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50-årsjubileum av första månlandningen uppmärksammas med en
Rymdvecka i Västsverige
År 2019 är det 50 år sedan den första månlandningen. Detta får uppmärksamhet i Västsverige med
en Rymdvecka där ett 30-tal företag, organisationer och offentliga verksamheter deltar. Syftet med
Rymdveckan är att uppmärksamma historien, öka kunskapen och inspirera för framtiden. Den 14
till 22 september erbjuds ett brett program, riktat till allmänheten, kring rymdaktiviteters
betydelse för vetenskap, industri, hållbarhet och kultur. Initiativtagare är Hasselbladstiftelsen,
Chalmers och Göteborgs universitet.
På färden till månen för 50 år sedan hade de amerikanska
astronauterna med sig skräddarsydda kameror från det
svenska företaget Victor Hasselblad AB i Göteborg.
”Månlandningen var ett fantastiskt äventyr och en stor
historisk händelse. Västsverige är en del av historien tack vare
att de första fotografierna togs med Hasselbladskameran och
idag är regionen en stark hubb för svensk rymdindustri och
rymdforskning. Rymdveckan är en möjlighet för alla aktörer
att berätta mer om vad de gör och visa Västsveriges plats i
rymden”, säger Catrin Mattsson, projektledare Rymdveckan.
Buzz Aldrin on the moon, reflection of Neil
Intresset är stort och verksamheter som bland andra
Armstrong
Källa: NASA ID: 6900952
Universeum, Alfons Åbergs Kulturhus, Göteborgs Symfoniker,
Slottsskogsobservatoriet och Innovatum Science Center kommer att delta med olika aktiviteter under
Rymdveckan. Flera företag kommer också att öppna upp för allmänheten och arrangera olika event.
Rymdveckan stöds även av Näringslivsgruppen på Göteborg & Co.

Rymdveckan är också en del av Göteborgs 400-årsjubileum och fokusåret 2019 Kunskap och
Upplysning. Evenemanget kommer att finnas med på 400-årsjubileets hemsida
www.goteborg2021.com och finns redan nu på www.goteborg.com .
50-årsjubileet av månlandningen sammanfaller med 40-årsjubileet av Hasselbladstiftelsen, den
stiftelse som startades till minne av Erna och Victor Hasselblad.
Mer information om Rymdveckan, deltagare och programpunkter kommer kontinuerligt att
publiceras på hemsidan www.rymdveckan.se
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Om Rymdveckan
År 2019 är det 50 år sedan den första månlandningen. Det uppmärksammas med en rymdvecka den 14-22
september 2019 som både blickar bakåt och framåt, från historien mot framtiden, ut i rymden och tillbaka mot
jorden. Rymdveckan i Västsverige erbjuder ett brett program kring rymdens betydelse för innovation,
inspiration, vetenskap, industri, forskning, miljö, hållbarhet, samhällsnytta, kultur, konst och kreativitet.
Programmet vänder sig till alla åldrar och består av en mångfald av aktiviteter. Initiativtagare till Rymdveckan
är Hasselbladstiftelsen, Chalmers och Göteborgs universitet.
www.rymdveckan.se

