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Et efterår i medaljernes tegn
Af Dorte Olesen, Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU)

I efteråret 2019 vil der i SNU blive uddelt 3 medaljer,
der alle ledsages af et legat sponsoreret af firmaet
Ørsted.
Vi starter den 16. september med at høre et foredrag
af prisvinderen og give en sølvmedalje for fremragende
forskningsformidling til professor Thomas Bolander,
DTU Compute. I indstillingen til medaljen står bl.a.:
“Thomas Bolander er en formidler helt i særklasse.
Han forsker i kunstig intelligens (AI), i grænseområdet
mellem logik, matematik og computer science – og han
brænder for både forskning og formidling af sine fag.
Han har fået DTUs pris som årets underviser og
skrevet et kapitel i en gymnasiematematikbog, hvor han
trækker tråde til den nyeste forskning i AI, og han
har i mere end 10 år holdt store offentlige foredrag
om AI i mange sammenhænge og fora – det gælder
bl.a. Folkemødet på Bornholm, Tech Fest, Science &
Cocktails, BLOOM, og i SNU.
På Forskerzonen.dk skriver han tekster, laver podcasts og videoer, og han er med i SIRI-kommissionen,
der skaber debat om brugen af AI i Danmark.
Hans evne til at engagere sit publikum er legendarisk, og han forstår at skabe en spændende og konKVANT, september 2019 – www.kvant.dk

struktiv dialog med sit publikum – som fx når han
afspiller et stykke musik komponeret i barokken og
et stykke komponeret af en robot, der har lært noget
om barokmusikkens regler, og sætter det til afstemning
blandt publikum, hvad der er det ægte, og hvad der ikke
er. Det giver anledning til muntre episoder, når mange
gætter forkert, men bagefter virkelig begynder at forstå,
hvad en robot kan og ikke kan.”
Senere på efteråret uddeles guldmedaljen for første
gang i 30 år, idet firmaet Ørsted i forbindelse med 200året for Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen har
sponsoreret to guldmedaljer, en til kemi og en til fysik.
Udover selve medaljen får modtageren et medfølgende
rejselegat på 75.000 kr. Guldmedaljevinderen vil også
holde et offentligt foredrag den 28. oktober.
Og sidst på sæsonen uddeles den efterhånden traditionsrige bronzemedalje til en inspirerende gymnasielærer, denne gang ledsaget af både et rejselegat til modtageren og et beløb til et projekt på skolen, sponsoreret
af Ørsted. Husk, at både rektorer, kollegaer og elever
kan sende indstillinger til snu@naturvidenskab.net senest den 29. oktober 2019.
7

