
Påsklov betyder ledighet, påskharar 
och påskägg – och för barnen i 
Lund även rymdaktiviteter. Popu-

lär Astronomi har pratat med Fanny 
Johansson, ordförande för Astrono-
misk Ungdoms Skånedistrikt som 
anordnande aktiviteterna. 

PA: Hej Fanny! Vem är du?
– Hallojsan! Mitt namn är Fanny 

Johansson och jag är distriktsord-
förande för Astronomisk Ungdoms 
Skånedistrikt! Jag är 19 år och stude-
rar på kandidatprogrammet i biologi 
vid Lunds universitet, och har ett 
stort intresse för rymden. Jag har varit 
engagerad inom AU sedan 2019 och 
planerar inte att avsluta mitt enga-
gemang inom kort utan är mycket 
taggad inför framtiden!

PA: Vad coolt det låter med Lund 
Space Station! Kan du berätta vad ni 
gjorde för något? 

– Varje år ordnar Lunds kommun 
en massa gratisaktiviteter under lov 
för barn och unga. I år fick vi från 
AU i Skåne äran att vara med och 
hålla i en påsklovsaktivitet under Lov 
i Lund. I det otroliga vårvädret här i 
Lund fick barnen testa ljussablar, gå 
en rymdig tipspromenad och testa en 
VR (virtual reality) Mars-upplevel-
se. Det bjöds även på en massa gott 
fika och alla sorters rymdfrågor blev 
svarade på. 

RYMDPÅSK LOCKADE BARNEN I LUND

utifrån hur Lund Space Station gick 
så bra.

– För det första behöver man ha en 
bra grupp människor som är med och 
planerar och kan hjälpa till. Hellre för 
många än för få. Var inte heller rädd 
att fråga familj eller vänner om hjälp!

– För det andra är marknadsföringen 
för eventet också otroligt viktig. Till 
största del är det viktigt för att få ut 
informationen till barn och föräldrar; 
annars vet de inte om att aktiviteten 
existerar. Vi i Skånedistriktet åkte runt 
till olika skolklasser i Lund veckan 
innan LSS och pratade om rymden, 
AU och vår kommande aktivitet 
– något som vi märkte var otroligt 
uppskattat av både lärare och elever. 
Med marknadsföringen fick vi också 
otroligt mycket hjälp från Lunds 
kommun, så ett annat tips är att inte 
vara rädd för att leta efter människor, 
organisationer, föreningar eller statli-
ga verksamheter som kan hjälpa er!

– Och sist men inte minst är 
planering viktig. Det kan låta tråkigt, 
men man behöver vara förberedd 
och planering kan ta lång tid. Försök 
att förbereda er så bra som möjligt! 
Något kommer att gå fel, det gör det 
alltid, men om ni är bra förberedda 
kommer det att lösa sig ändå och det 
kommer att vara mycket lättare att 
lösa problemet!    

redaktör: Cornelia Ekvall

Mer från Astronomisk Ungdom hittar du på www.astronomiskungdom.se

av Cornelia Ekvall
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Vi blev mer än trippelt så många 
barn som förväntat och så pass många 
att vi ej lyckades räkna allihopa. Lund 
Space Station var Skånedistriktets 
första stora aktivitet för barn, och vi 
hoppas på många mer! Det är som att 
magi ligger över barn när man pratar 
om rymden, och det är något som är 
otroligt vackert att se. 

PA: Vilka var det som arrangerade 
dagen?

– Aktiviteten arrangerades av Skå-
nedistriktet tillsammans med Nova 
Stella (AU:s lokalförening i Lund) och 
PAS (AU:s gymnasieförening i Lund), 
med bidrag av Lunds kommun. 

PA: Vilken var din favoritaktivitet?
– Det var otroligt kul att låta barnen 

fundera över rymdfrågor under tipspro-
menaden och att se deras glädje över att 
leka med ljussablar, men jag måste ändå 
säga att VR-aktiviteten var min favorit-
aktivitet. Att få snacka med barnen en 
och en samt att få se deras leenden var 
otroligt kul och hjärtevärmande. De all-
ra flesta av barnen hade heller inte testat 
VR innan, så det var väldigt kul att vi i 
AU fick vara första gången!

PA: Kan du ge dina tre bästa tips 
för att anordna en temadag för barn?

– För att anordna en lyckad tema-
dag för barn finns det en hel del man 
behöver tänka på. Jag är ingen expert, 
men ska försöka ge mina bästa tips 

Den 9 maj delade Stiftelsen Konung  
Gustav V:s 90-årsfond ut ett 
stipendium till en ung ledare, 

och ingen mindre än allas vår Mikael 
Ingemyr var mottagaren! Utan Mi-
kaels brinnande engagemang hade 
vi idag inte haft ett ungdomsförbund 
för astronomi och rymdfart, och den 
passion som Mikael delat med sig av 
har betytt något enormt för alla AU:s 
medlemmar, inte minst för mig som 
skriver detta. Så jag vill passa på att, 
å alla AU:s medlemmars vägnar, säga 
grattis till Mikael! 

PA: Vad betyder utmärkelsen för 
dig, Mikael?

– Det känns väldigt stort för mig. 
Det är ett erkännande till det jobb 
jag och alla andra i AU har lagt ner 

under tio års tid. Det ger mig extra 
motivation för det visar att även 
utomstående organisationer, i det här 
fallet en kunglig stiftelse, sett vad vi 
har gjort och tyckt att det varit bra 
och föredömligt. Det känns som en 
utmärkelse till hela organisationen. 
Det är i alla fall i de termerna som vi 
pratar om det internt. Vi är många 
som engagerar oss i Astronomisk 
Ungdom varje dag.

Stipendiet har delats ut årligen 
sedan 1959, och årets motivering löd:

Med en tydlig vision om att främja 
intresset för astronomi och rymdfart 
bland unga i Sverige grundade år 
2012 Mikael Astronomisk Ungdom 
som sen dess utvecklats till en natio-
nell ungdomsorganisation. Han är 

en eldsjäl som med ett inkluderande 
ledarskap, uthållighet och outtröttligt 
initiativtagande förverkligar visioner. 
Han har varit den avgörande ledaren 
för att över 5 000 unga idag demo-
kratiskt organiserar sig för astronomi 
och rymdforskning. Utöver det har 
han också skapat en stark gemenskap 
inom Astronomisk Ungdom som för 
många medlemmar blivit som ett 
andra hem. Detta när forskning och 
vetenskap allt mer ifrågasätts. 

Mikael har förmågan att förmedla 
visioner och målbilder som engage-
rar andra och är samtidigt ledaren 
som lyfter andra genom att tro på 
dem och ge dem utrymme att växa, 
utan att själv stå i centrum. En sann 
föregångare!
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ASTRONOMISK UNGDOMS GRUNDARE  
FÅR KUNGLIGT PRIS av Cornelia Ekvall

Virtuell Mars-upplevelse i Lund. Många barn ville testa ljussablarna.

Mikael Ingemyr vid utdelningen av 
stipendiet från Stiftelsen Konung 
Gustav V:s 90-årsfond. 
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av  Talitha Nauta

Solvinden har förmågan att slå 
ut allt internet och annan viktig 
teknik. År 2020 vann Eugene 

Parker Crafoordpriset i astronomi för 
sin upptäckt av, samt forskning om, 
solvinden. Eugene Parkers beskriv-
ning av solvindens uppkomst och 
magnetfält i rymden var först starkt 
kritiserad, men observationer från 
rymdsonder har senare visat att han 
hade rätt. 

Crafoordpriset delades ut för första 
gången 1982. Det delas ut inom astro-
nomi, matematik, biovetenskap och 
geovetenskap och ses därför som ett 
komplement till Nobelpriset, eftersom 
det delas ut till andra discipliner inom 
vetenskapen.

Sedan priset delades ut har Eugene 
Parker tyvärr gått bort, men vi fick 
chansen att prata med dr Nicola Fox 
på Crafoord-dagarna i Lund. Nico-
la Fox jobbar på Nasa och är bland 
annat vetenskapligt ansvarig för 
projektet Parker Solar Probe genom 
vilket man idag forskar vidare om just 
Eugene Parkers upptäckter. Det var 

var så utmanande. Men även om 
vetenskapen och teknologin alltid är 
fantastisk, så är nog ändå personerna 
man jobbar med, och relationerna, det 
mest meningsfulla. En väldigt tuff tid 
under projektet var därför precis efter 
uppskjutningen då exempelvis ingen-
jörerna försvann för att jobba vidare på 
andra projekt. Under uppskjutningen 
av Parker solar probe var Eugene Parker 
faktiskt nedstämd och utbrast ”Den 
kommer inte tillbaka”, och jag tror att 
alla delade den känslan. 

Nicola Fox fortsatte med att berätta 
att hon gillar alla sina uppdrag lika 
mycket, men att ”det här projektet är 
närmast hjärtat”. 

PA: Du kände Eugene Parker 
personligen genom ditt arbete. Vad 
betydde det för Parker att vinna Cra-

foord-priset?
– Det har betytt väldigt mycket för 

Eugene Parker. Han har vunnit en del 
priser förr, men att få vara med om 
uppskjutningen av ett projekt med sitt 
eget namn på och sen få uppmärk-
samhet för det, det betydde mycket. 
Han var väldigt ödmjuk inför att ta 
emot priset, och när hans son först 
ringde honom för att berätta att han 
hade vunnit Crafoordpriset var hans 
första reaktion att sonen skulle hälsa 
grattis från honom till pristagaren. 

PA: Vad fick dig att börja jobba 
som forskare?

– Jag älskar vetenskap och fysik 
har alltid varit mitt favoritämne. Sen 
har min pappa alltid varit fascine-
rad av den forskning som bedrivs av 
Nasa, så jag har också alltid tyckt att 

det var coolt. Därför tvekade jag inte 
en sekund att tacka ja när jag fick ett 
jobberbjudande från Nasa.

PA: Slutligen, vad skulle du ge för 
tips till barn och unga som vill jobba 
med astronomi och rymdfart?

– Om det är vad du drömmer om, 
så är det vad du ska göra. Många tror 
ofta att forskare behöver vara väldigt 
smarta, men det är inte sant. Det 
viktiga är att man är nyfiken och gillar 
att ställa mycket frågor. Och om man 
inte vill jobba som forskare finns det 
massor av andra jobb inom rymdin-
dustrin. Tusentals personer jobbar 
med ett projekt inom Nasa och det 
behövs många olika sorters personer; 
allt från jurister, till pressansvariga, 
schemaläggare och ingenjörer.  

den första sonden namngiven efter en 
levande person.  

PA: Varför är det viktigt att forska 
på solvinden? 

– Först och främst bygger solvin-
den på fundamental fysik. Så när 
vi undersöker solvinden, vilket är 
relativt enkelt eftersom solen är nära, 
så forskar vi egentligen om något väl-
digt fundamentalt som kan användas 
inom många områden i fysiken. För 
samhället är det dessutom viktigt, 
eftersom vi förlitar oss på mycket 
teknik som lätt påverkas av solvin-
den. Eftersom solvinden består av 
laddade partiklar och ger upphov till 
ett starkt magnetiskt fält kan jordens 
magnetiska fält påverkas så att dessa 
laddade partiklar når jorden. Detta 
ger bland annat upphov till norrsken, 
men skulle på grund av sina stora 
mängder energi också kunna slå 
ut till exempel allt internet om det 
urladdas i viktiga elkablar. Därför är 
det viktigt att kunna förstå och förut-
spå solvinden så att tekniska system 
kan skyddas.

PA: Vad har varit den största 
utmaningen med Parker Solar Probe- 
projektet? 

– Projektet var en väldigt krävande 
utmaning. I de flesta projekt finns det 
en eller två tekniska saker som är den 
stora utmaningen, men här var allt 
svårt. Eftersom rymdsonden under-
söker solens atmosfär på plats måste 
den klara av extrema temperaturer, 
och därför tog det lång tid att utveckla 
den teknik som krävdes. Exempelvis 
tog det mer än ett decennium att 
utveckla värmeskölden som ser till 
att sonden hålls nedkyld. Dessutom 
måste sonden vara liten så att den är 
helt i skuggan bakom värmeskölden. 
Rymdsonden måste också kunna 
styra sig själv och vara helt automa-
tisk, eftersom eventuella felstyrningar 
måste korrigeras snabbare än vad som 
är möjligt att styra från jorden. Skulle 
sonden mot förmodan vändas mot so-
len, innebär det slutet för uppdraget. 

PA: Vad har varit det roligaste med 
Parker Solar Probe-projektet?

– Det roligaste var att projektet 

FO
TO

: 
TO

VE
 S

AL
OM

ON
SS

ON
.

Under en solig vårhelg i mars ar-
rangerade Astronomisk Ungdom 
en ledarskapskurs för förbundets 

ideellt aktiva medlemmar. Deltagarna 
bestod av ungdomar från hela landet, 
alla med en sak gemensamt; ett 
brinnande intresse för rymden. Till-
sammans arrangerar de förbundets 
nationella barn- och ungdomsverk-
samheter. Verksamheterna består av 
allt från mysiga läger med rymdtema, 
till större astronomikonferenser på 
universitet. 

Deltagarna samlades på scoutkå-
ren i Älvsjö för en kurshelg med ett 
fokus på ledarskap, inkludering och 
verksamhetsplanering. På schemat 
fanns även ett studiebesök till det 
gamla observatoriet i Stockholm, 
där Astronomisk Ungdoms kansli 
håller hus. Där hölls en föreläsning 
av den tidigare styrelseledamoten 
Robin Djerv, som själv har deltagit i 
en stor del av förbundets aktiviteter. 
Han pratade om vikten av ett hållbart 

KURSHELG MED FOKUS PÅ LEDARSKAP
av Sophie Malmberg

engagemang och vilka möjligheter 
som finns inom förbundet. Ett ideellt 
engagemang är inte bara bra för CV:t, 
utan kan leda till många nya vänner 
och fina minnen!

Under söndagen föreläste 
AU-medlemmen och projektledaren 
Amanda-Linn Bodin om inklude-

ring och HBTQ-historia. Denna 
kunskap är värdefull för att skapa en 
inkluderande miljö, där alla med-
lemmar känner sig välkomna. Vi på 
kansliet vill tacka våra ideellt aktiva 
för deras fantastiska arbete, och ser 
fram emot alla spännande verksam-
heter under året!
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Nicola Fox under prisföreläsningen i 
astronomi vid Crafoorddagarna i Lund.

Deltagarna vid AU:s ledarskapskurs.


