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Årsberetning 2018 – 2021 fra Nationalkomitéen for International Astronomical Union (IAU) 

 

Dansk astronomisk forskning, baseret på både jord- og rumbaserede observationer og et stærkt teo-

retisk miljø, står markant internationalt, bl.a. markeret ved flere tidligere og nuværende større centre 

i København, Odense og Aarhus. Danmark er således blandt de lande, som har det forholdsmæssigt 

største udbytte af IAU. Derfor er det glædeligt at IAU fortsat er blandt de unioner, hvor Danmark 

har kunnet bevare sit fulde medlemskab. 

 

Nationalkomitéen for IAU varetager det danske medlemskab af unionen, herunder forslag om nye 

medlemmer, mens planlægning og koordinering af dansk astronomi og astrofysik påhviler Instru-

mentcenter for Dansk Astrofysik (IDA)1, der er oprettet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen i 

2014. IDA arrangerer bl.a. det årlige danske astronomimøde, typisk med 70 - 90 deltagere: i denne 

periode på Faaborg Klinken 3. - 4. maj 2018, Nyborg Strand 2. - 3. maj 2019, og et virtuelt møde  

3. - 4. juni 2021 (mødet i 2020 blev aflyst på grund af corona-epidemien). Disse årlige møder giver 

også lejlighed til at orientere om IAU-relaterede emner. IDAs ’Board’ er repræsentativt sammensat 

og det har derfor været naturligt at det har fungeret som nationalkomité for 2014-2017. I 2017 blev 

organisationen af IDA revideret, med nedsættelse af en mindre executiv-komite, og det blev beslut-

tet at nationalkomiteen fremover skal inkludere medlemmer af executiv-komiteen, som også er 

medlemmer af IAU. Sammensætningen af den nuværende nationalkomite er givet nedenfor. 

 

IAU’s 30. Generalforsamlingen blev afholdt i Wien, 20. – 31. august 2018. Ud over en række inte-

ressante plenar-foredrag, symposier og mindre workshops inkluderede det en række administrative 

sager. Herudover var der en oversigt over IAU’s forskellige afdelinger, der støtter undervisning, ud-

dannelse, formidling og udvikling af astronomien, ikke mindst i lande hvor astronomiske aktiviteter 

er mindre udviklede, og i samarbejde med andre institutioner. Herigennem giver IAU et væsentligt 

bidrag til udvikling. Et andet vigtigt internationalt område er begrænsning af lys- og radioforurening 

og effekten af store satellitkonstellationer på muligheden for at observere stjernehimlen. 

 

Den 31. Generalforsamling var planlagt til at finde sted i Busan, Sydkorea, i august 2021. På grund 

af corona-pandemien blev kun den administrative del gennemført, gennem videomøder. Den viden-

skabelige del vil finde sted 2. – 11. august i år i Busan. Den 32. Generalforsamling vil finde sted i 

Cape Town, Sydafrika i 2024. 
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1 http://ida.au.dk/ 



Nationalkomiteens medlemmer 2018 - 2021: 

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, IFA, AU (formand) 

Professor Jens Hjorth, NBI, KU 

Seniorforsker Allan Hornstrup, DTU Space 

Lektor Jes Jørgensen, NBI, KU 

Lektor Heidi Korhonen, NBI, KU 

Sekretær: Brigitte Henderson (IFA, AU; Brigitte@phys.au.dk) 


