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Medlemstal 
Vi har 775 medlemmer i Astronomisk Selskab, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. 
Derudover har vi 141 medlemmer i Kosmosklubben og ca. 150 medlemmer i Astronomisk 
Ungdom, hvilket ligesom sidste år betyder en stigning i antallet af børn og unge medlemmer i 
foreningen. 
 
Foredragsrækker 
I 2019 havde vi to foredragsrækker som blev afholdt i Aarhus og København.  
 
I foråret havde vi “Kosmisk Stråling”, hvor forskere fra Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet og Københavns Universitet fortalte om besynderlige og energiske processer der 
genererer kosmiske stråler – fra Big Bang selv til kraftige magnetfelter og shock-fronter i 
supernovarester. 
 
I efteråret fejrede vi 50-året for månelandingen, igen med besøg fra forskere på DTU, Aarhus 
samt Københavns Universiteter. Her fortalte forskerne om ikke blot vores egen måne, men også 
andre måner i og udenfor Solsystemet. 
 
Foredragene var som sædvanligt godt besøgt med ca. 150-200 gæster til hver, hvoraf stort set 
alle er medlemmer af Astronomisk Selskab. 
 
Kosmosklubben 
I starten af 2019 har Kosmosklubben haft Michael Linden-Vørnle på besøg i Kbh. som 
foredragsholder. Der blev også holdt stjernekig-arrangementer med Skjoldungerne Nationalpark 
samt til Astronomitræf på Stevns i februar og marts 2019. I juni-måned holdt Kosmosklubben 
arrangementet “Mennesker på Månen” i København, og var ligeledes til stede ved de to 
arrangementer “Først til Månen” på Cinemateket samt Space Night d. 1. November. 
 
Astronomisk Ungdom 



Astronomisk Ungdom arrangerede en enkelt begivenhed i starten af december 2019. 
Begivenheden foregik i Aarhus på Steno Museet. Deltagerantallet til arrangementerne er 
desværre ikke særlig højt, trods det stadigt stigende medlemstal. 
 
Projekt - Arkivalier 
Jeg har haft stor fokus på oprydning i selskabets materialer de seneste år. Vi har bl.a. fået vores 
eget opmagasineringsrum til materiale, så vi slipper for at have værdier liggende hos 
individuelle medlemmer. I forlængelse heraf har vi i 2019 søsat et projekt i samarbejde med 
Kroppedal Museum, som pt arbejder på at få inddelt og registreret materiale af værdi. Det er 
aftalen af vores arkivalier skal indgå i en udstilling hos Kroppedal på et senere tidspunkt, så vi 
på den måde kan udbrede kendskabet ikke blot til dansk astronomi-historie, men også til vores 
eget selskab. 
 
Projekt - Online Astronomiunivers 
Et andet projekt som jeg er stolt af at have søsat er bestyrelsens arbejde med et online univers 
for astronomi. Formålet er at nå bredere ud end vi kan med live foredrag og printede brochurer.  
I forbindelse med dette projekt har vi modtaget en bevilling på 75.000 kr. Fra Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond, som skal dække udgifter til udviklingen. Det er jeg enormt stolt af! Vi har 
hyret et eksternt bureau til arbejdet, som er blandt de absolut dygtigste i sin klasse. Universet 
indeholder oversigter over lokale astronomiforeninger, planetstier, observatorier, artikler om 
astronomi samt alt hvad vi ellers kan tilbyde danskerne. Det hele serveres i lækkert digital 
design, som taler bredt til befolkningen, og vi glæder os til at udbrede astronomi endnu mere 
end vi allerede gør. Universet forventes at være live i løbet af 2020 (deadline har, som så 
mange andre aktiviteter, rykket sig pga. pandemien). 
 
Einstein breve 
I 2019 fik vi masser af medieopmærksomhed efter vi kontaktede Politiken ang. Selskabets 
ejerskab af håndskrevne breve fra Einstein. Det var en stor fornøjelse at se, at så mange 
danskere havde samme interesse i vores arkivalier, som vi selv har. Brevene lå de seneste 
mange årtier (faktisk helt indtil 2019) forskellige steder, primært i kældre hos medlemmer, men i 
2019 blev de for første gang lagt i en sikret bankboks, hvor de ligger i sikkerhed sammen med 
selskabets Planetarium-mønt. 
 
Sektionsarbejde 
Arbejdet i sektionerne foregik med svingende intensitet. Ingen af sektionerne har indsendt 
årsberetning for 2019. 
 
Astroforum 
Astroforum anvendes fortsat af vores medlemmer. 2019 har været meget stille IT-mæssigt, da vi 
har fokuseret på vores kommende Online Astronomiunivers. 
 
Bestyrelsesmøder 



Der blev afholdt fire bestyrelsesmøder i 2019. 3 i København og 1 via Skype. Der har været fuld 
deltagelse til stort set alle møder. Samarbejdet er enormt godt, og med 4 astronomer ud af 6 
bestyrelsesmedlemmer er faget rigtig godt repræsenteret. 
 
Økonomi 
Astronomisk Selskabs økonomi er stabil. Se posterne i årsregnskabet for 2019. 
 
Tak for denne gang 
2020 blev året hvor jeg takker af efter at have haft formandsposten siden april 2017, hvor jeg 
blev valgt ind i bestyrelsen for en 3-årig periode. I år er jeg derfor på valg igen og har besluttet 
ikke at genopstille. Årsagen er, at jeg har valgt at skære ned på frivilligt arbejde generelt for at 
kunne fokusere mere målrettet på den astronomiformidling, jeg er så glad for: nemlig at skrive 
om astrofysik og holde foredrag om Universet. 
 
Det har været en fornøjelse og en ære at være med til at drive bestyrelsen og selskabet fremad, 
ikke mindst ved at tiltrække nye medlemmer - både til selskabet og bestyrelsen. I april 2020, da 
den ordinære generalforsamling skulle have foregået, gav jeg derfor stafetten videre til 
næstformand Andreas, som arbejder flittigt for at udvikle selskabet. 
 
Af højdepunkter under mit formandskab står især sikringen af selskabets arkivalier højt hos mig, 
da den slags arbejde er med til at sikre selskabets historie langt ud i fremtiden. 
 
Vores arbejde med digitalisering er også noget jeg er stolt af - både det nylancerede 
AstroForum samt det kommende online astronomi-univers, som får os endnu bredere ud i den 
danske befolkning. 
 
Ligeledes er jeg stolt af den høje mediedækning vi har haft af både blodmåne, Einstein-breve, 
50-året for månelandingen samt mange andre begivenheder, som har genereret overskrifter på 
tværs af landets medier. 
 
Tusind tak for 3 virkelig spændende, udfordrende og givende år! 
 
 
 
 


