Häggsalen på
Ångströmlaboratoriet var
välfylld med
astronomer
från Sveriges
alla hörn. Därtill ser vi Gunnar
Hägg själv (i
olja), som dock
var oorganisk
kemist, trona i
bakgrunden.

Även Populär Astronomi var där och visade upp sig,
liksom de tre lundaastronomerna Gunilla Ljung,
Anna Arnadottir och Melvyn Davies, som här gör
sitt bästa för att skymma tidskriftens affisch.
På ”poster”-avdelningen gjorde många unga astronomer bra ifrån
sig. En tävling för bästa poster avgjordes till förmån för Daniel
Faria samt Helena Uthas & Ricky Nilsson, samtliga från Lund.

Astronomdagar i Uppsala

I

år hade turen kommit till Uppsala att organisera Astronomdagar, 21–22 oktober. Sedan 1999 hålls vartannat
år ett möte för i första hand svenska yrkesastronomer,
i regi av Nationalkommittén för astronomi och Svenska
Astronomiska Sällskapet. Meningen är att i synnerhet de
yngre astronomerna ska lära känna varandra och ta del
av forskningsresultat från andra institutioner.
Årets upplaga hade samlat ovanligt många deltagare,
över hundra stycken, en effekt av att astronomiska observatoriet i Uppsala sedan några år bildat en storinstitution tillsammans med rymdfysikerna.
Ett stående inslag under Astronomdagarna är Svenska
Astronomiska Sällskapets Nordenmarkföreläsning, som
vänder sig också till en allmänt astronomiintresserad publik. Här får en förtjänt astronom i populär form skildra
vad han eller hon ägnar sig åt. I år var det Marie Rådbo
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från Göteborg, välkänd bl.a. för sina många böcker för
barn, som framträdde inför en välbesatt sal. Hennes föredrag ligger till grund för artikeln på sidorna 30–33 i detta
nummer.
Under fem olika föreläsningsblock presenterade inbjudna och anmälda talare sina forskningar eller andra
verksamheter. Ämnena spände över vida fält, från amatörastronomers bidrag till forskningen och ett blivande observatorium för allmänheten i Umeå över Vintergatans kemiska utveckling till gravitationsstrålning och
fjärran galaxer.
Den sista sessionen ägnades dels åt populärastronomin i Sverige under förra delen av 1900-talet, dels åt att
blicka framåt: vilka resurser har svenska astronomer redan nu tillgång till, och vad kan tänkas tillkomma under
överskådlig framtid?
♦

