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Tre kvindelige forskere modtager L’Oréal Danmark Legater 

med støtte af 

Den danske UNESCO-nationalkommission og 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

For første gang uddeles L’Oréal Danmark legaterne med støtte af Den danske UNESCO-

nationalkommission og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Legaterne, som er på 

hver 100.000 kr. går til 3 yderst lovende kvindelige forskere.

’Vi ønsker at støtte den videnskabelige forskning. Med disse legater får vi mulighed for at 

opmuntre kvinder til at fortsætte deres karriere indenfor forskning, og vi har modtaget ikke 

mindre end 32 ansøgninger fra højt kvalificerede forskere med beskrivelse af mange innovative 

og fascinerende projekter’, udtaler Jeanette Haugel-Nielsen, ph.d. Scientific Director hos 

L’Oréal Danmark og virksomhedens repræsentant i bedømmelsesudvalget.

De tre legater for 2007 uddeles inden for områderne nanoscience, miljøkemi og fysik til 

henholdsvis:

Ph.d. Rikke Louise Meyer

Bakteriers vedhæftningsmekanismer studeret med AFM og fluorescensmikroskopi.

iNANO Århus Universitet.

Ph.d. Ulla Gro Nielsen

Forståelse af forurenende stoffers vekselvirkninger med jordmineraler på molekylært niveau

Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet.

Ph.d. Kristine Niss

’Aging’ af polyisobutylene under glasovergangen.

Forskningscenter ’Glas og Tid’, Roskilde Universitets Center.

Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra de tre parter med videnskabelige eksperter 

inden for de relevante fagspecifikke områder. Jeanette Haugel-Nielsen siger: ’Det har været

utrolig spændende at gennemgå alle ansøgningerne, og der har været hård indbyrdes 

konkurrence. Med de valgte projekter er vi overbeviste om, at vi støtter kvindelige forskere, som 

vil bringe det vidt på hver deres felt’. 

L’ORÉAL-UNESCO programmet FOR WOMEN IN SCIENCE er et enestående eksempel 

på, at en privat virksomhed og en international organisation arbejder sammen. Under sloganet ’The 

World Needs Science . . . Science Needs Women” anerkender de videnskabskvinders resultater, de 

støtter en fortsat karriere inden for videnskab og skaber opmærksomhed om kvinder inden for videnskab 

generelt.

Siden programmet blev skabt i 1998, har mere end 350 kvindelige forskere i hele verden modtaget 

henholdsvis priser og stipendier i ’For Women in Science’ programmet. Målet er, at nationale legater skal 

findes i 50 lande i 2008. Indtil nu har mere end 200 kvindelige forskere modtaget nationale legater. Mere 

information på www.forwomeninscience.com

Pressekontakt:

Sonja Christensen, L’Oréal Danmark A/S. Tlf. 4324 6650. e-mail: schristensen@dk.loreal.com


