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Markering af en milepæl – Dorte Olesen formand i 27 år
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har
fået en ny rekordholder. Den siddende formand,
Dorte Olesen, overgår nu H.C Ørsted. Ved gene-
ralforsamlingen den 13. april 2015 sagde Ole Mørk
Lauridsen bl.a. følgende.

Den første direktion
I juni 1824 valgtes H.C. Ørsted som livsvarig

formand for direktionen og prins Christian Frede-
rik som patron. Øvrige direktionsmedlemmer blev
etatsråd C.V. Holten, etatsråd Jonas Collin, etatsråd
L.D. Fog og professor i zoologi J.C.H. Reinhardt.
Da Ørsted døde den 9. marts 1851 havde han været
formand i 26,7 år.

Den nuværende direktion
I april 1988 valgtes Dorte Olesen som formand
for direktionen. Margrethe II var (og er) protektor.
Dorte har således nu været formand i 27 år. Øvrige
direktionsmedlemmer er professor i bio-informatik
Søren Brunak, DTU, professor i kemi Sine Larsen,
KU, professor i farmaci Sven Frøkjær, KU, lektor i
geologi Henning Haack, KU, direktør i IBM Søren
Damgaard og direktør Ole Mørk Lauridsen.

I sine nu 27 år som formand og ialt 28 år
i direktionen har Dorte både medvirket til at vi-
dereføre kontinuerte foredragsrækker og tage nye
initiativer. I 1988 blev tematiserede foredragsserier
introduceret og der blev udsendt plakater til alle
biblioteker og relevante institutter. Resultatet var
meget fint – tilhørerne kom strømmende – det var
særlig opløftende i lys af, at Selskabet i 1980-87
havde haft en vanskelig periode med stor medlem-
stilbagegang og lave tilhørertal.

Journalistisk formidling
I 1987 blev det besluttet at
sætte fokus på den journali-
stiske formidling af naturvi-
denskab ved at reservere en
serie på 5 H.C. Ørsted Me-
daljer i sølv til fremtrædende
videnskabsjournalister. Første
uddeling i 1988 var til Ni-
els Blædel, mangeårig redak-
tør af Naturens Verden. An-
den uddeling i 1990 var til
Jens J. Kjærgård, mangeårig
videnskabsjournalist på Berlingske Tidende.

I 1970’erne og 1980’erne var dagbladene pri-
mært kritiske overfor nye naturvidenskabelige og
tekniske gennembrud. Udover de nye medaljer tog
SNU i 1990 initiativ til en rundbordssamtale med en
kreds af fremtrædende avisredaktører. Ove Nathan
argumenterede her stærkt for, at de store aviser
burde lægge mere vægt på en balanceret omtale af
ny naturvidenskab og teknik. Dette fik betydning for
nye store videnskabstillæg, fx Berlingske Tidendes
“Univers”. Billedet viser et “Ørsted”-nummer af
Berlingskes “Univers” fra 12. januar 1999.

Et vigtigt tidsskrift bliver til KVANT i 1990
I 1902 grundlagde en kreds under ledelse af lektor,
dr.phil. Kirstine Meyer et Fysisk Tidsskrift. Fysisk
Tidsskrift henvendte sig både til gymnasielærere og
forskere. I 1905 overdrog udgiverkredsen bladet til
SNU. I 1963 kom et særnummer som Mindeskrift
for Niels Bohr, der blev genoptrykt i 2013. Den
sidste redaktør, professor N.O. Lassen modtog H.C.
Ørsted Medaljen i sølv, da bladet i 1990 blev “trans-
formeret” til KVANT, som udover SNU fik Dansk
Fysisk Selskab med i udgiverkredsen.

Legater og Ørsted medaljer
I 1942 blev der oprettet et mindelegat for Kirstine
Meyer, f. Bjerrum (1861-1941), der var den første
kvindelige dr.phil. i fysik. Legatet tildeles lovende
unge studerende eller kandidater i fysik og kemi og
er siden 1988 uddelt 12 gange, senest i 2014.

I år 2000 blev det besluttet, at uddele H.C.
Ørsted Medaljen i bronze for andre typer formidling
end det skrevne ord. Den er uddelt fem gange, senest
i 2012. I 2012 blev det besluttet, at uddele en serie
bronzemedaljer til inspirerende gymnasielærere in-
denfor SNUs fagkreds. Den er uddelt i foreløbig tre
år.

Foredragsprogrammerne
Tema-programmerne kører stadig, i 2013 havde
vi “Niels Bohr”-tema i anledning af 100-året for
hans atommodel. Foråret 2014 var temaet “Krystal-
lografi” i anledning af det internationale krystal-
lografiår. Efteråret 2014 var tilrettelagt i snævert
samarbejde med DTU Aqua og havde temaet “Livet
i havet”. Foråret 2015 er temaet “Nanoscience og
nanoteknologi” og i efteråret 2015 bliver temaet nye
spændende grundforskningscentre i Danmark.

Dorte som leder af direktionen
Dorte er god til at motivere direktionens medlem-
mer til at yde en indsats med at finde emner og
foredragsholdere. Hun hygger om os i direktionen
og får os til at arbejde med strategi og nye initiativer.
Dorte bruger sit eget store netværk til gavn for SNU.
Hun er kort sagt en god formand og leverer en stor
indsats.


