Dansk Fysissk Selskab

UNESCO
U
har udnævnt 2015
5 til Lysets år

10‐11‐201
15

Lektor An
nja Anderssen fra Niells Bohr Insstitutet
modtagerr Lysets Årrs formidlin
ngspris vedd Dansk Fyssisk
Selskabs ggeneralforssamling den 12. novem
mber 2015 på
Aarhus U
Universitet.

I anledningg af at UNE
ESCO har ud
dnævnt 201 5 til lysets år, vil Den danske Natitionalkomitéé for Lysetss
år i samarbbejde med Dansk
D
Fysissk Selskab uuddele en fo
ormidlingsp
pris på 10 0000 DKK til en forsker,,
der har forrmået at udbbrede viden
n om lys inddenfor fysik
k, kemi ellerr optik til enn bredere offfentlighed..
Blandt de iindstillede er
e det klare valg faldett på lektor Anja
A Anderssen fra Niells Bohr Insttitutet, der i
en årrækkee har formiddlet viden om
m fysik og astronomi bredt
b
ud i saamfundet.
Uden lys vvar der ikkke astronom
mi, astrofysikk eller kosm
mologi. Vo
or viden om
m universet er båret till
jorden af lyys med mannge bølgelæ
ængder, der har givet os viden om andre planeeter, stjerneer, galakser,,
sorte hulleer og om ”tthe Big Ban
ng”. Anja A
Andersen haar samtidigtt med sit arrbejde som
m forsker ogg
underviser i kosmologi gjort en meget storr indsats for at formid
dle sin videnn om, hvorrdan lys fraa
verdensrum
mmet har gjjort os i staand til at foorstå det næ
ære og fjernee univers. H
Hun har ogsså fortalt att
vores nuvæ
ærende vidden om univ
verset byggger på årelang forskniing i forbeedring af teeknikken till
modtage lyys og radiobbølger og att den har koostet tusindv
vis af årsvæ
ærk indenforr videnskab
b og tekniskk
udvikling.
Anja Andeersen har været
v
eller er medlem
m af en ræk
kke bestyreelser både iindenfor fo
orskning ogg
formidlingg. Hun har også
o
alleredee modtaget talrige priseer for sin fo
ormidling ogg alene i 2014 holdt 300
foredrag saamtidigt meed at hun haar været en hhyppig gæstt i mediernee.
På denne bbaggrund har
h bedømm
melseskomittéen valgt Anja
A
Andersen som prrismodtagerr for Lysetss
Års formiddlingspris. Prisen
P
vil blive
b
overraakt til hend
de umiddelb
bart efter D
Dansk Fysissk Selskabss
generalforssamling i Auditorium
A
G på Mattematisk In
nstitut, Aarh
hus Univerrsitet, torsdag den 12..
november, kl. 16.15 af
a Formand
den for Dannsk Fysisk Selskab
S
og Den Danskk National Komité forr
Lysets år, ddr. scient. Jørgen Schou, DTU Fottonik.
Nærmere opplysninger kaan fås hos
Jørgen Schoou
Formand foor Dansk Fysisk Selskab
www.dfs.nbbi.dk
e-mail:josc@
@fotonik.dtuu.dk
Tlf. 467747755

Formand
d for
Den Dansske national Komité for L
Lysets år,
www.dfs-lysets-aar.fo
otonik.dtu.dkk

