
ID nr. 42920

Ørsted-guldmedalje i kemi uddelt

Overrækkelse af H. C. Ørsted-medajlen i guld i Videnskabernes Selskab. Fra venstre ses: Jakob Askou Bøss,
energiselskabet Ørsted, Hendes Majestæt Dronningen, prismodtageren Karl Anker Jørgensen, Dorte Olesen
(præsident for SNU), Mogens Høgh Jensen (præsident for Videnskabernes Selskab) og Flemming Besenbacher
(Carlsberg Mindelegat). Foto: Lars Svankjær.

Dorte Olesen, SNU

Den 16. oktober blev SNUs H. C. Ørsted-
guldmedalje i kemi uddelt for første gang i
30 år. Medaljen gik til professor, dr.scient.
Karl Anker Jørgensen fra Kemisk Institut på
Aarhus Universitet for hans banebrydende
arbejde inden for katalytisk kemi, og hans
store indsats for at formidle dette vanskeligt
tilgængelige emne. Energiselskabet Ørsted
er hovedsponsor på uddelingen, og Viden-
skabernes Selskab og Carlsberg Mindelegat
har støttet op om initiativet med at genop-
tage uddelingerne ved at stille yderligere
ressourcer til rådighed, bl.a. med en profes-
sionel videooptagelse af det offentlige fore-
drag, som Karl Anker Jørgensen efterføl-
gende holdt den 28. oktober i H. C. Ørsted-
bygningen på Københavns Universitet.

Karl Anker Jørgensens forskningsfelt er
asymmetrisk katalyse. Med udgangspunkt i
naturens kemi har han udviklet katalysatorer,
der kan styre den tredimensionale dannelse og
opbygning af molekyler, der forekommer som
spejlbilleder af hinanden, så for eksempel kun
ét af spejlbilledmolekylerne dannes. I levende
organismer forekommer kun én spejlbilled-
form af et givent molekyle, så forskningen
i dannelsen af disse molekyler rækker langt
ud over kemien til mennesker, dyr og planter,
og er grundlaget for alt levende. Karl Anker
Jørgensens forskning har blandt andet fun-

det industriel anvendelse til fremstilling af
medicinalprodukter under mere bæredygtige
betingelser.

H. C. Ørsted-medaljen i guld gives for
fremragende videnskabelige arbejder inden
for fysikkens og kemiens områder. Medaljen
uddeles kun sjældent. Senest blev den i 1989
uddelt til professor Thor A. Bak. Den første
modtager var pH-skalaens opfinder, professor
S. P. L. Sørensen i 1909. I alt er den således
nu uddelt 18 gange på 110 år, og blandt
modtagerne er også to Nobelpristagere, Niels
Bohr (1924) og Aage Bohr (1970).

Karl Anker Jørgensen er født i 1955 og
siden 1993 professor i kemi ved Aarhus Uni-
versitet. Ud over en strålende videnska-
belig karriere er han tidligere atlet, og han
vandt i 1970’erne flere danmarksmestersk-
aber, herunder i tikamp. Hans interesse for
katalytisk kemi blev vakt i 1985 som post.doc.
hos nobelpristageren Roald Hoffmann ved
Cornell University. Karl Anker Jørgensen
har publiceret 440 artikler i internationale
tidsskrifter, og hans artikler er citeret ca.
37.000 gange.

Der vil i 2020 blive uddelt en tilsvarende
medalje i fysik. Indstillinger hertil vil
blive indkaldt i begyndelsen af 2020,
men kan også allerede nu sendes til
snu@naturvidenskab.net.


