
Holstebro-lærer hædres med 
H.C. Ørsteds bronzemedalje 
 
Ryan Holm er en ildsjæl i arbejdet med at aktivere unge til at interessere 
sig for forskning, lyder én af begrundelserne fra Selskabet for Naturlærens 
Udbredelse. 
 
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har besluttet at hædre lærer Ryan 
Holm fra Holstebro med H.C. Ørsted Medaljen i bronze for hans entusiastiske 
arbejde med at skabe interesse for forskning hos eleverne i både 
folkeskolen,ungdomskoler, efterskoler  og på handels- og tekniske skoler og 
i gymnasiet. 
Ryan Holm, der i årtier har været ildsjælen i Komitéen for Unge Forskeres 
forskerkonkurrencer, tildeles officielt H.C. Ørsted Medaljen i bronze mandag 
den 13. oktober på Geologisk Museum på Østervold i København. 
- Ryan Holm har i årenes løb aktiveret mange unge mennesker over hele landet 
til at interesse sig for forskning og praktisere forskning under deres 
uddannelser. Hans arbejde som ankermand i konkurrencerne for 
folkeskoleelever, elever på handels- og tekniske skoler samt gymnasieelever 
har altid været udført med stor ihærdighed. Ryan Holm har gennem praktisk 
motivation og formidling været i stand til at skabe øget interesse blandt de 
unge for forskning her i landet, og han er aldrig veget tilbage for 
udfordringerne, fortæller præsident for Selskabet for Naturlærens 
Udbredelse, direktør, professor, dr. scient Dorte Olesen. 
 
Energisk og målrettet 
- Med tildelingen af H.C. Ørsted Medaljen i bronze ønsker vi at værdsætte 
Ryan Holms energiske og målrettede virke. Med sin indsats har han på en 
væsentlig måde fremmet det formål, der lå H.C. Ørsted på sinde ved 
oprettelsen af Selskabet for Naturlærens Udbredelse: At formidle eksakt 
naturvidenskab til brede kredse i samfundet. Selskabet vil med denne 
medaljeuddeling fremhæve, at videnskab er for alle aldre, og at det er 
vigtigt at skabe gode rammer for unge forskere helt ned i skolealderen, 
tilføjer Dorte Olesen. 
Selskabet for Naturlærens Udbredelse, der har Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe som protektor, uddeler ikke medaljer hvert år. Faktisk kan der gå 
en del år imellem, at der uddeles medaljer - og derfor er æren så meget 
desto større for Ryan Holm. 
Når den engagerede Holstebro-lærer modtager H.C. Ørsted Medaljen i bronze på 
Geologisk Museum, uddeler Selskabet for Naturlærens Udbredelse også et legat 
til en ung lovende fysikforsker. "Kirstine Meyers Legat" tildeles Charlotte 
Fløe Kristjansen fra Sorø. 

 


