
SNU SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE 
STIFTET 1824 AF H.C. ØRSTED 
SELSKABETS PROTEKTOR: HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN  
 
 
H.C. Ørsted Medaljen i sølv til atrofysikeren, lektor Anja Cetti Andersen 
Overrækkes den 24. oktober 2016 kl.  16.00 af HM Dronningen  
Lundbeckfond Auditoriet, Københavns Biocenter, Københavns Universitet, Ole 
Maaløes Vej 5, 2200 N. 
 
Direktionen i Selskabet for Naturlærens Udbredelse har besluttet at tildele H.C. Ørsted 
Medaljen i sølv til astrofysikeren Anja Cetti Andersen, og medaljen overrækkes af 
Selskabets protektor, Hendes Majestæt Dronningen. Tildelingen  sker som en anerkendelse 
af Anja Cetti Andersens enestående evne til at formidle både sit eget specialområde – 
stjernestøv – og langt bredere dele af fysikken. 
Anja C. Andersen har holdt talrige foredrag over hele landet, optræder ofte som ekspert i 
radio– og fjernsynsudsendelser og har skrevet mere end 50 populærvidenskabelige artikler 
samt 8 populære bøger, heraf 3 børnebøger. Hun har også optrådt på teater og i andre 
utraditionelle sammenhænge, hvor hun når ud til mange mennesker, og her behandlet en 
række vigtige emner indenfor astronomi og fysik. Hun evner at belyse vanskelige faglige 
emner i almindeligt sprog baseret på sin indgående fagkundskab kombineret med en 
strålende fremstillingskunst.  
 
Hendes sjældne evne til at gøre stoffet levende og fængslende har allerede givet hende 
mange store formidlingspriser, lige fra hun modtog Allan Mackintosh prisen i år 2000 – af 
enkelte eksempler kan nævnes EU's Descartes pris i 2005 og Rosenkjærprisen i 2006, og 
senest Dansk Fysisk Selskabs Formidlingspris 2015.  
 
Direktionen for Selskabet for Naturlærens Udbredelse har ønsket at give hende H.C. Ørsted 
medaljen i sølv, der senest blev uddelt i år 2000 til Jens Martin Knudsen og i 1999 til Ove 
Nathan,  for at sætte fokus på hendes meget originale og frugtbare virke for det formål, der 
lå H. C. Ørsted så meget på sinde ved Selskabets oprettelse i 1824.  
 
I forbindelse med medaljeoverrækkelsen holder Anja C. Andersen et foredrag med titlen:  
Med Ørsted på jagt efter lyset.  
Tilmelding til arrangementet er nødvendig.  
Ring til Dorte Olesen på tlf.: 29 92 63 00 eller send 
en e-mail: snu@naturvidenskab.net hurtigst muligt og senest den 21. oktober.  
 
 
 


