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PRESSEMEDDELELSE
Mandag den 11. december 2000 kl. 19.30
på H. C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, Auditorium 1
uddeles H. C. Ørsteds sølvmedalje til
Dr.scient. Jens Martin Knudsen
Direktionen for Selskabet for Naturlærens Udbredelse har besluttet at tildele H.C. Ørsted medaljen i
sølv til dr.scient. Jens Martin Knudsen. Tildelingen sker som en anerkendelse af hans enestående
indsats for udbredelsen i vide kredse af kendskabet til naturvidenskaben og dens metoder.
Jens Martin Knudsen har i talrige foredrag over hele landet og gennem talrige radio– og
fjernsynsudsendelser behandlet en række emner indenfor astronomi og fysik og belyst disse ved
indgående fagkundskab og en strålende fremstillingskunst.
Han har ved sin sjældne evne til at gøre stoffet levende og fængslende, forenet med strenge krav til
nøgtern bedømmelse, som også præger hans egne videnskabelige arbejder, mere end nogen anden i
nyere tid virket i Ørsteds ånd ved at vække interesse og begejstring hos ungdommen for
naturvidenskaben. Ganske særligt har han peget på konkrete eksempler, hvor fysikken og kemiens
love kan belyse menneskets situation i Universet.
Jens Martin Knudsen har gennem sin mangeårige universitetsundervisning, ved Københavns
Universitet og flere udenlandske universiteter, inspireret og præget en hel generation af yngre
fysikere, nogle til forskerkarriere, andre til selv at yde god og inspirerende undervisning.
Når direktionen for Selskabet for Naturlærens Udbredelse har ønsket, at han skal modtage H.C.
Ørsted medaljen, er det for at give udtryk for værdsættelse af og beundring af hans rige og frugtbare
virke for det formål, der lå stifterne på sinde ved Selskabets oprettelse, og hvortil hans bidrag
vanskeligt finder noget sidestykke siden Ørsteds dage.
I forbindelse med medaljeoverrækkelsen holder Jens Martin Knudsen et foredrag med titlen:
Solsystemets opståen.
Tilmelding til arrangementet er nødvendig..
Ring til Bente Egaa på tlf.: 35 87 88 04 eller send en e-mail: bente.egaa@uni-c.dk hurtigst
muligt og senest den 7. december.
---H. C. Ørstedmedaljen i sølv tildeles som anerkendelse af fremragende formidling inden for de eksakte
naturvidenskaber. Den blev sidst givet i januar 1999 til Professor Ove Nathan.

