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CURIOSUM

Curiosum, Umeås nya scien-
ce center och makerspace, 
öppnar under 2020 upp 
dörrarna till en ny värld för 
utforskande på Konstnärligt 
campus. Här ska barn och 
vuxna mötas för att tillsam-
mans utforska och inspireras 
av och vetenskap och teknik. 

KULTURVERKET

Kulturverket är en omyndighet inom Umeå Kommun med upp-
drag att ta vara på barns och ungas kreativitet.  Vi besöker sko-
lor och arbetar konstnärligt tillsammans med elever efter en 
metod vi kallar “Barn säger åt proffsen vad de ska göra”.
På Kulturverket arbetar konstnärer med starkt intresse för pe-
dagogik. Här finns filmare, musiker och kompositörer, konstnä-
rer, en dataspelsdesigner, animatör och illustratör. 

Läs mer om kulturverket på: www. kulturverketumea.se



JANUARI

1:a januari år 1925:  Astronomen Edwin Hubble arbetar med att bestämma avstånden 
i rymden med hjälp av en viss sorts stjärnor. Han studerar tusentals fotografier för att 
upptäcka dessa stjärnor. På hans tid trodde vi att vår galax Vintergatan var hela univer-
sum men den 1/1 släppte han sina resultat:  Andromedagalaxen (som man trodde var 
en nebulosa i  Vintergatan) var i själva verket är en alldeles egen galax, mycket längre 
bort än vi någonsin kunde tänka oss. Människans universum växte ”över natten” med 
denna upptäckt.



FEBRUARI
18 februari år 1930: 
Clyde Tombaugh upp-
täcker Pluto.
Pluto kallades planet 
ända fram till år 2006, 
då den blev en dvärg-
planet. Samma år sköts 
sonden New Horizons 
upp med sikte på Pluto 
och dess månar. New 
Horizons kom fram år 
2014 och tog fantastis-
ka bilder. Ombord på 
sonden finns en del av 
Clyde Tombaughs aska.  
Tombaugh avled vid 90 
års ålder år 1997.

MERKURIUS

Merkurius är den planet som 
ligger närmast solen och är 
den minsta av alla planeterna. 
Merkurius består av kratrar, 
kullar, klippor och dalar. Mer-
kurius kretsar runt solen på 
den innersta omloppsbanan.
Planeten är bränd och be-
strålad som ingen annan 
planet på grund av att den 
ligger närmast solen. Tempe-
raturen på Merkurius varie-
rar mycket;
från -180 till 430 °C!
Planeten har fått sitt namn 
efter den romerske guden 
Mercurius som var gudarnas 
budbärare.

Här bor Johanna Grönsak som 
kan vara varm när det är kallt 
och kall när det är varmt! Här 
bor också Murdisern som har 
ett öga i skägget och Cytron 
som kan göra specialsyre. 



20 mars år 2015: En solförmörkelse ses från de flesta delar av Sverige. En solförmör-
kelse sker när månen rör sig mellan jorden och solen i rätt vinkel så vi ser den skym-
ma solen. Det blir mörkt, kallare och fåglar slutar sjunga.
Det är en makalös upplevelse som är över på några minuter.

MARS



VENUS
        
Venus kallas också ”Mor-
gonstjärnan” eller ”Afton-
stjärnan” eftersom den syns 
främst vid soluppgång och 
solnedgång.  Venus är unge-
fär lika stor som jorden och 
liknar jorden på många sätt.
Ytan är stenig och det finns 
vulkaner på Venus men det 
finns också stora skillnader;  
Venus är tex mycket torrare 
än jorden och det är den 
varmaste planeten med en 
temperatur på över 400 °C!
Planeten har fått sitt namn 
av den romeska kärleks- och 
skönhetsgudinnan Venus.

Här bor Polly som har en inne-
boende dusch som släpper ut 
fukt när det blir för varmt. 
Blober, som också bor på Venus 
har vätskeproducerande barr 
på kroppen.

APRIL
12 april år 1961: Sovjetiske Jurij Gagarin blir den första människan att åka ut i rym-
den. Han åkte ett varv runt jorden, det tog 108 minuter. Gagarin var då nyss fyllda 27 
år. Det sägs att när han landade på jorden igen så var det på ett fält. En mamma och 
dotter som arbetade på fältet såg honom dunsa ner i rymdkapseln, krypa ut ur den 
och med sin orangea rymddräkt gå mot dem. Kvinnan blev ganska rädd och utbrast 
”Kommer du från rymden?!”. Gagarin svarade ”Ja”!



MAJ
24 maj år 1543: Nicolaus Copernicus avlider, 70 år gammal. Han är en av de astrono-
mer som betytt mest eftersom han visade att jorden kretsar runt solen, precis som de 
andra planeterna. På hans tid trodde man att jorden var i centrum för hela universum 
och att allt, även solen, kretsade runt vår planet. Hans bok med den nya teorin (Den 
heliocentriska uppfattningen) gavs ut strax efter hans död. Tack vare boktryckarkonsten 
kunde den spridas runt om i världen, men det tog lång tid innan andra vetenskapsmän 
trodde på Copernicus idéer.



JUNI
16 juni år 1963:  Valentina Tereshkova, från Sovjetuni-
onen blir den första kvinnan i rymden. Hon flyger 48 
varv runt jorden, resan tar nästan tre dagar.  Valentina 
valdes ut för att hon var en jätteduktig fallskärmshop-
pare.

MÅNEN

Månen är jordens enda 
naturliga satellit. En satel-
lit är ett föremål i om-
loppsbana. Månen är en 
ovanligt stor satellit. 
Efter solen är månen 
det ljusaste föremålet 
på himlen, trots att dess 
yta egentligen är väldigt 
mörk. Ytan består av 
sand och sten som liknar 
jordens stenar. Månen 
roterar runt sin egen 
axel i samma hastighet 
som den roterar runt 
jorden. Därför
ser vi alltid samma 
sida.

Här bor Måns som
har mjuka, runda
fötter så att han inte
får ont i fötterna av all 
sten. 



JULI
21 juli 1969: Neil Armstrong och Buzz Aldrin landar på månen. De går ut ur sin lan-
dare och går omkring och samlar sten och grus under ett par timmars tid.
Den tredje astronauten, Michael Collins sitter under tiden i kommandomodulen och 
flyger runt månen, helt själv, i väntan på att de ska komma tillbaka.

MARS

Mars är den fjärde planeten 
från solen. Mars är mindre 
än både jorden och Venus 
och här finns solsystemets 
högsta berg och djupaste 
dal.  
I dag är Mars yta torr och 
dammig men forskare har 
hittat tecken på att det har 
funnits vatten på Mars. Det 
finns spår av såväl floder 
och sjöar som oceaner. Nu 
har allt vatten samlats som 
is på planetens poler.
Upptäckten av vatten på 
Mars skulle kunna göra 
det lättare för människor 
att bo på Mars i framti-
den. Ingen människa har 
ännu satt sin fot på Mars, 
men forskare arbetar med 
planer för hur vi ska kunna 
komma ut dit och bygga en 
permanent bas. 

Här bor Leban som pratar 
pipigt och reglerar tempera-
turen med sina horn och Fu-
lus som har ögonfransar som 
också fungerar som fläkt.



Så här arbetade eleverna

Arbetet började med att vi pra-
tade om rymden och planeterna 
i vårt solsystem. 
Vad är en planet? Hur många 
finns det? Vad heter de? Finns det 
liv där? Kanske behövs super-
krafter för att kunna bo där? I så 
fall - tänk om det finns rymdva-
relser som klarar av att leva på 
de olika planeterna? 

Och nu finns de! I alla fall i fan-
tasin...

Genom collageteknik skapade 
vi egna rymdvarelser bestående 
av delar från djur, växter och 
människor.  Vi tog reda på förut-
sättningarna för att kunna leva på 
de olika planeterna och utrus-
tade varelserna med just dessa 
superkrafter.

Tillsammans med pedagoger 
från Curiosum lärde vi oss mer 
om rymden och fick chansen att 
prova en riktig rymddräkt!

Parallellt med detta arbetade vi 
med flytande tusch och bekan-
tade oss med konstnären Andy 
Warhol. Vi fick lära oss hur han 
arbetat med tusch och tekniken 
monoprint. För att se hur flytan-
de tusch fungerar använde vi en 
pipett och droppade tusch på 
ett papper. När vi sedan tryckte 
droppen mot ett annat papper 
skapades symmetriska former 
som vi vände och vred på och 
gav dropparna ben och ögon! Så 
fick våra odjur liv!

Nästa steg var att utgå från 
rymdcollagen och producera 
egna monoprints enligt samma 
teknik som Andy Warhol.

Resultatet av vårt arbete blev 
tillslut den här kalendern! 

/Frida och Helena från
Kulturverket



AUGUSTI

6 augusti år 2012: Marsbilen Curiosity landar i Ga-
le-kratern på planeten Mars. Där kör den omkring 
och fotograferar,  gör olika mätningar och gräver i 
marken. Curiosity upptäckter att det funnits vatten 
på Mars. Curiosity styrs från ett kontrollrum på jor-
den. Signalen från jorden tar i medeltid 15 minuter på 
sig att komma fram, så det gäller att köra försiktigt. 
När man skickat signalen, exempelvis sväng litegrann 
till vänster, så måste man vänta tills Curiosity skickar 
tillbaka ett foto så man vet om det gick bra. Det tar 
ytterligare 15 minuter.



SEPTEMBER
5 september 1977: Rymdsonden Voyager 1 skjuts upp i rymden med sikte på de sto-
ra gasplaneterna Jupiter och Saturnus. Planeterna nås redan efter några år och1980 
flyger Voyager förbi Saturnus måne Titan och ser att den har en egen atmosfär! Detta 
leder till att månen Titan får en egen landare när man sänder ut Cassini, år 1997. Voy-
ager 1 kommer att i all evighet fortsätta rusa ut i rymden och har nu lämnat solsys-
temets yttersta gräns.

JUPITER

Jupiter är solsystemets 
största planet. Den är lika 
stor som om man skulle 
sätta ihop 1300 jordklot och 
består av gas, mest väte och 
helium. Det finns troligen 
inte någon fast yta på Jupiter. 

Här bor Krokoten som pratar 
pipigt eftersom den ständigt 
suger i sig helium. Även Sal-
ladsben bor här. Han har en 
mustasch som sprutar vatten 
som en ansiktsdusch när det 
är varmt!

Det största “havet” i solsys-
temet finns på Jupiter men 
det består av helium i stället 
för vatten. Temperaturen lig-
ger mellan -110°C och 70°C 
Namnet Jupiter kommer 
från den romerska mytolo-
gin, där Jupiter var kungen av 
alla gudar och därmed också 
den mest kraftfulla. Jupiter 
var ursprungligen himmels-
gud över åskan och blixten.



OKTOBERSATURNUS

Saturnus är den sjätte planeten från solen och den näst största i solsystemet. Saturnus 
känner man igen på ringsystemet runt planeten.  Atmosfären på Saturnus består i stora 
drag av väte och helium men också små mängder av vatten, ammoniak och metan. Eftersom 
Saturnus ligger långt från solen är det väldigt kallt på Saturnus, ner till -180 grader!

Här bor Zwyzko Zizke med gröna växter, skägg, fjädrar och päls som producerar värme!
Ödlis bor också här och kan fälla in sina öron. Ödlis har värmeskor på fötterna.

15 oktober år 1997: Rymdsonden Cassini med landaren Huygens skjuts upp i rym-
den med sikte på planeten Saturnus. Huygens landar på Saturnus måne Titan, medan 
Cassini fortsätter att flyga runt planeten med dess ringar och andra månar under 13 
års tid. Dess upptäckter är fantastiska.



NOVEMBER
November år 1572: 
Tycho Brahe, en dansk 
astronom, tittar upp 
mot stjärnhimlen på 
väg till sitt observatori-
um på ön Ven. Han ser 
direkt att något inte 
stämmer. Det är en ny 
stjärna vid stjärnbilden 
Cassiopeia! En super-
nova blir plötsligt synlig 
och detta är ett bevis 
på att den gamla tron, 
att ingenting nytt kan 
ske på himlen,
kullkastats.

URANUS

Uranus är ungefär fyra gånger så stor som jorden och har, som Saturnus, ringar runt sig. 
Det som skiljer Uranus från Saturnus är att ringarna och planeten lutar och ligger på sidan. 
På grund av Uranus lutning ger det mycket märkliga dygn och årstider. Under ungefär halva 
banan får planetens nordpol hela tiden solljus och det är sommar norr om ekvatorn. Som-
maren följs av en 42 år lång vinter då norra halvklotet är vänd från solen och det är stän-
digt natt. På vintern är det verkligen superkallt här. Ner till -200 grader!

Här bor Älgselleri som kan lagra värme och har fluff på öronen. Även Hornea bor här. Horneas 
näslika svans suger in kall luft och förvandlar den till varm! 



DECEMBER

27 december år 1571: Johannes Kepler föds i Weil der Stadt, Tysk-Romerska riket.
Johannes Kepler var en mycket noggrann matematiker och astronom. Han använde sig 
av Tycho Brahes observationer för att visa hur planeternas omloppsbanor runt solen 
ser ut.

NEPTUNUS

Den sista planeten i vårt solsystem är Neptunus. Det stormar mycket på Neptunus. Det 
har man sett när man tagit bilder på planeten. Neptunus är en så kallad gasjätte och består 
av fruset vatten och gas.
Planeten har fått sitt namn efter havsguden Neptunus i romersk mytologi. Neptunus är den 
yttersta planeten i solsystemet och därför är också denna planet väldigt kall!

På Neptunus bor drömuppfyllaren Filifjong. Han är klibbig för att inte halka på det frusna vattnet. 
Bra va? 




