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Med anledning av Internationella Astronomiåret 2009 anordnas en rad aktiviteter och 
program på många orter i landet, och inför pressläggningen har följande kommit till 
redaktionens kännedom. På Astronomiårets hemsida kommer information om de olika 
evenemangen att löpande uppdateras. www.astronomi2009.se
För evenemang i utlandet, se www.astronomy2009.org.

janUari

4 StoCKhoLm 
Astronomiåret inleds i Storkyrkan kl. 13  med programmet ”Upptäck universum - en 
dag i stjärnornas tecken” med teater och film för barn och med föredrag för vuxna 
med anknytande orgelmusik. www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se

8 StoCKhoLm 
(Datum är preliminärt.) AlbaNova universitetscentrum inviger sitt nya teleskop i byggna-
dens kupol med en presskonferens. Här informeras om planerade visningar för skolor och 
allmänhet samt större publika evenemang under astronomiåret. www.astro.su.se 

10 gÖtEBorg 
Astronomiåret och vandringsutställningen ”Upptäck universum” invigs på Naturhis-
toriska museet i samarbete med Sällskapet och Slottskogsobservatoriet kl. 13 (se 
Sällskapets program)

14 StoCKhoLm 
Presskonferens på Observatoriemuseet med anledning av astronomiåret och museets 
anknytande utställning ”Är det någon där? Teorier om liv i rymden från 1600-talet till 
idag” som öppnar för allmänheten den 15 jan. Utställningen står till årets slut. 

15 StoCKhoLm 
I samband med den samlade europeiska invigningen av astronomiåret bjuder Globen 
Arena AB på kosmiskt fyrverkeri projicerat på Globen i Stockholm med start kl. 17.. I 
anslutning arrangerar Sällskapet en galakväll med föredrag och med observationer av 
Globen och kanske stjärnorna med Stockholms Amatörastronomer, STAR.

15 haLmStad 
Astronomiåret invigs med utställningen ”De hvita nätterna” på Stadsbiblioteket kl. 13. 
Länsmuseet bidrar med meteoriter och fotografiskt material relaterat till nedslaget i 
Tunguska 1908. Även Halmstads Bokhandel markerar astronomiåret med en invigning 
kl. 10 av utställningen ”Stjärnor uppåt väggarna” - om stjärnhimlen i den folkliga 
konsten med på föremål ur Länsmuseets samlingar.   
www.halmstad.se/bibliotek

17 haLmStad 
Vetenskapscafé på Stadsbiblioteket kl. 12 med föredrag om Frida Palmér, Sveriges 
första kvinnliga astronom.

17 UmEÅ 
Astronomiåret invigs med Öppet hus kl. 12–16 på Umevatoriet. Föreläsning, planeta-
rievisningar m.m. www.umevatoriet.se

21 UmEÅ 
”Rymdklubben” startar på Umevatoriet med stjärnträffar kl. 18–19.30. Ges varje 
onsdag till början av april.

25 gÖtEBorg 
”Den enögde sjörövaren”. Om astronavigering på längden och bredden på Slottssko-
gens observatorium kl. 14.

FEBRUARI

4-25 haLLand 
Utställningen ”Stjärnor uppåt väggarna” öppnar i Andersbergs bibliotek den 4 feb. och 
vandrar vidare till biblioteket i Getinge den 18 feb., då även utställningen ”De hvita nätterna” 
öppnar med stjärntittarkväll och bildvisning kl. 19. Den 25 feb. kl. 19 berättas om ”Hotet från 
rymden” – om kometer, asteroider och Getinges egen meteorit på en gravsten.

4 StoCKhoLm 
Senioruniversitetet i Stockholm inleder seminarieserien ”Upptäck universum – i Galileis 
fotspår”, onsdagar, kl. 14 till 18 mars. www. senioruniversitetet.se

7 LUnd 
I anknytning till astronomiåret ges körspelet ”Blinka lilla stjärna där” med Halmstads 
Kammarkör och bildspel och föredrag i Allhelgonakyrkan kl. 18.  
www.svenskakyrkan.se/lund 

19 SKÖVdE 
Astronomiåret och utställningen ”Upptäck universum” invigs på vetenskapscentret 
Balthazar i Skövde i samarbete med Sällskapet och Mariestads Astronomiska Klubb 
Se Sällskapets program och www.balthazar.skovde.se

20 SKÖVdE 
Öppet Hus med astronomiska förtecken på vetenskapscentret Balthazar i samarbete 
med Mariestads Astronomiska Klubb. www.balthazar.skovde.se

21 haLmStad 
Vetenskapscafé på Stadsbiblioteket kl. 12: ”Grottmannens almanacka”..

23 BorLÄngE 
Astronomiåret och utställningen ”På spaning i rymden: Från Galileo till månhopp” invigs 
på Framtidsmuseet. Utställningen beräknas stå i två år. www.framtidsmuseet.se

MARS

1 LahoLm 
Invigning av utställningarna ”De hvita nätterna” och ”Stjärnor uppåt väggarna” på 
Teckningsmuseet kl. 13 med presentationer. Den 19 mars kl. 13 berättas här om 
”Bondens år - om stjärnhimlen som bondepraktika”. www.teckningsmuseet.se

19 StoCKhoLm 
Föredrag om Galileo Galilei på AlbaNova (se Sällskapets program).

21 UmEÅ 
Solfesten. Öppet Hus på Umevatoriet. Visningar vid solteleskopet och föreläsningar. 

28 haLmStad 
Vetenskapscafé på Stadsbiblioteket kl. 12: ”Stjärnor och Pleijader – om synergieffek-
ten mellan kulturhistorikern och astronomen”. www.halmstad.se/bibliotek

29 KUngSBaCKa 
Föreläsning om astronavigering på Tjolöholms slott. Stråkkvartetten Ginestra deltar. 

APRIL 2 - 5 hELa LandEt 
De 100 timmarna av observationer proklameras som ett globalt evenemang under 
Internationella Astronomiåret. Det betyder ett antal evenemang med observationer och 
föredrag på en rad orter i landet. Mer information kommer i nästa nummer av PA.
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