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STELLA “ ie* är medlemstidningen utgiven av och för STAR, Stockholms Amatörastronomer.
Tidningen utkommer med cza 300 ex, 3 gånger per år.

REDAKTÖR och ansvarig utgivare är Hasse Hellberg, Lofotengatan 16, 164 33 Kista.

ALLA BIDRAG ÄR VÄLKOMNA. Redaktören förbehåller sig rätten att, i samråd med författaren, redigera
artiklar och bilder så att de passar det aktuella numret. Är du tveksam om materialet passar, ring och hör med
redaktören. Tala om hur du vill ha din artikel.

Medlem i STAR blir man genom att betala in årsavgiften till STARs Plusgirokonto 70 87 05 - 9. För 2008 gäller
följande avgifter: 100 kr för dem som är under 26 år, 150 kr för övriga. För ytterligare 190 kr kan man även bli
medlem av Svenska Astronomiska Sällskapet och få tidskriften Populär Astronomi. Detta förmånliga erbjudande
(rabatt 50 kr) gäller endast för STAR-medlemmar, som betalar avgiften till STARs Plusgirokonto. Glöm ej att ange
namn och adress samt om du är ny medlem på inbetalningen. Helst även födelseår, telefonnummer och mailadress.

STAR bildades 1988 och är en sammanslagning av tre tidigare astronomiföreningar i Stockholm. Föreningen
förfogar över två observatorier i Stockholmstrakten: ett i Saltsjöbaden och ett i vår klubblokal Magnethuset på
Observatoriekullen. STAR anordnar föredrag, bild- och filmvisningar, astronomiska observationer, astrofoto,
teleskopbygge, vanlig mötesverksamhet m.m. På måndagar kl 1900, utom under helg och skollov, håller STAR
öppet i Magnethuset för varande och blivande medlemmar.

Har du frågor? Kom till oss, skriv eller ring:
STAR, Stockholms Amatörastronomer, Drottninggatan 120, 113 60 STOCKHOLM
Www.starastro.org
Telefon 08 - 32 10 96 (måndagar kl 19 - 20 svarar troligen någon)
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_- fX Häntistar år _
ästa år har av International Astronomical

| \| Union (IAU) utsetts till det Internationella
Astronomiåret 2009. Flera internationella

organisationer såsom European Southern
Observatory (ESO), UNESCO och många andra
stöder projektet. FN har gett det status som det
Internationella Astronomiåret 2009. Anledningen
till just 2009 är att det då är 400 år sedan som
Galileo Galilei riktade sitt teleskop mot rymden.
Över hela världen kommer det att hända saker som
uppmärksammar astronomin. Sverige har en
Nationell kommitté med säte i Uppsala som
samordnar aktiviteterna. Kommittén har en hemsi-
da med adress Www.astronomi2009.se. Gå gärna in
där för att se vad som händer på nationell nivå.

Självklart tycker jag att STAR ska vara en del av
det som händer. En detalj som gör att jag tycker att
Stockholms Amatörastronomer har ett speciellt
ansvar är att vi verkar i Sveriges huvudstad tillika
den största staden i Sverige. Vi har en lokal och en
hel del mycket bra utrustning på central plats mitt
inne i huvudstaden där mycket människor rör sig.
Vi vet att det som sker i Stockholm ofta ger eko i
resten av Sverige. Ta bara månfönnörkelsen i mars
2007 som ett exempel. Media från hela Sverige
skrev om oss och amatörastronomi. STAR kan allt-
så göra mycket för det nationella intresset för ama-
törastronomin i hela landet. Den chansen tycker jag
att vi ska ta.

Vad och hur vi ska göra vet jag inte just nu. Det
jag vet är att STAR har en hela massa medlemmar
som är kunniga och brinner för detta med astrono-
mi på det ena eller andra sättet. Många kan hjälpa
till och ge ett bidrag. Kom med förslag till styrelsen
så att den kan fatta beslut och samordna olika akti-
viteter. Kostar det pengar måste vi kanske leta
sponsorer. Någon eller några kanske jobbar på före-
tag med mycket pengar som är intresserade av att
spendera en del på Amatörastronomi. Inget är
omöjligt. Observatoriemuseet är en naturlig part-
ner; även astronomerna på Albanova kanske kan
vara till vår hjälp. Observatoriemuseet kommer att
satsa en hel del med en utställning som har arbets-
namnet "Är det någon där? Teorier om liv i rymden
från 1600-talet till idag". Titeln låter spännande

tycker jag. En annan spännande aktör som alltid är
alert är Ishotellet i Jukkasjärvi. De var med på ett
möte med den nationella kommittén i mars. Med
tanke på att Ishotellet är mycket kreativa ser jag
fram emot vad de kommer att göra. Det finns säker-
ligen många fler företag som är intresserade bara de
får reda på hur stort det Internationella
Astronomiåret 2009 är. Passa på att lägg fram idéer,
galna som mindre galna. Allt är bra ända tills det
visar sig omöjligt.

STAR hade sitt årsmöte den 24 februari i
Magnethuset. Jag vill inte påstå att mötet var någon
”kioskvältare”. Ärsmöten i små föreningar brukar
vara stillsamma och STAR är ju en liten förening.
Men det vi pysslar med är desto större och då tän-
ker jag givetvis på Universum. Den gamla styrelsen
fick förnyat förtroende med omval på alla poster. Ni
behöver alltså inte lära er några nya namn eller
adresser till styrelsens medlemmar. Använd de ni
redan har - och gör det flitigt. Styrelsen behöver
massor av förslag på olika aktiviteter. Minns jag rätt
så är det cirka 16 måndagar på hösten och 18 på
våren som ska fyllas med olika aktiviteter. Kom
med förslag på vad vi ska göra dessa 34 måndagar.

essutom behöver vår tidning STELLA
D artiklar, notiser, bilder. Alla inte bara får

utan uppmanas att bidra med något till vår
tidning. Fatta papper och penna eller sätt dig vid
datorn och skriv. Skicka en bild och skriv vad den
handlar om och hur du tog den. Skriv om ett kul
föremål som du äger, en ”astronomisk” resa du
gjort eller bara varför du är intresserad av astrono-
mi. Den enda begränsningen är du själv. Tidningen
är vår egen och vi bestämmer själva över den helt
och hållet.

Nu har jag skrivit en hel sida som uppmanar alla
medlemmar i STAR att bidra till att göra vår före-
ning ännu roligare, en förening där det alltid händer
något. Och än en gång: korn med förslag om vad vi
kan göra för att bli aktiva deltagare under det histo-
riska Astronomiåret 2009.

Nils-Erik Olsson
Ordförande i STAR

Omslagsbild; Galilei uppfann 1612 ett slags föregångare till det belysta hårkorset där han genom att titta
med båda ögonen öppna projicerade teleskopbilden av Jupiter och dess månar på en rutmönstrad pappskíva
vid sidan av tuben. Pappskivan belystes av en avskärmad lykta. Genom att föra pappskivan närmare eller
längre bort längs med tuben kunde han passa in planeten precis mellan två av de vertikala graderingarna.
Skivan vreds sedan så att den horisontella graderingen låg i linje med månarna. Månarnas avstånd till
Jupiter kunde därefter räknas iJupiter-diametrar. Tecknin :g Jörgen Blom
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*STARs* styrelse _
foto G. Lövszmd Och M. mattsson

Så här ser 2008 års styrelse ut. Den är misstänkt lik 2007 års.

L x '~ i' 4
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Ordförande Vice Ordförande Kassör, Obs-Chef Saltis
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Jonas Nordin Johnny Rönnberg Peter Mattisson
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_ i? Häntistar rf _
Vi besökte Stockholms Observatorium,
Albanova.

Måndagen den tredje mars samlades 33 STAR-
medlemmar iAlbanovas entré för att titta på det nya
teleskopet som monterades i oktober i fjol.
Professor Göran Olofsson som var kvällens värd
fick lite bekymmer eftersom vi var så många. I
kupolen får det nämligen vara maximalt 15 stycken
samtidigt - för övrigt precis lika många som i vår
egen kupol i Magnethuset!

Vi delades därför upp i två grupper där den ena
gick till biblioteket och den andra till kupolen. Det
första vi såg var kontrollrummet med alla datorer
för styrning och bildomhändertagande. En student
med förnamn Simon höll på med prover för att få en

Teleskopet med öppna luckor. Observera sök kikaren
foto Gunnar Lövsund.

spektrograf att fungera. Själva teleskopet fanns
ytterliggare en halvtrappa upp. Det är en stor och
fin pjäs med en enmeters spegel. Eftersom bränn-
vidden är 11 meter blir f-talet också 11. Kameror
och okular är placerade i coudéfokus, ett på var
sida. Den ena sidan är för astronomema och den
andra för miljöforskning av luften i Stockholm.

Dessvärre var det mulet så vi fick bara titta på
teleskopet och inte genom det. Vi själva var dock
långt ifrån orörliga. Förra gången vi besökte
Albanova stannade hissen och vi fick gå. Samma
sak hände även den här gången så det var bara att
gå både upp och ner.

Efter teleskopvisningen samlade Göran Olofsson
alla STARar till en lång frågestund. En mycket
intressant stund som handlade om allt från teleskop
till astronomemas bekymmer med att förklara
strängteorin.

Text Nils-Erik Ohlsson.

Göran Olofsson får diplom som tackför att vífick
komma. foto Bengt Block.

för att få föreningsbidrag.

MEDLEMSAVGIFT

Jag saknar ett antal medlemsavgifter för STAR 2008. Om du fått STELLA i ett kuvert med ett P på
adressetiketten så är Din avgift inte betald. Förhoppningsvis är det ett förbiseende och i så fall ber jag
dig betala snarast. I annat fall blir detta ditt sista nummer av STELLA.

Avgiften är 100 kr om du är yngre än 26 år, annars är den 150 kr. Vill du dessutom vara medlem i
Svenska Astronomiska Sällskapet och få tidningen Populär Astronomi så lägger du på 190 kr och beta-
lar alltså totalt 290 kr (under 26 år) respektive 340 kr.

Betalning sker till Plusgirot konto 708705-9. Glöm inte att uppge ditt namn och adress. Notera din
eventuella e-postadress för enklare kontakt i framtiden. Ditt födelseår vill vi gärna veta som underlag

2008

Mvh. Gunnar Lövsund, kassören



STAR party 2008-03-10
Text och foto: Gunnar Lövsuna'

Måndagen 10:e mars inträffade vårens STAR party.
Vädret Var som så ofta förr inte gynnsamt för att
ställa ut några instrument på Magnethusets gård.
Dock var det väl inte helt fel med god värme inom-
hus.

Bengt Blockmar visade en Celestron Sky Scout, en
märklig apparat. Man tittar igenom den på t ex en
stjärna (ingen förstoring) och så kan den ge infor-
mation om vad stjärnan heter, hur långt bort den
ligger och mycket annat via hörlurar eller display.
Den kan också via den inbyggda databasen visa var
ett visst objekt finns på himlen. Mycket lättanvänd.
Grejen bygger på GPS-teknik, men riktigt hur den
funkar vete katten (eller Celestron).

Kvällen blev vidare lite som reklam för Lidl efter-
som två teleskop inköpts där. Först visade Äke
Karlsson sitt nyinköpta Meade ETX-70AT, en liten
refraktor med 70 mm öppning och brännvidd 350
mm, dvs ljusstyrkan f/5. Refraktorn är monterad
alt/azimutalt på ett hyfsat stativ och är försett med
GoTo. För det facila priset på knappt 2 000 kr fick
han även några okular och ett planetarieprogram.
Det först inköpta teleskopet hade ett fel i drivning-

_.. "-J.

Mats (mitten) visar sin Bresser-refraktor
6

en, men Lidl bytte efter lite tjatande ut det mot ett
felfritt. Som ett första teleskop verkar det helt OK.

Även Mats Mattsson hade kommit över en refraktor
på Lidl. Det var en 80 mm Bresser Skylux med
brännvidden 700 mm. Den var försedd med en
skaplig manuell montering (Astro 3) med ekvatori-
ellt huvud. Det hela såg mycket imponerande ut.
Mats grundtanke var att bara använda tuben som
ledtub vid astrofotografering med en mer avancerad
utrustning. Tyvärr hade väder och andra hinder
gjort att den ännu inte hade provats i praktiskt bruk.
I det facila totalpriset 700 kr ingick även 3 okular,
sökare, vinkelpiisma, Barlowlins, månkarta, plane-
tarieprogram och en planisfär.

Klubbens satellitexpert, Björn Gimle, hade kopplat
ihop Magnethusets Meade LX200 med sin PC och
demonstrerade ett program, som kunde styra
teleskopet att följa en valfri satellit över himlen.
Som bekant rör sig ju satelliter i andra banor än
stjärnorna och både rektascensions- och deklina-
tionsmotorema får jobba hårt för att följa dem.
Programmet heter Satellite Tracker och har en
mängd funktioner för att filtrera de för tillfället
intressanta objekten av den totala mängden på nästn
13.000 i omlopp. När man valt ut ett objekt som ska
följas får man en mängd info om longitud, latitud,
höjd, hastighet mm och även kartor för att se objek-
tet mot stjärnhimlen. Positionen för International
Space Station (ISS) visas grafiskt i en egen ruta
hela tiden.
Ett 15 -tal intresserade medlemmar var där.F

Björn demar Satellite Tracker



Komet 17/P Holmes igen
Som beskrevs i förra numret av Stella så hade den periodiska kometen 17/P Holmes ett utbrott 2007-
10-24 och kastade ut ett stoftskal. Bildema här visar hur mycket skalet vuxit visuellt på 4 månader.
På den tiden har den även avlägsnat sig från 1,6 AU till 2,9 AU från jorden.

2007-10-31. ISO 800, 10 sekunder.

2008-02-28. ISO 1600, 20 minuter.

Bägge bilderna är plåtade av Gunnar Lövsund i Handen med Canon 4OOD genom refraktor William
Optics 80 Megrez med 560 mm brännvidd. 7



Gamla observatoriet i Peking
av Bertil Forslund

eventuellt planerar ett besök i Kina och
Peking, till OS eller av andra skäl, vill

jag tipsa om stadens observatoriemuseum. Pâ
platsen för kejsamas observatorium i sydöstra
hörnet av gamla staden hittar man det, i en liten
muromgärdad trädgård, numera kringskuren av
trafikleder och med skyskrapor som fond.

« 4 i

D e STARar eller STARars bekanta som

Ingången till det gamla observatoríets träd-
gård och muséet.

Det mesta av den tyngre utrustningen är från
16- och 1700-talen och i utmärkt skick, en liten
del är välgjorda kopior av forntida instrument.
De mindre och ömtåliga objekten förevisas,
med något så när förklarande text, i montrar i
trädgårdspaviljongen. Här kan man Lex. beskå-
da en detaljerad stjämkarta från Song-dynastin
(1200-talet), ristad på stenplatta.
Dock präglas muséet av de stora instrumenten
i smide och gjutgods, stående utomhus, flerta-
let på ett bastant murat observationstorn, avbil-
dat på gamla teckningar av Kejsarstaden.

Turist på museets gård.
8 Samtliga foton forfattaren

Armillarsfär (replik) frånt sent 1400-ta i
muséiträdgården. Användes för astronomiska
beräkningar och förutsägelser.

Jättelika teodoliter, kvadranter, sextanter, him-
melsglober och armillarsfärer på parad är vack-
ra exempel på kinesisk hantverksskicklighet,
men faktiskt konstruerade på basis av europe-
iskt astronomiskt och matematiskt kunnande.
Anledningen är att den en gång så framstående
kinesiska astronomin mot lSOO-talets slut tyd-
ligen deklinerat så att man vid flera tillfällen ~
ve och fasa! - missat förutsägelser av sol- och
mån-förmörkelser. Påpassligt kunde kristna
missionärer, främst lärda jesuiter, erbjuda kej-

fmsazxw- :if-år, I' 1
Mer än manshög vridbar himmelsglob igjuten
metall (sent 1600-tal).



Kvadrant Och armíllarsfär (från sent IóOO-tal) på observatorietornet.

sarhovet teknik och ”know-how” för att återfå
kontrollen över himlafenomenen, finjustera
almanackor och korrekt förutsäga förmörkelser
och planetockultationer. Resultatet blev en
kunskapsöverföring på detta område i två
århundraden från Europa till Kina. Under jesu-
itemas överinseende tillverkades de astrono-
miska instrument vi nu kan beskåda i muséet.
De har en alldeles egen och charmig kinesisk
design med drakomamentik m.m., men Tycho
Brahes ande svävar samtidigt över trädgården
och observatorietomet.

Några optiska instrument skall vi inte
vänta oss att finna här. De kejserliga hovastrono-
mema var knappast intresserade av djuprymds-
studier eller de fundamentala orsakerna bakom
den celesta mekaniken. Deras ”konsulter” - sän-
debuden från påven i Rom - såg därför ingen
anledning att introducera teleskopet i Kina, och
allra minst plantera kätterska idéer av Kepler
och Newton. Som ersättning för konsultinsatser-
na fick européerna vissa handelspn'vilegier samt
rätt att uppföra några kyrkor och i begränsad
omfattning missionera på kinesisk mark.

Observatoriemuséet är en liten och
trevlig oas i dagens Peking, och jag vill därför
rekommendera ett besök. Varför inte ta sig dit
med hjälp av Pekings moderna och välskyltade
tunnelbana? Stationen Jianguomen ligger nära.
När man kommit upp därifrån vägleds man av
observatorietornet, som syns på långt håll.
Innanför trädgårdsmuren kan man tänka bort
storstadsbullret för ett tag och beundra sam-
lingarna. Uppe på tornet blir det förstås svårt
att ignorera skyskraporna och jättereklamskyl-
tama runt omkring, men de gamla fantastiska
instrumenten fångar ändå ens uppmärksamhet.
Vid mitt besök för några år sedan noterade jag
också att museivaktmästarna kunde övertalas
att tillfälligt låsa upp gallergrinden till enskilda
instrument för besökare som på nära häll ville
studera och fotografera konstruktionsdetaljer.

Läs mer: Lex. Baichun Zhang,”Jesuit,s
Walking Stick in the 17th Century China” på
http//mech-history.ihns.ac.cn/papers/zhang4-
e/zhang4.htm



Astrofoto -lätt som en plätt?
Text och foto: Gunnar Lövsund

tvecklingen går framåt, sägs det. Men
l I ibland kan man fråga sig om det inte är

invecklingen som går framåt. Ta som
exempel fotografering av astronomiska objekt.

Jag har sysslat med amatörastronorni sedan slutet
av 1970-talet, mest då med visuella observationer,
men givctvis även provat lite på astrofoto.
Utrustningen har varit enkel: Olympus OM-l
kamera, 300 mm teleobjektiv, 2 x teleextender och
mestadels negativ färgfilm. STARs teleskop i stan
och i Saltis har också använts. Man hängde på
kameran på teleskopet, antingen piggy-back eller i
fokuseraren, ställde in skärpan genom sökaren och
tog en bild. Sen kunde man få vänta flera veckor
innan man fick se bilden och då var den oftast usel.
Alltså: ganska enkelt, men inte vidare bra. Så mitt
intresse, för astrofoto har inte varit så stort.

Efter en del vanligt fotande med digital kompakt-
kamera uppgraderade jag i fjol till en digital
systemkamera och tyckte nu att det skulle vara kul
att prova på den moderna formen av astrofoto.
Digitalfoto har ju flera fördelar, såsom kortare
exponeringstider och omedelbar kontroll av resulta-
tet. Kan väl inte vara så svårt, tänkte jag.

År 2006 hade jag skaffat en mindre refraktor,
WO80 Megrez, på ett något obekvämt stativ med
videohuvud. För att kunna använda refraktorn vid
astrofoto var det nödvändigt att skaffa en motordri-
ven montering av hyfsad kvalitet. Det blev en
Celestron CG-SGT, dvs med GoTo-funktion.
Denna funktion var väl inte nödvändig, tyckte jag
först, men den har visat sig bra för att hitta svagare
objekt, när observationsmiljön är störd av ljusföro-
reningar.

Nu var jag redo att ta mina första digitala astrobil-
der. Men först måste monteringen ställas på ett sta-
bilt ställe. Jag lade ut två stora gamla stenplattor,
som vägde några hundra kilo styck, på en grusbädd
i vår trädgård. Sen måste monteringen polaxelin-
ställas via polsökaren, vilket är en övning för en
akrobat. Långt senare upptäckte jag att inställning-
en kan göras med GoTo-funktionen. Det gäller ju
att få monteringen att peka exakt mot himmelspo-
len för att inte få stjärnspår vid längre exponering-
ar. När allt var justerat borrade jag tre fördjupning-
10

ar i plattorna där monteringens ben ska stå vid foto-
grafering. Jag sökte upp några referensstjärnor med
refraktorn och kunde därefter låta monteringen gå
till M45 Plejadema. Kameran (Canon EOS 400D)
sattes i okularhållaren och skärpan ställdes in hjälp-
ligt med sökaren. En första bild togs med IR-fjär-
rutlösaren och granskades på kamerans display.
Den följdes sen av åtskilligt flera med olika skärpe-
inställningar. Äntligen fick jag min första hyfsade
bild. Det blev snabbt en till av M31
Andromedagalaxen.

Bilderna laddades in i min PC och med Photoshop
kunde jag trolla bort den ljusa himmelsbakgrunden,
så att man kan tro att bilderna är tagna på en myck-
et mörk plats och inte på min ljusförorenade tomt i
Handen. Jag var mäkta nöjd med mina första försök
och fick blodad tand. Här skulle fotas!

Ett spännande objekt dökt ganska lägligt upp på
himlen i slutet av oktober, nämligen kometen
l7P/Holmes, som jag plåtade vid flera tillfällen (se
Stella nr 3 20007). Snart upptäckte jag att det var
ganska tråkigt att ta exponeringar på flera minuter
och hålla koll på tiden, vilken visades på kamerans
display. För att undvika följningsfel i teleskopdriv-
ningen och minska bruset i bilden är det bättre att
ta många exponeringar på 1 - 2 minuter för att
senare lägga ihop (stacka) dom i datorn. Dessutom
ska det vara ett antal mörkerbilder (dark frames)
med samma exponeringstid i samma temperatur
som astrobilderna. Vidare är det svårt att se på
kamerans display när man nått exakt fokus.

Så därför införskaffades dels en gammal PC, dels

M3] Andromedagalaxen 2 min. / ISO 1600



M45 Plejaderna 5 min. / ISO 1600

ett enkelt program för att styra kameran från PCn.
Programmet heter Cercis AstroDslrLite och ger god
hjälp vid fokusering och serieexponeringar. När
man är nöjd med fokuseringen startar man serien
och sen går man in i värmen och tar en fika. Väldigt
bekvämt. Fast först tar det runt 1,5 timme med upp-
ställning av hela utrustningen, inställning av refe-
rensstjärnor, polinställning, uppsökning av objektet
samt fokusering innan fotograferandet kan börja.

Efter fotandet ska så de råa bilderna behandlas i
datorn, vilket kan sägas motsvara att lämna in den
gamla filmen till framkallning och kopiering.

Numera har man själv möjlighet att styra hela pro-
cessen, dvs att få slutresultatet fort och enligt egna
önskemål. Ska man göra enligt regelboken (och det
ska man ju) måste man också ha tagit ett antal bias-
bilder (kort exponeringstid med objektivlocket på)
och ett antal flat-bilder (genom teleskopet mot en
vit skärm). Alla bilderna ska in i datorn och
behandlas tillsammans. Jag har mest använt gra-
tisprogrammet IRIS, men även provat på Deep Sky
Stacker (också gratis) för bildbehandlingen. Med
IRIS är det många steg, som ska gås igenom i rätt
ordning, medan DSS har automatiserat processen
mera. Hittills tycker jag att slutresultatet blir bättre
med IRIS, men det kan vara en träningssak att stäl-
la in alla möjliga parametrar på bästa sätt. Lite
slutjustering med beskärning och brusreducering i
Photoshop kan också behövas. Sammantaget kan
det bli många spännande timmar framför datorn för
att få fram en slutlig bild av de flera tiotals bilder
man tagit av ett ljussvagt objekt.

Lätt som en plätt var det alltså inte att gå över till
digitalt astrofoto. Det är en helt ny värld man kom-
mer in i och det är väldigt spännande att se vilka
resultat som kan åstadkommas med relativt enkel
utrustning. Någon David Malin blir jag säkert inte,
men så är jag ju bara amatör.

Astronomi för ungdomar

Stiftelsen Egna Vingar är en nybildad stiftelse som har till syfte attfrämja intresseförflyg,
teknik och rymden främst bland ungdomar. Stiftelsen har ansökt om egen flygskola hos
Luftfartsstyrelsen för att bedriva PPL-utbildning (Private Pilot Licence). Inom teknikom-
rådet är tanken bl a att starta ett projekt med ungdomar för att bygga ett flygplan.

Astronomin och rymdfarten är viktiga områden som lockar många barn och ungdomar.
Stiftelsen harför avsikt att i nära samarbete med engagerade amatörastronomer bygga I -
2 observatorier (helst i anslutning till ettflygfält). Observatorierna ska vara tillgängliga
för skolelever. Det är också önskvärt att minst ett teleskop ska kunna styras via Internet.
Föreläsningar, astrokvällar, rymdläger och liknande aktiviteter för barn och ungdomar
ska uppmuntras.

Du är välkommen att höra av dig om du känner för att göra en insats och vill göra astro-
nomín och rymden mer tillgänglig och lättbegriplig för barn och ungdomar.

Med vänliga hälsningar
Shahid Saleem (Amatörastronom)
shahid.saleem@bredband.net
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Vem såg Jupiters månar * O ** * först?
Den 400-åríga kampen mellan italienaren Galilei och tysken Mayr

av Jörgen Blom

eleskopet var nästan åtta meter långt och häng-
| de på en av väggarna i avdelningen för astrono-

mihistoria på Deutsches Museum i München.
På väggen under den långa tuben av plåt fanns en skylt
på tyska och engelska. I översättning stod det:

"Refraktor tillhörande Simon Mayr, Ansbach,
omkn'ng 1608. Med detta teleskop upptäckte Mayr
1610, oberoende av Galileo Galilei, planeten Jupiters
fyra största månar. Inv.-Nr.: 21794".

Vid anblicken av "Inventarienummer 21794" blev jag
nästan övertygad om att Simon Mayr verkligen hade
sett Jupiters månar före Galileo Galilei. Med ett så stort
och fint teleskop borde det hade varit enkelt för honom,
tänkte jag.

Det var lite av en besvikelse för mig. Jag var inriktad
på Galilei som ensam upptäckare av Jupiters fyra stora
månar. Visserligen stod också Mayr (ofta kallad Marius
som är Mayr på latin) som månarnas upptäckare vid
sidan om Galilei i flera moderna astronomiska böcker.
Men hade han inte dåligt rykte? Hade han inte försökt
lura både sin samtid och eftervärlden?

l korthet ligger det till så här. Den 13 mars 1610 pub-
licerades Galileis bok "Sidereus Nuncius" (Stjärnornas
budbärare) där han skriver att han upptäckte tre av
Jupiters fyra stora månar den 7 januari samma år. Först
fyra år senare (18 februari 1614) publicerade Simon
Mayr sin bok "Mundus Jovialis" (Jupiters värld) där han
skriver att han upptäckte tre av Jupitermånama i början
av december 1609 och att han gjorde sin första regi-
strering av månarnas lägen den 29 december 1609, det
vill säga nio dagar före Galilei.

I boken "Il Saggiatore" (Proberaren ) som Galilei lät
trycka 1623 kallar han Mayr en fräck bedragare. Men,
skriver Galilei, om Mayr mot all förmodan verkligen
hade gjort en observation av månama den 29 december
1609 så betydde det att han i själva verket hade gjort
observationen den 8 januari 1610, det vill säga först
dagen efter Galileis upptäckt. Galilei påpekar att kätta-
ren Mayr (Mayr var protestant och lutheran) använde
sig av den gamla julianska kalendern som då låg 10
dagar efter den nya gregorianska.

Galileo skriver att han inte skulle nämna saken alls orn
Mayr bara hade gjort detta enda försök till bedrägeri.
Men nu kunde han inte hålla tyst eftersom Mayr fyra år
före Jupitennånarnas upptäckt också försökt att ta åt sig
äran av att ha uppfunnit Galileis "geometriska passare".
>i< >x< =|< >i<
Det var på försommaren 1998 som jag såg det långa
teleskopet i Deutsches Museum. Min fru och jag var på
väg till Italien för att göra en resa i Galileis fotspår, det
vill säga besöka platser förknippade med den store ita-
lienske vetenskapsmannen. Nåja, min hustrus intresse
för Galilei var måttligt, men hon planerade att göra
andra saker i Italien. När jag några månader före vår
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Detta träsnitt av Simon Mayr
pryder omslaget till hans bok
”Jupiters Värld" som kom ut
1614 då Mayr var 41 år. Den
lilla kikaren intill honom är
ungefär 40 cm lång och har en
diameter på cirka 2 cm. Mayr
kan knappast ha observerat

Porträtt av Galileo Galilei
från 1604 då Galilei var 40
år gammal. Kikaren som
sticker upp måste ha målats
dit i efterhand eftersom kika-
ren inte uppfanns förrän
1608, Galilei konstruerade
sin första kikare 1609.

Jupiters månar med den.

avresa hörde talas om teleskopet i München blev jag så
nyfiken att jag beslutade att vi skulle stanna ett par
dagar i Tyskland innan vi reste vidare till Italien. Som
reslektyr tog jag med mig en engelsk översättning av
Mayrs Jupiters Värld.

När jag hade fotograferat och gjort skisser av telesko-
pet lämnade jag museet i München. Vi körde de 15
milen till Nürnberg där jag på kvällen träffade tre repre-
sentanter för Nürnbergs astronomiska förening. De var
Rainer Rozensweig, 29, Matthias Gräter, 23, och
Andreas Dosche, 24. Trots åldersskillnaden - jag hade
just gått i pension - behandlade de mig nästan som en
jämnårig. De visade runt mig på det imponerande
Regiomontanus-observatoriet som ligger på en höjd
(tyvärr var det mulet) och bjöd mig sen på middag på en
restaurang. Vi diskuterade Mayr och Galilei. De tre
unga amatörastronomerna var alla övertygade om att
Mayr verkligen hade sett Jupiterrnånarna före Galilei -
inte minst för att det långa teleskopet i München borde
ha van't överlägset Galileis betydligt mindre teleskop.
När jag frågade varför Mayr dröjt så länge med att pub-
licera svarade någon av dem med en suck att Mayr till
skillnad från Galilei hade varit fattig och inte haft råd att
ge ut sin bok tidigare.

Nästa dag körde jag ensam till Ansbach (cirka 40 000
invånare) som ligger fyra mil väster om Nürnberg och
som på Simon Mayrs tid var huvudstad i det protestan-
tiska och strängt lutheranska markgrevskapet Ansbach-
Bayreuth. Det var en vacker försommardag. Jag drack
kafie på en uteservering, mest för att få växel till parker-
ingsautomaten. På borden stod vaser med lila och vita kas-
tanjeblommor. På andra sidan gatan reste sig markgrevar-
nas residens, ett väldigt barockpalats med tio jättelika sta-



tyer i en rad på taket. Däruppe skulle Mayr ha haft sitt
observatorium, men inte i det nuvarande palatset utan
i föregångaren som hade varit en borg uppförd på
1300-talet.

Jag släpptes in i palatset för en rundtur med dussin-
tals andra turister. När jag sa till guiden att jag egentli-
gen bara ville komma upp på taket för att se varifrån
Simon Mayr hade studerat Jupitermånarna fick jag en
egen guide i Christl Sautner som talade utmärkt engels-
ka. Hon förde mig rakt igenom palatsets överdådigt
dekorerade salar och till en bred spiraltrappa med ners-
litna marmortrappsteg. Trappan ledde upp till tornet och
var en av de få kvarlevorna av den gamla medeltidsbor-
gen och som nu var inbyggd i palatset. Christl pekade
på en marmorrelief som hängde på spiraltrappans
innervägg. Den föreställde Simon Mayr kikande i sitt
teleskop. Bara en dryg meter av teleskopet fanns med,
men tubens diameter och okularfästet påminde om det
långa teleskopet i München. Nedtill på reliefen fanns en
text på tyska som i översättning löd: "Simon Marius
upptäckte den 29 december 1609 från detta slottstorn
Jupiters drabanter. Upprättad i dec. 1924".

På femte våningen låste Christl upp en ståldörr, och
vi var uppe i tornet. Härifrån skulle alltså Mayr ha
kikat på Jupiter med sitt teleskop. Men istället för him-
len såg jag bara ett innertak eftersom hela tornet var
inbyggt i det nya palatset. Men min guide ledde mig
över vinden och så småningom kom vi ut i fria luften
på en smal gång innanför raden av jättelika statyer.
ak >l< =|< >l<

I söder reste sig en hög, skogklädd kulle. Jag försökte
föreställa mig att det var en stjämklar natt för 400 år sen
och att Jupiter lyste högt på himlen strax öster om
Aldebaran i Oxen. I Jupiters Värld skriver Mayr att han
för första gången såg Jupiter i kikaren i slutet av novem-
ber 1609 och att han under den närmaste månaden all-
tid såg några stjärnor i en rad intill planeten. De gjorde
sällskap med Jupiter men befann sig ibland öster och
ibland väster om den. Om detta är sant så var han utan
tvekan den som först av alla såg Jupiters månar . Den
första teckningen skulle han alltså ha gjort den 29

december vilket som sagt är detsamma som den 8 janu-
ari (1610) enligt den gregorianska kalendern.

När jag hade sett färdigt tackade jag Christ] och ett
par andra guider vid utgången. I slottsträdgården upp-
täckte jag ännu en hyllning till Mayr. Det var en stor cir-
kelrund plaskdamm med Jupiter som en mörk skiva i
mitten omgiven av fyra cirklar som markerade de fyra
månamas banor. Dammen var för tillfället torrlagd.
Installationen var gjord 1991 och såg kanske mindre
kitschig ut när det var vatten i dammen. Framför den
fanns en uppslagen bok i granit med ett litet granitte-
leskop i uppslaget. Den utmejslade texten var delvis
täckt av mossa, men av det jag kunde läsa stod i över-
sättning: "Simon Marius Brandenburgisk Hovmate-
matiker Astronom Läkare född 1573 i Gunzenhausen
död 1624 iAnsbach. Är 1614 skrev han verket Mundus
Jovialis Jupiters Värld".

Från Ansbach körde jag sedan till Simon Mayrs
födelsestad Gunzenhausen. Den lilla staden (16 000
invånare i dag) låg bara två mil sydost om Ansbach. Jag
parkerade på ett torg intill en modern skulptur av en
krukmakare som satt vid sin drejskiva. I kommunalhu-
set som låg intill torget träffade jag stadsarkitekten
Werner Mühlhäusser. Han berättade att Simon Mayrs
födelsehus tyvärr hade rivits redan 1954. Där huset hade
legat fanns en parkeringsplats. Det var där jag hade par-
kerat min bil! En gata hade förut hetat Simon Marius
Strasse men nu var det bara den sista kröken av närlig-
gande gata som var uppkallad efter astronomen. Men å
andra sidan betydde ju Hafner krukmakare vilket varit
Mayrs pappas yrke. Dessutom fanns Simon Marius-
gymnasiet där elever i sista årskursen så sent som 1987
hade gjort den första tyska översättningen av Jupiters
Värld . Och på stadens museum fanns en inramad skri-
velse som berättade att Mayr belönats med en silverpo-
kal redan 1612 för att han upptäckt Jupitermånarna.
Mayr hade nämligen skrivit om sin upptäckt i sin årliga
almanacka redan två år innan han skrev sin bok.
* >:< >z< =|<
Mitt besök i södra Tyskland övertygade mig om att
Simon Mayr är viktig för tyskarna. De är stolta över att

...-,,fl'-"
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Det långa (7,8 m) teleskopet på Deutsches Museum i München hänger över nästan hela väggen i avdelningen för astro-
nomiska instrument. När bilden togs 1998 hängde en plakett under teleskopet med budskapet att Simon Mayr hade upp-
täckt Jupiters månar med just det instrumentet. foto: Jörgen Blom
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Barockpalatset i Ansbach byggdes mer än 75 år efter Simon
Mayrs dödA Men det står på samma plats där Mayr hade sitt
observatorium högst upp i tornet på en medeltida borg som lik-
som barockpalatset var säte för markgrevarna av Ansbach-
Bayreuth. foto :Jörgen Blom

deras landsman var den förste som såg Jupiters månar.
Det långa teleskopet, plaketten, plaskdammen, silverpo-
kalen och gymnasiet håller minnet av Simon Mayr och
hans bedrift vid liv.

Han föddes i Gunzenhausen den 10 januari 1573
(Galilei föddes den 15 februari 1564) som makarna
Mayrs åttonde barn.. Det sägs att fadern Reichardt blev
stadens borgmästare tre år senare. Men det är tveksamt
eftersom Simon och hans bror båda fick sin högre
utbildning i en nystartad skola för begåvade barn till
fattiga föräldrar, den Furstliga Lutheranska akademin
som låg i Heilbronn mellan Ansbach och Nürnberg.
Simon skrevs in 1586 när han var 13. Eftersom han
hade en ovanligt vacker sångröst fick han mest sjunga i
hovkapellet de tre första åren. Det var markgreven
Georg Friedrich av Brandenburg själv som intresserade
sig för den sångbegåvade pojken. När målbrottet satte
hinder i vägen för sången började han läsa matematik
och astronomi.

Vintern 1595-96 läste han för första gången - enligt
vad han själv skriver - Kopernikus bok Om
Himlakroppamas Omloppsrörelser som getts ut 1543,
drygt 50 år tidigare. För att slippa ifrån den okristliga
idén om en rörlig jord lät Mayr alla planetema utom jor-
den gå runt solen som i sin tur roterade runt den stilla-
stående jorden tillsammans med planetema. Mayr häv-
dar i Jupiters Värld att han vid den tiden inte haft en
aning om att det fanns en astronom som hette Tycho
Brahe och att denne Tycho hade uppfunnit systemet sju
år före honom. Detta fick han reda på först ett år senare
och. åberopar markgreven Georg Friedrich, många
andra bemärkta män och sina lärare vid Heilbronn som
vittnen. Kanske är det sant, men ändå lite skrattretande.

Hur som helst utnämndes Mayr 1601 till markgrev-
skapets matematiker (astronom) och skickades till just
Tycho Brahe i Prag för att lära sig observationsteknik.
Jag förmodar att Mayr höll tyst om sin teori när han
träffade Brahe. Simons tid med Brahe blev i alla fall
kort eftersom Brahe avled oväntat på hösten 1601. Mayr
flyttade snart till Padua i Italien och skrev in sig på det
berömda universitetet för att läsa medicin 1603 avled
Mayrs välgörare markgreven Georg Friedrich. Han
efterträddes av Joachim Ernst av Brandenburg, som var
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I slottsträdgârden finns en plaskdamm till Simon Mayrs ära.
Pâ botten kan man se Jupiter och dess fyra månar som kon-
centriska ringarA På den uppslagna boken av granit står att
Mayr skrev Jupiters Värld 1614. Mitt på uppslaget finns en
kikare av granit. foto: Jörgen Blom.

lika välvilligt inställd till Mayr som företrädaren.
>r= * * *
I Padua utmärkte sig Mayr framförallt i universitets
föreningsliv och blev 1604 ordförande i den "Tyska
nationens" studentförening. Men det året gjorde han
också en betydande astronomisk upptäckt tillsammans
med sin privatelev Baldassare Capra som var sju år
yngre. Den 10 oktober 1604 upptäckte de en "ny stjär-
na" (en supemova vet vi i dag) som flammade upp i
stjärnbilden Ormbäraren. Den lyste starkare än den när-
liggande Jupiter och var synlig i två månader .

Capra publicerade året därpå, troligen med sin pri-
vatlärare Mayrs hjälp, en skrift på latin om fenomenet
där han gjorde sig lustig över att universitetets astrono-
miprofessor Galileo Galilei inte hade gjort upptäckten
själv. I skriften anklagades också Galilei för att han i tre
föredrag i november 1604 inte betonat att det var Mayr
och Capra som hade sett stjärnan först av alla.

1605 lämnade Mayr hastigt Padua utan att fullfölja sin
medicinska examen. Han återupptog tjänsten som hovets
matematiker i Ansbach. Galilei hävdar i Proberaren att
Mayr kan ha flytt från Italien för att slippa stå till svars
för att ha plagierat Galileis uppfinning som han kallade
"Den geometriska och militära passaren".

Det var Mayrs förre elev Baldassare Capra som i maj
1607 obegripligt nog gav ut en tryckt instruktionsbok
på latin för en exakt likadan passare som Galileis.
Capra påstod sig ha gjort uppfinningen själv. Galilei
stämde honom genast inför domstolen i Padua och
vann en fullständig seger vid tryckfrihetsrättegången.
Flera gånger var domaren tvungen att be Galilei att
lugna ner sig. Rätten beslutade att alla exemplar av
Capras bok skulle förstöras, dessutom dömdes han till
böter och att betala skadestånd till Galilei. Capra rele-
gerades från universitetet

Men Galilei nöjde sig inte med att ha vunnit i rätten.
I en tryckt skrift på latin gav han sin egen version av sitt
förhållande till Mayr och Capra. Tonen är långt ifrån
akademiskt kylig, den är tvärtom rå och oförsonlig.
Ilskan som Galilei visade mot Capra och framförallt
mot Mayr var så stor att till och med Galileis vänner
blev skrämda.

Mayr var utom räckhåll i Ansbach. I Jupiters Värld



skriver han inget om åren i Padua. Men i den inledande
dedikationen till markgreven Joachim Ernst och dennes
bror Christian beklagar han sin höga ålder (han var 41)
och sin sjuklighet som han kallar "ett tillstånd av svår
sjukdom i hjärnan". Han skriver att den huvudsakliga
anledningen är arbetet med de omfattande astronomiska
observationerna och uträkningarna, men att tillståndet
har "förvärrats ännu mer av ett fall från hög höjd i
Italien som kunde ha dödat mig".

Jag kan tänka mig att Mayrs fall från hög höjd sked-
de i Padua 1605 och att det kan ha varit den egentliga
anledningen till att han avbröt sina studier och återvän-
de till Ansbach - och alltså inte av rädsla för Galilei.
Hans skador hindrade honom i alla fall inte från att
uppvakta Felicitas Lauer som var dotter till förläggaren
och boktryckaren Johan Lauer i Nürnberg. De gifte sig
1606. Det var ett betydelsefullt steg i Mayrs karriär
eftersom Lauer ägde tryckeriet som gav ut den årliga
almanackan som Mayr skrivit sen 1601. Om Felicitas
vet man inte mycket, men hon bör ha varit upptagen
med att föda barn. Felicitas och Simon fick tio barn.
Fem av dem dog vid en tidig ålder.
>i< =i= >i< >i=
På hösten 1608 kallades Simon Mayr till friherren
Johann Philipp Fuchs von Bimbach som var markgre-
vens rådgivare (Geheimrat = statsråd) och dessutom
överste i den kejserliga armén. I Jupiters Värld kallar
Mayr honom sin vän och beskyddare . Nu hade Fuchs
just kommit hem från den årliga höstmässan i Frankfurt
där affärsmän från hela Europa uppvisade sina varor;
allt från maskiner till böcker. Han berättade nu för
Mayer att han på mässan provat ett instrument som fick

Det enda som är kvar av den medeltida borgen är en spi-
raltrappa som är inbyggd i barockpalatset. Pa° väggen
hänger en relief som satts upp 1924 för att hedra astro-
nomen Simon Mayr som dog 1624, 300 år tidigare.
foto: Jörgen Blom.

föremål som var långt borta att framstå som nära. Han
hade frågat den "Belgiske uppfinnaren" (det vill säga en
holländare eller nederländare) hur mycket han skulle ha
betalt för att tillverka en likadan kikare åt honom. Men
när uppfinnaren begärde ett orimligt högt pris blev det
ingen affär.

Mayr skriver att han lyssnade på Fuchs berättelse med
den allra största förvåning. Efter det träffades de ofta
hemma hos Fuchs och diskuterade "efter kvällsvarden"
hur en kikare skulle vara konstruerad. Fuchs kom så
småningom fram till att kikaren borde ha en konvex och
en konkav lins. Han tog fram en krita och gjorde en rit-
ning på matsalsbordet. Sen experimenterade de med
vanliga glasögonlinser. De placerade den ena linsen
framför den andra och blev till slut övertygade om att
det fungerade. Fuchs vände sig till flera glasögonmaka-
re i Nürnberg och bad dem om hjälp att slipa linser efter
en speciell mall han gjort. Men ingen kunde. Mayr skri-
ver att det gick flera månader på det sättet och att det
inte sparades på några utgifter. Det skulle dröja ända till
sommaren 1609 innan Fuchs äntligen fick tag på en
kikare som han och Mayr var nöjda med. Den kom från
"Belgien" (Nederländerna/Holland). Mayr skriver:

" Från denna stund började jag titta på himlen och
stjärnorna med detta instrument varje gång jag på
kvällstid befann mig i den så ofta omnämnda ädlingens
hus. Ibland gav han mig lov att bära hem det, och spe-
ciellt då kring slutet av november när jag efter min vana
observerade stjärnorna från mitt eget observatorium."

Det var då han för första gången såg stjärnorna som
natt efter natt höll sig kvar kring Jupiter. Han skriver i
Jupiters Värld att han till slut kom fram till att Jupiters
följeslagare gick runt planeten precis på samma sätt som
Saturnus, Jupiter, Mars, Venus och Merkurius gick runt
solen (Observera att Mayr ansåg att jorden stod stilla).
Och att det var då han gjorde sin första registrering
(teckning/diagram» som visade följeslagarnas läge i
förhållande till planeten. Teckningen (som inte är publi-
cerad i Jupiters värld) skulle enligt Mayr visa tre "stjär-
nor" i en rak rad strax väster om planeten. Datumet var
som sagt den 29 december 1609 enligt den julianska
kalendern vilket är detsamma som den 8 januari 1610
enligt den gregorianska, den som Galilei tillämpade.
>|< * a *
Galilei hade gjort sin allra första observation och teck-
ning av Jupiterrnånarna dagen innan. Antagligen skedde
det från trädgården framför hans hus i Padua. Den visar
två stjärnor öster (till vänster) om Jupiter och en väster
om planeten, så här: * * O *. Nästa kväll, den 8 janua-
ri, tecknade Galilei Jupiter med tre stjärnor i rad väster
om Jupiter, precis som Mayr säger att han gjorde, så
här: O * * *.

Alla fyra månama var enligt moderna tabeller synli-
ga både den 7 och 8 januari 1610, men Galilei såg bara
tre den 7 januari eftersom två av månarna låg så tätt
intill varandra att de såg ut som en enda måne, så här:
* * O * .Den 8 januari såg Galilei, och också Mayr om
vi ska tro honom, bara tre månar i rad. Men de missa-
de båda den fjärde månen, kanske för att den låg myck-
et långt till öster om Jupiter, så här: (*) O * * *. Men
kanske ännu viktigare var att varken Galilei (eller Mayr,
om vi ska tro honom) väntade sig att det skulle finnas
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Artikelförfattaren med sitt galileiska teleskop i Sankt
Marcusbasilikans klocktorn i Venedig. foto: Okänd

mer än tre månar. Mayr skriver i sin bok att han aldrig
såg mer än tre under den månad han observerade stjär-
norna utan att registrera deras lägen. Och första gången
Galilei såg fyra "stjärnor" var den 13 januari, sex dagar
efter sin allra första observation, så här: * O * * *_ Den
14 var det mulet, men den 15 såg han återigen fyra
månar. Nu var han helt säker på att det fanns fyra.

Mayrs uppgifter om när han först såg fyra månar är
lite mer vaga. Han skriver i Jupiters värld att ungefär
samtidigt som han gjorde sin första registrering av
månarna (då han bara såg tre) fick hans välgörare
Johann Fuchs två mycket välslipade linser från Venedig.
De var tillverkade av Giovanni Batista Lenccius som
hade lärt sig slipa linser i Holland. Linserna, en konvex
och en konkav, var monterade i en tub av trä . Med den
nya kikaren lyckades Mayr, enligt vad han skriver, slut-
giltigt försäkra sig om att månama verkligen var fyra.

Men övertygelsen kom först i "slutet av februari och
början på mars". Om man räknar om detta till gregori-
ansk tid och alltså lägger till tio dagar innebär det unge-
fär samma tid som Galileis Stjärnornas budbärare kom
ut i tryck. Galileis bok var snabbskriven och snabbutgi-
ven eftersom han varit rädd för att någon annan skulle
komma före.

Mayr fick tag på ett exemplar av boken först till som-
maren. Han antyder i Jupiters Värld att anledningen till
att Galilei kom före honom var att Galilei var rik och
han fattig. Men förklaringen är inte trovärdig. Om Mayr
velat skulle han utan tvekan ha kunnat ge ut en liten
skrift om sin upptäckt före Galilei. Han svärfar var ju
förläggare och tryckeriägare. Och hans vän och beskyd-
dare Fuchs var rik och mäktig. Sanningen är nog att
Mayr inte hade en tanke på att skriva om sin upptäckt
vid den tiden. Han var fortfarande för osäker.
>i< =i< =|< >z<
Mayr förbannade antagligen sin tveksamhet. När han
skrev Jupiters Värld gjorde han därför sitt allra bästa för
att så övertygande som möjligt redogöra för sina egna
stora ansträngningar och åberopa trovärdiga vittnen
som kunde intyga att han talade sanning. Om sitt
huvudvittne Johann Fuchs skriver han: "Jag skulle ald-
rig tillåtas att på detta sätt i ett offentligt dokument säga
något som inte var sant om en så stor man som är i livet
och är här (_ . _) Allt som observerats av mig i detta ämne
och som nu bearbetats och offentliggörs kan jag tacka
denna högst utmärkta och ädla man för, min egen dyrka-
de beskyddare."
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Efter detta lovtal är det dags för Galileo Galilei. Mayr
försäkrar att ingen ska tro att hans avsikt är att förmins-
ka Galileis storhet. "Mitt mål är snarare att visa att
dessa stjärnor inte visades för mig pa° något sätt av
någon dödlig, utan upptäcktes och studerades av mig i
Tyskland genom mina egna undersökningar nästan
samtidigt, eller något tidigare (min kursivering) som
Galileo först såg dem i Italien. Äran för att ha gjort den
första upptäckten av dessa stjärnor i Italien (min kursi-
vering) tillfaller därför med all rätt Galileo och förblir
hans."

Han fortsätter:
"Så om denna min lilla bok når Florens och hamnar i

Galileos händer är det min fromma förhoppning att han
tar emot den i samma anda som jag skrivit den. Jag är
så pass fjärran från en önskan att på något sätt förringa
hans stora betydelse och hans upptäckter att jag istället
tackar honom av hela mitt hjärta för att han låtit trycka
Stjärnornas budbärare , därför i denna bok har han åsta-
dkommit mycket som bekräftar mina egna iakttagelser.
Hans egna observationer har varit till stor nytta för mig,
speciellt de som gjordes när jag befann mig i Ha] och
inte hade möjlighet att göra egna . Även om de enligt
min mening inte var exakta i alla avseenden hade jag
stor hjälp av dem vad gällde n'ktningama [månamas] i
öster och väster och deras lägen i förhållande till
varandra."

Man kan som sagt verkligen förstå Galileis ilska när
han så småningom läste Mayrs bok.

Kikaren som Simon Mayr upptäckte Jupiters månar
med var den som Fuchs fick från Holland sommaren
1609. Om man ska tro texten under det långa teleskopet
München borde det alltså vara Mayrs holländska kikare
som hängde på museiväggen. Men haken är
Münchenteleskopets storlek och tyngd. Mayr skriver ju
att Fuchs ibland lät honom bära hem det, och att han
gjorde det ofta kn'ng slutet av november när han gjorde
observationer från sitt eget observatorium. Det verkar
orimligt att Mayr kväll efter kväll skulle frakta ett näs-
tan åtta meter långt teleskop av jämplåt från Fuchs
bostad till markgrevarnas borg och släpa det fem
våningar uppför spiraltrappan till observatoriet i tornet -
för att sedan lämna igen det dagen eller dagarna efter.

Men kunde det långa teleskopet vara identiskt med
det andra teleskopet, det som Fuchs fick från Venedig?
Det skulle ju dessutom ha varit bättre än det första. Men
nej, det kunde inte ha varit det teleskopet heller. Det står
nämligen i Jupiters Värld att linserna var infattade i en
tub av trä. Och jag hade med egna ögon sett att det långa
teleskopet i München var av plåt.

När min fru och jag kom hem till Stockholm i början
av juli 1998 efter att ha gjort en tre veckors rundresa i
Italien skrev jag ett brev på engelska till Deutsches
Museum och undrade om det verkligen kunde vara möj-
ligt att Mayr upptäckt Jupiters månar med det långa
teleskopet. Jag fick snabbt ett oväntat svar från Gerhard
Hartl, chefen för museets avdelning för astronomihisto-
ria. Han skrev (på engelska):

"Dear Mr. Blom, Tyvärr måste jag bekräfta era tvi-
vel på att detta teleskop hade någon del i Simon Marius
upptäckt av Jupiters månar. Uppgiften som f1nns på



teleskopets skylt, den att teleskopet använts av Simon
Marius 1609/1610, är inte säker. Med tanke på det
kända källmaterialet måste uppgiften ifrågasättas."

Detta erkännande var verkligen överraskande. Men
ännu mer överraskande var Gerhard Hartls förklaring till
varför han ansåg att texten på skylten skulle behållas.

Texten grundades på uppgifter i ett brev som
Deutsches Museum fått i december 1909 av reger-
ingspresidenten för Mittelfranken Julius von Blaul i
Ansbach. Blaul skrev till museet att teleskopet som
Simon Marius sagt sig ha upptäckt Jupiters drabanter
med 1609 (precis 300 år tidigare) hade funnits i slotts-
biblioteket, men att det nu fanns i slottets lagerrum. Han
undrade om Deutsches Museum ville ta emot teleskopet
som en gåva.
=l< >l< >l< >l<

Gerhard Hartl förklarade for mig: "Vi kommer trots
allt att behålla andemeningen av Blauls uppgifter tills
motsatsen är bevisad - även om det inte är helt histo-
riskt korrekt. Jag anser att vi gör rätt eftersom vi inte i
första hand ställer ut teleskopet som det teleskop som
Simon Marius upptäckte Jupiters månar med, utan som
ett teleskop från tidigt 1600-tal. Och detta finns det
ingen som helst tvivel om." (Teleskopet ställdes verkli-
gen ut som det Mayr upptäckte månarna medl)

Han bifogade en beskrivning (på tyska) av teleskopets
mått och optiska egenskaper, en bild av infattningama
för objektiv och okular (det fanns två infattningar för
objektiv och två för okular, men alla linserna utom ett
var försvunna) och dessutom en ritning av teleskopet
med stativ i skala 1:20. Ritningen hade rubriken
"Originalfernrohr des S. Marius" och en text där det
stod att Mayr hade upptäckt "Jupiters Värld" med detta.

Eftersom min tyska var (och är) bristfällig skickade
jag ett e-mejl (ett av mina första mejl) till historiepro-
fessorn Albert Van Helden på Rice University i
Houston, Texas, och bad om hjälp med översättningen.
Jag bifogade den tyska texten. Van Helden som är född
i Holland är en världsauktoritet på tidiga teleskop, inte
minst Galileis. Han har också gjort den senaste fullstän-
diga översättningen till engelska av Galileis
Stjärnornas Budbärare med omfattande kommentarer.

Van Heldens svar var ännu mer överraskande än
Hartls. Enligt Van Helden skulle det vara svårt att
använda teleskopet som ett astronomiskt instrument,
åtminstone med den uppsättningen av linser som
beskrevs i den tyska texten som jag fått från Gerhard
Hartl. Van Helden översatte texten åt mig. Teleskop-
tuben hade en diameter av 95 millimeter och var upp-
byggd av 30 rör av jämplåt. Brännvidden var 7,8 meter
och förstoringen 10 gånger (inte mer än en vanlig fält-
kikare). Vid det sjuttonde röret gick tuben att ta isär så
att brännvidden minskade till 4,39 meter, vilket gav en
förstoring på 6,3 gånger. Det var förklaringen till att det
fanns en dubbel uppsättning av okular och objektiv. Van
Helden ansåg att de långa brännvidderna i kombination
med de låga förstoringarna talade för att teleskopet hade
använts för att studera markbundna föremål, antagligen
för militära syften. Och troligen var teleskopet inte från
början av 1600-talet utan från den senare delen av det
århundradet.

Jag skickade genast ett mejl till Gerhard Hartl i

München och berättade vad Van Helden hade skrivit.
Han svarade kortfattat att han för tillfället var upptagen
med andra saker, men hänvisade mig till de uppgifter
han redan skickat mig. I oktober fick jag ett formellt
brev på tyska från honom där han skrev att han skulle
ge mig nya uppgifter om teleskopet, men efter det blev
det tyst.

enom åren har jag då och då undrat om skylten
G under det långa teleskopet någonsin blev

utbytt. När jag började skriva den här artikeln i
april 2008 tog jag mod till mig och skickade ett mejl till
Gerhard Hartl där jag bland annat ställde frågan orn
skylten. Jag fick svar inom några timmar. Skylten var
ändrad! "Dear Jörgen!", skrev Hartl "Jag är säker på att
detta teleskop som vi ställer ut inte [min kursivering]
var det som Simon Marius använde för att upptäcka
Jupiters månar med 1609/1610. Han använde ett kort
och lättburet teleskop. Det långa teleskopet i våra sam-
lingar tillverkades troligen under den andra hälften av
1600-talet, efter Marius död. Teleskopet beskriver vi
numera som 'Refraktor, förmodligen från Ansbach.
Andra hälften av 1600-talet. Teleskopet är från samma
plats där Simon Marius (1573-1624) verkade som
hovastronom 1606 hos markgreven Joachim Ernst von
Brandenburg'."

Det långa teleskopet var äntligen officiellt ur räkning-
en. Men i nästan hundra år hade Deutsches Museums
besökare kunnat läsa att Mayr hade upptäckt
Jupitermånama med det. Mina unga vänner på klubben
för amatörastronomer i Nürnberg hade litat på det. När
staden Gunzenhausen skulle fira 400-årsminnet av
Simon Mayrs födelse 1973 ville man låna teleskopet av
Deutsches Museum till en utställning, men fick nej med
motiveringen att teleskopet var för ömtåligt för att flyttas.

Deutsches Museum hade alltså varit mån om sitt
Mayerska teleskop. Men hur kom det sig att detta fals-
ka bevis betraktades som äkta? En förklaring kan vara
att när det "hittades" av regeringspresidenten Blaul
1909 så var tidpunkten helt rätt. Tre år tidigare (1906)
hade den tyske historikern Josef Klug publicerat en lång

Den här bilden av Jupiter med alla fyra av de galileiska
månarna i en rad är tagen med artikelförfattarens egna
galileiska teleskop som han byggde 1997. Teleskopet är
lika långt och har likadan optik som Galileis.
Exponeringstiden på en minut gör att Jupiter blir myck-
et för stor, men annars bör Galileí och Mayr ha sett
Jupiter med månar på samma sätt i sina teleskop.

foto: Jörgen Blom
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avhandling om kontroversen mellan Mayr och Galilei.
Den var på tyska, gavs ut av den Kungliga Bayerska
vetenskapsakademin och den avfardade Mayr som en
bedragare från början till slut. Somliga tyckte nog att det
var en skandal att speciellt en tysk skulle angripa Mayr.
>x< * * >|=
Egentligen korn inte Klugs angrepp på Mayr som
någon överraskning. Den holländska vetenskapsakade-
min hade redan vid sekelskiftet 1900 läst manuskriptet.
1903 publicerade holländarna J.A.C. Oudemans och
Johannes Bosscha ett 80-sidigt försvar för Simon Mayr
i den holländska vetenskapsakademins tidskrift. 1907
publicerade Bosscha på egen hand (Oudemans hade
dött) ett ännu längre försvar för Mayr med anledning av
att Klugs avhandling kommit ut året innan. Det fanns
alltså en livlig debatt, men den fördes på ett högt plan
mellan specialister. Visserligen var Klugs avhandling på
tyska som kunde läsas av alla tyskar. Men Bosschas var
på franska, holländamas vetenskapliga språk.

Men varför var det just holländare som var angelägna
om att rädda Simon Mayrs rykte? Förklaringen är att
holländama var stolta över att Mayr hade sagt sig ha
upptäckt Jupiters månar med en kikare från Belgien,
alltså Holland. Alla visste ju att kikaren uppfanns i
Holland. Det mest kända nanmet bland uppfinnarna är
glasögonmakaren Hans Lipperhey från Middelburg som
i september 1608 lämnade in en patentansökan för en
kikare till myndigheterna i den nybildade holländska
republiken. En lustig detalj i sammanhanget är att
Lipperhey var invandrare från västra Tyskland.

Galilei hade varit mindre generös mot de holländska
uppfinnama i Stjärnornas budbärare. Han skrev visser-
ligen att han konstruerat sitt teleskop efter att ha hört
talas om ett "Belgiskt" instrument som fick avlägsna
föremål att te sig som nära. Men sen hade han betonat
att han utan någon som helst hjälp räknat ut principen
för en kikare och att han inom några månader på egen
hand konstruerat ett instrument som var överlägset alla
andra. Det lät nästan som om Galilei påstod att det var
han och inte en holländare som uppfunnit kikaren.

Den blygsamme Simon Mayr hade å andra sidan skri-
vit att han bara tagit emot ett redan färdigt holländskt
instrument och med detta upptäckt månarna. Men om
han nu visade sig vara den bedragare som Klug påstod
att han var så var kanske hans holländska teleskop bara
ett påhitt.

Det är tänkbart att det långa teleskopet i Ansbach done-
rades till Deutsches Museum som ett försvar mot Klugs
anklagelser, som ett slags bevis för att Mayr talade san-
ning. Alla som såg det långa, fina teleskopet borde ju bli
övertygade att Mayr verkligen hade upptäckt Jupiter-
månarna. Jag hade ju själv reagerat så när jag såg det.
>x< * * >i<
Men hur såg hans verkliga kikare ut? Gerhard Hartl
hade till slut kommit fram till att det var "kort och lätt-
buret" - som Galileis alltså. De två bevarade galileiska
teleskopen i Florens är 98 och 136 cm långa och ger för-
storingar på 21 respektive 15 gånger. Simon Mayr skri-
ver i Jupiters värld att Galileis kikare var bättre än hans,
men då utgår han antagligen från uppgiften i
Stjärnornas budbärare att Galileis kikare förstorade 30
gånger. Men Galilei använde bara teleskop som försto-
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rade mellan 19 och 21 gånger, kanske för att större för-
storing gav ett alldeles för litet synfält. Min gissning
som är grundad på försök med mitt eget galileiska
teleskop är att Mayrs första teleskop, det från Holland,
förstorade minst 13 gånger, men att den nya kikaren
som han fick från Venedig förstorade 20 gånger eller
rent av lite mer. Med detta gjorde han en i samman-
hanget mycket viktig observation av Jupiterrnånarna
den 30 december 1610.

Hans teckning av månarnas läge såg ut så här:
** * O *_ Teckningen finns bland Mayrs mycket få
bevarade anteckningar men är inte medtagen i Jupiters
värld. Här fanns också ett vittne till observationen, ast-
ronomen Caspar Odontius som berättade utförligt om
observationen i ett brev till den kejserlige matematikem
Johannes Kepler (Odontius hade varit Keplers assi-
stent). Samma natt och vid samma tid gjorde Galilei
också en teckning av Jupiterrnånarnas läge. Inte heller
den teckningen finns med i någon av Galileis publicera-
de verk utan bara i hans observationsdagbok. Galilei
(och Klug) anklagar ju Mayr för att ha använt uppgif-
terna i Galileis böcker, men observationen från den 30
december kan han absolut inte ha plagierat. Här fanns
alltså en unik möjlighet att jämföra Galileis och Mayrs
observationer.

Och vilken teckning stämmer bäst med mer moderna
beräkningar? Jo, Simon Mayrs!
>:< * * *
I Stjärnornas budbärare skriver Galilei att han inte
hade lyckats beräkna Jupiterrnånarnas omloppstider,
men att han hoppades kunna göra det längre fram.
Redan i april året därpå hade han räknat ut omloppsti-
derna för samtliga fyra månar. Han publicerade dessa
1612 i skriften "Kroppar som flyter på eller i vatten".
De stämmer förvånansvärt bra med moderna beräkning-
ar. Josef Klug skriver att diagrammen och tabellerna
över Jupiterrnånarnas omloppstider som finns i slutet av
Simon Mayrs Jupiters Värld var resultatet av att Mayr
helt enkelt utgick från Galileis omloppstider som publi-
cerats 1612 och tre månaders teckningar/diagram av
Jupiterrnånama i Galileis "Breven om solfläckarna"
som publicerades 1613.

Men Mayrs omloppstider stämmer enligt hans för-
svare Bosscha delvis bättre än Galileis, och det gäller
speciellt tiderna för de två inre månama, de som är svå-
rast att räkna ut. Bosscha skriver att om Mayr hade
använt sig av Galileis teckningar från 1613 skulle han
inte ha kunnat göra exakta uträkningar. Jupiter har näm-
ligen där ritats oproportionerligt stor. I tabellen nedan-
för jämförs Mayrs och Galileis omloppstider med
moderna. De moderna gäller Jupiter vid opposition (då



Jupiter, jorden och solen ligger i linje med varandra)
medan Galileis och Mayrs gjordes både före, under och
efter opposition och utgör ett genomsnitt.

Exaktheten hos både Mayrs och Galileis uträkningar

Nummer Namn Omloppstid

I lo Modern 1,796 dygn
Mayr 1, 769
Galilei 1,770
Modern 3,551 dygn
Mayr 3,554
Galilei 3,555

III Ganymedes Modern 7,115 dygn
Mayr 7,163
Galilei 7,166
Modern 16,69 dygn
Mayr 16,75
Galilei 16,75

II Europa

IV Callísto

är häpnadsväckande med tanke på att ingen av dem
hade möjlighet att göra mätningar med hjälpmedel som
belysta hårkors och mikrometer. Såna mätinstrument
uppfanns långt senare och kunde för övrigt inte ha
använts i ett teleskop med konkavt okular.

Galilei uppfann 1612 ett slags föregångare till det
belysta hårkorset (se teckningen på tidningens omslag)
där han genom att titta med båda ögonen öppna proji-
cerade teleskopbilden av Jupiter och dess månar på en
rutmönstrad pappskiva vid sidan av tuben. Genom att
föra pappskivan närmare eller längre bort längs med
tuben kunde han passa in planeten precis mellan två av
de vertikala graderingarrra. Skivan vreds sedan så att
den horisontella graderingen låg i linje med månama.
Månamas avstånd till Jupiter kunde därefter räknas i
Jupiter-diametrar

Men observera att han hade fått utmärkta resultat
redan innan han gjorde sin uppfinning.

Galileis metod att identifiera månama och bestämma
deras omloppstider skiljer sig från de som Mayr påstår
sig ha använt. Man kan mycket förenklat säga att Galilei
identifierade månama och beräknade deras omloppsti-
der genom att ta reda på när månama tycktes stanna upp
när de låg längst från planeten. Mayr å andra sidan
säger sig ha fått fram omloppstidema genom att räkna
ut månarnas hastighet när de låg så nära planeten som
möjligt.

I vilket fall som helst var ingen av metoderna lätta
att genomföra. Det krävde månader av noggranna
observationer och omfattande matematiska och geomet-
riska beräkningar. I Breven om solfläckarna 1613 skri-
ver Galilei att han sammanställt tabeller för månama,
men han redovisar dem inte. Mayr publicerade däremot
tabeller i slutet av Jupiters värld (i januari 1614) med
utförliga instruktioner för hur de skulle användas. Han
skriver stolt att med tabellerna kan man räkna ut månar-
nas lägen flera år framåt eller bakåt i tiden. Hans för-
svarare Johannes Bosscha (1907) konstaterar att Mayrs
tabeller inte är lika exakta som de moderna men att de
ändå fungerar förvånansvärt bra. Han säger att Mayr
med tabellernas hjälp utan vidare hade kunnat "upp-
täcka" den saknade månen från sin första registrerade

observation 8 januari 1610. Att han inte gjorde det ser
Bosscha som ett tecken på Mayrs ärlighet. Men det går
ju faktiskt att se det som ett tecken på förslagenhet i
stället.

Men kunde Simon Mayrs Jupiters värld verkligen vara
en bluff?

Josef Klugs och Johannes Bosschas motstridiga
avhandlingar om Mayr granskades 1930 av historikern
J. H. Johnson på uppdrag av British Astronomical
Association. I en artikel i BAA:s tidskrift skriver
Johnson att enligt hans åsikt är det ställt utom all tvivel
att Mayr gjorde egna observationer av månama,
åtminstone från hösten 1610. Johnson anser att Mayr
var en skicklig astronom och att hans skildring av hur
han först observerade månama verkar trovärdig. Även
om det inte går att bevisa verkar anser Johnson att det
därför är sannolikt att Mayr var först med att upptäcka
att Jupiter hade månar. I så fall var han också minst fem
dagar före Galilei med att göra slutsatsen att månama
cirklade runt planeten. Galilei var däremot först med
upptäcka att det rörde sig om fyra månar och också först
med att publicera månamas omloppstider.

Ja, Galileo var dessutom först med att publicera en
skrift om hur han upptäckte månarna, men det nämner
förstås inte Johnson eftersom det är så självklart. Galilei
gav de fyra månama ett kollektivt namn, "De medice-
iska stjärnorna", som en hyllning till sin Toskanske stor-
furste Cosimo II de Medici och Cosimos tre yngre brö-
der. Men i vardagsslag numrerade han dem I, II, III och
IV, räknat från den innersta månen.

Mayr ville ge dem komplicerade namn. Den yttersta
skulle heta Jupiters Saturnus, sedan Jupiters Jupiter,
sedan Jupiters Venus och sist Jupiters Merkurius för
den innersta (han hoppade över Mars eftersom den
representerade krig och elände inom astrologin)
Dessbättre träffade han Johannes Kepler i Regensburg i
slutet av 1613. Kepler hade redan myntat samlingsnam-
net "satelliter" (latin för livvakter) men föreslog för
Mayr att månama enskilt skulle ha namn efter guden
Zeus' (Jupiter på latin) amorösa erövringar, nämligen
jungfruma lo, Europa och Callisto och ynglingen
Ganymedes. Dessa namn började bli allmänt använda
först på 1900-talet. Nu är namnen officiellt antagna
också.

Och Simon Mayr är också officiellt accepterad av
Internationella Astronomiska Unionen (IAU) som
månamas upptäckare vid sidan av Galilei. Efter det att
Jupiters största måne Ganymedes hade fotograferats i
närbild av rymdsonderna Voyager l och 2 fick de två
största fläckarna på månens isiga yta heta Galileo Regio
och Marius Regio 1979. Galileo Regio har en yta lika
stor som USA, men Marius Regio är bara obetydligt
mindre.

Men redan 1935 hade en krater på månen fått nam-
net Marius. Den ligger bara 30 mil från kratern
Galilaei (obs. stavningen) som fick sitt namn redan i
mitten av 1600-ta1et. Men Marius har en diameter på
41 km mot Galilaeis ynkliga 15 km. Marius hade varit
stolt, Galilei rasande. Båda kratrarna ligger på var sin
sida av en udde som sticker ner i den norra delen av
Stormarnas Ocean. * * * * 9

1




