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Bakgrund 
År 2007 fyllde Halmstad 700 år och som en del i firandet byggde Länsmuseet i Halmstad en 
jubileumsutställning där två av de röda trådarna beskrev sjukvårdens respektive elektricitetens 
historia. Av naturliga skäl kom museet att samarbeta med olika representanter för bl.a Hög-
skolan i Halmstad, HEM, Landstinget i Halland och Apoteket. Det ledde till annorlunda och 
uppskattade aktiviteter som vetenskapscaféer och experimentdagar där besökaren kunde få 
pröva på olika saker, fråga och diskutera, allt under rubriken ”Populärvetenskap i Halmstad 
2007 ” (sid 27)  
Det Internationella Astronomiåret, IYA 2009, proklamerades av UNESCO med anledning av 
att det gått 400 år sedan Galileo Galilei utvecklade kikaren, med allt vad det skulle komma att 
innebära. För Sveriges del tillsattes en nationell nod med bl.a. professionella astronomer och i 
samband med att deras vandringsutställning skulle tillverkas i Halland, erbjöds en ny och stor 
möjlighet att gå vidare med försöken år 2007 inom folkbildning och forskningsinformation. 
Samarbetspartners kom omgående att bli Länsmuseet och Högskolan i Halmstad, senare även 
Musik i Halland medan Hallands Bildningsförbund åtog sig att vara projektägare med initialt 
ekonomisk stöd från Region Halland jämte Svenska Astronomiska Sällskapet.                          
IYA 2009 uppmärksammades över hela världen och ”Halland i Universum” blev namnet på 
vår regionala satsning på en lång rad arrangemang såväl inom hela länet som utanför.  
(Arrangemangen kommunvis se sid.25 ) 

Inför IYA 2009 
2008 ägnades åt omfattande projektplanering, uppsökande verksamhet och marknadsföring 
samt produktionen av tre vandringsutställningar (sid. 8) Under senhösten kunde sedan en 
arrangemangsbeskrivning med intresseanmälan skickas ut till alla kommunerna med sina 
institutioner, organisationer, föreningar och andra intresserade. Det visade sig snart att 
efterfrågan blev betydligt större än budgeten tillät och i det läget kunde man tänka sig att rätta 
mun efter matsäcken. Så gjordes nu inte utan nästan alla ställde upp ideellt dels för att tillfället 
var unikt, dels för att det helt enkelt verkade roligt. Tack vare alla dessa enskilda medverkan-
de och intresserade arrangörer(sid. 24) kunde ”Halland i universum” genomföras med fin start 
hos Landshövdingen på residenset 2 jan 2009 där generalprogrammet presenterades (sid. 31).  
 
 

”Halland i universum” 
Det är många faktorer som avgör hur ett arrangemang skall avlöpa; marknadsföring, tidpunkt, 
läge, årstid/väder, ev. samverkan, mediaintresse, personliga engagemang etc. Rätt ämnesval 
eller rubrik kan ibland kompensera att de medverkande inte har kända namn som dragplåster.  
           Verksamheten är inte lika vanlig i Sverige som i andra länder. Vi har än så länge 
Internationella vetenskapsfestivalen (Göteborg), forskarfredagen (nationellt) och vetenskaps-
caféer (Göteborg och Halland). Europa har Café Scientifique med ursprung i Frankrike vars 
vänliga klimat inbjuder till att sitta ute och prata. Danmark har fina caféer i Köpenhamn 
liksom Århus men framför allt England har lång tradition. Där började man redan på 1700-
talet med coffee shops där vetenskapliga diskussioner ägde rum.  

            Sveriges befolkning är ur internationellt perspektiv sett inte så stor och storstäderna är 
få. Däremot är gissningsvis mänskan densamma oavsett kulturell tillhörighet dvs hon är 
nyfiken, oroar sig över visst, grubblar över annat, vill gärna lära i någon form och har inget 
emot att ha roligt. Det har sagts mer än en gång att vetenskapen är global och en angelägenhet 
för envar eftersom ingen undgår den i praktiken. Alla kan av individuella skäl inte förstå allt 
men det vore inte rätt att skala ner forskningsinformation i tron att den skall uppfattas av alla. 
Däremot pekar erfarenheterna på att man kan locka fram eller öppna gluggar till upptäckter 
och kunskap hos alla utifrån vars och ens förutsättningar. Det fordrar variation i medel och 
metod såsom att kombinera vädjanden till intellektet med sådant som engagerar ett eller flera 
av våra sinnen. 
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 Omfattning och metoder                                                                                                               
Astronomiåret i Halland uppgick till 78 evenemang varav ett i Lund, ett på Hven och 5 i 
Göteborg, på gator och torg, i bibliotek, på konditorier, på slott, i skolor, på konferenser, i 
föreläsningsföreningar och andra föreningar, museer och festivaler. Samtliga länets 
kommuner är representerade (sid. 25) och samtliga kommuner har också arrangörer som gärna 
ser en utveckling av regional vetenskaps/kunskapskommunikation (sid.7) 
         Varje evenemang har utgått från att vetenskap och kultur är två sidor av samma mynt. 
Blandningen av personligt engagemang, föremål och/eller experiment, en bild och/eller ljud 
har visat sig vara en säker väg att nå ut till de allra flesta. Det har också fungerat förträffligt 
när människor även beretts möjlighet till samtal och interaktion. Målgrupper har varit den 
breda allmänheten men även riktade som till ungdomar, familjer eller slutna sällskap.                                       
Varje tillfälle fick sin karaktär beroende på miljö och sammanhang, publikens gensvar var 
genomgående positivt och alla arrangemangen redovisas här. Dessa har bestått av seminarier, 
paneldebatt (sid.17), skol- och skollovsaktiviteter (sid 21), vetenskapscaféer(sid 13 ), 
vetenskapskonserter (sid 15), trottoarvetenskap/”street science” (sid 11) och musikaliska 
föreläsningar (sid 15). Allt i akt och mening att attrahera även en ovan publik utan att bli 
lättviktig i informationen eller tappa i förtroende. 

Besöksfrekvens 
Ursprungligen planerades 59 arrangemang som växte till 78. Av dessa ställdes bara tre in: 
Strålande dag i Varberg 13 juni samt fortbildning av lärare i Varberg 20 okt och Halmstad 27 
okt. Av alla arrangemangen var det bara ett enda som fick få åhörare och det berodde på en 
informationsmiss av arrangören. I övrigt har det över lag varit välbesökt. En del har haft 
väldigt mycket folk medan andra haft färre men antalet besökare säger egentligen inte hela 
sanningen. Djupet, utbytet, kvaliteten i kommunikationen blir många gånger intressantare 
med färre deltagare. Vetenskapscaféerna har varierat från 15-45 pers, vetenskapskonserterna 
mellan 80-400 pers, musikaliska föreläsningarna 60-230 pers, de större evenemangen ca 200-
290 pers. ”Strålande dag” är svåra att beräkna då folk kom och gick hela tiden, samma sak 
med antalet som tittat på utställningarna, deltagit i stjärntittarkvällarna o.likn. 
 

Ekonomi 
Ett projekt som inte styrs genom sin budget blir lätt äventyrligt och svårförutsägbart men kan, 
som i fallet med ”Halland i universum” bana väg för nya möjligheter och krafter. Projektet 
kunde expandera på ett tidigt stadium tack vare många människors personliga engagemang 
och den påtagliga synergieffekten av en del möten resulterade också i helt nya sätt att 
kommunicera med folk. 
     Nackdelen med att bygga en verksamhet på idealitet är att den blir svår att upprepa eller 
fördjupa om det inte finns en ekonomi som täcker basala kostnader. Till dessa hör reseersätt-
ningar, vissa transporter, förbrukningsmaterial och utrustning som inte går att låna av 
välvilliga institutioner. Nu har mycket kunnat ordnas genom uppfinningsrikedom hos 
arrangörerna men detta är inget att rekommendera på sikt.  
Under perioden jan 2008 t.o.m dec 2009 var Region Halland projektets största bidragsgivare 
med totalt 200.000 kr. Högskolan i Halmstad bidrag var 25.000  kr men de personliga 
insatserna av lärare och forskare från huvudsakligen IDE-sektionen , även HUM och SET 
skulle dock motsvara betydligt större belopp. Länsmuseet i Halmstad gjorde motsvarande 
ovärderliga insats genom att ställa kompetent personal till förfogande, liksom Musik i Halland 
genom stråkkvartetten Ginestra. Planetariefonden gav via Svenska astronomiska sällskapet 
10.000 kr, i övrigt har alla arrangörer burit sina egna omkostnader.  
Det är svårt att omräkna vad ”Halland i universum” skulle kostat i reda pengar.  
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De tre vandringsutställningarna 
 

Prof. Gösta Gahm vid Stockholms Observatorium tog kontakt för produktionen av den 
nationella vandringsutställningen ”Upptäck universum” 
som skulle ske i Halland och idén att parallellt bygga 
två mindre utställningar för ”Halland i universum” 
mognade snabbt. Dessa två enheter utgick ifrån föremål 
och bilder ur samlingarna hos Länsmuseet i Halmstad 
som därför blev en naturlig samarbetspartner. Utöver 
föremålen, lånades meteoriter från privatsamlaren, Bo 
Andersson i Göteborgs geologiska klubb, samt 
trädprover tagna på plats i Sibirien av Christer 
Andersson, Onsala Rymdobservatorium.”De hvita 
nätterna”, ”Stjärnor uppåt väggarna” och ”Upptäck 
universum” var helt hyresfria, byggda i ett material som 
gjorde montrar och paneler mycket tåliga och stadiga 
med ytterst låg vikt. Respektive utställning transporterades 
enkelt i en skåpbil eller på ett släp och denna frakt var det enda 
mottagaren behövde betala eller ordna. 
 
”Stjärnor uppåt väggarna” 
Den lilla vandringsutställningen visade bonader, bilder och 
föremål där motiven tagits från stjärnhimlen; Bayeuxtapen med 
Halleys komet, den enastående sydsvenska Bonaden och det 
nutida fyndet Nebraskivan. Intill sitter astronomibilder på hur 
himmelsobjekten egentligen ser ut. 
 
Den sydsvenska bonaden från 1700-taletoch den 3600-
åriga Nebraskivan har många likheter, t.ex. avbildningarna 
av Plejaderna. Stjärnhopens heliakiska uppgångar har haft 
största betydelse över hela världen   
 
”De hvita nätterna”. 
 
Titeln syftar på  ett meteoritnedslag långt in i Sibirien år 
1908 som orsakade sådana reflexer i atmosfären att man 
kunde läsa tidningen tre nätter i rad ända bort i London. 
Händelsen är rikt dokumenterad men det som är unikt i 
världen(?) är att det just i Halland finns samtida foton.                                                                                        
                        
 
 
                                                                                                Viktoriagatan i Halmstad 
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”Upptäck Universum” 
 
Denna utställningen producerades efter synopsis och texter av professor Gösta Gahm, 
Stockholms observatorium och medlem av den nationella noden i Sverige för IYA 2009. 

 

    
 
Utställningen berättar om Galilei, andra stora gestalter inom vetenskapen samt kort om 
astronomins utveckling. Den innehåller också små experiment och dioramor. 
Utställningen är interaktiv och består av tre enheter, var och en med paneler och montrar. 

 

             
         Caroline Herschel (1750-1848) första                          Vem gungar fortast…? 
                      kvinnliga astronomen.  



6 

 
 

Den tekniska utvecklingen från Galileo Galilei 1609, via kameran till dagens jätteteleskop, ESO Very Large 
Telescope-VLT i Chile 

 
”De hvita nätterna” och ”Stjärnor uppåt väggarna” har visats på 

Teckningsmuseet, Laholm, 
Hylte bibliotek, Bonadsmuseet i Unnaryd 

Länsmuseet i Halmstad, Stadsbiblioteket i Halmstad, Halmstad bokhandel, Andersbergs 
bibliotek, Getinge bibliotek. 

Falkenbergs bibliotek 
Naturum på Getterön 
Fyren i Kungsbacka 

 
”Upptäck universum” har visats på 

Länsmuseet i Halmstad 
Naturhistoriska museet, Göteborg. 

Vetenskapscentret Balathazar, Skövde 
AlbaNova universitetscentrum, Stockholm 

Observatoriemuseet, Stockholm 
Uppsala stadsbibliotek, Uppsala 

Naturum Dalarna, Siljansnäs 
Framtidsmuseet, Borlänge 

Vetenskapscentret Umevatoriet, Umeå 
Teknikens Hus, Luleå 

Kiruna stadshus 
Abisko Turiststation 
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Street Science eller Trottoarvetenskap 
11 arrangemang på 8 olika platser 

 
Det är svårt att hitta en bra term på svenska som täcker innebörden av det engelska uttrycket. 
Street science innebär att man tar med sig sitt pick och pack ut på stan, ställer upp det där och 

låter folk testa, titta, fråga. Tills vidare kallar vi det Trottoarvetenskap 
 

”Ser du stjärnan i det blå?” 
Observationskväll med introducerande föreläsning och sedan tid för samtal medan vi väntar 
på att det skall bli tillräckligt mörkt. Alla får stjärnkartor med de tydligaste stjärnbilderna, se 
vackra astrofotografier som visar det man bara kan se med de riktigt stora teleskopen. Vi 
berättar om hur forskningen kan gå till, vad ljuset säger oss. Varför är vissa stjärnor blåaktiga 
och andra röda? Kan man se andra galaxer? Vad är stjärnfall? Visste du att allt på jorden från 
början är skapat i stjärnor? En del teleskop finns med och om vädret tillåter kan man se fina 
detaljer på månen, Saturnus ringar eller rentav Jupiters månar. 
Andersbergs bibliotek 4 feb, Getinge bibliotek 18 feb, Vildmarksgymnasiet, Unnaryd 12 mars, 
Teckningsmuseet, Laholm 1 okt, Tjolöholms slott 7 okt, Naturum Varberg 11 okt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad är det vi ser på stjärnhimlen? 
Genomgång innan det är dags för 
teleskopen ute på parkeringen 
Andersbergs bibliotek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spännande i Getinge…… 
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”Strålande dag” 
 

Experiment och demonstrationer för hela familjen om strålning av alla de slag. Man kan testa 
sin mobiltelefon, titta på saker i annat ljus t.ex. UV, kolla på vad mikrovågsugnen skickar ut, 
lyssna och se på kosmisk strålning som alltid flyger tvärs igenom oss, strålning inom medicin, 
regnbågar etc etc. Hur ser världen ut med UV-ögon? IR-blick? Vad är det djuren ser som inte  
vi gör? Är all strålning farlig och i så fall varför då? Visste du att det finns naturlig radio-
aktivitet även inne i våra kroppar? Vi ger dig underlaget och du bestämmer själv vad som är 
rimligt och vad du vill tro.  
 
Dessa aktiviteter gav mycket starka ekon bl.a. på en del insändarsidor både i papperstidning-
arna och på webben 
 
Laholm 1 mars, Tjolöholm 10 maj, Halmstad 30 maj, Hylte 6 juni samt Falkenberg 27 juni. 
 

 
                            UV-strålande Tjolöholm                                           Mobilstrålning i Falkenberg 
 

 
Elektrisk hälsa anno 1932 i Laholm 
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Vetenskapscaféerna 
Totalt 16 olika ämnen vid 26 olika tillfällen 

 

Caféerna äger rum i ett tillfälligt eller riktigt café och inleds alltid av ett kortare anförande av 
en sakkunnig och övergår sedan till diskussion med publiken, ofta via en moderator. 

”Grottmannens almanacka och kompass” Med runstickan och bilder 
som länk bakåt berättas om arkeoastronomi. Museipedagog Johan 
Dahnberg Länsmuseet i Halmstad 
 
"Mörk materia,oändliga galaxer och ofattbar skönhet" Om vad vi kan 
veta om Universum, miljarder galaxer och en skönhet utan gränser. 
Dr Cathy Horellou Berkley University/Onsala rymdobservatorium 
 
"En astronomisk rövarhistoria"  Om en ovanligt dum tjuv. Arne Sikö, 
Högskolan i Halmstad  
   
 "Hotet från rymden" eller ”Klappa en utomjording” Om kometer, 
meteoriter och sånt som står i tur... Arne Sikö Högskolan Halmstad  
och Charlotte Helin/”Halland i Universum”                                                      Cathy Horellou                                     
                                                                                                                           
"Finns det fåglar på andra planeter?" Om molekyler ute i rymden,  
liv i andra solsystem och annan astrobiologi. Astronom Michael 
 Lindqvist, Onsala Rymdobservatorium.                                                         
 
”Östan om sol, västan om måne sade den lynnige " Om astronomi 
 i vårt dagliga språk. Torbjörn Jansson, Högskolan Halmstad 
 
"Stjärnor uppåt väggarna" om bonaden i utställningen, Nebra- 
skivan och Bayeuxtapeten Anna Holmström, Länsmuseet  
Halmstad, Charlotte Helin/”Halland i Universum”, Arne Sikö,  
Högskolan Halmstad  
                                                                                     
”Bonden, skeppet och Sjustjärnan” Den märkliga kopplingen              Luktar en meteorit….? 
mellan en gammal halländsk bonad och ett sällsynt, 4000-årigt   
fynd med klart astronomiskt motiv. Civiling. lärare och författare Arne 
Sikö, Anna Holmström intendent på Länsmuseet i Halmstad, Charlotte 
S Helin 
 
" Kraftfulla kvinnor" Om kvinnliga astronomer bl.a. Henrietta Leavitt, 
Caroline Herschel, Frida Palmér. Charlotte S Helin 
 
” Lärarinnan på Läroverket” och ”Halmstads störste kändis” Frida 
Palmér var Sveriges första kvinnliga astronom dvs som doktorerade i 
ämnet. Vem är Halmstads mest berömde man och varför? Charlotte S. 
Helin                               
 
" Vad var Betlehems stjärna?" Ja, vad var det egentligen? Civiling.                      
 lärare och författare Arne Sikö                                                                      Frida Palmér 
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”Historien om Caroline Herschel” Den märkliga sångerskan som blev  
världens första professionella astronom. Charlotte S Helin 
 
”Scouten och Sirius” Om att hitta i tillvaron och orientera sig med hjälp från ovan... Civiling. 
Hans.Erik Eldemark, lärare vid Högskolan i Halmstad demonstrerar 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
Sfärernas musik” En av astronomins  
portalgestalter, Kepler, skrev noter och  
gav varje planet en musikalisk identitet.  
Utifrån Keplers notation spelar SAL:s  
trio: Ann-Louise Liljedahl, Leif Isebring  
och Stefan Isebring. Introduktion: CSH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Bondens år" Om stjärnhimlen som   
bondepraktika. Arne Sikö, Högskolan  
Halmstad, C. S Helin 

 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
"På olika våglängder" Om hur djur 
ser med andra ögon. Biologen och 
docenten Göran Sahlén, Högskolan i 
Halmstad   
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Musikaliska föreläsningar och Vetenskapskonserter 
Totalt 4 produktioner och 11 föreställningar 

I andra länder har man Science Performance vilket brukar innebära att en forskare eller lärare 
demonstrerar något eller att man ger vetenskapsteater. De framföranden som ägt rum under 
”Halland i universum” är en hybrid av tvärvetenskap och musik, alltid med professionella 
bland deltagarna som garanter för fakta respektive musikalisk kvalitet. Gränsöverskridande 
föreställningar där kommentarer, bild, föremål och musik är bärande av en berättelse eller 
händelse vilket innebär att olika yrken eller grupper samarbetar. Dessa former av 
kommunikation hör till dem som blivit allra mest uppskattade och intresseväckande. 
 

Musikaliska föreläsningar  
 

                                                ”Östan om sol, västan om måne"  
Föreläsning om stjärnhimlens prägling i vårt dagliga språk. Torbjörn Jansson, prisbelönt 
pedagog på Högskolan i Halmstad och stråkkvartetten Ginestra , Musik i Halland . 

 
 
 
 
 
 
 

11 mars, Immanuelkyrkan Halmstad (arr: Hstds 
föreläsningsförening) samt 31 mars Tvååkers 
bibliotek (arr: Tvååkers föreläsningsförening) 
 
 

   
 

"Den enögde sjörövaren"  
eller Hur man hittade rätt på havet.  

 
Musikalisk föreläsning om astronavigation även ur engelskt perspektiv. Civiling. Arne Sikö, 

författare och lärare vid Högskolan i Halmstad tillsammans med stråkkvartetten Ginestra, 
Musik i Halland 

29 mars Tjolöholms slott samt 15 april, Hylte bibliotek (arr: Hylte kommun) 
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Vetenskapskonserter 
 

 
 
 
 
 
 
(Om ”Blinka lilla stjärna….” se under  
                Gästspel på sid 19) 
 
 
 
     ”Stjärnor på slottet”  
                med 
        ” Himla musik”  
 
Gladlynt vetenskapshistoria med 
stråkkvartetten Ginestra, (Peter 
Skogh violin I, Michael Nielsen, 
violin II, Jan Svensson, viola, 
Charlotte Hedin, cello), 
språkvetaren och humanisten 
Torbjörn Jansson, fysikern och 
experimentatorn Arne Sikö och 
jollrande berättaren Charlotte S Helin  
26 aug Musikgemaket, Halmstads slott . (Arr: Musik i Halland och Fyrverkerifestivalen) 
 
 
 
 

Andra föreläsningar 
 

Vanliga föreläsningar efterfrågades på sina håll, en del blev eftersläntrare och infaller förts 
under innevarande år 2010. 
 
23 april Hallands bildningsförbund, årsmöte i Varberg 
7 november, Hallands geologiska förening ”Hotet från rymden” 
12 augusti Halmstads astronomiska sällskap 
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Särskilda satsningar 
 

De två största utmaningarna var utan tvekan 
”Universum on-line” 3/4 och “Din plats i galaxen” 10/9 . Bägge arrangerades i Halmstad, 

Immanuelkyrkan men med många tillresta från andra kommuner. 
 

”Universum on-line” 
2-5 april 2009 var astronomer över hela jorden engagerade i direktsändningar från några av de  

världsledande teleskopen. Det skedde via Internet, varade ett helt dygn och var ett av de tio 
”corner stone projects” ( se generalprogrammet.) som Internationella Union of Astronomy 

och UNESCO initierat. På en mycket bred projiceringsskärm samt två förklarande 
konferencierer kunde den stora publiken se bilder och lyssna på forskare live. Överföringarnas 

innehåll var inte alltid de förväntade så kvällens stora succé blev en improviserad sändning 
via Skype från det svenska Solobservatoriet, La Palma. Teknikansvarige Daniel Tornell, 

Getinge fick allt att över huvud taget fungera. 
 

 
Bilden på datorn visar astronomen Mats Löfdahl på La Palma 

 
 
 
 

”Din plats i galaxen- en kväll om världsbilder” 
 
Efter force majeur och blott några timmars varsel kunde astronomen Cathy Horellou från 
Onsala och ärkebiskop emeritus KG Hammar ansluta till kvällen panel med chefläkare Göran 
Magyar och idehistorikern Jonas Hansson, som samlat en närmast fulltalig publik. För många 
blev detta astronomiårets höjdpunkt plus en kraftfull indikation på vad folk tycker är viktigt. 
Den största överraskningen var sammanställningen av åhörare; närmare hälften var 
gymnasister (Kattegatt- resp. Sturegymnasiet, Halmstad samt en buss gymnasister från 
Ljungby) Den andra halvan bestod till övervägande del av människor som såg ut att vara 45-
60 år. Väldigt många passade på att ställa frågor till panelen genom de två funktionärerna som 
fanns beredda att låna ut block och penna. 
 
 Jämte moderatorn Kathinka Linde växte två frågehögar upp, en från ungdomarna och en från 
de vuxna. Den ena gruppen har knappt påbörjat sina liv medan den andra har fått erfarenheter 
och nått mognad som gör att man har helt olika perspektiv och ställer totalt olika frågor. På 
stället bestämde därför att Kunskapscaféer direkt på skolorna bör stå på kommande agenda.    
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                                  Total uppmärksamhet hos                                               Göran Magyar, Jonas Hansson och 
                                    Ljungbygymnasisterna.                                                 Cathy Horellou medan KG Hammar             
                                                                                                                                          ilade till tåget. 
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Gästspel 
”Halland i universum” fick utlöpare åt olika håll med större och mindre gästspel i andra 

sammanhang och kommuner: Naturhistoriska museet i Göteborg, Slottskogens 
observatorium, Universeum, Stadsbiblioteket i Göteborg, Tycho Brahemuseet på Hven, 

Allhelgonakyrkan i Lund. Här följer tre ”interregionala” exempel . 
 

I. 
”Blinka lilla stjärna….” 

En gestalt från varje århundrade sedan medeltiden diskuterar med Astronomen om vad man 
kunde se på stjärnhimlen och hur det kunde tolkas. Musik, astrobilder, demonstrationer och 
berättelser utgör denna föreställning om astronomisk historia ur tvärvetenskapliga perspektiv. 
Medverkande var Halmstads Kammarkör under ledning av Hans Johansson och bl.a. Arne 
Sikö. Föreställningen framfördes första gången i Halmstad år 2007 och visades under 2009 
på Varbergs fästning, i Allhelgonakyrkan i Lund (samarr: Tycho Brahesällskapet) 7/2 vilket 
ledde till inbjudan till astronomidagarna på Hven 29/8. Kören ingår också i den ensemble 
som skall ge Science concerts bl.a. på universitetet i Cambridge, UK  

 
        

Stjärnhimlen över Halmstad,  
Varberg, Lund och Hven   

 
 

          Astronomihistoria under Tycho Brahedagarna 

     
                    

II. 
Strålande bibliotek 

 

Under en intensiv eftermiddag på Stadsbiblioteket i Göteborg kunde höstlovslediga barn testa 
det mesta ur vårt strålande skafferi men även lära sig hitta på stjärnhimlen. (26/10) 
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Bibliotekets avdelning för barn och unga var arrangör och ovärderliga insatser kom från 
Göteborgs Naturhistoriska museum med ”Mineralogi och UV-strålning” (Åsa Holmberg) 
samt ”Gnistsändaren och Grimeton” (Ulf 
Larsson). 
Det brukar bli särskilt lyckosamt när hela familjer 
kommer med vuxna och barn i olika åldrar. De 
äldre hjälper de yngre – eller tvärtom- och alla 
deltar med liv och lust. En ny och rolig erfarenhet  
var den stora blandningen av kulturer.  
Göteborg är ju en så mycket större stad och är 
följaktligen mer kosmopolitisk. Alla blev mycket 
nöjda med dagen och vi ser fram emot fortsatt 
samarbete. 

 
 
 

                            
                                  Vackra stenar i UV-ljus kräver mörker 
 
 

III. 
Sveriges första 

 
Sveriges först kvinnliga astronom hette Frida Palmér. Titeln astronom är inte skyddad men 
konsensus är att man skall ha disputerat i ämnet för att få kalla sig astronom och detta gjorde 
Frida i Lund 1939. Hon kom till Halmstad 1946 som lektor i matematik och fysik på Högre 
allmänna läroverket i Halmstad. Dessutom var hon med och bildade Zontas Halmstads-
avdelning, ett nätverk för yrkesverksamma kvinnor som hade jubileum 2009. 

 

 

 
90-års jubileum den 8 november, 2009 

 

”Rymdålderns genusperspektiv” 
 

Charlotte Sikö Helin, projektledare, ”Halland i Universum 2009” 
Margareta Bohlin, fil.lic. genusvetenskap, Högskolan Väst 
Angelica Persson, VD, Märta Måås-Fjetterström AB, 90 år 

Annica Dahlström, prof. histologi/neurobiologi, Gbg Universitet 
 

Klara Salen, Halmstad Bibliotek 
Söndagen den 8 november kl 1230-1600 

Arrangörer: Bjäre & Halmstad Zontaklubbar,i samarbete med 
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Skollovsaktiviteter 
Skollovsaktiviteterna har karaktären öppet hus och åldrarna varierar mycket. Är det 
resurskrävande verksamhet, är det förhandsanmälan som gäller. ”Halland i universum” var 
engagerade på   
Stadsbiblioteket i Göteborg (se under rubriken Gästspel) där bl.a. Högskolan i Halmstad, 
Hallands Bildningsförbund och Svenska astronomiska 
sällskapet stod som medarrangörer för astronomi- 
veckan 
29-29 okt på Länsmuseet i Halmstad Astronomidagar: 
Skattletning med kompass, kikarverkstad, stjärn-
skådarhörna och tillverkning av stjärnkartor.    

Raketproduktion 
samt avfyrande per 
lina och PET-
raketuppskjutning 
utomhus hörde till 
höjdpunkterna. 
  
 
  
 
 
 
 

Skoldagar  
 

Erbjudandet om skoldagar gick till alla kommuner liksom fortbildningsdag för lärare men 
detta vann inget gehör. Istället engagerade sig enskilda lärare och på så sätt kunde skoldagar 
ändå arrangeras.  
2 mars, Osbecksgymnasiet i samarbete med Teckningsmuseet i Laholm och medverkande där 
var bland andra docenten i astronomi vid Lunds Universitet, Peter Linde samt dåvarande 
doktoranden Carina Persson från Onsala rymdobservatorium. (Peter Linde är även ordförande 
i det stora Tycho Brahesällskapet som arbetat fram fjärrstyrning av teleskop för skolorna dvs 
man kan observera via dator från klassrummen) 

     
 
24 mars, Vildmarksgymnasiet i Unnaryd. Astronomidag med stjärntittarkväll. Vi använde 
enkla, bärbara teleskop och även fältkikare som är ungefär vad Galilei hade att tillgå år 1609. 
22 okt Kattegattgymnasiet i Halmstad 
11 nov Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro 
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Media 
 
Det har sina risker att driva ett stort projekt med ideella krafter. Informationen sprids via 
befintliga, inte alltid tillräckliga nätverk så intresset från media kan i vissa fall vara helt 
avgörande för resultatet. Inom tre av de fem halländska kommunerna har mediabevakningen 
under året varit god, på sina håll mycket god, genom större och mindre reportage, många 
bilder, notiser eller radioinslag.  
 
Följande tidningar har uppmärksammat året: Hallandsposten, Laholms Tidning, 
Kungsbackaposten, Kungsbacka tidning och Norra Halland. Härtill kommer Radio Halland. 
Detta innebär att arrangemang i Laholms, Halmstads och Kungsbacka kommun 
uppmärksammats i media.  
Inom Varbergs och Falkenbergs kommuner skrevs inga notiser eller reportage.    
          Utom länet bevakades arrangemangen av Forskning och Framsteg, Astronomisk 
tidskrift och Göteborgsposten. Härutöver tillkommer lokalpressen runt om i landet där den 
nationella vandringsutställningen varit (se under Utställningarna) 
           Mest engagerad har Hallandsposten varit med 15 större artiklar på papper varav några 
på stort uppslag vilket har varit välgörande för projektet. Detta gäller såväl pappersupplagan 
som på nätet. Det var också i HP som insändardebatten rasade om strålning efter att den första 
”Strålande dag” hade hållits i Laholm. (se under Trottoarvetenskap) 
Laholms Tidning kommer därnäst med 6 reportage på papper + nätupplagor.( Det var f.ö. 
LT:s strålningsartikel som satte fart på insändarna i HP) 
Kungsbacka Tidning, Kungsbackaposten och Norra Halland hade vardera 2 artiklar . 
           Utöver detta skrevs 16 helsidor som artikelserie i ”H som i Halland”, lördagsbilagan 
som medföljer Hallandsposten och Hallands Nyheter. Året gav också eko i Radio Halland 
som närvarat vid bla. 3 större och särskilt 
viktiga tillfällen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressklippen samt strålningsdebatten finns 
samlad i dokumentationsarkivet 
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Rullmopsarna 
 

Med ekonomiskt stöd från Högskolan i Halmstad och bildbehandlingskunskap på Länsmuseet 
i Halmstad  kunde projektet skaffa åtta stycken roll-ups, 80x200 cm, eller rullmopsar som de 
genast kom att kallas. Vackra, informativa och ytterst enkla att hantera så har en eller flera 
rullmopsar funnits med vid varje arrangemang. Flitigast använd är den initiala (se omslaget) 
som berättar om Internationella astronomiåret. Längst ner på varje mops har Högskolan, 
Länsmuseet, Hallands Bildningsförbund och Region Halland sina logotyper. Mopsarna har 
också varit med på gästspelen samt varit på egen tur ända upp till Abisko Turiststation över 
jul och nyår, där man haft astronomidagar under helgerna. 

 
                               

I 

Göteborg respektive Getinge         
                                          Bakom landshövding Lövdén             Bakom en föreläsare 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
                                                                                                              I Laholm 
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Arrangörer, sponsorer och medverkande inom Hallands län 
 
Region Halland 
Hallands bildningsförbund 
Länsmuseet i Halmstad 
Högskolan i Halmstad  
Musik i Halland  
Svenska kyrkan 
Svenska astronomiska sällskapet 
(Längmanska Kulturfonden) 
IYA 2009,  
Teckningsmuseet, Laholm 
Osbecksgymnasiet (NV), Laholm 
Andersbergs bibliotek, Halmstad 
Halmstads astronomiska sällskap 
Stadsbiblioteket i Halmstad 
Halmstad Bokhandel 
Getinge bibliotek 
Landshövdingen 
Kattegattgymnasiet, Halmstad 
Halmstads föreläsningsförening 
Hallands geologiska klubb 
Fyrverkerifestivalen i Halmstad 
Folkuniversitetet 
Falkenbergs bibliotek 
Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro 
Falkenbergs kulturnämnd 
Falkenbergs föreläsningsförening 
Hylte bibliotek 
Vildmarksgymnasiet, Unnaryd 
Hylte kommun 
Bonadsmuseet, Unnaryd 
Naturum, Varberg 
Tvååkers föreläsningsförening 
Tjolöholms slott 
Kungsbacka bibliotek 
Studieförbundet Vuxenskolan, Kba 
Totalt 34 stycken 
 
Göran Magyar- Länssjukhuset, KG Hammar- Lund, Cathy Horellou- Onsala Rymd-
observatorium, Kathinka Linde, Stråkkvartetten Ginestra- MiH, Torbjörn Jansson- HH, Arne 
Sikö- HH, Lars Landin- HH, Jonas Hansson- HH, Hans-Erik Eldemark- HH, Emil Nilsson- 
HH, Göran Sahlén- HH, Daniel Tornell, Micael Lindqvist-Chalmers, Christer Andersson-
Onsala, Gunnar Sporrong- GAK, Mona Landin, SAL (Stefan Isebring, Ann-Loiuse Liljedahl, 
Leif Isebring), Johan Dahnberg –Länsmus, Anna Holström- Länsmus.,  Halmstads 
Kammarkör/Hans Johansson, Jan Jonson-HAS, Jan Andersson-HAS, Charlotte Sikö Helin   
28 enskilda medverkande  + kören (23 pers) 
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Arrangörer och arrangemang kommunvis: 
 
Kungsbacka: 
Studieförbundet Vuxenskolan: tre vetenskapscaféer på kulturhuset Fyren, mitt i 
bibliotekslokalen på entréplan: ”Hotet från rymden” 5/8, ”Mörk materia” 21/8 och ”Vad var 
Betlehems stjärna?” 4/12 
De två mindre vandringsutställningarna ”De hvita nätterna” och ”Stjärnor uppåt väggarna” 
visades vid olika tidpunkter på Fyren. 
 
Tjolöholms slott: en vetenskapskonsert: ”Den enögde sjörövaren” 29/3 och en föreläsning 
”Stjärnor på slottet” 10/5. Två street science: ”En strålande dag på Tjolöholm” 10/5 och ”Ser 
du stjärnan i det blå?” 7/10. 
 
Varberg: 
Naturum på Getterön: tre vetenskapscaféer: "På andra våglängder" 3/5, ”Klappa en 
utomjording” 13/9, "Finns det fåglar på andra planeter?" 16/9. En street science ”Ser du 
stjärnan i det blå” 11/10.  
De två mindre vandringsutställningarna ”De hvita nätterna” och ”Stjärnor uppåt väggarna” 
visades vid olika tidpunkter i Naturum. 
 
Tvååkers föreläsningsför: en vetenskapskonsert ”Östan om sol, västan om måne”. 31/3 
 
Falkenberg: 
Falkenbergs bibliotek: sju vetenskapscaféer i huvudbiblioteket: "En astronomisk 
rövarhistoria"  6/9, Östan om sol, västan om måne sade den lynnige " 21/9, "Stjärnor uppåt 
väggarna" 5/10, "På olika våglängder" 19/10, "Kraftfulla kvinnor" 2/11, "Grottmannens 
almanacka” 16/11 samt " Vad var Betlehems stjärna?" 30/11. 
De två mindre vandringsutställningarna ”De hvita nätterna” och ”Stjärnor uppåt väggarna” 
visades vid olika tidpunkter i Falkenbergs bibliotek. 
 
Falkenbergs kulturnämnd: "Strålande dag på Rörbäckstorget". 27/6 
Falkenbergs föreläsningsförening: ”Den enögde sjörövaren” 8/10 
Katrinebergs folkhögskola: astronomidag för studenter och lärare.11/11 
 
Hylte: 
Vildmarksgymnasiet i Hyltebruk: astronomidag 12/3 
Bonadsmuseet i Unnaryd: ett vetenskapscafé: ”Bonden, skeppet och Sjustjärnan” 7/4. 
Hylte bibliotek: vetenskapskonsert: "Den enögde sjörövaren" 15/4 
Hylte kommun :"Strålning på Hyltefestivalen" 6/6 
De två mindre vandringsutställningarna ”De hvita nätterna” och ”Stjärnor uppåt väggarna” 
visades vid olika tidpunkter i Hylte bibliotek respektive Bonadsmuseet. 
 
Laholm: 
Teckningsmuseet: ett vetenskapscafé: ”Bondens år” 19/3. Två trottoarvetenskap: ”Strålande 
dag i Hans-Uno Bengtssons anda” 1/3  och  tillsammans med Osbecksgymnasiet, ”Ser du 
stjärnan i det blå?” 3/12 
De två mindre vandringsutställningarna ”De hvita nätterna” och ”Stjärnor uppåt väggarna” 
visades vid olika tidpunkter på Teckningsmuseet. 
Osbecksgymnasiet: en heldag i astronomi för NO och NV-elever 2/3.  
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Halmstad: 
Presskonferens på Halmstads slott 2 jan. 
Andersbergs bibliotek: ”Ser du stjärnan i det blå?” 4/2.  
Där visades också de två mindre vandringsutställningarna ”De hvita nätterna” och ”Stjärnor 
uppåt väggarna” vid olika tidpunkter. 
Halmstads Bokhandel visade utställningen ”Stjärnor uppåt väggarna” 
Getinge bibliotek :två vetenskapscaféer, ”Astronomicafé” 18/2 och ”Hotet från rymden” 25/2. 
Där visades också de två mindre vandringsutställningarna ”De hvita nätterna” och ”Stjärnor 
uppåt väggarna” vid olika tidpunkter. 
Halmstads föreläsningsförening: en vetenskapskonsert: ”Östan om sol, västan om måne” 11/3 
Stadsbiblioteket, åtta vetenskapscaféer: ”Det mystiska ljuset över Halmstad”, 17/1, 
”Grottmannens almanacka” 21/2, ”Scouten och Sirius” 28/3, ”Sfärernas musik” 25/4, ”Den 
lynnige från Lilla torg” 26/9, ”Bonden, skeppet och Sjustjärnan” 24/10, ” Lärarinnan på 
Läroverket” 14/11, ”Betlehems stjärna” 12/12 samt ”Strålande dag i Halmstad” 29/5  
Svenska Kyrkan m.fl :paneldebatt med publikfrågor .” Din plats i galaxen” eller 
Världsbildande astronomi”,  Immanuelkyrkan 10/9 
IYA 2009och Hallands Bildningsförbund : Universum on-line, Immanuelkyrkan 3/4   
Musik i Halland: en vetenskapskonsert “Stjärnor på slottet” 26/8 
Länsmuseet i Halmstad: Höstlovsaktiviteter 27-29/10 
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Ekonomi 
 

 2008 2009 
Kostnader Budget Utfall Budget Utfall
Löner (not 1) 162 000  448 000
Administration 5 000 5 000 10 000 10 000
Aktiviteter (not 2) 200 000 30 903
Planeringsmöten 2 876  
Utställningar (not 3) 100 000 60 800 50 000 
Köpta tjänster 
(Execubic AB) 

45 000 140 000 

Summa kostnader 150 000 230 676 400 000 488 903
  
 2008 2009 
Intäkter Budget Utfall Budget Utfall
Halmstad kommun  20 000
Region Hallands 
medfinansiering 

50 000 50 000 150 000 150 000

Planetariefonden  15 000
Länsmuseet 
Halmstad (not 3) 

100 000 50 000 

Högskolan 
Halmstad (not 4) 

80 000 25 000

Världsarvet 
Grimeton (not 5) 

50 000 

Execubic AB 180 676 70 000 278 903
Summa intäkter 150 000 230 676 400 000 488 903
 
Noter 
1. Lönekostnaden 2008 belastade Execubic AB som fick 45 000 i ersättning. För 2009 

redovisas lönekostnader för arbete, huvudsakligen med aktiviteter, som belastat Execubic 
AB. 

2. Det är väldigt många som bidragit med resurser till aktiviteterna. Förutom de som nämns 
på andra håll (Länsmuseet Halmstad och Högskolan i Halmstad) vill vi särskilt framhålla 
Musik i Halland som stått för personalkostnader i betydande omfattning. 

3. Länsmuseet Halmstad har stått för personalresurser och materialkostnader för bl a 
utställningarna. 

4. Högskolan i Halmstad har stått för personalkostnader för medverkande i aktiviteter. 
5. Världsarvet Grimeton fanns med i planeringen men p g a ändrade förhållanden hos dem 

så blev deras medverkan i projektet synnerligen blygsam. 
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