
Beretning for 2018. 

 
 

I 2018 uddelte vi H.C. Ørstedprisen for sjette gang. 
 
Med støtte af energiselskabet Ørsted var Prisoverrækkelsen blevet væsentligt 
udvidet. Forskerprisen på kr. 50.000 blev tildelt lektor ved DTU, Fysik, Peter 
Christian Kjærgaard Vesborg for hans forskning inden for katalyse og kunstig 
fotosyntese. Han fik endvidere overrakt et kunstværk af Sabine Majus Hansen 
over temaet sommerfugl. 
To forskertalentpriser på kr. 10.000 blev tildelt Alexandros Losifidis, Århus 
universitet, og Yasser Nour, DTU, som tilskyndelse til at fortsætte deres 
forskning indenfor henh. signalbehandling og effektelektronik. 
Desuden uddeltes 4 studielegater på hver kr. 50.000 til Gabriella Laugesen, 
Århus universitet, Ester Michelsen Kjeldal, KU, Sidra Rafique, KU og Nicolai 
Ree, KU. 
Efter prisoverrækkelsen holdt Peter Vesborg en spændende forelæsning om sin 
forskning. 
Takket været samarbejdet med Ørsted vil formatet for dette års prisoverrækkelse 
den 14. august være det samme som sidste år. 
 
  
Siden ØRSTED meldte navneændringen ud, har der været utilfredshed blandt 
nogle efterkommere af H.C. Ørsted med brugen af Ørsted-navnet. Nogle af dem 
har indgivet et søgsmål mod ØRSTED i den anledning. 
Vores selskab har intet med den tvist at gøre. Tvisten behandles i øjeblikket af 
Sø- og handelsretten. 
Vi er glade for, at medlemmer af Ørsted-familien er medlemmer af vores 
selskab, da de dermed styrker vores indsats for at udbrede Ørsteds syn på 
naturvidenskab og for at gøre unge interesserede i naturvidenskab. 
Tilsvarende er vi glade for samarbejdet med Ørsted, da det gør vores budskab 
meget stærkere. 
 
 
I efteråret 2016 blev vores udstilling flyttet til museets lokaler på Jens 
Winthersvej. Udstillingen var i fine rammer og blev i 2017 udvidet med 
forskellige Ørsted relaterede genstande, som museet havde lånt på Danmarks 
tekniske museum i Helsingør.  



Nu har museet ønsket at benytte lokalerne til egne udstillinger. Derfor er 
udstillingen nu pakket ned i LEF´s  kælder. 
Aktuelt søger vi nu efter flere frivillige til at genåbne udstillingen, idet 
SuperBrugsen har tilbudt os udstillingsplads i den tidl 3F bygning. Det er et flot 
tilbud fra SuperBrugsen, som forhåbentlig munder ud i en genåbning i løbet af 
foråret. 
I det forløbne år har vi haft forbindelse med Selskabet til naturlærens udbredelse 
(SNU) i København. Selskabet blev stiftet af Ørsted i 1824. Polyteknisk 
læreanstalt voksede ud af dette selskab i 1829. Deres og vores selskab har 
overlappende formål og vi betragter os som samarbejdspartnere. SNU arrangerer 
forelæsninger, uddeler H.C. Ørstedmedaljer og udgiver tidsskriftet KVANT. 
 
I forbindelse med samarbejdet med Ørsted om studielegater, har det været 
nødvendigt at få en ny hjemmeside, der teknisk gør det muligt at anvende en 
teknikalitet, der muliggør on-line ansøgninger. Denne hjemmeside er netop taget 
i brug. Ses på www.hcoersted.dk  
 
Jeg takker mine bestyrelseskolleger Kim Hansen og Poul Eriksen for godt 
samarbejde. 
 
Marts 2019. 
 
Troels Krøyer, formand. 

 
 
 
 


