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är medlemstidningen UTGIVEN av och för STAR, Stockholms amatörastronomer.
Tidningen UTKOMMER med ca 300 ex, 3 ggr/år och erhålles gratis av medlemmar.
>l<

REDAKTÖR och ansvarig utgivare är
Hans Hellberg, Lofoteng. 16, 164 33 Kista
>|<

ALLA BIDRAG ÄR VÄLKOMNA. Red. förbehåller sig rätten att taga bort i eller
redigera artiklar så att de passar det aktuella numret i samråd med författaren. Är du
tveksam om materialet passar, ring och hör med red. Tala om hur du vill ha din artikel.
:k

Medlem i STAR blir man genom att betala in årsavgiften till STAR's Pg. 70 87 05 - 9.
För 2000 gäller följande avgifter: 85:- för dem som är under 26 år, 110:- för övriga. För
ytterligare 160:- kan man även bli medlem av Svenska Astonomiska sällskapet och få
Astronomisk Tidskrift. Detta förmånliga erbjudande gäller endast för STAR medlemmar, som betalar avgiften till STAR's postgiro. Glöm ej att ange namn, adress, samt om
du är ny medlem.
>|<

STAR bildades 1988 och är en sammanslagning av tidigare astronomiföreningar i
Stockholm. STAR förfogar över tre OBSERVATORIER i Stockholmstrakten; i Djursholm, i Saltsjöbaden och i vår KLUBBLOKAL, Magnethuset, på Observatoriekullen.
STAR anordnar föredrag, bild- och filmvisningar, astronomiska observationer, astro-

foto, teleskopbygge, vanlig mötesverksamhet m.m. På måndagar kl. 19.00, utom under
helg eller lov, håller STAR ÖPPET HUS i Magnethuset, på Observatoriekullen. Har du
frågor? Kom till oss eller skriv, via klubbens adress:

STAR, Gamla Observatoriet, Drottninggatan 120, 113 60 STOCKHOLM

Stockholms amatörastronomer, styrelse 2000
Ordförande,OBS-chef Saltis
Göte Flodquist
Cigarrvägcn 19
123 57 Farsta

Tcl hem. 08-604 16 02
Tel arb. 08-585 862 73
gote.ﬂodqvist@mta.hs.sll.se

Vice ordförande:
Rickard Billeryd
Strandliden 57
165 61 Hässelby
Tel hem 08-38 33 77
Nalle 070-728 05 35
Kassör:
Gunnar Lövsund
Kolartorpsvägen 26
136 48 Haninge

Tel hem 08-777 40 40
Tel arb. 08-707 15 66
Nalle. 070-657 15 66

Datorchef:
Mats Mattsson
Lodjurets Gata 225

136 64 Haninge
Tel hem 08-777 78 48
Tel arb. 08mats_mattsson@birkaenergi.se

Bibliotikarie:
Jonny Hagberg
Morenvägen 26
136 51 Haninge
Tel hem 08-500 258 86
Tel arb. 08-500 258 86
jonny.hagberg@telia.com

Förevisarechef:
Katarina Akalla
Soldatvägen 3A
192 73 Sollentuna
Tel hem+Arb 08-754 33 21
Nalle 070-769 84 30
nina@ixjak.uniweb.se

Ledamot:
Peter Mattisson
Tcgelbrinksva'gen 10A
126 32 Hägersten
Tel hem 08-726 97 90
journeyman@swipnet.se

Obs-chef Gamla Observatoríet:
Karstcin Lomundal
Skarpbrunnavägcn 13, 6tr
145 65 Norsborg

Tel hem 08-531 786 01
Tel arb. 08-721 63 61
karstein.loumnda1@ pri vat.utfors.se

Ledamot:
Nils-Erik Olsson
Fregattvägen 3
132 46 Saltsjö-Boo
Tel hem 08-715 62 52
Tel arb. 08nilserik.olsson@telia.com

Ledamot:
Jörgen Blom
Götgatan 122

118 62 Stockholm
Tel hem 08-702 26 27
jorgen.blom@telia.com

Revisor:
Leif Lundgren
Ringvägen 82
118 60 Stockholm

Tel hem 08-714 80 80
Tel arb. 08-706 30 00
Revisor:
Christer Friberg
Beckasinvägen 43B
131 44 Nacka
Tel hem 08-718 51 25
Tel arb. 08-585 862 75
christerf@fra.se

gunnar.g.lovsund@telia.se

Sekreterare:
Ulf Klingström

Ledamot:
Shahid Saleem

Havrevägen 19, Ztr

Sibeliusgången 40

:k

145 68 Norsborg

164 72 Kista
Tel hem 08-751 96 23
shahid.saleem@alfa.telenordia.se
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Tel hem.08-531 865 74
Tel arb. 08-757 18 79
ulf.klingstrom@ki.ericssonse

Obs-chef Djursholm:

Redaktör:

<Vakant>

Hans Hellberg
Lofotengatan 16

Tel hem

Tel arb.

164 33 Kista
Tel hem 08-751 37 89
Nalle 070-338 10 25

-- fX Ledare år _Ett nytt verksamhetsår har börjat för
STAR. Som ny ordförande önskar jag oss
alla att vädret står oss bi för att möjliggöra
mycket observerande. Det nya året började
i vart fall bra. Vid STARS årsmötet kunde
Saturnus och Jupiter observeras med
LX2002an under mycket goda seeing förhållanden, även om den lokala luftens
påverkan inte kunde undvikas. Med lite
tålamod kunde ett flertal väderzoner ses
tydligt på båda planeterna.

stor nyfikenhet för den delen av STARs
mycket viktiga och nödvändiga verksamhet. Många ville ha mer information. Det
har vi nu följt upp genom att ge de intresserade möjlighet att bistå vid visningar under
våren. Det är också aldrig för sent att meddela sitt intresse för att bli förevisare.
Solen bör kunna öka sin aktivitet ytterligare, vilket borde ge oss något stort norrsken över Stockholm redan nu i vår, men

troligen mer sannolikt under hösten.

Vårprogrammet rullar nu på. STARs höstprogram kommer i år att spikas före sommaruppehållet. Vi planerar redan nu att ha
något om CCD-kameror. Vill du förslå en
programpunkt, så hör du av dig till mig

eller någon i styrelsen om dina idéer. Är det
något ämne som du vill veta mer om? Har
du något specialområde inom astronomin
som du själv vill berätta om? Vår mötesverksamhet bygger mycket på våra egna

Vi hoppas att Leoniderna äntligen blir till
med bra väder för oss i Norden i höst. Även
om halvmånen är uppe så kan stjärnfallsfrekvensen bli lika hög eller högre jämfört
med 1999, enligt några yrkesastronomer i
Skottland. Perseiderna blir tyvärr mycket

störda av månen i år. Det rycktas att en
komet kan bli ljusstark till hösten. Mer om
det senare.

initiativ.

Vår enkät om förevisareintresse påvisade

Göte FlOdqvist Mars 2000

NYHETSBREV via email.

STAR har ett nyhetsbrev som jag skickar ut via mail ca l gång i veckan. Jag informerar om STARs kommande aktiviteter samt länkar ut på Internet. Är du intresserad av att
få nyhetsbrevet, maila mig på Akalla@bigfoot.com, så sätter jag upp dig på listan.
Katarina Akalla

Omslagsbild; ORION. Exponerad i norra Italien, passo Pordoi, på 2400 m.ö.h. 15 minuter på 1600 ASA, med en 20 mm vidvinkel-lins i minus 15 gradig kyla. Uppe till höger syns
foto Göte Flodqvíst.
Sjustj ärnorna (Plej aderna).

-- fX Häntistar :är _Så har det som vanligt varit årsmöte.
Verksamhetsberättelse år 1999

Styrelsen hade vid årets början följande sammansättning:
Ordförande Rickard Billeryd
Vice ordförande Göte Flodqvist
Sekreterare Ulf Klingström
Kassör Christer Friberg
Datorchef Mats Mattsson
Bibliotekarie Jonny Hagberg
Förevisningsansvarig Katarina Akalla
Ledamöter: Shahid Saleem, Peter Mattisson och Nils-Erik Olsson

Revisorer: Leif Lundgren och Gunnar Lövsund
Redaktör Hans Hellberg
Obsföreståndare Saltsjöbaden Göte Flodqvist
Obsföreståndare Gamla Observatoriet Karstein Lomundahl

Under året höll styrelsen åtta sammanträden.
STAR hade 18 medlemsmöten därav utflykter till Saltsjöbaden, Kvistaberg, Skansen samt S:t
Jacoby gymnasium i Vällingby. En vår- och en julfest avnjöts. Den mest populära händelsen
var solförmörkelsen den 1 1 augusti när några medlemmar med Shahid som dirigent visade
solen i alla tillgängliga teleskop, däribland fyra teleskop som Ola Gustafsson från Gunnar
Olssons Foto AB tagit med sig till kullen. Ungefär 400 personer kom! Storsuccé!
Efter förhandlingar med Ola Gustafsson har vi fått låna ett utomordentligt teleskop, ett Meade
LX 200. Vi har dessutom sökt och fått pengar från Planetariefonden till ett portabelt teleskop,
en Kova. Teleskopet är numera inköpt Vi tackar fondens styrelse för det!
Vår tidning Stella utkom med två nummer år 1999.
STAR hade vid årets slut 230 medlemmar.
Eftersom vi inte hade någon medlem som kunde tänka sig ansvaret för Djursholms Samskolas
observatorium lämnade vi tillbaka ansvaret och nycklarna till skolan. De skall nu försöka att
få egna intresserade att sköta detta observatorium.
Antalet visningar i Gamla observatoriet har ökat och vi diskuterar nu hur vi ska klara av det
stigande antalet besökande i fortsättningen.
Styrelsen tackar för det gångna året och ser med tillförsikt an år 20001
f
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EKONOMISK RAPPORT FÖR STOCKHOLMS

AMATÖRASTRONOMER 1999

RESULTATRÄKNING 1998 OCH 1999

Medlemsavgfter
Bidrag, Gåvor
Visningar
Uthyrning
Telefonintäkter

20 915.00
3 000.00
2 330.00
0.00
0.00

Ränteintäkter

Övrigt
Summa intäkter

21 500.00
20 586.00
l 740.00
300.00

1)

278.50
150.00
71.72
34.50
44 660.72

0.00
182.02
0.00

Försäljning

l)

1999

1998

Intäkter

26 427.02

Bidragsgivare 19991 Svenska Astronomiska Sällskapet (Planetariefonden). 20000 SEK iir avsatta som teleskoppengar.

1999

1998

Utgifter
Observatorierna

Stella (medlemstidningen)
Porto
Telefon

Eftersits (fester, fikabröd mm.)
Kontor, Utskick, Kopiering

Övriga utgifter

1 779.00
10 000.00
2 602.50
l 420.00

2 069.60
616.30
709.50
100.00

Litteraturinköp, Prenumeration

Medlemsskap i andra föreningar
Summa utgifter

10 958.60
6 200.00
3411.10
1 387.00
l 168.90
1 114.90
798.00
738.95
0.00
25 777.45

150.00
19 466.90

Årets resultat = 44 660.72 - 25 777.45 = 18 883.27 kr
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EKONOMISK RAPPORT FOR sTOCKHOLMs
AMATORASTRONOMER 1999

BALANSRÄKNING 1999

Tillgångar

1999

Postgiro
Girokapitalkonto

35 359.41
3 028.09

SE-banken
Inventarier

7 165.80

Projektor

1 .00

Kamera
B öcker

1 .00
1 .00

Summa tillgångar

45 556.30

Skulder Och eget kapital

1999

Eget kapital vid årets början

25 478.03

Årets resultat

18 883.27

Medlemsavg. 2000 STAR

1 355.00

Medlemsavg. 2000 Sv. Astronomiska Sällskapet
Skuld
Summa skulder Och eget kapital

stockholm 2000-02-11
Cliwlv-ll-B.........
Christer Friberg
Kassör
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- 160.00
0.00
45 556.30
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Le Lundgren
Revisor

Observationsplatser
(Söder om Stockholm)
av Göte Flodqvist

Björkviks brygga

na. Senare på natten klingar det problemet av.

Sedan länge mitt favoritlocus. Lätt att ta sig till
Björkviks brygga på södra Ingarö med bil på

Overenhörna

bra, asfalterade vägar. SL-bussar trafikerar

bryggan. Det betyder att bussarnas strålkastare
ibland stör observerandet, dock mest vid astro-

fotografering. Mycket mörk horisont från ostnord-ost till söder. Västerut syns Stockholms
ljus tydligt. En lokal marina ger en mer mental
irritation än verklig ljusförorening. Görs observationema längre ut på klipporna, söder om
själva bryggan, reduceras detta problem till
noll.

Det är en bit att åka med bil, men här finns den

enda hyfsat mörka norrhorisonten söder om
Stockholm. Europaväg söderut fram till avfar-

ten till Nykvarn. Vidare mot Överenhörna k:a.
Strax innan kyrkan ﬁnns en grusväg till höger
som leder till ett hönseri (känns på lukten!).
Vägen passerar mellan två åkrar med parkeringsmöjligheter vid infarten till den norra
åkern. Södertäljes ljus syns tydligt österut och
väst-nord-väst anas Strängnäs stadsljus. Trots
detta, får denna plats anses vara bra för att stu-

dera saker längs norrhorisonten. Även rakt
söderut finns en mörkt område på himlen.

Saltsjöbaden
Hit går det att åka bil på mycket bra vägar,
alternativt åka Saltsjöbanan och gå ca 15 minuter till Stockolms Observatorium. Här har vi
våra teleskop i två kupoler. 2 st 10" spegelteleskop och ett 13 cm Zeiss apochromatiskt teleskop. Mellan kupolerna har vi tillgång till ett
uppvärmt utrymme med soffa och bord. Österut är det mycket bra förhållanden. Väster ut
syns Stockholms ljus ordentligt. Generellt sett
inte lika mörkt som ute på Björkviks brygga,
men självklart mycket bättre äny inne på
Observatoriekullen.

Övriga observationsplatser
Har du någon bra observationsplats som du
tycker att fler amatörastronomer kan använda,

så hör av dig till redaktören eller mig. STAR
behöver komplettera listan med bra observationsplatser, särskilt norr om Stockholm. En
förutsättning är att det går att åka bil och parkera i omedelbar närhet av platsen. Att gå en
längre sträcka i mörker med optisk utrustning
är inte lämpligt. En begränsning bör också vara
restiden till observationsplatsen. Drygt en
timme torde vara smärtgränsen, med tanke på
att mycket sena hemfärder kan bli aktuella
under trötthetens inverkan...

Fituna
Huddingevägen söderut. Strax innan avfart, till
höger ned mot Fituna säteri, ﬁnns ett gammalt
grustag alldeles invid vägen. Av och till blockeras infarten med jordvallar eller sten, men det

går ibland att köra in i grustaget. Här finns en
fri, lång horisont mot väster. Zodiakalljuset har

varit tydligt här på senvintern vid flera tillfällen. Syd-ost ut syns Sorunda/Ösmo och norrut
syns Grödinge, Tumba osv. En påtaglig nackdel vid långtidsfotografering är den intensiva
ﬂygtrafiken mot Bromma, Arlanda på kvällar-

Bilden visar en perfekt observationsplats.
foto G. Flodqvist

Rymdsonden NEAR i bana runt Eros
av Peter Mattisson

Den 14 Februari skrevs det rymd historia, då man för första gången lyckades placera en rymdfarkost i bana runt en asteroid.
Rymdsonden kallas för NEAR som står för
“Near Earth Asteroid Rendezvous“ projektet leds av NASA och dess uppdrag är att
under ett helt år studera asteroiden 433
Eros, en potatis-formad asteroid som är 33
km lång, 13 km bred och 13 km tjock,
ungefär dubbelt så stor som Long Island i
New York. Att hamna i en omloppsbana
runt Eros är en stor bedrift, eftersom den

har ett löjligt lågt gravitationsfält, flykthastigheten är endast 10 meter per sekund l
NEAR kretsar därför med en mycket låg
hastighet runt Eros, faktum är att en män-

niska faktiskt skulle kunna promenera
ikapp sonden.
Near är utrustad med 5 instrument,

inklusive en kraftfull kamera som kommer
att kartlägga varje tum av Eros yta. En magnetometer för att kunna avgöra huruvida
Eros har ett magnetfält, en röntgen och
gamma spektrometer för att bestämma dess

kemiska sammansättning, en infraröd spektrometer som skall kartlägga förekomsten
av olika mineraler på ytan, samt en laserradar som kommer att ge oss en topograﬁsk
karta över Eros med en precision på ca: 1-2
meter.
Det var ingen slump att NEAR nådde
fram till sitt mål den 14 Februari på alla
hjärtans dag, eftersom asteroiden är uppkallad efter den Grekiska kärleksguden Eros
ansåg NASA därför att det var lämpligt att
välja just denna dag framför dom andra
möjliga datumen. Man kan säga att det är
en form av “poetisk rättvisa“. Med tanke på
att detta var andra gången gillt för NEAR,
det första försöket att placera farkosten i
bana runt Eros den 20 December 1998 höll
på att sluta i katastrof. Just som Near”s
bromsraket tändes för den stora manövern

avbröts den lika plötsligt av datorn ombord,
man förlorade radio kontakten och hade
nästan gett upp hoppet när NEAR ett dygn
senare hörde av sig igen. Tack vare en heroisk insats och snabbt agerande lyckades
man rädda uppdraget och styrde in farkosten på en ny bana som skulle sammanstråla
med Eros ett år senare den 14 Februari
2000. Vilket också var den första gången i
rymdfartens historia som en rymdfarkost
efter en misslyckad broms-manöver, återhämtat sig och återvänt för ett andra försök,
och på så sätt uppfyllt 100 % av uppdragets
målsättning !
Tidiga mätdata från NEAR visar att Eros
består av magnesium, järn, kisel och möjligen aluminium och kalcium. Man uppskattar dess massa till ca: 2,4 gram per kubik
centimeter vilket motsvarar tätheten i
Jordskorpan. Forskarna tror också att Eros
är en bit som bröts loss från en större planet
vid en kollision.

Mot uppdragets slut planerar man att
kretsa allt närmare Eros, för att slutligen
snudda vid dess yta med en av sondes solpaneler och sedan fotografera märkena som
den efterlämnar. Om man har tillräckligt
med bränsle ombord kommer man kanske
att kunna landa sonden på Eros yta nån
gång under Februari 2001.

För mer information besök NEAR ,s hemsida:
http .'//nea njhuapl. edu/NEAR/

Ett observatoriums historia
av Rickard Billeryd

”I Herrans namn och med Kongl. Tillstånd
detta observatorium begynt...” Ja så står det på
en skylt i stora salen i det gamla observatoriet.
Det kunde faktiskt vara så att denna byggnad

hade blivit något annat på senare år. Vid 1700
talets början var intresset för naturvetenskap
högt. Man strävade efter att tillvarata landets
outnyttjade naturtillgångar. 1739 utkom en broschyr av professor Anders Celsius med titeln;

Nyttan av ett observatorium i Sverige, och
redan samma år började bygget av ett sådant i
Uppsala och efter två år stod det färdigt. Vid
denna tid instiftades Kongliga Vetenskapsakdemien som redan från början planerade att
bygga ett observatorium i Stockholm. Akademiens ständige sekreterare Pehr Elvius d y
var initiativtagare och tillsammans med Carl
Hårleman som för övrigt var arkitekt för
Uppsalaobservatoriet, utsåg han den plats som
har visat sig så lämplig; den högsta punkten på
Brunkebergsåsen. Man inhämtade tillstånd från
Magistraten och staden skänkte det begärda
området ”emedan ett sådant Kungl. Witterhets
Academiens, på det allmennas tienst syftade
uppsåt, är ganska berömligit, samt således förtienas i möjeligaste måtto at understödjas och
befodras” såsom det står i Magistratens beslut
den 4 oktober 1746. I och med Almanacks
prvilegiet skapades en inkomstkälla för
Vetenskapsakademien. Tidigare kunde vem
som helst ge ut almanackor vilket kunde innebära en del felaktigheter. När Akademien ﬁck

ensamrätt på detta blev det bättre ordning.
1972 upphörde detta privilegium, observatoriet
skildes från Vetenskapsakademien och utgör nu
en institution vid Stockholms Universitet.

Nå, bygget börjades 1748 bl a med material
från slottsbygget och kunde invigas 1753 med
pomp och ståt i närvaro av konung Adolf
Fredrik och drottning Lovisa Ulrika. Eftersom
Elvius avlidit 1749 valdes Per Wilhelm
Wargentin till den förste prefekten. Instrument-

teringen var mycket blygsam. En kvadrant av
tre och en halv fots radie inköptes hos instrumentmakare John Bird i London för 12 000
daler kopparmynt och med detta instrument
uppmätte Wargentin det nya observatoriets polhöjd och fick ett värde som endast med en bågsekund skiljer sig från det rätta värdet, ett bevis
på hans yrkesskicklighet. Wargentin intresserade sig för Jupitermånamas rörelser och var den

tidens stora auktoritet på detta område. Han har
under 32 år systematiskt iakttagit ljusväxlingarna

hos

Mira

Ceti,

”den

underbara

i

Valfisken”. Han var även känd för sina insatser
gällande befolkningsstatistiken och betraktas
som den svenska statistikens fader. Wargentin
avled 1783 och lämnade ett stort tomrum som
blev svårt att fylla. Efterträdaren Jöns
Svanberg, 1797 - 1809, deltog bl.a. i expeditioner för att utreda jordens avplattning. Är 1803
började man att med flagga ge tidssignal från
observatoriet. Följande astronomer sysslade
mest med geodetiska arbeten vid kartläggningen av vårt land: Anders Cronstrand, 1809 1837 och Nils Selander, 1837 - 1870.

Magnethusbyggnaden korn till 1838 och byggdes som namnet antyder för jordmagnetiska
undersökningar och därför utan järn i konstruktionen, bl a kläddes taket med papp som fastsattes med kopparspik. Kupolen tillkom 1915
och där placerades spektrografen.
1871 kom Hugo Gyldén från Pulkova till
Stockholms observatorium och han var också
mest teoretiker liksom Karl Bohlin som 1897
efterträdde Gyldén. Båda gjorde uppmärksammade insatser inom den celesta mekaniken. Vid
mitten av 1870-talet byggdes en flygel till åt
norr med bostäder åt observatoriets prefekt,
amanuens och vaktmästare. Nu behövdes bättre instrument och Gyldén lyckades få ett anslag
på 33 000 kronor för inköp av en refraktor av
19 cm öppning från Mertz o Repsold, man fick
även ersätta Hårlemans lanternin med ett cylin-
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Observatoriehöjden enligt karta år 1875; ITillbyggnad 175. 2 Vedbod från 1806, 3 Stora
Magnethuset från 1838. Lilla magnethuset 1800-talets f.h. 5 Generalstabens observationskupol
från 1874, 6 Inprickadﬂygelbyggnad från 1881. Den streckade linjen ånger tomt för bebyggelse
enligt upplåtelsebrevet 1746. Byggnadsnämden 1875/539...

derformat torn. Under Gyldéns tid grundades
Stockholms Högskola och 1888 höll Gyldén
den första föreläsningsserien i astronomi och
grundade därmed den anknytning till högskolan som senare blivit allt fastare. Under Bohlins
tid anskaffades en reﬂektor med spektrograf
från Zeiss med 25 cm spegel, närmast för studium av solförmörkelsen 1914. lnstrumentet

sökte professor Hoppe som basade över naturgeografema på ”kullen” och fick disponera
kupolen t.v. Han renoverade den invändigt och

har senare använts vid olika expeditioner samt

I den vevan fick man veta att Skansens observatorium skulle läggas ned. Styrelsen för
Svenska Astronomiska Sällskapet fick efter
förfrågan hos representanter för Skansens styrelse disponera den 13 cm refraktor av märke
Zeiss som en gång skänktes av Ferdinand
Boberg samt två av hans vänner i samband med
Bobergs femtiårsdag. Villkoret var att man
ansvarade för instrumentets skötsel och höll det
försäkrat. Samtidigt fick man överta alla astronomiska bilder som hängde på väggarna i
observatoriet. Teleskopet transporterades hem
till Lennart Dahlmark som hade en välutrustad
verkstad i sin villa. Där ﬁck det genomgå en
noggrann renovering, bl.a. fick alla lagringar i

av Yngve Öhman på ön Capri. År 1927 kom
Bertil Lindblad till observatoriet där han verkade till 1931. Man måste ﬂytta eftersom staden
hade omringat observatoriet och ute i världen
fanns instrument av större modell på hög höjd.
Flytten skedde 1931 och därefter inträdde en
period av kontor och liknande i den gamla
byggnaden.
I Svenska Astronomiska Sällskapet bildades

1964 Stockholms Amatörastronomiska Klubb.
En av dess medlemmar ingenjör Ragnhammar
gick dagligen förbi nedanför observatoriet och
undrade vad kupolen användes till. Han upp-

satte upp sin 7,5 cm refraktor där, men han fun-

derade över att när han nu disponerade en så
ståndsmässig lokal försöka inreda med ett lika

ståndsmässigt instrument.

urverket renoveras och i vissa fall förnyas.
Därefter dags för montering i tornet där nästa
problem genast uppstod. Den instrumentpela-

naturvetenskapliga föreningar i Stockholm”

re som tidigare burit teleskopet hade rivits i
samband med ﬂytten ut till Saltsjöbaden, så
vad göra? Att återställa den var naturligtvis
omöjligt. Man ﬁck göra det enda möjliga; två

deslokaler till förfogande”. I den vevan blev
jag kontaktad av Solgerd Björn-Rassmussen,

järnbalkar lades under golvet ut till väggarna
och förankrades där. På detta underlag vilar

ringen för att på så sätt bidra till den astrono-

nu teleskopet sedan 1965 och så väl är detta

vad jag förstod en god erfarenhet av vad vi

utfört att det fungerar fortfarande på samma
goda sätt. Allt var nu mycket tillfredsställande
och klubben har ett fungerande observatorium. Vi hade egna observationer där och en del
visningar för bl a skolor så allt var frid och

uträttat i Saltsjöbaden. Kurt Sundevall och jag
träffade Solgerd för en förberedande diskussion över en matbit och det resulterade i att
kallades till ett möte i Gamla Observatoriet.

fröjd. Men med tiden skulle geograferna ﬂyt-

Efter ﬂera möten och brevväxlingar utkristal-

ta till nya lokaler och då började det att mulna
på vår observationshimmel. Medan vi undrade vad som skulle hända med oss om det blev
en annan verksamhet där dök det plötsligt upp
ett förslag om att bygga om observatoriet till

liserades det avtal som idag ligger till grund

genom att i synnerhet för deras ungdomsverksamhet ställa hörsal, kansli och sammanträ-

sekreterare i Stiftelsen med en förfrågan om
vi amatörer kunde tänka oss att delta i renovemiska biten i verksamheten. Akademien hade

några representanter för amatörastronomema

för vår verksamhet; amatörema skulle med-

verka till renoveringen av Magnethuset med

sådant vi kunde. d.v.s. invändig målning, gjut-

ligen skulle man bli av med en kostnadskrävande byggnad. Men det blev ett himla liv,
representanter från de ﬂesta vetenskapligt
inriktade verksamhetsfält klagade i bl.a. dagspressen; kan man använda Vetenskapsakademiens äldsta i bruk varande byggnad till

ning av pelare för teleskop, byggande av nytt
golv i kupolen samt byggande av den rörliga
kupolen inkl drivning av densamma och dessutom bidra med visningar för allmänheten
med ”minst en visning i veckan i genomsnitt”.
Som ersättning för detta disponerar vi magnethuset kostnadsfritt i 20 år. Vi disponerar
även stora kupolen på samma villkor. Man

något annat än ett vetenskapligt museum? Nå,

kan lugnt påstå att våra visningar har varit

man sansade sig och förkastade tack och lov
idén med en moské. Men knappt hade stormen lagt sig förrän man tog nya tag; ett förslag att omvandla byggnaden till ett bampedagogiskt centrum kom i min hand med ritning-

populära. Så populära att vi knappt hinner
med alla önskemål om visningar. Många medlemmar har ställt upp och arbetat med detta

moské! Stadens representanter var glada, änt-

ar och allt. Alla förvånades. Skönhetsrådet
hade stoppat planerna på moskén med motiveringen att fastigheten hade ett kulturhistoriskt värde och denna motivering måste väl

gälla även vid en sådan ombyggnad. Så småningom skrinlades även dessas planer och vi

kunde andas ut ett tag, låta håren lägga sig på
ryggen och nerverna i en låda. Man det fanns

under många år. Bygget har behandlats i
STELLA nr 3 och 4 1989, 2, 3 och 4 1990
samt l och 2 1991 så det får räcka med den
dokumentationen. Från och med 1999 har
lokalerna övertagits av Vetenskapsakademien
och vi vet idag inte hur framtiden ser ut.

Hittills har verksamheterna både för museet
och STAR ökat och vi behöver ﬂer förevisare
både helger och dagtid. Ragnhammars gamla
dröm har således delvis gått i uppfyllelse. Det

ett problem kvar. Något måste ju göras med
byggnaden som börjat att förfalla, men inga

Astronomiska Sällskapet kan hålla sina sam-

pengar fanns till renovering. 1985 bildades så
Stiftelsen Observatoriekullen med syfte att

mankomster i museet som tänkt var och ej
heller ha kansli där. Nu är en ny ombyggnad

dels rädda den gamla byggnaden, dels skapa
ett vetenskapshistoriskt museum med inrikt-

på gång och museet ska utöka verksamheten.
Vi får hoppas att hänsyn tas både till Svenska

ning på sådant som tidigare bedrivits i bygg-

Astronomiska Sällskapets och STARs önske-

naden och dessutom ”skapa en mötesplats för

mål om lokaler.....

som idag tyvärr inte är möjligt är att

Ett Samtal
av Shahid Saleem

Visst är det mysig med traditioner ibland, inte
såna som i England eller i Vatikanen som går så
långt tillbaka i tiden att det känns som själva
tiden har stannat utan små vardagsnära traditio-

ner. Vi inom vår familj försöker också att skapa
några traditioner, inte därför att vi är traditionalister utan att det känns härlig ibland. Vad vore

min födelsedag om jag inte bli väckt av mina
barn Sara och Danial tidig på morgonen med en
massa pussar, ﬁna hemmagjorda presenter och

vara Saturnus och Jupiter ñ man ser ju så tydlig
och Saturnus ringar är verkligen cool-häftiga,
svarade han.
Pappa, jag undrar vad som ﬁnns utanför vår sol-

systemet, t o m utanför vår galax? Det känns konstig, rymden tar ju aldrig slut. Ja, det stämmer
rymden tar aldrig slut men vi lär oss mer och mer
varje dag om rymden. Till exempel vet du mycket mer om rymden än vad jag gjorde när jag var i
din ålder.
Vad ska du bli när du bli stor? Astronaut så klart.

'Ja må han leva ' i den långa versionen. Men en
tradition som inte har många år på nacken håller
på att få ett riktig fotfäste i vår familj nämligen

Pappa, hur stort är den röda ﬂäcken på Jupiter?
Jag vet faktiskt inte, svarade jag. Vi kan försöka

”samtal”.

att ta reda på det fast jag tror att ﬂäcken är så stort

Bakgrunden till denna tradition är att en dag när
jag och min då 4-ån'ge son Danial tog en promenad i skogen. Han plockade en ﬁn lång pinne för

som cza 2-3 jordklot.

Hur ser rymden ut om man står på månen frågade jag? Ha ha, försök inte att lura mig pappa

sig själv och en liten krokig pinne för pappa.

rymden är kolsvart, den syns blå bara när vi står

Dessa två pinnar väckte tanken hos honom att
eftersom han har den långa och ﬁna pinnen så
måste han vara en ”chef', klart gick jag med på

på jorden. Men nu ska du svara på en fråga, vad

det. Helt plötsligt blev han chef och jag hans
underordnad, han ska bestämma vilken sten vi
ska klättra på, vilken väg vi ska gå och vad ska vi

är det som har gått ur solsystemet? Va?...tittarjag

förvånad, jag vet faktiskt inte...vad kan det vara,
är det en klurig fråga eller? ...har du glömt pappa,
det är Voyeger

och jag kunde bara hålla med

honom. Direkt kommer han med nästa fråga, tror

prata om. Det kändes lite konstigt måste jag
erkänna men det gick över ganska fort. När vi
kom hem efter cza en timme då hade vi haft ett

du att det ﬁnns planet X? Nej eller Ja - kan-

mycket seriöst och lärorikt samtal om oss själva.
Vi pratade om hur vi tänker, vad vi tänker och

Uranus, den är så häftig ﬁck jag svaret. Aha, och
vad händer när solen dör som en stjärna? Den
sprängs i olika färger - var det rätt pappa, frågade han och ville ha en bekräftelse. Jo, det är rätt

ske...nja jag tror inte det.
Vilken är din favorit planet frågar jag honom?

varför vi tänker. Det tog inte lång stund att
bestämma att det här var det bästa vi har gjort på
länge. Vi hade skapat en tradition nämligen ”att
ha ett samtal” utan att vara medveten om det.
Nu är Danial snart 7 år men vi har hållit oss till
vår lilla tradition. Jag tänkte dela med er ett kort
utdrag ur vårt samtal som vi hade häromdagen
som började på en stig vid Akalla by och slutade
i vardagsrummet.
Okej Danial vad ska vi tala om idag, frågade jag
honom. Astronomi såklart var svaret bestämd och
given. Aha... minns du vad vi pratade förra gång-

och månen. Finns det någon på jorden då frågade
jag? Äh - vad tror du? Vi alla har ju dött långt
innan, det blir jätte varmt på jorden.
Pappa. varför ser en komet kokande ut trots att
den är iskallt? Jo, precis som vår måne. Den
reflekterar solljus. Kometer består av isen men
när de kommer närmare solen då bli en del av
isen ånga på grund av värme och det är den ånga

en? Hur var det nu med solförmörkelse, vad hän-

som ser ut som en lång svans som lyser av sol-

der i ett solförmörkelse? Nä men pappa, är du
knäpp eller... vi har ju pratat om det tidigare,
månen kommer mellan solen och jorden och det
ser ut som solförmörkelse. Jag kände mig lättad,
han hade inte glömt. Berätta för pappa vad är det
häftigaste du har sett via ett teleskop? Det måste

ljuset. Okej men varför kallas planeten mars röda
planeten? Jo, därför att jorden på mars är rödaktig.

det blir som en supemova men först blir den större och större och slukar Merkurius, Venus, Jorden

Och där avslutade vi vårt samtal för den här
gången tills det är dags igen.

De heta, hektiska nätterna när ringarna försvann 1995
av Jörgen Blom

För fem år sen korsade jorden Saturnus ring-

plan inte bara en, utan tre gånger. Nästa gång
det händer blir inte förrän september 2009,

men då ligger Saturnus dåligt till på himlen,
specit fór oss som bor så här långt norrut.
Det dröjer faktiskt till 2039 innan jorden går
igenom Saturnus ringplan , samtidigt som planeten är lika väl placerad på den nordiska natthimlen som den var i augustil995. Om jag är
vid liv när detta fördelaktiga läge uppkommer
den l april 2039 harjag nyligen fyllt 106 år.
Såjag får antagligen nöja mig med den ringplanskorsning som jag upplevde för fem år sen.
Tack och lov hade jag samlat fotografier och
negativ från 1995 så pass ordentligt att jag
kunde hitta dem. Och vanan att för varje fotografi jag tog göra anteckningar, hade lönat sig.
Nu visste jag exakt var, när och hur varje fotografi hade tagits.
Dessutom hade jag fört dagbok, eller rättare sagt nattbok, där jag strax efter observationen (eller dagen efter om jag var mycket trött)
skrivit ner mina intryck av den aktuella observationen.
Den senaste tiden har jag tyvärr slarvat med
detta. Men det gjorde jag alltså inte 1995 och
därför kunde jag läsa att det från början inte
enbart var Saturnus jag var ute efter utan framförallt kometen D\Arrest. Natten till den l
augusti 1995 skulle denna periodiska komet den rundar solen på cirka 6,5 år ñ befinna sig
omkring 1,5 grader från Saturnus och kanske
nå 6:e magnituden. Alltså skulle jag kunna
fånga den och Saturnus på samma bild på ett
primärfoto genom mitt teleskop.
Minnena vaknade till liv.

Men det blev inte så. Kometen D\Arrest
fastnade inte på en enda bild. Nu fem år senare
kan jag med hjälp av stjärnprogrammet Hnsky
(Hallo, Northern Sky) se att D\Arrest befann

sig för långt åt väster för att komma med på
mina lyckade bilder. Men jag kunde läsa i dagboken att jag måste ha upplevt fantastiskt fina
nätter i min jakt på kometen. Tänk att jag hade

glömt det! Nu vaknade minnena till liv.
Den 30 juli 1995 hade jag observerat från kl
23 till 2.30. ”Mellan 22 och 14 grader
varmt...(läste jag i dagboken).._Vid 2-tiden såg
jag Saturnus som helt saknade ringar. Rätt tydligt såg jag skuggan av ringen över ytan, men
inga månar”.
Den 31 juli: ”Observationstid 22.30 - 2.30.
+18 - +9,3. Helt vindstilla. Utmärkt seeing.
Kanske ett och annat lätt moln. Mörkt vid 0.0tiden. Helt makalös observationskväll (___) Tog
flera fotografier på M 27 (Dumbbell), M 31
och en på Saturnus i hopp om att fånga kometen D\Arrest".

EN bild! Fem år senare hittade jag bilden.
Saturnus hade jag placerat i övre vänstra kanten för att kometen skulle komma med i högerkanten. Men på bilden var planeten bara ett
lysande streck.. Kanske hade teleskopets drivmotor hakat upp sig, kanske hade jag stött till
teleskopet, men bilden var hur som helst värde-

lös. Varför tog jag inte två bilder åtminstone?
Svaret är att jag nog var för trött efter tre timmars letande och fotograferande.
Det var heta, hektiska nätter.
I anteckningarna från den 1 augusti kunde
jag läsa: ”Återigen en underbar natt! Mellan
18 och 8,7 grader. Enstaka molnslöjor. Helt
vindstilla. Började redan vid 22.15 med
Polstjärnan (antagligen för att ställa in teleskopet). Såg sen Jupiter lågt i sydväst. Såg 3
månar, men den ﬁ'ärde syntes ej. Började mörkna vid 23.30 och letade efter M 13 i Her.
(Herkules). Kunde inte hitta den.
Men vid 0.00 ungefär framträdde Herkulesstjärnhopen helt utmärkt. Så småningom såg
jag, tyckte jag, enstaka stjärnor mitt i. (...)

Vände mig till M 3] i Andromeda (Ö) Tog flera
bilder primärt. (...) Arbetade (lekte?) ibland
som i trans. Drack Coca-Cola Light, kaﬂe och
lyssnade på Mozart, Beethoven och Salieri på
radion som inte tar in P3 eller Radio
Stockholm utan bara P 4 och någon annan
eftertänksam kanal. (...) Efter M 31 blev det
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dags för Saturnus som nu kommit upp en bra
bit - på +4 ungefär - och dess granne kometen D 'Arrest Titan syntes och även Rhea mitt
emellan planeten och Titan och kanske en till utanför Titan i så fall (antagligen Japetus).
Tyckte mig nu också se D 'Arrest som en ytterligt svag ﬂäck väster om Saturnus och något
lägre. Primärbild på den misstänkte förstås
med Saturnus i vänstra övre högra hörnet i
rutan...”
En ny hobby.
Det låter bra, men D'Arrest fastnade som
sagt inte på en enda ﬁlmruta. Och jag är faktiskt inte säker på om jag över huvud taget såg
kometen. Jag hade aldrig sett en kornet.
Astronomi var en ny hobby för mig. Mitt teleskop var bara ett år gammalt.
Som tur var hade jag skaffat det precis i tid
för att kunna se såren efter nerslagen av komet
Shoemaker-Levy på Jupiter i juli 1994. Men
D'Arrest undgick mig. I vilket fall som helst
måste jag ha gett upp hoppet om att fotografera D'Arrest efter den 2 augusti 1995. Efter det
datumet finns inga anteckningar orn kometen.
Men då, den 2 augusti, gjordejag i alla fall mitt
sista försök.
Resultatet blev den nedersta och största av
bilderna i kollaget här intill. Bilden är tagen
med primärfokus (kameran monterad direkt på
teleskopet utan mellanliggande okular). På den
bilden jag har ritat in planetens bana från den 2
till 27 augusti. Längst upp till vänster finns
Saturnus, betecknad l. Den första bilden i kol-

laget är alltså en detaljförstoring av den stora
bilden. De övriga bilderna är också detaljförstoringar.
BILD 1. (Primärfokus, Fujicolor 800 Super
G, exponeringstid 4 min.) När jag synade bilden med förstoringsglas hittade jag en svag
fläck allra längst till vänster om Saturnus. I
stjärnprogrammet Hnsky kunde jag se att det
måste vara Japetus som då, enligt Hnsky, hade
magnituden 10,6. Japetus varierar i ljusstyrka
mer än någon annan av månarna. När den
befinner sig längst ut på en sida av Saturnus har
den magnituden 10,2, medan den längst ut på
andra sidan bara har magnituden 11,9.
Cassiní hade helt rätt.
Japetus har bunden rotation, precis som vår
måne och alla de övriga stora månarna . Det
innebär att den alltid vänder samma sida mot

Saturnus. Japetus bundna rotation innebär att vi
från jorden ser ett mörkare parti av Japetus när
ligger på en sida av Saturnus och ett ljusare när
den ligger på andra sidan. Därav variationema
i magnitud. Cassini gissade sig till den förklaringen när han hade upptäckt månen 1671. Mer
än 300 år senare bevisade Voyagersonderna
(1980-1981) att han hade helt rätt.

Enligt dagboken kunde jag se Japetus i teleskopet. Kanske är det riktigt, kanske inte.
Längre fram ska jag försöka förklara varför.
Däremot såg jag tydligt två eller kanske tre
månar alldeles intill Saturnus och på samma
sida som Titan. Utifrån och in var de Rhea,
Dione och så Thetys närmast planeten.
Eftersom den långa exponeringstiden fick
Saturnus radie att ”växa” nästan ända ut till
Dione har jag fällt in en detalj från en bild
tagen någon minut senare där exponeringstiden
bara var 2 minuter och där man åtminstone kan
gissa sig till att det finns 3 månar.
Jorden skulle gå igenom Saturnus ringplan
den 10 augusti - det var alltså den allra bästa
tiden för att observera och fotografera de innersta månarna, eftersom ringarna då skulle vara

osynliga utom i de allra största teleskopen.
Första gången ringarna hade försvunnit var den
1 juli, men då var det alltför ljust för att foto-

grafera eller observera Saturnus med framgång. Men redan veckan före den 10 augusti
hade ringarna försvunnit, i alla fall syntes de
inte i mitt teleskop (En 4 tums F 1000 refraktor
av märket Vixen.).

Mellan den 4 och 5 augusti observerade och
fotograferade jag enligt dagboken så gott som
hela natten: ”Gick och la mig 03.45. Det var
lite ljust och Pleijaderna gnistrade i öster
Saturnus har med 200X (förstoringen) ett
klart band över mitten men inte en tillstymmelse till ringar".
Ringarna börjar synas igen.
Det var antagligen mulet fram till den 10,

men den natten tittade jag på månen och

genom den blågröna planeten. Tre diametrar t v
glimmade Titan och strax ovanför en stjärna.
Vilken?( Jo, SAO 146831 magnitud 8.8, enligt
Hnsky).
Först natten till den 17 tog jag en lyckad bild:
BILD 2. (Primärfokus, Kodak Ectar 1000,

exponeringstid 1 min.) Den här natten kunde
jag med 200 gångers förstoring se 3 månar:
Titan öster om Saturnus, Dione och Rhea väs-

ter om och mycket närmare planeten. Men på
bilden syns snett ovanför till vänster om planeten en liten svag prick som kan vara Japetus.
Avståndet till Saturnus mitt stämmer bra.
Prickens storlek tycks stämma med magnituden. Men om man i stjämprogrammet Hnsky
drar en linje från stjärnan längre upp till vänster
och genom Japetus så går linjen lite söder om
Saturnus mitt, medan en linje som dras på fotograﬁet går lite norr om mitten. Så pricken kan
vara en ljussvag stjärna. Japetus är faktiskt på
väg mot rätt plats, men kommer enligt Hnsky
inte dit förrän tre timmar senare - och då var det
nästan ljust.
Jag fortsatte mina observationer av Saturnus
den 18, 2l och 24 augusti, men tog inga bilder.
Den 22 augusti på kvällen skulle Titans skugga passera över planetens yta, men jag missade
tilldragelsen, antagligen för att det var mulet.
Annars var det utomordentliga observationsnätter, kan jag läsa i dagboken.
Den 24 såg jag tre stjärnfall och fyra satelliter. Var också irriterad över ett långsträckt
moln som hängde orörligt i zenit tills jag förstod att det var Vintergatan . Provade olika förstoringar på Saturnus och kom fram till att
200X var den bästa för att se månarna med.
Kan det ha varit Japetus?
Först natten mellan den 26 och 27 augusti
tog jag primärbilder på Saturnus med relativt
lång exponering:
BILD 3. (Primärfokus, Kodak Ectar 1000,
exponeringstid 4 min.) ”Såg 4 månar t.h. om
Saturnus./”, står det i dagboken, följt av en

Saturnus utan att ta bilder. Natten till den 12
augusti, däremot, fotograferade jag Saturnus
vid 1-tiden med den bestämda avsikten att få
med månarna, men filmen var för långsam

stås Titan. Men det var inte fyra månar utan
bara tre jag såg. Innerst ligger Rhea (den syns

(ISO 200) och tiden för kort (inte mer än en

bättre i den infällda detaljbilden), sen kommer

minut) för att det skulle bli något. Den 16
augusti beskriver jag SatumuszïSåg vid 1-tiden
de allra första ringarna som en smal lång nål

Titan, sen kommer Japetus (alldeles säkert den
här gången), men den fjärde månen är bara en
ljussvag stjärna, enligt Hnsky med magnituden

skiss

O* * * *

där den andra ”stjäman”

från Saturnus är större än de övriga, det är för-
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11,6. Min anteckning om att jag kunde se 4
lysande prickar i teleskopet är lite förbryllande
eftersom Japetus hade magnituden 11, 8 och
låg nära den teoretiska gränsen för det möjliga
att se i mitt teleskop (Mag. 12). Kanske såg jag
bara tre men skrev fyra i upphetsningen. Men i
dagboken skriver jag ”strålande seeing” och
kanske var ”seeingen” så strålande att den tänjde gränserna för mitt teleskop. Däremot var det
blåsigt och det kan vara förklaringen till att

månarna och stjärnorna på bilden är starkt
utdragna. Men det kan också bero på en ojämnhet i drivmotoms kuggar, eller några sekunders
avbrott i drivningen.
Det finns faktiskt ännu en förklaring till att
jag såg Japetus. Och den är att den lilla månen
kan ha lyst med magnituden 10,2 eller 10,3 i
stället för 11,8. Att alltså stjämprogrammet
Hnsky har fel. Alla uppslagsböcker berättar
nämligen att Japetus lyser nästan 2 magnituder
(5 gånger) starkare när den befinner sig i maximal västlig elongation, jämfört med när den
befinner sig i maximal östlig elongation. Och
Japetus var ju faktiskt nära just den maximala
västliga elongationen när jag tog fotot. Det
skulle förklara varför Japetus som enligt Hnsky
hade magnituden 1 1,8 lyser starkare på fotot än
stjärnan med magnitud 1 1,3. Men å andra sidan

ñ hur kunde jag i så fall se Japetus också den 2
augusti när den befann sig mycket nära maximal östlig elongation? Detta är litet av ett mysterium. Har någon av läsarna en förklaring?
Men anledningen till att jag i vilket fall som
helst är säker på att Japetus har fastnat på bilden är att det skenbara avståndet och läget
stämmer precis med tidpunkten. Man kan
också mäta sig till att ljuspricken inte ligger
exakt i Saturnus ringplan. En linje som dras
från ljuspricken över Titan hamnar lite norr om
Saturnus mitt. Drar man samma linje mellan
Japetus och Titan i stjärnprogrammet blir det
exakt samma vinkel mot ringplanet som på
fotografiet, Vid samma tidpunkt låg månarna
Mimas, Thetys och Dione på andra sidan om
Saturnus, men så nära att de dränktes av den

överexponerade planeten. fnnu en ”ringplansmåne”, Hyperion, befinner sig emellan Rhea
och Titan, men eftersom den har magnituden
14,2 så var den för svag för att fastna på bilden.
”Fixstjärnorna” visar rörelsen.
Nästa natt (27-28 augusti) var lika klar.

”Ännu en underbar, helt klar natt, men ingen
vind och +2,4 grader som kallast” (står det i
dagboken) Jag koncentrerade mig på att ta bilder (svartvita) på M13, M31, Ringnebulosan ,
Dumbbell och Nordamerikanebulosan (den

har jag aldrig kunnat se i mitt teleskop, bara
kunnat ta bilder av) och tog tre bilder av
Saturnus, varav två var missar. Men en var

lyckad:
BILD 4.

(Primärfokus, Fuji

1600, svartvit

film, exponeringstid 2 min.) Här fick jag min
första och enda riktigt klara bild på Japetus
längst till höger på bilden. Att Japetus syns så
pass bra på bilden är ännu ett bevis för att
Hnsky kan ha vänt på magnitudskalan för
Japetus. Ljusstarka Titan syns närmare planeten, strax ovanför och lite till höger finns en
11,6-magnitudstjärna som lyser betydligt svagare än Japetus vars magnitud påstås vara 1 1,8
- alltså två tiondelar svagare.
Längst ner till vänster är stjärnan SAO
146808 som också syns på bild 3, liksom en
ljsussvag (magnitud 11,3) stjärna längst ner
och något till vänster om planeten. Jämför man
bilderna 3 och 4 visar dessa två ”fixstjärnors”
läge att Saturnus har rört sig åt väster under dc
22 timmarna som förflutit mellan bilderna.
Rörelsen är förstås skenbar, eftersom den bara
är en avspegling av jordens rörelse. På den
tiden när de allra flesta astronomer var övertygade om att jorden stod stilla och allt annat
roterade runt oss förklarades planetemas retrograda rörelse med att varje planet, förutom sin
cirkelbana runt jorden, kallad deferenten,
också hade en privat mindre bana som kallades
epicykel.
Dione ovanför ringen.
Efter den 28 augusti blev det mulet i flera
veckor. Men den 16 september återvände jag
till Saturnus och i dagboken står ”Första klara
kvällen”. Ringama har börjat framträda och
beskrivs som tunna och svaga. Den 21 september blir en ”trevlig varm observationskväll
observerade Saturnus med klara band och 2
månar, Rhea och Titan Började fotografera
vid 0.00-tiden (21 september) ...tog många bilder på Saturnus med 5, 12,5 och 20 mm okular.

BILD 5. (Okularprojektion 20 mm okular,
Kodak Ectar 1000, exponeringstid 20 sek.)
Trots den mycket korta exponeringstiden (kan
jag ha exponerat 2 minuter?) framträder ﬂera

månar. Ringarna lutar nu 1,4 grader och syns
rätt bra på fotograﬁet. Med förstoringsglas
kunde jag se Thetys rätt nära planetens vänstra
ringkant (ljuspricken är förstärkt på bilden)
Titan längst till vänster syns förstås utmärkt,
men Rhea öster om Saturnus är svag.

BILD 6. (Samma projektion och film som
bild 5, men med 10 sekunders exponeringstid)
Den kortare exponeringstiden gör Dione synlig
precis ovanför ringarna ti11 höger om Saturnus.
Den 19 oktober, nästan en månad senare,

såg jag tre månar (enligt dagboken) och konstaterade att ringarna fortfarande var mycket
slutna. De skulle öppna sig lite grand, men sen
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Den 11 februari 1996 korsade jorden
Saturnus ringplan för tredje gången på sju
månader, men då låg Saturnus så nära solen att
den bara kunde ses nära horisonten en kort
stund efter solnedgången.
Ett lättare och intressantare himmelsobjekt
som hette Hyakutake var på väg. Nu skulle jag
få se min första kornet.
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STUDIECIRKEL I ASTRONOMI
Under hösten startar *STAR* en studiecirkel i ”Astronomi
för alla” kring Gunnar Walins bok med samma titel.

Studiecirkeln vänder sig i första hand till medlemmar, men
i mån av plats är det öppet för alla som är intresserade.
Anmäl intresse till Shahid Saleem (tel. 08-751 96 23) om
du vill delta. Det går även bra att skicka E-mail:

shahid.saleem@alfa.telenordia.se

HELIX NEBULOSAN
av Göte Flodqvíst

Helixnebulosan, NGC 7293, ligger i
Vattumannens stjärnbild och är en s.k.
planetarisk nebulosa.

alldeles för lågt för att vara ett bra objekt.
Typiskt är att jag inte sett någon bild på
Helixnebulosan fotograferad av någon
amatörastronom i Sverige. Oktober månad
brukar vara lämpliga tillfällen någorlunda
tidigt på kvällen. Här är Björkviks brygga
en utmärkt observationsplats med sin låga
och mörka söderhorisont. Vare sig med min
8- eller 4-tummare är det ett imponerande
objekt. Intrycket är ofta ett svårfångat töcken som sveper förbi i synfältet när jag rör
teleskopet. Med en 3-tums fågelkikare blir
det tveksamt om jag överhuvud taget ser
nebulosan. Viljan och förväntan betyder
möjligen mer än det reella, nebulösa ljuset.

Att fotografera Helixnebulosan är en mer
framkomlig väg. Den fastnar hyfsat lätt på

Namnet kommer sig av att den är cirkulärsymmetrisk, vilket kan ge intryck av en
planetyta i teleskopet. Positionen är RA =
22h 29,6 min, dekl = -20 grad 48 min. Den

kulminerar lågt vid horisonten, på kvällarna under hösten. Magnituden är 6,5 - 7,3

beroende på källan. Det låter bra, men
eftersom den är ca 40 bågminuter i diameter, blir ytljusstyrkan inte särkilt hög.
Därmed är den ett svårare objekt att få syn
på i ett litet teleskop. Helixnebulosan ligger
på ca 450 ljusårs avstånd och är den skenbart största (30% större än månen!) plane-

tariska nebulosan på himlen. “Burnham's
Celestial Handbook” anger storleken till
halva (?) måndiametern. Han påstår dessutom att det är ett lätt objekt i ett mindre teleskop. Det får anses gälla från observationsplatser på mer sydliga latituder.
Det är ett objekt som jag under flera år
försökt observera och fotografera från
Stockholms horisont. Den ligger egentligen

Helix nebulosan, detalj fotograferad av
Hubble Space Telescope.
NASA

plåten. Jämför M42 i Orions stjärnbild.
Däremot, att få en bra bild av den är någonting helt annat. Bildens kontrast är kritisk
beroende på det dis som alltid finns längs
horisonten. Också tunna moln kan störa,
vilka inte alltid är uppenbart synliga vid
fotograferingstillfället, utan senare visar sig
så förtretligt i den framkallade bilden.
Kontrasten går naturligtvis att manipulera
genom att använda olika sorters optiska ﬁlter. Jag förespråkar dock astrofotografering
(-skonsten) med så lite trixande optik som
möjlig. Ett annat, mer generellt problem
vid astrofotografering är att centrera objektet. Det låter trivialt, men i kamerans sökare syns inga stjärnor (100 mrn telelins), så
att det blir till att syfta in kamerans synfält

med Helixnebulosan mitt i. Detta återstår

Exponerad från Björkviks brygga. 100 mm teleobjektiv, bl. 2,5 expjid 5 minuter på EP 1600 ASA
foto G. Flodqvisl

för mig att uppnå.
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*STAR*s hemsida på Internet hittar du på följande adress:
http:l/WWW.astro.su.se/STAR/
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Möjlig Hypernova kan påverka Jorden
av Peter Mattisson

Stjärnskådare på det södra halvklotet kan vid
denna tid på året beskåda en av dom mest
intressanta och gåtfulla stjärnorna som finns på
himlen, en stjämtyp så anmärkningsvärd att
endast ett dussintal är kända. Stjärnan heter Eta
Carinae, och den kan även visa sig vara den
mest farliga.

Anledningen till detta ligger i att Eta Carinae
kan jämföras med en närbelägen vulkan i väntan på att explodera, och vi vet inte när. Under
dom senaste månaderna däremot har man sett
tecken på en förnyad aktivitet.
För astronomerna är två saker utmärkande för
Eta Carinae: den är otroligt ljusstark, dess sken
är 4 miljoner gånger starkare än vår sol. Den är
också mycket ostabil, med en benägenhet för
väldiga utbrott och stora skiftningar i dess ljusstyrka vilket ger intrycket av en stjärna på
gränsen till själv förintelse.
Orsaken bakom detta konstiga beteende hos
Eta Carinae är mycket enkel: Den är enorm,
med en massa på över 100 gånger vår sol. På
Jorden har vi människor en tendens att uppfatta stora ting som mycket solida och stabila,
men för stjärnor av denna storlek är det precis
tvärtom. Deras enorma storlek gör att dom förbränner sitt kärnbränsle i en extremt snabb takt,
Strålar ut så mycket hetta, ljus och övrig energi att dess yttre lager trasas sönder och ibland
blåses bort helt och hållet i upprepade och
våldsamma utbrott.
Det var just ett sådant våldsamt utbrott som
för första gången fångade astronomemas uppmärksamhet för Eta Carinae för nästan två hundra år sedan. Den blev först katalogiserad år
1677 som en helt vanlig stjärna, knappt synlig
för blotta ögat. Men år 1730 hade Eta Carinae

växa i styrka. År 1827 hade den växt tiofaldigt
i ljusstyrka, och blev 1843 den näst starkaste
stjärnan på himlen, överträffad endast av stjärnan Sirius, som befinner sig 1000 gånger närmare oss.
Vid denna tid, förstod ingen vad som kunde

orsaka ett sådant beteende hos en stjärna, och
det skulle dröja ända fram tills år 1994 då
rymdteleskopet Hubble avslöjade vad som
hade hänt 150 år tidigare: Eta Carinae hade
blåst ut två enorma bubblor av het glödande
gas, som än idag kan ses rusa iväg med en hastighet av 2,4 miljoner kilometer per sekund.
Den mängd materia som blåstes iväg var tillräcklig för att bilda flera stjärnor av vår sols
storlek, men för Eta Carinae var detta bara det
senaste utbrottet i dess korta och våldsamma liv.

Slutet på ett kort liv
Eta Carinae är förutbestämd att dö un g. Dom
flesta stjärnorna lever i flera miljarder år, men

stjärnor som är så pass massiva och aktiva som
Eta Carinae förbränner sitt bränsle på en
extremt kort tid, så kort som en miljon år, vilket är väldigt snabbt för en stjärna. Dessa stjärnor slutar nästan alltid på samma sätt: I en
supemova explosion, en gigantisk detonation
som spränger stjärnan i bitar och sprider ut dess
kvarlevor flera miljarder kilometer ut i rymden.

Detta är slutet för dom super-massiva stjärnorna, men eftersom Eta Carinae är ett sådant

extremt fall finns det en annan möjlighet: Den
kan sluta som en Hypernova, en super-supernova som vid sin höjdpunkt skiner starkare än
samtliga stjärnor i hela Vintergatan !

växt i styrka, för att bli en av dom mest fram-

Den oerhörda våldsamheten i en sådan händelse är svår att beskriva. Om den vore mycket
närmare så skulle den till och med kunna slå ut

trädande stjärnorna i sin stjärnbild.

allt liv på Jorden, radera vår tunna biosfär på

Är 1782 hade den bleknat till sin tidigare oansenlighet, för att återigen 1820 börja växa och

samma sätt som en ultraviolett lampa tar kål på
mikroorganismer. Lyckligtvis så beﬁnner den
sig inte så nära, men på ett avstånd av 7500

Varnings tecken
Vad som nu får astronomema att åter fundera
kring Eta Carinaels slutliga öde är det som har
hänt sedan 1998: Dess ljusstyrka har plötsligt
börjat öka igen, mer än dubblerats dom senaste
18 månaderna. Denna plötsliga förändring var
fullständigt oväntad. Dessförinnan var den
ledande teorin att Eta Carinae hade trätt in i en
mer stabilare fas för att mycket långsamt öka i
styrka. Men istället har den skjutit i höjden på
mycket kort tid, och den fortsätter att öka sam-

tidigt som astronomema försöker att klura ut
vad som försiggår inuti Eta Carinae.

ljusår så är den tillräckligt nära för att orsaka en
viss skada.
Dom troliga skadeverkningarna är emellertid
inte riktade direkt mot människorna, utan mot
våra satelliter och den övre atmosfären. Vilket
beror på att en explosion av denna typ genererar stora mängder gamma strålning. På Jorden
är vi skyddade från denna strålning tack vare
vår atmosfär och magnetfält, men satelliterna
däremot och deras elektronik är sårbar och
skulle kunna skadas i en sådan händelse.

Några forskare har spekulerat i att en stor
explosion av gamma strålar även skulle påverka den övre atmosfären inklusive ozon lagret.

Stjärnan som vi aldrig har sett
Vad som gör detta pussel särskilt svårt är det
faktum att vi aldrig har sett själva Eta Carinae.
När vi tittar på eller fotograferar Eta Carinae,
så är det inte stjärnan i sig själv som vi ser, utan
det stora moln av gas och stoft som den är
insvept i.

Den glödande bubbla av gas som omger Eta
Carinae har fått vissa att spekulera om det kanske gömmer sig ytterligare en eller fler massiva stjärnor som tillsammans skiner så pass
starkt. Men det förklarar ändå inte det som har
hänt dom senaste månaderna, och vad kommer

att hända härnäst?
Ingen vet riktigt... Liksom geologer som studerar en mullrande vulkan, så är det bara att
vänta och se.

Men det är ännu bara en spekulation, en sådan

påverkan skulle troligen vara väldigt tillfällig
eftersom pulsen av gamma strålar är tämligen
kortvarig.

Dom enda människorna som eventuellt skulle kunna drabbas av Eta Carinae”s våldsamma
undergång är astronautema i rymden. Som
utanför Jordens skyddande atmosfär skulle
utsättas för samma kraftfulla strålning som
satellitema, vilket sannolikt skulle innebära
döden för dem.

Även vår egen sol är kapabel till dödliga
utbrott eller ”Coronal mass ejections” som det
heter på fackspråk, skillnaden är att i solens fall

brukar vi få en viss förvarning, vilket så inte är
fallet med Eta Carinae.

Eta Carinae kan explodera närsomhelst, eller
fortsätta att mullra och spy ut gaser ända fram
till den dag, kanske i morgon, kanske om
tusentals år, då den plötsligt kommer att ge
vika för gravitationen och kollapsa. Resultatet
blir den mest våldsamma och spektakulära kosmiska händelse som någonsin bevittnats av
människor. Eta Carinae bevakas nästan dygnet

runt numera, lika mycket beroende på fascinationen som för vetenskapen.

Men den kanske mest värdefulla kunskapen
Eta Carinae kan ge oss inte bara handlar om
stjärnor, utan om oss själva: Insikten i hur pass
små och betydelselösa vi människor är i detta
universum, samt en större vördnad och respekt
för livet här på Jorden...

Latitud 60°

Stjärnhimlen Midsommarafton kl. 24.00
Nu år sommarhimlen så ljus att få stjärnor syns. Men från stora delar av sverige ser man i alla fall
SOMMARTRIANGELN. Den består av DENEB i Svanen, VEGA i Lyran och ALTAIR i Örnen.
Det är en mycket iögonfallande triangel under sommarkvällar. Annars är det väl mest månen och plaH.H.
neter plus dubbelstjärnor som obsas i den ljumma sommarnatten som vi väl alla hoppas på.
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är telefonnumret till STAR”s telefon och telefonsvarare i klubblokalen.
Ring och hör telefonsvararen ge besked orn kommande verksamhet och få tips om någon
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Ringer du en måndagkväll är chansen stor att någon av våra medlemmar svarar.
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