
Her kan du finde information om astronomi og rumfart 

Danske websites 

Tycho Brahe Planetarium - http://www.tycho.dk/ 

Nyheder om astronomi og rumfart. Information om planetariets program. 

Information for både voksne og børn.  

 

Astronomibladet - http://www.astronomibladet.dk/ 

Nyheder om astronomi og rumfart. Mest for voksne. 

 

Rumfart - http://www.rumfart.dk/ 

Info om mest rumfart. Der er en del information for børn. Godt illustreret. Der er 

også mulighed for at afprøve aktiviteter, såsom at lande på månen. 

Rigtig spændende site. 

 

Astronomisk Selskab - http://www.astronomisk.dk/ 

Information om bl.a. de forskellige amatør astronomi foreninger i Danmark. 

Info om foredragsholdere, kontakt til amatørastronomer med teleskop m.m. 

 

Europæiske Rumfart Organisation – ESA - http://www.esa.int/esaCP/Denmark.html 

Information om de aktiviteter ESA er i gang med. Aktuelle rumfartprojekter.  

Involvering af børn i rumfartens verden gennem konkurrencer m.m. 

Ingeniøren - http://ing.dk 
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Spændende artikler med en god forklaring på komplicerede informationer om 

rumfart og astronomi. 

Engelske websites 

Astronomy Picture of The day - http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html 

Fantastisk flotte billeder fra astronomiens og rumfartens verden. Hver dag, som 

navnet siger, et nyt billede. Man kan endda downloade et stykke software som viser 

de aktuelle billeder hver dag på sin PC skærm. 

 

De følgende 4 links henviser til nationale rumfartsorganisationer. Da de hver især 

har en del forskellige aktiviter kan man følge med i deres ”hverdag” så at sige. 

NASA – USA - rumfartsorganisation - http://www.nasa.gov/ 

JAXA – Japans rumfartsorganisation - http://www.jaxa.jp/index_e.html 

ISRO – Indias rumfartsorganisation -  http://www.isro.org/ 

CNSA – Kinesiske rumfartsorganisation - 

http://www.cnsa.gov.cn/n615709/index.html 

 

Encyclopedia Astronautica - http://www.astronautix.com/ 

Meget omfattende information om rumfart. Artikler, foto og videoclips. 

 

De næste 3 links henviser til websites med masser af artikler om astronomi, rumfart 

og relaterede emner f.eks. liv i universet. Hver site er forskelligt og sammen er de 

med til at stykke et billede sammen af astronomiens og rumfartens verden. 

SpaceDaily – http://www.spacedaily.com 

Space – http://www.space.com 

Spaceref - http://www.spaceref.com/ 
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National Geographic Channel - http://www.nationalgeographicchannel.dk/ 

 

Dette er kun enkelte websites der bliver nævnt her. Der findes utallige andre, som 

bl.a. kan findes gennem Google eller MSN. 

 

Venlig hilsen 

Gertjan Faas 

Lollands Astronomiske Forening – http://www.lolland-astronomi.dk 
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