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Hur började det? 



(Nationalencyklopedin) 



Modell av planetsystemet, använd vid Harvarduniversitetet (Benjamin Martin 1766) 
På engelska kallas dylika “orrery” efter Earl of Orrery (irländska ortsnamnet Orrery, gäliska Orbhraighe) 

1700-talet:  
Planeterna utgör ett system, man kan göra modeller av detta 
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Stora Gottorpsgloben 



Frederik III var intresserad av konst och kultur, och samlade betydande konstnärer vid sitt hov.  
Vid Gottorps slott lät han 1640 uppföra en representativ barockträdgård (Nyværk).  
Den mest berömda inventarien blev dock en stor jord- och himmelsglob. 

Gottorps slott i Schlesvig 

Kung Frederik III 
(1609 -1670)  



Stora Gottorpsgloben (1650-1664)  



Modern kopia av Stora Gottorpsgloben (Gottorps slott) 



1713, under rådande krig, besökte tsar Peter den Store den danske kungen Fredrik IV på Gottorp.   
 

Stora Gottorpsgloben rönte hans intresse, bara några veckor senare skickades den till  
Sankt Petersburg  – delvis som krigsbyte, delvis som statsgåva. 
 

I Sankt Petersburg placerades den i tsarens „konstkammare“.    
 

Efter en eldsvåda år 1747, blev den återställd av vetenskapsmannen Lomonosov. 
 

Under andra världskriget fördes globen som krigsbyte till Tyskland men återkom senare. 
 

I dag finns den  högst upp i Kunstkamera vid Neva och kan anses vara världens äldsta planetarium. 

Stora Gottorpsglobens vidare öden 



Stora Gottorpsgloben, Kunstkamera, St.Petersburg 



Första moderna  
planetariet 



Museumsinsel, München 

Första moderna planetariet (München 1923) 
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Första moderna planetariet (München 1923) 

Tidigt utkast: Astronomen Max Wolf skisserar på en roterbar,  
perforerad plåtkula (1912). 
 
Konceptet verkade dock klumpigt och 1914 fick man idén att i stället 
projicera bilder av stjärnorna med optiska projektorer. 
 
Första världskriget avbröt arbetena som återupptogs 1918. 
 
1919 uppfann Walther Bauersfeld  en konstruktion där himlen delades 
upp i 32 projektionsfält, ungefär som passbitarna på en klassisk fotboll.  
 
Planetariet med sin 8-meterskupol invigdes på Deutsches Museum  
i augusti 1923. 



Första moderna planetariet (München 1923) 

Projektionsprincipen i ett klassiskt 
optomekaniskt planetarium motsvarar  
en klassisk fotboll med 12 regelbundna  
femhörningar och 20 regelbundna  
sexhörningar. 
 
Detta koncept har använts i planetarier  
fram till vår tid. 



Planetarier i världen 



Planetario  “Galileo Galilei”, Buenos Aires;                                                                  Birla Planetarium, Kolkata (Calcutta) 
Griffith Observatory and Planetarium, Los Angeles;                                                               Iziko planetarium, Kapstaden 

Planetarier i storstäder 



Planetarier nära oss 



Byggnaden uppfördes som vattentorn 1912–1915 
men byggdes om till planetarium redan 1929. 
 
Numera har man både en optomekanisk projektor 
(Zeiss Universarium  9) och en digital anläggning. 

Planetarium i Hamburg 



Planetarium i Köpenhamn 



Uppblåsbart planetarium, Högskolan i Kristianstad  
(Urban Eriksson m fl) 

Planetarium i Kristianstad 



Planetarier i Lund 



1976 donerade svensk-amerikanen Carl Springers efterlevande 100 000 kr till ett planetarium 
tänkt att uppföras i dennes hemstad Karlskrona. 
 

Efter diskussioner med skolmyndigheter i Karlskrona överfördes donationen till Institutionen för 
astronomi i Lund som dock saknade lokaler härför. 
 

Efter en innovativ ombyggnad av seminarierummet med en höj- och sänkbar kupol samt en 
halvering av priset från japanska tillverkaren Goto, kunde planetariet tas i bruk 1978. 

Planetarier i Lund 



Planetarier i Lund 



Planetarier i Lund 



Planetarier i Lund 

            



Planetarier i Lund 

2001: Institutionen för astronomi flyttar från Observatorieparken till Sölvegatan 
 

Planetariet kvarstannar ännu under något år på Gamla Observatoriet, där det  
under flera år planerats ett informationscentrum för Lunds universitet. 



Pressmeddelande från Informationsenheten, 
Lunds universitet,  2003-04-09 
 
Planetariet i Lund upphör  i väntan på ny och bättre lokal 
 
Ett välkänt lundaetablissemang, Planetariet,  
upphör till sommaren med sin verksamhet i gamla  
vattentornet vid Sölvegatan.  
 
Planetariet har under ett kvarts sekel drivits av institutionen  
för astronomi vid Lunds universitet, som nu med  
beklagande konstaterar att det inte går att fortsätta  
visningsverksamheten i nuvarande provisoriska lokaler. 
 

Planetarier i Lund 



Planetarier i Lund 



Planetarier i Lund 



Planetarier i Lund 

2010-2012: 
Klassiska Goto- 
projektorn i ny 
miljö 



Planetarier i Lund 

Juni 2012: Invigning av 
Naturvetenskapliga fakultetens 
nya digitala planetarium i Lund! 



I gott sällskap… 

Nya planetariet i Vattenhallen 2012: 
Fullt digitalt projektionssystem. 
 

Samma leverantör som för planetariet ombord 
på kryssningsfartyget "Queen Mary 2“. 



… 


