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kalendarium september-december
Borlänge 
Framtidsmuseet. www.framtidsmuseet.se. Utställning på spaning i rymden, planeta-
rium och rymdtema i experimentverkstan. Även:
fram till 27 sep: ”Upptäck universum!”. En utställning som behandlar den enorma 
utvecklingen av teleskop och mätinstrument sedan galileo galilei först riktade kikaren 
mot himlavalvet, och hur vår världsbild kom att förändras fram till nu. 
må 26 okt: kl 19-20:30 Stjärnskådning på hyttbroparkeringen ovanför Skräddarback-
en. Se karta på www.framtidsmuseet.se. reservdag vid dåligt väder ti 27 okt kl 19.
må 23 nov: kl 19-20:30 Stjärnskådning, se 26 okt. reservdag ti 24 nov kl 19.

falkenBerg
må 21 sep: Vetenskapskafé: Östan om sol, västan om måne sade den lynnige. om 
astronomi i vårt dagliga språk. torbjörn jansson. Falkenbergs bibliotek.
må 5 okt: Stjärnor uppåt väggarna. Vetenskapscafé om bonaden i utställningen nebraski-
van och Bayeuxtapeten. anna holmström, Länsmuseet halmstad. Falkenbergs bibliotek.
må 5 okt: Vetenskapscafé: på olika våglängder. om hur djur ser med göran Sahlén. 
må 2 nov: Vetenskapscafé: Kraftfulla kvinnor. om fascinerande astronomer.
må 30 nov: kl 19 Vetenskapscafé: ”Vad var Betlehems stjärna?” med arne Sikö.
Vessigebro to 5 nov: astronomidag, Katrinebergs folkhögskola.

gäddede
lö 3 okt: observatoriet Frostviken invigs.

göteBorg 
24–27 sep: Bok och biblioteksmässan, Forskartorget. Föredrag av bland andra 
astronomen marie rådbo och historikern johan Kärnfelt.
lö 17 okt: kl 13 rymdfarten – en miljardindustri. om dagens rymdindustri, från första 
världskrigets jet-motorförsök till dagens rymdstation och morgondagens månrace.
lö 14 nov: kl 13 astronomins musik – resonanser och rena toner. Föredrag om 
resonanser och stående vågor i rymden, om bunden rotation, banresonanser och 
vågrörelserna, som skapar vintergatans spiralstruktur. Vi kommer även att lyssna på 
radiosignaler från rymden.

Halmstad 
to 10 sep: Världsbildande astronomi. immanuelkyrkan.
lö 26 sep: den lynnige från Lilla torg. Stadsbiblioteket halmstad
24-31 okt: astronomi på höstlovet. med navigation som nyckeltema. aktiviteter 
på Länsmuseet, ”Upptäck universum” föreläsning av professor gösta gahm, 
Stockholms observatorium, elever får träffa forskare mm. Samarr med Svenska 
astronomiska Sällskapet. Utställningarna Stjärnor uppåt väggarna och de hvita 
nätterna. Länsmuseet i halmstad
lö 24 okt: kl 12 Bonden, skeppet och Sjustjärnan. Vetenskapscafé. den märkliga 
kopplingen mellan en gammal halländsk bonad och ett sällsynt, 4000-årigt fynd 
med astronomiskt motiv. Stadsbiblioteket.
ti 27 okt: astronomidag för nV-lärare, halmstad.
lö 14 nov: kl 12 Vetenskapskafé. Lärarinnan på läroverket. Charlotte helin berättar om Frida 
palmér, Sveriges första kvinnliga doktor i astronomi, och om ”halmstads störste kändis”.
må 16 nov: kl 19 Vetenskapscafé: grottmannens almanacka och kompass. om gam-

mal kunskap med johan dahnberg, Länsmuseet halmstad.
må 7 dec: kl 19. hotet från rymden. arne Sikö föreläser hos hallands geologiklubb, 
Falckens väg 15. www.hallandsgeologiklubb.se

HässleHolm 
ti 29 sep: Föredrag av marie rådbo. hässleholm Kulturhus.

kiruna 
25–27 sep: norrland Star party, Bengt hultqvist-observatoriet. nsaaforum.ning.com
ti 1–to 31 dec: ”Upptäck universum!”. En utställning som behandlar den enorma 
utvecklingen av teleskop och mätinstrument sedan galileo galilei först riktade 
kikaren mot himlavalvet, och hur vår världsbild kom att förändras fram till nu. 
Kiruna stadshus.

kungsBacka
må 2 nov: Stjärnor uppåt väggarna. Utställning på Fyrens kulturhus.

laHolm
to 1 okt: Ser du stjärnan i det blå…? observationskväll med arne Sikö.

linköping
on 14 okt: matematik och astronomi – en lång sällskapsresa. Fyra seminarier om 
historia, kosmologi, himlens mekanik och dynamiska system och svarta hål. För 
detaljerat program och vägbeskrivning se www.mai.liu.se/matastro

lund 
lö 19 sep: kl 14-23 Kulturnatten i astronomihuset. planetarium, föreläsningar, och 
mini-workshops, titta genom teleskop. www.astro.lu.se

luleå teknikens hus – för program, se www.teknikenshus.se

malmö
to 24 sep: Leif Lönnblad, professor i teoretisk fysik: Large hadron Collider – om 
superacceleratorn vid CErn. astronomiska Sällskapet tycho Brahe.
to 29 okt: dainis dravins om Framtiden för europeisk astronomii astronomiska 
Sällskapet tycho Brahe. www.astb.se
oxie må 7, 14, 21 och 28 sep, 5, 12, 19, 26 okt, 2, 9, 16, 23, 30 nov, 7 dec: Visning 
av stjärnor och planeter. tycho Brahe-observatoriet. www.tbobs.se

mer på nätet
aktuell information om astronomiåret i Sverige hittar du på www.astronomi2009.se.
astronomiårets internationella hemsida: www.astronomy2009.org
Billiga teleskopet galileoscope: www.galileoscope.org
Ljusföroreningar: www.darkskiesawareness.org
observera jupiters satelliter när de förmörkar varandra: www.tinyurl.com/madxpd
dagliga poddsändningar om astronomi: www.365daysofastronomy.org (våra 
tips: assi Süer den 22/8, robert Cumming 2/3 och konstnären Katja aglert 25/2)

sköVde 
ti 22 sep: Fjärrstyrda observationer med radioteleskop: fortbildning med Cathy  
horellou, onsala rymdobservatorium. Balthazar – Sinnenas verkstad.
to 8 okt: Kosmologi med Cathy horellou, onsala rymdobservatorium. Balthazar – Sin-
nenas verkstad.
on 18 nov: invigning av komet halley i Sweden Solar System. Konstverket från vårens 
komettävling invigs på Balthazar i samband med Skövdes evenemang Stad i ljus. 
Festligt program planeras.

stockHolm
fram till 29 nov: planeter i sikte: fotoutställning på naturhistoriska riksmuseet med 
Cosmonova. www.nrm.se/cosmonova
fram till 17 sep: Utblick – tillbakablick: fotoutställning i Kungsträdgården..
okt-dec: Visningar med albanova-teleskopet, institutionen för astronomi, Stockholms 
universitet. För datum och biljettbokning, se www.astro.su.se
24 sep: Konsert och utställning, Berwaldhallen. Kungliga musikhögskolans orkester 
ger bl a holsts planeterna. www.astro.su.se och www.sr.se/berwaldhallen
25–26 sep: astronomdagarna 2009, Stockholms universitet. Konferens för Sveriges 
astronomer. Se www.astro.su.se. 
25 sep: kl 18 prof Lars Bergström håller årets nordenmarkföreläsning om Världsrym-
dens okända under - från svarta hål till mörk materia. albanova universitetscentrum 
www.astro.su.se 
från 10 okt: galileos teleskop – instrumentet som förändrade världen. Utställning på 
nobelmuseet. Se separat annons. www.nobelmuseet.se
tyresta by, Haninge ti 17 nov: kl 20-22 mörk kväll i tyresta by! Föredrag och 
stjärnspaning. Kostnad 70 kr., föranmälan 08-745 33 94. nils-Erik olsson (Star) 
håller föredrag innan vi går ut och spanar efter stjärnor, stjärnbilder och meteor-
regnet Leoniderna. Lånekikare finns. Vid dåligt väder skjuts spaningen till to 19 nov. 
nationalparkernas hus, tyresta by, Vendelsö. www.tyresta.se

tjolöHolm 
fr 11 sep: Ser du stjärnan i det blå…? tjolöholms slott.
on 7 okt: kl 20 Stjärntittarkväll med Christer andersson, onsala. tjolöholms slott.

umeå 
24 sep, 5 nov, 3 dec: Umevatoriet: föreläsningar i samarbete med Folkuniversitetet.
on 28 okt och lö 28 nov: Öppet hus på Umevatoriet. www.umevatoriet.se

uppsala 
lö 12 sep: kl 15 titan invigs i Sweden Solar System. på Celsiustorget invigs en 
permanent skulptur av saturnusmånen titan.
lö 12 sep: kl 10-01 astronomi på gustavianum. Under Kulturnatten bjuder museum 
gustavianum på en mängd astronomiska aktiviteter för barn och vuxna, inklusive 
planetarieföreställningar, föredrag, sol- och stjärnvisning, målning och pyssel.  
www.kulturnattenuppsala.se
lö 12 sep: kl 20-01 Stjärnvisning med teleskopen i observatorieparken. Vid mulet 
väder visar vi teleskopen och har Öppet hus i Wallenquistpaviljongen. 
to 17 sep: Konsert på Uppsala Konsert & Kongress.

VarBerg 
fr 11 sep: de hvita nätterna. naturum Varberg.
sö 13 sep: Vetenskapscafé. naturum Varberg.  
on 16 sep: Finns det fåglar på andra planeter? astronom michael Lindqvist, onsala 
rymdobservatorium. naturum Varberg.
on 14 okt: Stjärntittarkväll med gunnar Sporrong (gaK). naturum Varberg, 
ti 20 eller 21 okt: Fortbildning för lärare. naturum Varberg. 

öreBro 
on 11 nov: 18:30 Universums mörka krafter. Föreläsning av professor nils Bergvall, 
Uppsala universitet. hörsal L2, Långhuset, Örebro universitet.
Örebro astronomi – För program se www.orebroastronomi.se

Bidrag från Svenska astronomiska Sällskapet
Svenska astronomiska sällskapet har fördelat bidrag på totalt 92 500 kr till projekt 
som ska genomföras under astronomiåret. denna stora utdelning har möjliggjorts 
genom medel från Stiftelsen Svenska astronomiska sällskapets planetariefond. 
projekten som får stöd utgör ett urval som illustrerar allt som planeras i landet: 
från små lokala aktiviteter till rikstäckande arrangemang. mer information: dan 
Kiselman, dan@astro.su.se.
Hallands bildningsförbund: ”halland i universum”: regionala astronomiarrangemang 
för astronomiåret.
uppsala amatörastronomer: En webbkamera att användas vid teleskopvisningar.
örebro astronomi: Solteleskop att användas vid offentliga visningar i anslutning till 
den stora solmodellen i ”Solsystemet i Örebroformat”, centrala Örebro.
rymdgymnasiet, kiruna och teknikens hus, luleå: Bidrag till en informations-
turné i norbottens skolor där undervisningsmaterialet ”rymdboxen” ska introduceras.
Vetenskapens hus, stockholm: En uppsättning ”galileoscope” att användas i kurser 
för skolbarn.
fotografgruppen tWan/p-m Hedén: Utställning av fotografier från projektet ”the 
World at night”.
stiftelsen egna vingar: astronomiläger för ungdomar.
slottsskogsobservatoriets vänner: pedagogisk verksamhet vid Slottsskogsobserva-
toriet i göteborg. 
göteborgs astronomiska klubb: Upprustning av Lahallsobservatoriet
norra sveriges amatörastronomer: Stjärnträff i Kiruna, hösten 2009

Här blir det stjärnfest i september: Kirunas Bengt Hultqvist- 
observatorium. 
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