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INFO 

Utställningens titel:  Rymdresan 

Placering/Plats: Universeum, Göteborg 

Produktionstid/Visningstid 
Konceptutveckling 1804-1904, Produktionsperiod 1904-1908 (premiär 13 sept 2019) 
Visningstid: permanent (tillsvidare) 

Budget:    6 Msek 

Kontaktperson 
Christa Törn-Lindhe, christa.torn.lindhe@universeum.se, 0705 927117 
Håkan Sigurdsson, hakan.sigurdsson@universeum.se, 0706 182960 

Beställare, Producerande verksamhet, Utställningsteam 
Universeum: 
Beställare: Carina Halvord, VD 
Projektledare/producent: Christa Törn-Lindhe, Universeum 
Pedagoger: Jonas Boström, Catharina Djurelind, Christian Sandberg, Lisa Berggren 
Förstudie/story/vetenskaplig ledning: Håkan Sigurdsson 
 
Samarbeten: 
Chalmers tekniska högskola 
Göteborgs universitet 
Hasselbladstiftelsen 
GKN Aerospace 
RUAG 
Solstickan 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
The Techno Creatives 
 
Leverantörer: 
Producerat av Universeum  
I samarbete med Case studio, Space Production, Watteriet 
Textredaktör: Pax kommunikation 
Grafisk form: Studio Moss  



MOTIVERING 

Text  

Berättelse/Dramaturgi 
 
Ett litet steg togs för 50 år sedan. Idag tävlar både länder och privata aktörer, om att bli först 
med en bemannad månbas. Månen kan komma att utgöra en utmärkt bas för fortsatt 
utforskning av solsystemet och för vidare resor till Mars för att bygga kolonier där. 
Rymdteknologin är idag, djup förankrad vår vardag utan att vi tänker på det. Mängder av 
satelliter kretsar kring vår jord för att upprätthålla våra växande behov av kommunikation, 
övervakning och forskning. Att övervaka vår egen, dynamiska planet, jorden, är av största 
betydelse när vi nu börjar inse dess begränsningar och att den är det enda alternativet för oss 
att alla att leva på. Rymdresan ska vara en vacker, fascinerande och interaktiv upplevelse om 
människans rymdteknologiska framsteg i såväl utforskandet av rymden omkring oss som i 
nyttiggörandet för det moderna samhället och i arbetet med de Globala målen.  

Gestaltning 
Utställningen har fem huvudavdelningar: Månen, Mars, Jorden, Solsystemet med 
planetarium samt Raketer och rymdfart. Vi berättar också utforskandet av andra planeter, 
nyttigörandet av rymden samt om svensk rymdindustri som ligger på högsta teknologiska 
nivå. 

Raketer och rymdfart 
En lång, mörkare, suggestiv, korridor representerar långa rymdresor i den oändliga rymden. 
Här berättar vi om raketer, rymdfart och människans upplevelser i rymden. Två tvärgående 
mindre gångar, väl upplysta, berättar uppskjutningar och landningar, livet på en rymdstation 
och framtida habitat på månen och Mars. 

Månen 
Här kan få kunskap om månen då du klättrar omkring i månlandaren Eagle, landar med en 
månlandare, cyklar till månen och ser dig själv hoppa omkring i månlandskap 

Mars 
Vi står på Mars. Här kan du på några minuter kan du uppleva ett dygn på Mars där 
solnedgången är blå. Med bl.a. rovermontern kan du lära dig att hitta på Mars och finna var 
det finns is, gejsrar och spännande formationer som visar att det en gång funnits hav, sjöar 
och floder här. 



Jorden 
Vår egen planet, jorden, är vackrast med mycket speciella geologiska förhållanden som 
skapar klimat och väder för vilket vårt liv är anpassat. Här berättar vi om vår jord samt om 
satelliterna som låter oss kommunicera, navigera och studera. Övervakandet av jorden från 
satelliter är en mycket viktig del för arbetet för en hållbar värld. 

Solsystemet med Planetarium/film 
Vårt solsystem är vår plats i Vintergatan. Solen och våra planeter och hur vi utforskar dem. 
Följ med en guidning vårt oändliga universum eller koppla av en stund med en fantastisk film 
om utforskandet av vårt grannskap runt vår egen stjärna, solen. 

Publikvänlighet 
Från premiären, 13 september 2019, till nyårsafton 2019 hade Rymdresan ca 150 000 
gästbesök med fördelning 50/50 barn och vuxna. Under samma period gjordes skolprogram 
för närmare 2000 elever. Gästundersökningar av huvudsakligen barnfamiljer - Rymdresans 
målgrupp - visade på stor gästnöjdhet där bl.a. 86% av besökarna uppger att de lärt sig 
något nytt om rymden.  

Metod 
I samarbete med Solstickan och Specialpedagogiska skolmyndigheten formulerades ett 
antal tillgänglighetsprinciper som kom att styra designen av den nya lärmiljön - både dekor, 
montrar (fysisk och social miljö), kommunikation och aktiviteter (pedagogisk miljö). Principer 
utgjorde även bilaga vid beställning av utställningselement från våra leverantörer för att 
skapa förståelse för vikten av tillgänglighet i alla led. 
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Filmer: 
https://youtu.be/6BfzqF-cmss 
https://www.youtube.com/watch?v=wSQYyhZFiuM 
 


