
Pressemeddelelse	fra	Einar	Hansens	Forskningsfond	
 

Jesper	Nielsen,	lektor	i	indianske	sprog	og	kulturer,	får	årets	pris	for	
fremragende	humanistisk	forskning	2014.	
 
Fondsbestyrelsen udtaler: 
Vi peger på Jesper Nielsen som modtager af fondens danske forskningspris på 150.000 
kroner fordi han på fremragende måde har løst de mange opgaver, som en forsker har på 
et lille fag. Han er en internationalt anerkendt ekspert, samtidig med at han har åbnet sit 
fag for danske læsere, og været en nøgleperson i frugtbart samarbejde over grænser.  
 
 

De gamle indianske kulturer i Mellemamerika er Jesper 
Nielsens forskningsfelt. En lang række forskningsartikler 
dokumenterer hans brede ekspertise. Den strækker sig 
fra tolkningen af indianernes billedverden til deres 
skriftsystemer, fra deres religion til deres byer. Han har 
også bidraget til den fascinerende historie om 
udforskningen af de gamle kulturer. Frugtbart samarbejde 
er et nøgleord. Det er både samarbejde med andre 
forskere om enkelte projekter og det langvarige 
samarbejde mellem institutioner. Hans indsats har 
bidraget stærkt til et nært og frugtbart forhold mellem 

Københavns Universitet og det vigtige fagmiljø i Mexico. 
 
Kontakt til Jesper Nielsen: 
jnielsen@hum.ku.dk eller 5130 2421  
 

Årets	andre	priser	
 
 

Den danske Hæderspris går i 2014 til professor Bente 
Rosenbeck fra Center for Kønsforskning, Københavns 
Universitet. Hun har gennem mange år stået helt centralt 
i kvinde- og kønsforskningen i Danmark. Først og 
fremmest har hun bidraget til kvinde- og kønshistorien, 
men gennem den også til videnskabshistorien, kroppens 
historie og meget andet. 
 
Kontakt til Bente Rosenbeck:  
rosen@hum.ku.dk eller 3532 8346 



 
 

Den svenske Forskningspris går til docent Marie Cronqvist, 
universitetslektor i journalistik og mediehistorie ved Lunds 
Universitet.  
 
Kontakt: 
marie.cronqvist@kom.lu.se  
eller +46 (0) 46 222 88 76 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den svenske Hæderspris går til Marianne Thormählen, 
professor i engelsk ved Lunds Universitet. 
 
Kontakt: 
marianne.thormahlen@englund.lu.se eller 
+46 (0)46 222 75 43 
 
 

 
 
Einar Hansens forskningsfond blev stiftet af forlæggeren og skibsrederen Einar Hansen. I 
fondens bestyrelse sidder forskere fra Københavns og Lunds universiteter og den skal 
virke for samarbejde mellem de to universiteter på hver side af Øresund. 
 
 
Kontakt til Einar Hansens Forskningsfond: 
fondens formand: professor dr. phil. Frans Gregersen, Københavns Universitet: 
fg@hum.ku.dk 
fondens sekretær: professor dr. phil. Gunner Lind, Københavns Universitet: 
lind@hum.ku.dk 
 


