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Ørsted 2020-udstilling – 200 året for elektromagne-
tismen
I 1820 opdagede H.C. Ørsted, at elektrisk strøm påvir-
ker magnetnålen i et kompas. Han kaldte det elektro-
magnetisme. Opdagelsen har haft stor betydning for na-
turvidenskaben og er grundlaget for den altomfattende
anvendelse af elektricitet og de tilsvarende teknologier
i det moderne samfund.

SNU afholder en udstilling om den skelsættende
opdagelse og dens betydning både dengang og nu.
Udstillingen udarbejdes i samarbejde med Danmarks
Tekniske Universitet. Danmarks Fysik-og Kemilærer-
forening bidrager med læringsaktiviteter til publikum.

Figur 1. Overskriften af Ørsteds artikel om hans opdagelse
i 1820.

H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen reg-
nes for et af det 19. århundredes største videnskabelige
gennembrud, og bringer H. C. Ørsted i selskab med na-
turvidenskabsfolk som Tycho Brahe, Alessandro Volta,
Michael Faraday og Niels Bohr.

Udstillingen vil også præsentere H. C. Ørsteds po-
sition i samtiden og her især hans mentorrolle for den
nære ven H. C. Andersen.

Udstillingen er i Rundetårns bibliotekssal fra 1. juli
til 25. september 2020. Derefter flytter den i oktober-
december 2020 til biblioteket på Syddansk Universitet i
Odense og i januar-juni 2021 til Steno Museet i Aarhus.

Udstillingen indgår som led i en større fejring af
H.C. Ørsted i 2020 koordineret af DTU. SNUs aktivite-
ter omfatter også en foredragsrække både før, under og
efter udstillingen. Desuden uddeles SNUs H.C. Ørsted-
guldmedalje til en fremragende fysikforsker samt en
særlig portion af Kirstine Meyers Mindelegat.

Generalforsamling og øl-demonstration udsat
SNU har udsat sin generalforsamling, der var planlagt
til den 30. marts, på grund af Corona-pandemien. I
stedet afholdes generalforsamlingen til efteråret.

SNU’s øl-demonstration med foredrag ved professor
Helge Kragh, Niels Bohr Institutet, der i samarbejde
DTU Science Brew var planlagt til den 24. april, er også
udsat.

Figur 2. Forsiden af jubilæumsbogen.

Hans Christian Ørsted – the Unity of Spirit and
Nature
SNU har udgivet bogen “Hans Christian Ørsted – the
Unity of Spirit and Nature”. Bogen er det ene af i alt 12
signaturprojekter, som via det nationale formidlingsini-
tiativ “HCØ2020” fejrer 200-året for Ørsteds opdagelse
af elektromagnetismen.

Jubilæumsbogen indeholder en stor samling af ar-
tikler, der tidligere har været udgivet i Kvant, bl.a.
alle artiklerne om Ørsted fra Kvants temanummer i
december 2019, men der er også enkelte nye artikler.

Desværre kender kun relativt få udlændinge til Ør-
sted og hans kulturelle og videnskabelige sider, hvorfor
bogen er udgivet på engelsk.

Bogen er på 152 sider og koster 179 kr. Den
kan bestilles online hos Polyteknisk Boghandel på
www.polyteknisk.dk/hco2020, og vil kunne købes af
medlemmer af SNU til favørpris ved foredragene, når
disse genoptages.

Bogen er redigeret af Jens Olaf Pepke Pedersen,
Cecilie M. K. Pedersen og Dorte Olesen, og udgivelsen
er støttet af Augustinus Fonden, Dronning Margrethe
og Prins Henriks Fond samt Grosserer George Jorck og
hustru Emma Jorck’s Fond.
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Årsmøde i Dansk Fysisk Selskab udsat til oktober
På grund af den igangværende coronavirus-epidemi,
udskydes årsmødet i Dansk Fysisk Selskab fra juni til
oktober 2020. Mere information om årsmødet følger i
næste udgave af Kvant.

Der vil dog igen i år være fokus på vækstlaget i
Dansk Fysikforskning, med en række inviterede fored-
ragsholdere, der vil fortælle, hvad der rører i dansk fysik
netop nu. Vi ser også frem til en række spændende
bidrag fra geofysikken, efter at Dansk Geofysisk For-
ening og DFS i slutningen af 2019 besluttede sig for en
sammenlægning!

Vi ser i Dansk Fysisk Selskab frem til endnu et
godt årsmøde hvor vi som fysikere kan styrke vores
netværk på tværs af landet. Der vil som altid være et
antal fripladser til studerende, der præsenterer deres

projekter, og som noget nyt i år også til gymnasielæ-
rere. Programmet for årsmødet og dettes hjemmeside
med information om tilmelding mv. vil blive lagt på
dfs.nbi.ku.dk.

Med de bedste hilsener og vel mødt til DFS2020!
– Bestyrelsen for Dansk Fysisk Selskab
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Formandens beretning for året 2017 
Generalforsamlingen i Astronomisk Selskab (AS) 
Lørdag den 14. april 2018 kl. 13-16 
Ny Gammelsø Bed&Breakfast 
Grønsundvej 251 
Damsholte 
4780 Stege 
 
Af Majken Christensen  
 
 
Vi har en flot udvikling i medlemstallet, der nu er oppe på ca. 700. Kosmosklubben fortsætter 
sin succes for børn, Astronomisk Ungdom er startet op for teenagerne og AstroForum er blevet 
færdigt. I august var en succesfuld tur til USA for at opleve solformørkelsen, hvor ca. 250 
deltog, mens vi herhjemme fik mulighed for at dække begivenheden med interviews i medierne. 
Derudover har vi haft medlemsarrangementer, som fx foredragsrækkerne. 
 
Foredragsrækkerne  i hhv. efteråret 2017 og foråret 2018 er fortsat et stort aktiv for 
selskabet med imponerende tilslutning. Foredragsrækken i efteråret 2017 dækkede emnet 
Stjerner fra fødsel til død , og her i foråret 2018 har vi en foredragsserie med titlen Det 
mørke univers , der handler om kosmologi, mørk stof og mørk energi. Foredragsrækkerne 
arrangeres i samarbejde med Folkeuniversiteterne i Århus og København, som vi fortsat har et 
godt samarbejde med til glæde for vores medlemmer. Foredragsholderne er forskere fra KU, 
AU og SDU. 
 
Astronomisk Selskabs bidrag til samarbejdet om udgivelse af tidsskriftet Kvant  med Dansk 
Fysisk Selskab, Dansk Geofysisk Forening og Selskabet for Naturlærens Udbredelse har som 
de forrige år bestået i levering af enkelte astronomiske artikler (bl.a. Naturvidenskab og tro  
af næstformand Johan Fynbo) og bidrag om begivenheder på stjernehimlen samt om 
observatorier. Alle medlemmer af Astronomisk Selskab modtager Kvant  fire gange årligt som 
medlemsblad. Vi betaler Kvant for trykning og levering af bladene.  
 
I december måned 2017 havde vi særdeles succes med salg af jubilæumsbogen 
Verdensbilledet i forandring . Med stor indsats og engagement fra kasserer Julie Søgaard 
lykkes det AS at tiltrække flere medlemmer samt øget salget af bogen optil jul. 
 
I 2013 blev Kosmosklubben for børn & unge  stiftet af AS på initiativ af og med en kæmpe 
arbejdsindsats fra AS kasserer Julie Søgaard. Kosmosklubben har sin egen hjemmeside 
(http://kosmosklubben.dk), hvor man kan læse meget mere om klubbens (gratis) aktiviteter. 
Medlemmerne er primært op til ca. 12 år, og medlemstallet er over 250. 
 
I 2017 har vi startet Astronomisk Ungdom  for de 13 til 18-årige, hvor vi bl.a. har haft 
intromøder i København og Aarhus, og bestyrelsessuppleant Kasper Elm Heintz har besøgt en 
gymnasieklasse, haft en skolepraktikant og deltaget i tur til Møn for at udbrede unges 
interesse for astronomi. AS medlem Janne Mønster fra Aarhus Universitet har haft en aktiv 
rolle i forhold til medlemskontakt og nyhedsbreve, hvilket også udbreder astronomien blandt 

Generalforsamling udsat
Astronomisk Selskab har udsat sin generalforsamling,
og der kommer en ny indkaldelse senere på året.

Indtil generalforsamlingen fungerer næstformanden
Andreas Kjær Dideriksen som formand for AS.

Kommende foredrag
Dato Tid Foredragstitel Foredragsholder Forening

Apr 2020
20/4 19.30 Om de 2000 ord Ørsted indførte i det danske sprog Frans Gregersen SNU

Efter foredraget uddeles Ørstedmedaljen til en
inspirerende grundskolelærer

20/4 19.15 Euclid Michael Andersen AS (Aarh)
27/4 18.15 Kepler/K2/TESS Rasmus Handberg AS (Kbh)

Maj 2020
4/5 19.15 Kepler/K2/TESS Rasmus Handberg AS (Aarh)

Juli 2020
2/7 15.00 Åbningsevent i Rundetårn for udstillingen “Ørsted på ny? Anja Andersen m.fl. SNU

Sep 2020
21/9 19.30 Hvad er magnetisme, og hvad er elektromagnetisme Steen H. Hansen SNU

Okt 2020
Dansk Fysisk Selskabs årsmøde DFS

19/10 19.30 Foredrag ved guldmedaljemodtager i fysik (tentativt) NN SNU
Nov 2020

2/11 19.30 Om magnetometer Chris Finlay SNU
23/11 19.30 Ørsteds erkendelsesteori og metafysiske erindringer Anja Skaar Jacobsen SNU

Dec 2020
14/12 19.30 Ørsted, Tesla og Faraday Hans Buhl SNU

AS (Kbh): Astronomisk Selskab (Kbh), City Campus, Københavns Universitet, (astronomisk.dk).
AS (Aarh): Astronomisk Selskab (Aarh), Matematisk Institut, AU, Ny Munkegade 118, Bygn. 1530, 8000 Aarhus C.
Wieth-Knudsen Observatoriet, Margot Nyholms Vej 1, 3220 Tisvildeleje, har åbent hus-arrangementer med gratis adgang to
lørdage om måneden, se astronomisk.dk/wieth-knudsen-observatoriet.
DFS: dfs.nbi.dk
SNU: Aud. 1, H. C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø (naturlæren.dk, facebook.com/SNU1824).
Arrangementet 2/7 holdes i Rundetårn.

32 Kommende foredrag




