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Vi sprider 
kunskap om  
astronomi !

Är du fascinerad av rymden?
Svenska astronomiska säll skapet är  
till för alla med intresse för astronomi.

Läs mer om hur du kan bli medlem,  
träffa andra och lära dig mer om vårt 
universum!

Bli medlem ! 
Det allra bästa sättet att ta del av SAS-aktiviteter är 
genom att bli medlem. Det blir du lätt genom att gå  
in på vår hemsida ( www.astronomiska.se ), välja  
”Bli medlem” i menyraden och sedan följa instruk-
tionerna där. 

Som medlem…        

 h får du fyra nummer varje år av Populär Astronomi, 
Sveriges ledande tidning om astronomi och 
rymdfart. 

 h får du information om föredrag och astronomiska 
aktiviteter runt om i landet.

 h stödjer du vårt arbete med att göra det fantastiska 
med astronomi tillgängligt för alla.

Du som är mellan 6–25 år kan även bli medlem i vårt 
ungdomsförbund, Astronomisk Ungdom, genom deras 
hemsida www.astronomiskungdom.se.

Vad gör vi ?
Populär Astronomi.  Vår tidskrift är Sveriges största 
astronomipublikation  med  populärvetenskapliga 
nyheter från forskningsvärlden inom astronomi och 
rymdfart. Tidskriften ges ut fyra gånger per år. Den 
ingår för medlemmar men kan även köpas i handeln.

TILL HEMSIDAN

Föreläsningar och stipendier.  SAS och Astro-
nomisk Ungdom håller regelbundet föreläsningar, 
konferenser, sommarskolor m m. Vi har även ett  
antal lokalföreningar över hela landet med egna  
aktiviteter. SAS delar årligen ut ett särskilt ungdoms-
stipendium.

Astronomins dag och natt (ADON).  Varje år under 
hösten firar vi Astronomins dag och natt. ADON är 
en nationell temadag som koordineras av SAS. Över 
hela Sverige, på ett trettiotal olika platser, skapas 
då aktiviteter av olika slag, såsom föreläsningar och 

stjärn skådning för 
folk i alla åldrar. 
Varje år har ett nytt 
aktuellt rymdtema.

Astronomdagarna.  SAS är medarrangör för Astro- 
 nomdagarna som hålls vartannat år. Fokus ligger  
på att ge yngre astronomer chansen att presentera 
sitt forskningsarbete samt på att utveckla populari-
seringen av astronomin. Nordenmark-föreläsningen 
hålls då och är en särskild hedersutmärkelse där en 
skicklig popularisator riktar sig till allmänheten.



Vad är SAS ?
Svenska astronomiska sällskapet (SAS) är en före ning 
för alla som är fascinerade av rymden och universum. 
Bland medlemmarna finns de som bara har ett var dag-
ligt intresse men också professionella astronomer.  
Sällskapet firade sitt hundraårsjubileum 2019. 

Vad vill vi ?
Vi vill sprida kunskap om astronomi och rymden 
genom verksamheter riktade i första hand till allmän-
heten. Vi vill hjälpa till att informera om stjärnornas 
värld och inspirera nästa generations astronomer. 

Vi vill skapa en gemenskap för alla intresserade.  
Vi står bakom evenemang och konferenser som ger 
medlemmar och andra intresserade möjligheten att 
träffa andra likasinnade personer. Vårt ungdomsförbund 
Astronomisk Ungdom vänder sig speciellt till yngre 
personer och erbjuder en stor mängd aktiviteter. 

Vi vill lyfta fram Sveriges internationella deltagande 
inom astronomi.  Sverige har en betydande roll på den 
internationella scenen. Som medlemmar i till exempel 
ESA (European Space Agency) och ESO (European 
Southern Observatory) deltar Sverige i många av de 
största projekten inom rymdfart och astronomi idag. 

Sweden Solar System
Visste du att Sverige har världens största skalmodell 
av vårt solsystem? Från Kiruna till Malmö finns det 
över 30 modeller av olika himlakroppar från vårt 
solsystem runt om i landet. Alla är med korrekt 
skala i både storlek och avstånd till solen, vilken 
representeras av Globen i Stockholm. 

SAS har tagit på sig ansvaret att förvalta och 
utveckla Sweden Solar System. Vi arbetar med nya 
tillägg och med att bättre synliggöra det som finns. 

Kanske finns det en planet eller måne i din 
hemstad? Läs mer på hemsidan  för att se var alla 
ligger, www.swedensolarsystem.se.

Bildtext och credit

Varför astronomi ?
Människor har i alla tider varit fascinerade av stjärn-
himlen. Idag utvecklas astronomin snabbare än någon-
sin förr och viktiga frågor inom astronomi besvaras med 
hjälp av nya instrument. Kanske kan vi snart få svar på 
frågan om det finns utomjordiskt liv?
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Kosmiska klippor i Carinanebulosan  
Foto: Webb-teleskopet, NASA/ESA/CSA/STScI Bakgrundsbild: Carinanebulosan. Foto: VLT,  ESO/T. Preibisch

Norrsken över Östersund. Foto: Göran Strand 

Vagnshjulsgalaxen  
Foto: Webb-teleskopet, NASA/ESA/CSA/STScI
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