Astronomiska Sällskapet
Tycho Brahe

Kontaktuppgifter
Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe
Inst för astronomi, Box 43, 221 00 Lund
Plusgiro: 3 97 50-5
Hemsida: www.astb.se

Vi är en förening i södra Sverige som
vill sprida kunskap om universum.
Alla som är intresserade av astronomi är välkomna som medlemmar.

Mer information: sekreterare Kjell Werner
E-post: kjell.werner@one.se
Telefon: 040-12 34 77

Vi driver Tycho Brahe-observatoriet i Oxie, strax
sydost om Malmö, där vem som helst kan bekanta
sig med himlakropparna med hjälp av de avancerade
teleskopen.

Tycho Brahe-observatoriet
Box 2, 230 30 Oxie
Tel: 040-54 70 12 (med telefonsvarare)
Plusgiro: 88 37 74-2
Hemsida: www.tbobs.se

Aktiviteter

Varje månad anordnar vi föredrags- och diskussionskvällar, då vi bl.a. får veta senaste nytt från rymden.
Föredragen håller hög klass och ges ofta av särskilt
inbjudna personer från hela Sverige. Månadsmötena
hålles i olika lokaler i Malmö–Lund-området. Vi serverar också fika till självkostnadspris.

Visningsbokning: Lars-Olof Hansson
E-post: lars.hansson@mbox301.swipnet.se
Tel: 040-54 86 42

en

Vägbeskrivning:
KungsFrån Malmö kör E65 mot Ystad. Avfart
högen
mot Oxie. Håll till höger, fortsätt genom
Oxie kyrkby, fram till T-korsning. Kör vänster mot Oxie centrum, under järnvägen
och första avtagsvägen till höger (skylt
”Tycho Brahe- observatoriet”). Följ vägen
tills den slutar vid vattentornet. Observatoriet ligger strax bortom vattentornet.

Kristineberg

n
väge
ergs
ineb
Krist

Till
Oxie

Byåk
ersv
ägen

äg
gv
rin
e
tr
Utgåva 2009-01-kp. Formgivning: Eva Dagnegård, Nueva Design

Bli medlem nu! Betala årsavgiften med bifogad plus
girotalong eller via internet. Plusgiro nr 3 97 50-5.
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Årsavgiften är 300 kr, men ungdomar
och studerande betalar endast 150 kr. Du kan också
bli budgetmedlem för 100 kr/år, men då får du inte
tidskriften Populär Astronomi.

Yt

Som medlem kan du, efter en kort utbildning, få tillgång till Tycho Brahe-observatoriets utrustning närhelst du själv vill.

Låg medlemsavgift

E65 Till Ystad

MALMÖ

En gång om året arrangerar vi en endagsutflykt då
vi gör intressanta studiebesök. Alla aktiviteter, datum
och lokal finns på vår hemsida.

I medlemsavgiften ingår den förnämliga tidskriften Populär Astronomi,
som utkommer fyra gånger om året,
direkt hem i din brevlåda. Läs mer
om tidskriften på: www.popast.nu

Upptäck
universum!

Oxie
kyrkby

Ga
lge
ba
cks
väg
en

Tycho Braheobservatoriet

gen
acksvä
Galgeb

Bakgrundsbild: Hubble-foto, Helix-nebulosan

Tycho Brahe-observatoriet
Astronomiska Sällskapet
Tycho Brahe

Tycho Braheobservatoriet

På visningarna introduceras ämnet astronomi
med hjälp av moderna bilder, och teleskopen
demonstreras. Vid bra väder erbjuds en oriente
ring på stjärnhimlen och intressanta objekt visas
genom teleskop. Grupper kan även beställa
specialanpassade program.

Observatoriet är beläget i Oxie,
strax sydost om Malmö (se karta).
Tycho Brahe
Det drivs ideellt av Astronomiska
Sällskapet Tycho Brahe och är ett av landets mest
aktiva amatörobservatorier.
Observatoriet har fått sitt namn efter den berömde
skånske astronomen Tycho Brahe, som verkade
på 1500-talet.

Lokalerna

Huvudbyggnaden inrymmer bl.a. allrum med
plats för 30 åhörare, kontrollrum för teleskop samt
diverse astronomisk referenslitteratur. Teleskopen
står i separata hus med avdragbara tak.

Teleskopen

Observatoriet äger två stora, datoriserade teleskop, båda med 36 cm spegeldiameter. Det ena
är ett visningsteleskop som automatiskt kan hitta
tusentals intressanta objekt på stjärnhimlen. Det
andra teleskopet och dess CCD-kamera kan fjärrstyras via internet, vilket gör att utrustningen kan
användas på distans.

Datoriserat visningsteleskop

Med dessa avancerade teleskop kan detaljerade
observationer göras av månen och planeter, men
också av variabla stjärnor, solen, nebulosor, galaxer, kvasarer m.m. Elever på NT-programmens
avslutande årskurser har utnyttjat observatoriets
utrustning i sina projektarbeten.

Allmänhetens observatorium

På observatoriet anordnas visningar där vem som
helst har möjlighet att titta i teleskopen och lära
sig hitta på stjärnhimlen. Alla är välkomna!
Bli medlem i Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe!
Då kan du få tillgång till observatoriet och dess in
strument när som helst. Tycho Brahe-observatoriet
anordnar kurser i hur utrustningen ska hanteras.

Galaxen NGC891. Fjärrobservation
av Tekniska skolan, Hässleholm

Fjärrobservationer

Skolor från hela Sverige kan boka in fjärrobser
vationer mot en avgift. Med dator och en vanlig
webbläsare kan teleskopet styras från klassrummet via Internet. Detta ger unika möjligheter att
berika och fördjupa astronomiundervisningen.
Läs mer på hemsidan: www.tbobs.se

Visningar

Visningarna hålles varje stjärnklar
Saturnus sedd
måndagskväll under oktober–april
genom observa(med uppehåll för skolornas jullov). toriets teleskop
Klockslaget beror på årstiden,
besked ges på telefonsvararen och hemsidan.
Skolklasser och andra grupper är välkomna att
besöka observatoriet även andra dagar mot en
mindre avgift.
Bakgrundsbild: Hubble-foto, del av Slöjnebulosan
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