekt: Genetiske og funktionelle studier af medfødte 
metaboliske sygdomme og deres respons på inflammation

Mie Thorborg Pedersen *1987
Ph.d.-studerende, cand.scient.
Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet, Institut for Kemi-, 
Bio- og Miljøteknologi
+45 5094 5847, mtp@kbm.sdu.dk

Forskningsprojekt: Gastrofysiske perspektiver af vandmænd – fra 
mikroskopiske strukturer til makroskopisk sprødhed

Kelton R. Minor *1990
Ph.d.-studerende, MSc
Københavns Universitet,
Copenhagen Center for Social Data Science 
+45 2899 3836, kmi@samf.ku.dk

Forskningsprojekt: Målinger af de skjulte menneskelige
omkostninger af klimaforandringer ved hjælp af big data

Mathias Thor Nielsen *1994
Ph.d.-studerende, cand.polyt. 
Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Kemi,
Center for Katalyse og Bæredygtig Kemi
mattni@kemi.dtu.dk

Forskningsprojekt: Syntese og studier af metalklynger: på vej
mod fremtidens katalysatorer

Dooley Murphy *1990
Ph.d.-studerende, MA/cand.mag.
Københavns Universitet, Institut for Kommunikation
+45 3533 3638, dmurphy@hum.ku.dk

Forskningsprojekt: Historiefortælling i virtual reality
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Christina Bligaard Pedersen *1994
Ph.d.-studerende, cand.polyt. 
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Sundhedsteknologi,
Sektion for Bioinformatik 
chrbl@dtu.dk

Forskningsprojekt: Personlig kræftbehandling gennem
immunprofilering
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Sunniva Sandbukt *1988
Ph.d.-studerende, cand.techn.soc.
IT-Universitetet i København, Business IT, 
Forskningsgruppen Technologies in Practice 
suns@itu.dk

Forskningsprojekt: Fremtidens digitale betalinger? Decentra liserede 
og distribuerede finansielle teknologier i Indonesien

Rasmus Vangshardt *1988
Ph.d.-studerende, cand.mag.
Syddansk Universitet, Institut for Historie,
Centre for Medieval Literature
+45 5074 7069, rv@sdu.dk

Forskningsprojekt: Verdensteatret mellem middelalder 
og modernitet

Bastian Felter Vaucanson *1989
Ph.d.-studerende, cand.theol.
Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet
+45 3532 6936, bva@teol.ku.dk

Forskningsprojekt: Magt og selvydmygelse ved Solkongens hof: 
En undersøgelse af kongelig privathed på Versailles (1689-99)
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Nis Langer Primdahl *1986
Ph.d.-studerende, cand.mag.
Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og
Uddannelse (DPU), Afdeling for Pædagogisk Psykologi
nilp@edu.au.dk

Forskningsprojekt: Brugen af mindfulness, yoga og meditation
i folkeskolen
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