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Ørsted Medaljer i sølv og bronze
Af Michael Cramer Andersen
Astrofysikeren Anja C. Andersen fik den 24. oktober 2016 overrakt H.C. Ørsted Medaljen
i sølv for sin mangeårige og varierede indsats med formidling af naturvidenskab. Den 14.
november 2016 fik Martin Frøhling Jensen fra Næstved Gymnasium og HF tildelt H.C. Ørsted
Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til gymnasieelever.

Sølvmedalje til Anja C. Andersen
H.C. Ørsted gjorde en imponerende indsats
både som forsker, formidler, underviser og organisator. Det er helt i hans ånd, når Selskabet
for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler
H.C. Ørsted Medaljen i sølv til astrofysiker
Anja Cetti Andersen.

Dorte Olesen og Anja C. Andersen. Foto: Rochelle
Coote Photography.

I sin tale ved overrækkelsen den 24. oktober sagde formand for SNU, Dorte Olesen,
“Hun brænder for sit fag, både hvad angår
forskning og formidling. Men hun er også
levende interesseret i rigtig mange andre ting,
og netop derfor har hun gennem årene været i
stand til at udvikle en “formidlingsportefølje”
langt ud over det sædvanlige, og langt mere
end de fleste bevæge sig tæt på det Ørstedske
ideal om åndens og naturens enhed.”
Anja C. Andersen har skrevet mere end
60 populærvidenskabelige artikler, herunder
en fast klumme i Weekendavisen, og bidraget
til mange bøger. Hendes interesse for spændingsfeltet mellem viden og tro har fx ført til
bogen “Livet er et mirakel” forfattet sammen
med præsten Anna Mejlhede, og hun har
skrevet populærvidenskabelige børnebøger.
Hendes utrolige flid og engagement har
ført hende landet rundt, hvor hun alene i 2015
holdt foredrag til vidt forskellige målgrupper
for i alt ca. 5000 tilhørere. Hun bryder også
nye veje for naturvidenskabsformidling gen-

nem et samarbejde med skuespillere, musikere, fotografer og forfattere, kunstnere og
filmfolk. Mange så hende måske i forestillingen Radium sammen med skuespilleren Lotte
Andersen.
De seneste to modtagere af sølvmedaljen
var Jens Martin Knudsen (2000) og Ove Nathan (1999).
Bronzemedalje til Martin Frøhling Jensen
Den 14. november gav SNU H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling
af fysik til gymnasieelever til lektor Martin
Frøhling Jensen, Næstved Gymnasium og HF.
SNUs formand Dorte Olesen sagde bl.a.
om valget: “Martin Frøhling Jensen er en meget engageret fysik- og matematiklærer, som
formår at inspirere og fascinere sine elever og
at motivere mange af dem til at fortsætte på
det teknisk-naturvidenskabelige område. Han
rækker også ud mod folkeskolen med Science
Camps og deltager i Næstveds kulturnat med
et Science Show midt i byen. Ved at gøre
fysikken forståelig og underholdende på et
solidt fagligt grundlag hjælper han mange til
bedre at forstå og forholde sig til den avancerede tekniske udvikling i vores samfund. SNU
ønsker med prisen at markere, hvor vigtigt det
er at få formidlet denne forståelse, og hvor
stor en indsats det rent faktisk kræver.”

Martin Frøhling Jensen og Dorte Olesen. Foto:
Cecilie M.K. Pedersen.

