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Sågtången

Hektisk säsong på Askö
Ett stort antal celebra gäster har gästat Askölaboratoriet
under sommarhalvåret. Kungligheter, mängder av jubileums-
gäster och miljöminister har avlöst varandra. Förutom dessa
besök har verksamheten med forskning, kurser och studie
besök förstås pågått som vanligt. SMF:s personal ser fram
emot lågsäsong i år!

På förmiddagen den 19 juni,
månadens enda regniga dag,
anlände hundratalet gäster
i fem av militärens land-
stigningsbåtar. De flesta av
Europas kungligheter och
statsöverhuvuden var närva-
rande, och trots den fuktiga
väderleken var alla på strå-
lande humör och engagerade
sig snabbt i de olika aktivite-
ter som erbjöds före lunchen.

Askös 40-årsjubileum
Den 24 augusti var det dags att fira Askölaboratoriets 40-
årsjubileum. Alla var där… studenter, doktorander och
forskare från alla generationer minglade med represen-
tanter från alla viktiga myndigheter och med folk från
Sörmlands länsstyrelse och Trosa kommun. Särskilt roligt
var att föreståndarna från alla marina fältstationer i Öst-
ersjön var på plats!

Efter skärgårdslunchen gavs tillfälle att vandra runt
labbet för att närmare studera exempel på den forskning
som bedrivits på ön. En nyskriven jubileumsskrift med
mängder av härliga bilder från pionjärtiden och framåt
lockade till många igenkännande skratt.

På kvällen var det stor buffé för dem som under en
längre period arbetat eller forskat på ön. Middagen avslu-
tades med dans och bastu med dopp i havet under en
gnistrande klar stjärnhimmel.

Prins Henrik av Danmark och blivande kronprinsessan
Mette-Marit av Norge drar landvad i Siléns vik, med hjälp
av Ulrika Brenner från SMF. Den rikliga fångsten bestod
av ett stort antal småfisk och räkor. Favoriten var som
vanligt den speciella och söta kantnålsfisken, en nära
släkting till sjöhästen.

Kungaparets silverbröllop
Vår svenske kung har sedan länge ett stort intresse för
havsmiljö och forskning. Han har också ett speciellt förhål-
lande till Askölaboratoriet, eftersom han, som ett sätt att
rädda ön undan försäljning, fick Askö i 50-årspresent av
Wallenbergstiftelserna och Naturvårdsverket.

Således önskade kungaparet fira delar av sin
silverbröllopsdag på Askö. Besöket skulle vara privat,
vilket innebär att ingen press fick vara närvarande. Detta
är alltså en exklusiv rapport för HavsUtsikt!

Många tog tillfället i akt att studera forskningen närmare,
och engagerade sig i intressanta samtal med de forskare
som var på plats. Andra föredrog en kulturhistorisk bloms-
ter- och fågelpromenad på ön. Militärens överlevnadsstig,
volleyboll och kubbspel lockade också.

Geologernas station var den populäraste under 40-års-
jubileet. Där fick man provsmaka olika sorters glass som
symboliserade de olika typer av bakteriefärgade sediment
man kan hitta på bottnarna. Särskilt mangan-nodulerna
(kolabönor) var mycket läckra…
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Miljöminister på visit
I början av september kom miljöminister Kjell Larsson på
besök tillsammans med ett par sakkunniga från departe-
mentet. Diskussionerna rörde sig framför allt om att ma-
rina centra, med sin nyckelposition inom havsmiljö-
forskning, bör ha en stadigvarande relation med miljö-
departementet. Miljöministern föreslog att centra årligen
ska kallas till ett möte för att gå igenom de senaste
forskningsrönen, diskutera framtida åtgärder och föreslå
förbättringar i politiken.

Miljöminister Kjell Larsson stiger iland på Askö tillsam-
mans med Leif Åke Falk, sakkunnig på departementet. Till
vänster syns Lena Kautsky, ställföreträdande förestån-
dare tillsammans med Ragnar Elmgren, ledamot i SMFs
styrelse.F
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ASKÖLABORATORIET UNDER 40 ÅR
Stockholms Marina Forskningscentrums fältstation

Askölaboratoriet ligger i Trosa skärgård, ett av de

minst påverkade kustområdena längs ostkusten.

Fältstationen fungerar som både forsknings- och

utbildningsstation och är öppen för svenska och utländ-

ska forskare. Stationen är också ett attraktivt och

inspirerande flaggskepp för svensk marin forskning.

Askölaboratoriet startades 1961 som ett litet projekt

av professor Lars Silén. Idag har fältstationen utveck-

lats till en nationell angelägenhet inom internationell

Östersjöforskning. Under Askölaboratoriets 40-åriga

historia har mer än 50 avhandlingar producerats, och

om studenterna som passerat Askö är otaliga, så är

antalet besökare av alla sorter oräkneliga.
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