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Medlemmer af ekspertgruppen for ”Naturvidenskabens ABC” 

Anja C. Andersen 

(Formand) 

Anja C. Andersen er cand. scient. i fy-

sik/astronomi, ph.d. i astrofysik og professor ved 

Københavns Universitets Niels Bohr Institut. Hun 

er professor i offentlighedens forståelse for viden-

skaben og bl.a. medlem af Novo Nordisk Fondens 

Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og 

Formidling. 

 

Claus Michelsen Claus Michelsen er cand. scient. i matematik og 

fysik og ph.d. i matematik. Han er professor 

og leder af Laboratorium for Sammenhængende 

Uddannelse og Læring på Institut for Matematik 

og Datalogi på Syddansk Universitet. 
 

Lotte Bjerre Knud-

sen 

Lotte Bjerre Knudsen er uddannet kemiingeniør 

fra DTU og dr. med fra Københavns Universitet. 

Hun er Scientific Vice President in Global Re-

search hos Novo Nordisk, og adjungeret professor 

ved Aarhus Universitet. Hun er reviewer for div. 

internationale videnskabelige tidsskrifter og er 

opfinder af en ny klasse af lægemidler til behand-

ling af diabetes II og overvægt/fedme. 

 

Lene Lange Lene Lange er PhD og Dr. Scient. i biologi, tidli-

gere Research Director i molekylær bioteknologi i 

Novo Nordisk og Novozymes (1993-2006), tidli-

gere Forskningsdirektør for Aalborg Universitet 

og Campus Direktør for AAU Cph; samt tidligere 

professor inden for Mikrobiel Bioteknologi ved 

KU, AAU og senest DTU (2015-2018). Nu egen 

virksomhed. 
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Høgni Kalsø Han-

sen 

Høgni Kalsø Hansen har en M.Sc. i socio-

økonomisk geografi fra Københavns Univer-sitet 

og en ph.d. i økonomisk geografi fra Lunds Uni-

versitet. Han er lektor i geografi og studieleder ved 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

ved Københavns Universitet (geografi, geologi og 

geoinformatik). 

 

Jane Hvolbæk Ni-

elsen 

Jane Hvolbæk Nielsen er cand.polyt. i elektronik 

og ph.d. i fysik fra DTU. Hun er professor og 

institutdirektør på Institut for Fysik på DTU, er 

med i Executive Committee for The VILLUM 

Center for the Science of Sustainable Fuels and 

Chemicals (V-SUSTAIN) og sidder i bestyrelsen 

for Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). 

 

Peter C. Kjærgaard Peter C. Kjærgaard er professor i evolutions-

historie og museumsdirektør på Statens Naturhi-

storiske Museum. Han er cand. mag. og ph.d. fra 

Aarhus Universitet og en international anerkendt 

ekspert i evolutionshistorie og menneskets udvik-

ling. 

 

Alexander von Oet-

tingen 

Alexander von Oettingen er uddannet lærer, cand. 

pæd., ph.d. og har en doktorgrad i pædagogik fra 

Aarhus Universitet. Han er ansvarlig for uddannel-

ser, forskning og videreuddannelse på UC SYD.  

 

Ekspertgruppen mødes endvidere med udvalgte internationale eksperter 

med henblik på at få international inspiration samt drøfte og kvalificere 

gruppens arbejde. 


