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Medlemmar
Sällskapet hade vid årsskiftet 2010/2011 169 medlemmar (förut 163), dvs en liten ökning.

Styrelsemöten
Sällskapet har under 2010 haft nio protokollförda styrelsemöten: 18/1, 2/3, 25/3, 13/4, 8/6, 17/8,
4/10, 1/11 och 30/11.

Tidskriften Populär Astronomi
Genom att ASTB är en lokalavdelning inom Svenska Astronomiska Sällskapets ingår tidskriften
”Populär Astronomi” i medlemsavgiften för fullbetalande och studerandemedlemmar. Tidskriften
innehåller populärvetenskapliga artiklar och reportage av hög klass och utkommer fyra gånger per
år.
I tidskriftens redaktionsråd ingår vår ordförande Peter Linde och vår styrelsemedlem Ulf R
Johansson.

Externa kontakter
Sällskapets verksamhet har vid flera tillfällen under astronomiåret 2010 uppmärksammats av
media, både tidningar, radio och tv. Mötena har tillkännagivits i tidningar. Ordföranden och
observatoriechefen har intervjuats i samband med aktuella astronomiska händelser, framförallt
inför Perseidstjärnfallen.
Sällskapets ordförande Peter Linde ingår som vice ordförande i styrelsen för Svenska
Astronomiska Sällskapet.
Som framgår av föredragsreferaten har samarbetet med SIK, Skånska Ingenjörsklubben, varit
fortsatt gott. Till föredragen den 28 januari, 25 februari, 26 augusti och 2 december inbjöds även
SIKs medlemmar, och sekreteraren Kjell Werner ombads skriva referat till medlemstidningen SIKAktuellt.
Sällskapets äldsta medlem, den nu 108-åriga Greta Andersson i Helsingborg, uppvaktades på sin
födelsedag med chokladpraliner (Greta hade undanbett sig blommor) av Anders Nyholm och Kjell
Werner.
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Sällskapets webbsidor
Webbsidorna fungerar som en kanal för kallelser till medlemsmöten, information om sällskapet,
dess stadgar och dylikt samt för Cassiopeia-bladet i elektronisk form. Ett par nya medlemmar
fick kännedom om sällskapet via webbsidorna och några brev med frågor har också influtit
till sällskapets e-postadress. Under året har genom Leif Arndorffs och Peter Lindes försorg
de nya hemsidorna underhållits och utvidgats för både föredragsdelen (www.astb.se) och
observatoriedelen (www.tbobs.se).
Leif Arndorff kunde presentera följande statistik:
tbobs.se
Under året hade vi 6256 unika besökare med i snitt 7,6 sidor / besök och 3:36 min / besök.
Bästa trafikkällorna:
Google
Direkt trafik
astb.se
facebook.com
eniro.se

44,0 %
17,8 %
16,3 %
3,2 %
2,7 %

Dagen då meteorsvärmen Perseiderna syntes på stjärnhimlen och den stora uppmärksamheten
kring arrangemanget ute på obset gav många besök på webbplatsen; 258 unika besökare.
astb.se
Här hade vi 3598 unika besökare med i snitt 2,1 sidor / besök och 3:06 min / besök.
Bästa trafikkällorna:
Direkt trafik
Google
tbobs.se
tbobs.lu.se
facebook.com

36,0 %
22,0 %
16,6 %
13,9 %
4,1 %

Sällskapets Cassiopeia-blogg
ASTB:s bloggare Ulf R Johansson drog igång verksamheten med start 18 januari 2010.
Under året hann Ulf R med 241 bloggar med runt 1200 notiser, nyheter, kommentarer, klurigheter.
Bloggen uppmärksammades runt om i Sverige, mycket tack vare ett reportage av TT Spektra som
kom att publiceras i en rad landsortstidningar. Bloggen kom också att förekomma som ”favvolänk”
på andra bloggar och webbsidor, inklusive Populär Astronomis webb.
Givna höjdpunkter under året var återvändandet till jorden av den japanska Hayabusa-sonden,
Roma-ockultationen, rymdsonders närkontakter med asteroiden Lutetia och kometen Hartley-2,
öppnandet av Tycho Brahes grav i Prag och ett och annat längre dokument typ Niels Bohr-artikeln.
Successivt ökade antalet besökare under året.
Cassiopeia-bloggens ansvarige ingick under 2010 i juryn för att utse Årets Svenska Astrobilder.
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Tycho Brahe-observatoriet i Oxie
Tf observatoriechefen, Arne L Ohlsson ger följande sammanfattning:
Det gångna året har på många sätt varit mycket händelserikt för verksamheten på Tycho Braheobservatoriet. Främst kan nämnas att besök och aktivitetsnivån har ökat markant genom att fler
grupper har bildats jämte uppstart av en serie nya kurser. Visningsverksamheten som riktat sig
till allmänheten har fått bra draghjälp genom media som uppmärksammat en del intressanta
astronomihändelser vi under året bevakat på observatoriet.
Observatoriet har fått ny ledning
Tycho Brahe-observatoriet ledning har varit som följer under 2010:
Observatoriechef
		
Biträdande obs.chef
		
		

Anders Nyholm
Niklas Henricson
Lars-Olof Hansson
Mikael Anderlund
Arne L Ohlsson

tom 25 mars
from 25 mars
tom 25 mars
from 25 mars tom 11 juni
from 26 augusti

Kursledare
		

Arne L Ohlsson
Mikael Anderlund

from 16 februari
from 16 februari tom 19 juni

Nya grupper har bildats
Nya grupper har bildats för våra aktiva medlemmar:
• Teleskopgruppen, under ledning av Arne L Ohlsson som träffats varannan tisdag,
• Solgruppen (f d observationsgruppen) som träffats var tredje söndag och leds av Tora Greve,
liksom
• SF-gruppen, som träffats mer sporadiskt.
Deltagandet har varit mellan 10-25 personer vid våra träffar.
Kursverksamhet för medlemmar
Meade-kurs omfattande åtta träffar under våren avseende vårt datorteleskop med åtföljande
diplomering av 13 medlemmar.
Solkurs vid tre träffar på försommaren då vi bl a studerade solen genom vårt nya solteleskop.
Teleskoputbildning under hösten med åtta träffar då vi bekantade oss med olika slags teleskop och
monteringar mm. Även ett flertal observationer av stjärnhimlen utfördes av våra medlemmar.
Deltagandet på observatoriet har ökat
Genom våra kurser och nya grupper har vi under året väsentligt ökat antal intresserade
amatörastronomer på observatoriet. Vi kan räkna in en krets på ett trettiotal medlemmar som
regelbundet besöker oss på Tycho Brahe-observatoriet.
Instrument och övrig utrustning.
• Fokalreducerare, kameraadaptrar samt en del nya filter har inköpts.
• Meade-teleskopet som uppfört sig konstigt under början av året har polinställts och justerats för
en klanderfri drift som följd under året.
• Fjärrstyrningsteleskopet har under året lagats efter driftstopp i elektroniken. Dess CCD-kamera
har också lagats efter att dess slutarmekanism strejkat. Dessa reparationer har utförts av
medlemmarna.
• Ett radioteleskop har under året donerats av Astronomiska Institutionen i Lund. Teleskopet är provi
soriskt uppställt på vår plan samt testkört. En elektronikreparation är utförd av höjdmotorn som strejkat.
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•
•

En ny dator för fjärrstyrningsprojektet har införskaffats.
Inventering av all värdefull utrustning har utförts.

Planerad tillbyggnad av observatoriet
Tillbyggnad av vårt observatorium har under året planerats tillsammans med Malmö stad. Avsikten
är att bereda oss utökad plats till våra gruppvisningar för skolor och andra besökare men även för
vår egen kursverksamhet.
Två fundament för vårt radioteleskop samt vårt gamla C14 teleskop är inplanerat.
Mörkare observatorieplats
Under större delen av året har vi vid observationer störts av vattentornets belysning. Under hösten
har vi genom förhandlingar med VA-Syd fått möjlighet att släcka vattentornets belysning vid behov,
vilket uppskattas av våra medlemmar.
Under hösten har inledande diskussioner med Vattenhallen förts gällande samarbete om Jävans
observatorium. Vattenhallen som disponerar Jävan önskar hjälp av Tycho Brahe-observatoriet
med instrumentlån och visningshjälp mot att Tycho Brahe-observatoriet får tillgång till Jävans
observatorium som är en bättre observatorieplats sett ur mörkersynpunkt. Ett förslag till avtal håller
på att utarbetas.
Bevakning av astronomiska händelser med stort medialt genomslag
Tycho Brahe-observatoriet anordnade ett samarbete med Astronomiska Sällskapet Aquila i
Kristianstad och SAAF för att observera och dokumentera Roma-ockultationen den 8 juli.
Tyvärr rullade molnen in några minuter före händelsen till allas besvikelse, men bevakningen var
en utmaning och en lärorik händelse för alla inblandade. En kraftfull mediebevakning av händelsen
i press, radio och TV fick stort genomslag till förmån för Tycho Brahe-observatoriet.
Perseidernas stjärnfall under tre kvällar i augusti bevakades av medlemmar och allmänhet på
Tycho Brahe-observatoriet och samlade över 100 intresserade. Stort medialt intresse även för
denna händelse.
Visningar
• Måndagsvisningarna, som vänder sig kostnadsfritt till allmänheten, har förekommit under hela
2010 i mån av tjänlig väderlek. Antalet besökare varierar mellan några enstaka upp till ett
tjugotal. De får dels ett kortare föredrag om rymden, dels en längre tid ute vid teleskopet för
att själva titta på aktuella rymdobjekt. Måndagsvisningarna informeras det om på hemsidan
”Dygnet runt”, en Sydsvenskansida.
• Ett fyrtiotal gruppvisningar för barn och vuxna har hållits med upp till ca 20 deltagare i
grupperna. Tillsammans med måndagsvisningarna innebär det ca 1000 besökare på visningar
hos oss under 2010. De dominerande besöksgrupperna är förskole- och skolgrupper från,
främst, västra Skåne.
• Barngrupperna får genom det vi kallar ”En resa i rymden” bekanta sig med mannen som gett
namn åt observatoriet, Tycho Brahe, få information om stjärnors liv och leverne samt en tur
runt i vårt solsystem. Besöket innehåller även tre experiment, som vill visa på vad som behövs
för att en stjärna ska bli till, hur vår egen stjärnas/sols liv ser ut genom tiden som varit och som
kommer och visa på storleksförhållandet mellan vår stjärna/sol och jorden. Barnen är även
delaktiga i berättandet genom att de får berätta vad de vet om ämnet rymden.
• Visningar har även hållits för äldre skolelever på högstadium och gymnasienivå samt för andra
föreningar, i dessa fall med specialanpassat innehåll.
• Under 2010 har nya visningsledare tillkommit, vilket gör att antalet potentiella besökande
grupper kan ökas. Vi ämnar vårda dessa nya visningshållare väl, bl.a. genom utbildning i
presentationsteknik. Dessutom har en ny bokningsordning utarbetats.
• Visningsavgiften har varit 400 eller 600 kronor för grupper; den lägre för Malmöskolor, den
högre för skolor i övriga kommuner.
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Skolverksamhet, övrigt
Tycho Brahe-observatoriet har en utbildad lärare, en astropedagog, som, förutom att ta emot
besök även åker ut till skolor och håller lektioner i astronomi. Barn och ungdomar kan även skicka
frågor till vår astropedagog, som då skickar ett svar.
Nedanstående tabell redovisar flertalet av de gjorda gruppvisningarna. Närmare information om
gjorda visningar finns även på www.tbobs.se/index.php/Gjorda/ .
2010-01-21

Visning för LC från Höllviken

2010-01-26

Rosentorpsskolan, Vellinge

2010-01-28

Ängsdalsskolan, Bunkeflostrand

2010-02-01

Consensum Vård & Hälsogymnasium

2010-02-11

Temadag Astronomi, Ängsdalsskolan,

2010-02-16

Ängslättsskolan, Bunkeflostrand

2010-02-17

Sydsveriges Journalistseniorer

2010-02-20

Privatvisning - Födelsedagsuppvaktning

2010-03-02

Augustenborgsskolan, Malmö

2010-03-03

Augustenborgsskolan, Malmö

2010-03-04

Ängsdals förskola, Bunkeflostrand

2010-03-10

Jensen Gymnasium, Lund

2010-03-17

Visning Polhemsskolan, Lund

2010-03-23

Visning Heleneholms gymnasium

2010-03-24

ALVA (besök)

2010-04-06

Polhemsgymnasiet, Lund, astronomi-klass åk 3

2010-04-07

Runstyckets skola, Malmö

2010-04-07

Visning för Kunskapsgymnasiet , Malmö

2010-04-08

Rörsjöskolan, Malmö

2010-04-20

Lilla Järnåkraskolan, Lund

2010-04-29

Tunaskolan, Lund

2010-05-04

Ögårdsskolan, Malmö

2010-05-18

Humphfreyskolan, Malmö

2010-05-25

Asmundtorps skola

2010-06-09

Oxievångsskolan, Oxie

2010-06-22

Fosie Sommarskola, Malmö

2010-07-05

Privatvisning

2010-08-11

Perseiderna, allmän visning

2010-08-12

Perseiderna, allmän visning

2010-08-13

Perseiderna, allmän visning

2010-09-06

Lamahus Heldagsskole

2010-10-07

Hvilan Utbildning

2010-10-13

Hvilan Utbildning

2010-10-14

Kommunal orden TB

2010-10-28

Södra Skånes Turistförening

2010-11-10

PRO Möllevången

2010-11-16

Föräldrarkooperativa förskolan Spaden

2010-11-24

St Petri Skola

2010-12-08

Ljungenskolan, Ljunghusen

Övrigt att notera
Efter ansökt bidrag från Malmö stad har Tycho Brahe-observatoriet beviljats driftsbidrag med
26.000 kronor.
Nya larmrutiner har utfärdats samt nyckelinventering/kvittenser.
Observatoriet har under 2010 mottagit ytterligare någon bokdonation, som skall införlivas i
biblioteket.
Medlemsvård och samkväm
Städning av observatoriet lokaler och dess omgivning samt utrensning av obsoleta samt trasiga
föremål utfördes av våra medlemmar innan sommaruppehållet.
Efter allt arbete tändes grillen med efterföljande trevlig fikastund.
Julavslutning med lussefika hölls vid Teleskopgruppens avslutning. Solgruppen avslutade
december med julmat enligt tradition.
Tycho Brahe-observatoriets ledning vill avslutningsvis tacka alla medlemmar och övriga
intressenter för deltagande och värdefullt stöd till förmån för vår verksamhet på Tycho Braheobservatoriet. Samtidigt ser vi fram emot ett nytt händelserikt astronomiår 2011 och välkomnar alla
tillbaka.
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Sällskapets sammankomster
Under 2010 har Sällskapet hållit åtta sammankomster med föredrag för medlemmar och intresserad
allmänhet. Genomsnittligt antal besökare har varit 51 stycken (totalt 411). Nedan följer en
sammanfattning av föredragens innehåll.

Nr 367 den 28 januari, Hörsalen, Teknikens och Sjöfartens Hus, i ett samarrangemang med
Skånska Ingenjörsklubben, Malmö. 49 deltagare.
1. Peter Linde inledde Föreningsnytt med att hälsa de närvarande välkomna. SIKs ordförande
Tomas Rasmusson hade tyvärr fått förhinder. Programpunkten om Galileos teleskop med Niklas
Henricson måste utgå pga sjukdom. Punkten ersattes av två kortare, punkterna 2 och 3 nedan.
PL kunde meddela att kommunen genom Matz Nilsson ställt sig positiv till en utbyggnad av Tycho
Brahe-observatoriet. Dessutom kan sällskapet få överta ett mindre radioteleskop från Astronomiska
institutionen i Lund.
2. Ulf R Johansson om nya bloggen
Sällskapet har nu en egen blogg med Ulf R Johansson som redaktör. Bloggen nås via hemsidan
www.astb.se - BLOGG. Medlemmarna är välkomna att tipsa Ulf om ämnen eller egna inlägg.
3. Om den senaste solförmörkelsen. Tora Greve
Den 15/1 2010 uppträdde en ringformig solförmörkelse över Maldiverna. Förmörkelsen varade i
hela 11 minuter. Tora Greve kunde visa ett antal foton från både månpassagen och de speciella
skuggmönster som bildas på marken då solstrålarna passerar genom lövverk o dyl.
4. Astronomiska nyheter med Bengt Rosengren
Med många fina illustrationer kunde BR bl a redovisa:
• Solfläckarna på solen börjar öka efter ett ovanligt långvarigt solfläcksminimum.
• Det finns nu otvetydiga tecken på vatten nära markytan på Mars. Frågan om liv i form av
bakterier eller liknande aktualiseras därmed åter.
• Rymdsonden Cassini har lyckats fånga solblänk i en av de många metansjöarna på
Saturnusmånen Titan.
• En annan av Saturnus månar, Enceladus, har visat tydliga tecken på periodvis geyser
verksamhet. BR presenterade en teori för hur dessa uppstår.
• Antalet exoplaneter är nu uppe i 429.
5. Huvudföredrag: ”Varför observerar man satelliter?” med Björn Gimle.
Björn är civilingenjör från LTH, med ett förflutet i Malmö Astronomi- och RymdfartsSällskap och
som satellitobservatör för Uppsala universitet, har observerat satelliter ända sedan 1958, året efter
det att Sputnik sköts upp. Vanan att göra vinkelobservationer fick Björn genom teodolitmätningar
vid Smörkontrollen i Malmö på 60-talet. Med hjälp av kikare och artiklar i Sky & Telescope
upptäckte han att det var ganska lätt att hitta många av satelliterna och att skilja dem från andra
objekt, såsom flygplan, väderballonger, meteoriter, stjärnor, planeter och annat.
Större satelliter som ISS (rymdstationen) och många av kommunikationssatelliterna är lätta att se,
om man vet när och var. En oumbärlig källa för sådan kunskap är www.heavens-above.com, där
en mängd satellitdata, anpassade efter inmatad observationsposition, finns att hämta. Riktningarna
hos de stora spegelblanka mikrovågsantennerna på Iridiumsatelliterna är kända och solreflexerna
ger ofta starka s k flares på 10 till 20 sekunder på de flesta platser runt jorden.
ISS som nu är ca 50x80 m lyser med en magnitud på -2 till -3, men ligger ofta ganska nära
horisonten. Från den 7 februari och ett tag framöver ligger den dock ca 30 grader över.
Det finns ett stort antal föremål i olika banor runt jorden. För närvarande har man katalogiserat ca
47.000 med en storlek större än 5 cm. Dessutom finns ca 300 mer eller mindre hemliga satelliter.
Synbarheten är beroende av en rad faktorer, såsom objektets:
• storlek, form och bana
• riktning, rotation och ytornas reflektionsförmåga
• omgivning och passage i eller utanför jordskuggan
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Uppgifter om vad som finns att observera finns på en mängd sidor på internet. På STAR,
Stockholms Amatörastronomers hemsida, https://sites.google.com/site/starrymdnytt/dokumentoch-länkar, finns många användbara länkar samlade, t ex www.calsky.org, www.space-track.com
och www.satobs.org.
Varför då observera satelliter? Björn räknade upp ett antal skäl och visade vackra bildexempel på
dessa:
• ljusvariation pga rotation
• flash och flare pga solreflexer i blanka delar
• transit över sol eller måne
• venting, dvs utblås av gas
• explosion, kollision eller störtning
I många fall är det intressant med positionsbestämning, banberäkning och magnitudskattning.
Observation av satelliter kan göras med eller utan kikare och teleskop. De senare kräver
noggrann uppställning och tidsbestämning, eftersom de flesta satelliter rör sig ganska snabbt
över himlavalvet. Undantag är de geostationära satelliterna som cirklar kring jorden med samma
vinkelhastighet som jorden roterar och därför synes befinna sig i samma oföränderliga riktning på
himlen. Avståndet är dock ganska stort, ca 36.000 km.
Observationerna kan dokumenteras med foto, video, webcam och det finns programvara som kan
hjälpa en att följa satelliterna och att på olika sätt bildbehandla digitalfotona.
För astrofotografer, slutligen, kan det vara önskvärt att inte få med några satellitspår vid längre
exponeringar. Även för detta finns det webbsidor som ger prognoser för hur himlen ser ut under
angivna tidsintervall, eller tips på ’satellitfria’ områden.
Det var säkert många av kvällens åhörare som nu blickar upp mot himlen med ’nya’ ögon.

Nr 368 den 25 februari, Hörsalen, Teknikens och Sjöfartens Hus, i ett samarrangemang med
Skånska Ingenjörsklubben, Malmö. 66 åhörare.
1. Under Föreningsnytt inledde Peter Linde med att hälsa de närvarande välkomna. SIKs
ordförande Tomas Rasmusson hade tyvärr fått förhinder. Programpunkten Astronomiska nyheter
med Bengt Rosengren måste utgå pga sjukdom. Punkten ersattes av en kortare, punkten 3 nedan.
PL kunde meddela att planerna på en utbyggnad av Tycho Brahe-observatoriet framskridit
ytterligare efter ett planeringsmöte den 24 februari med företrädare för kommunen. Peter kunde
visa upp några skisser på en tänkbar utbyggnad. I planerna ingår också någon form av fundament
för radioteleskopet.
Lars-Olof Hansson visade några foton från flytten av radioteleskopet från Astronomiska
institutionen i Lund till observatoriet i Oxie. Parabolen är ca 2,3 m i diameter och avsett för
våglängder i 21 cm-bandet, dvs 1300 MHz.
2. Nytt initiativ för amatörobservationer på Tycho Brahe-observatoriet. De nytillkomna
medlemmarna i sällskapet, Arne L Ohlsson och Mikael Anderlund presenterade sig och sin
nystartade verksamhet: en teleskopgrupp med 15 medlemmar. Syftet är att man skall öka
varandras kunskap om teleskopanvändning och erfarenhet av olika typer av observationer. Ett
kursprogram har lagts upp över våren 2010 t o m våren 2011. Programmet finns beskrivet på TBOs
hemsida www.tbobs.se och alla intresserade är välkomna.
3. Ulf R Johansson med nya boktips
I den just påbörjade bokrean rekommenderade Ulf följande böcker:
Astronomisk uppslagsbok av bl a Björn Stenholm
Den bästa av världar av Ulf Danielsson
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Astronomi av Ian Ridpath
Dessutom tipsade Ulf om Johan Kärnfelts bok ”Allt mellan himmel och jord: om Knut Lundmark,
astronomin och den publika kunskapsbildningen”, en bok om Knut Lundmarks digra korrespondens
med allmänheten.
4. Galileos teleskop - hur fungerade det egentligen, kåseri av Niklas Henricson.
Ännu en nybliven medlem, Niklas Henricson, kunde rapportera från ett studiebesök på
Nobelmuseet i Stockholm där ett av Galileos första teleskop visades. Holländaren Hans Johan
Lippershey (1570-1619) hade i början av 1600-talet börjat framställa och prova egenskaperna hos
olika linser. Han upptäckte bl a att en plankonvex lins samlar ljusstrålarna medan en plankonkav
sprider dem. Genom att placera en plankonvex som objektiv och en plankonkav som okular i en
tub av lämplig längd kunde Galileo i augusti 1608 tillverka en kikare med 8x förstoring och redan
två månader senare en med 20x. Längden var knappt 13 dm. Genom att rikta den mot Jupiter
upptäckte han i januari 1610 de fyra största månarna, men kunde också konstatera att de måste
cirkla kring sin moderplanet Jupiter. Fortsatta studier av bl a Venus faser fick Galileo att inse att
planeterna måste cirkla kring solen.
Galileos kikare var uppbyggda av tallträ, som har god styvhet. Linserna var infattade med hjälp av
kåda och tuben dekorerad med läder och guldfärg. Bengt Rosengren har tidigare visat en vacker
och fungerande replik av detta instrument.
Niklas listade egenskaper sålunda:
Fördelar: Enkelt, billigt, tolerant mot linser av sämre kvalitet.
Nackdelar: Dämpad och mörk bild (liten ljussamlingsförmåga), begränsat synfält, obetydlig
förbättring även om linserna gjordes bättre.
5. Kvällens huvudtalare var Uffe Gråe Jörgensen, forskare vid Center för Stjärn- och
Planetbildning och Niels Bohr Institutet, Köpenhamns universitet och titeln var ”Är vårt solsystem
unikt i Universum?”
Uffe inledde med att diskutera de allmänna betingelserna för att liv skall kunna uppstå och fortleva.
Eftersom vi tror att vatten är en förutsättning för allt högre liv, inser man att det bara kan finnas
en smal zon kring en stjärna där temperaturen tillåter vatten i både förångad och kondenserad
(flytande/fast) form. Zonens avstånd från stjärnan beror på stjärnans temperatur och storlek.
Vidare tänker man sig att vattnet måste finnas på en solid yta, dvs att planeten har en kärna av
stenmaterial.
Problemet är att vid sammanklumpningen av stoft och grus stiger temperaturen så mycket att
eventuellt vatten kokar bort. Vattnet måste alltså komma till efter det att planeten bildats.
Sökandet efter exoplaneter, dvs planeter utanför vårt solsystem, har gett dramatiska resultat under
de senaste 20 åren. De första upptäckterna gjordes med indirekta metoder, såsom variationer i
stjärnans radialhastighet pga planetens oscillerande inverkan, eller genom transitmetoden, dvs att
stjärnljuset uppvisar en regelbunden ’dipp’ då planeten tillfälligt skymmer en liten del av ytan.
Metoderna kan endast upptäcka planeter i Jupiterstorlek och med banor nära stjärnan.
En långmätning med Hubbleteleskopet (2x8 dygn, oslaget rekord) med den senare metoden,
riktat mot stjärntäta områden i vår Vintergata (först 30.000 sedan 250.000 stjärnor) gav endast
0 respektive 16 planeter som resultat. Detta var ungefär vad man kunde vänta sig med den
begränsade noggrannhet metoden ger och kravet att planetbanan skall ligga i linje med stjärnan.
För att upptäcka fler och mindre planeter krävs direkt observation och då fordras att det starka
stjärnljuset på något sätt neutraliseras och gör planeterna synliga. Med olika former av konstgjord
’solförmörkelse’ har man hittills lyckats göra direkta observationer av 11 exoplaneter.
Nya metoder är emellertid på gång. En kallas för microlensing och förutsades av Albert Einstein
redan 1936. Den bygger på att det reflekterade ljuset från en planet rakt bakom sin stjärna av
gravitationskraften böjs av och förstärks och därmed kan bli synlig åt vårt håll. Förstärkningsfaktorn
angav Einstein till A(u), där u är vinkelavståndet mellan de två objekten i vår synlinje. (Formeln
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finns beskriven på en av webbsidorna angivna sist i artikeln.) Att värdet på A blir oändligt vid
vinkeln 0 skulle vi ’inte bry oss om’. Den första upptäckten enligt denna metod gav en planet med
5,5 jordmassor.

Uffe Gråe Jörgensen förklarar Einsteins princip för microlensing.

För att kunna använda denna metod med framgång på jorden vill man nu utvidga den s k ’Lucky
imaging’-tekniken. Denna innebär att stjärnljuset fotograferas ca 30 ggr/s och endast de bästa
bilderna sparas och sätts ihop. Luftorons inverkan kan därmed elimineras. Genom att bygga upp
ett nätverk av sådana teleskop kan utvalda stjärnor och deras ljus kontinuerligt följas. Projektet
kallas SONG (Stellar Oscillations Network Group) och kan om det genomförs i full skala ge som
säkert resultat två alternativ: antingen är planeter som vår jord fantastiskt sällsynta eller så finns
det 100-tals bara i vår galax!
Men, om de finns, finns där också vatten i tillräcklig mängd? Hur fick jorden sitt vatten; det fanns
ju inte här från början. Genom olika mätningar, även på månen under Apolloexpeditionerna
har man funnit att de inre delarna av vårt solsystem för ca 3,9 miljarder år sedan bombarderas
av kometer från de yttre delarna. Eftersom kometer kan liknas vid smutsiga snöbollar, innebar
bombardemanget ett inflöde av vatten motsvarande 2000 ton på varje m2. Frågan är om detta kan
vara normalt förekommande eller om det var en unik händelse just i vårt solsystem. I åtminstone
ett observerat fall pågår något liknande i ett annat solsystem.
I vårt solsystem kunde en förklaring vara att jätteplaneterna Jupiter och Saturnus vid rörelse inåt
mot solen i någon fas hade omloppstider som gav en synkroniserad störning av kometmolnet i
utkanten av solsystemet. Detta skulle i så fall vara en ganska unik händelse och det var nödvändigt
att den inträffade efter det att månen slets bort från jorden i en kosmisk kollision. Annars skulle
det mesta av vattnet förångats vid kollisionen. Vår måne har också haft en stabiliserande verkan
på jordaxelns lutning och därmed på årstidernas variation. Dessa får nämligen inte ge alltför stor
variation i temperaturen, vilket skulle försvåra för livet att etablera sig.
Kombinationen av dessa händelser är förmodligen synnerligen unik och därmed kanske också livet
på jorden...
För att upptäcka om det finns liv på planeter inom ca etthundra ljusår har man idag möjlighet att
spektrografiskt bestämma om det finns vattenånga och metangas i vissa proportioner, som då
antyder förekomsten av liv. Sådana undersökningar pågår idag.
Om vi skulle upptäcka detta hos någon exoplanet skulle vi kunna rikta radiosignaler dit, eller sända
någon form av materiell information, liknande den hälsning som skickades med Voyagersonden.
Men - skall vi ge oss till känna? Hur stor är chansen/risken att vi skall få någon kontakt? Två
motstridiga ståndpunkter har presenterats: Frank Drake, med sin berömda formel för sannolikheten
för liv i Universum (http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation), som ser positivt på en kontakt,
och Enrico Fermi, atomforskaren, som på ett annat sätt räknat ut att vår Vintergata redan skulle
varit kolonialiserad om det fanns liv där ute (http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox).
Fermi utgick då från att främmande civilisationer skulle vara lika expansionsbenägna som
människosläktet visat sig vara, och genom olika överväganden funnit att det mesta av Vintergatan i
så fall kan befolkas på ca 5 miljoner år. Eftersom detta är en förhållandevis kort tidsrymd i galaxens
historia, och vi ännu inte sett något tecken på annat liv, skulle detta tyda på att vi är mycket
ensamma, åtminstone i vår del av Universum.
En slutsats som stämmer till djup eftertanke!
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Mer att läsa om detta och pågående forskning finns på www.mindstep-science.com, www.starplan.
net, www.astro.phys.au.dk och http://ast.phys.au.dk/SONG/

Nr 369 den 25 mars, Faxerummet, S:t Gertrud, Malmö. 42 deltagare. Årsmöte.
Mötet inleddes med sedvanliga årsmötesförhandlingar, se särskilt protokoll.
Under Föreningsnytt kunde ordf Peter Linde meddela att planerna på en utbyggnad av Tycho
Brahe-observatoriet fortskrider. Försöken att göra den nya lokalen större än de ursprungliga
skisserna, liksom det eventuella behovet av arkeologiska utgrävningar kan dock försena
byggstarten, som ursprungligen planerats till våren 2010.
Arne L Ohlsson presenterade sin nystartade verksamhet: en teleskopgrupp med 16 deltagare.
Syftet är att man skall öka varandras kunskap om teleskopanvändning och erfarenhet av olika
typer av observationer. Ett kursprogram har lagts upp med sju sammankomster under våren 2010
och fortsättning t o m våren 2011.
Lars-Åke Truedsson presenterade planer på att anordna en solkurs för observation av solen med
det nya solteleskopet under sommarhalvåret. En intresselista cirkulerade på mötet.
Anders Nyholm vidarebefordrade ett tips från Björn Gimle om en intressant passage av ISS
framför Jupiter den 30 mars.
Ulf R Johansson påminde om sin blogg på ASTB:s hemsida. Bidrag av olika slag mottages gärna.
Astronomiska nyheter med Bengt Rosengren
Denna punkt fick utgå pga att Bengt råkat ut för en teknisk malör. Bildmaterialet kommer dock att
finnas tillgängligt på sällskapets hemsida.
Kvällens huvudföredrag med Anna S Arnadottir, som nyligen disputerat vid institutionen för
Astronomi i Lund, hade rubriken ”Vintergatan - vår plats i Universum”. Annas föredrag var en
populärversion av disputationsredovisningen.
Anna inledde med att visa djuprymdsbilder tagna med Hubbleteleskopet under tre dygns
exponering. Tillsammans med en artificiell animering visades hur mängder av olika galaxtyper finns
utspridda även i djupled, vilket vi har en tendens att glömma bort när vi betraktar himmelskupan.
Galaxerna klassificeras vanligen efter sitt utseende i något som kallas Hubbles stämgaffel.
Elliptiska galaxer grenar upp sig mot spiralgalaxer i två ’skänklar’: den ena utan stavformat
centrum, den andra med. Dessutom finns mellanformer, liksom olika typer av oregelbundna
galaxer. De oregelbundna galaxerna har ofta visat sig vara uppbyggda av två eller flera
kolliderande galaxer. De enskilda stjärnorna kolliderar ytterst sällan, men deras banor och
positioner påverkas så att galaxernas struktur och utseende kraftigt förändras.
Vår egen galax, Vintergatan ingår, tillsammans med de Magellanska molnen och en mängd
dvärggalaxer, i den så kallade lokala galaxhopen. Nya dvärggalaxer upptäcks fortfarande i den
lokala hopen. Vår närmaste ’riktiga’ galax är Andromedagalaxen. Alla enskilda stjärnor vi ser med
amatörteleskop tillhör den lokala hopen.
De flesta galaxer har en struktur som låter sig beskrivas enligt följande. I centrum finns en
koncentration av stjärnor i en s k bulge. Runt denna ligger stjärnorna i två skivor, den tunna och
utanpå denna den tjocka med olika stjärntäthet. Runt hela galaxen, på stort avstånd, finns en halo
av glesa stjärnor. Skivorna har ofta förtätade områden som bildar spiralarmar.
Hur skall vi då kunna bestämma Vintergatans utseende; vår sol befinner sig i den tunna skivan, ca
26.000 ljusår från galaxens centrum, så vi ser ju galaxen ’inifrån’? Genom olika mätningar framför
allt i infrarött ljus, har man fått fram att vi bor i en spiralgalax med en stav i centrum och två tydliga
spiralarmar. Annas forskning gick ut på att bestämma en karakteristisk parameter för skivornas
densitetsförändring i höjdled, den s k scale height. Anna fotograferade stjärnorna i fyra olika
riktningar och med en vinkel på 35 grader från galaxens plan. Mätningarna utfördes med Isaac
Newston-teleskopet på La Palma. Genom filtrering av ljuset i olika våglängder och tillämpning av
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olika fysikaliska samband kan man få uppgift om de observerade stjärnornas
• ljusstyrka
• färg
• metallhalt
• typ: dvärg eller jätte
Genom att på detta sätt skilja ut dvärgstjärnorna och med vetskapen att dessa ligger på
huvudserien, kan man bestämma deras avstånd. Med vetskapen om deras riktning och avstånd
kan sedan galaxskivornas scale height (på vilket avstånd från galaxplanet som densiteten minskat
till 1/e) bestämmas.
Siffrorna Anna kommit fram till är
• htunn = 308 pc = 1004 ljusår
• htjock = 1018 pc = 3318 ljusår
Nämnas bör att Anna Arnadottir nyligen börjat på det nya planetariet i Vattenhallen på LTH.
Planetariet startar med Öppet hus den 13-16 maj kl 11-16.

Nr 370 den 22 april, Lundmarkssalen, Astronomihuset i Lund. 63 deltagare.
1. Föreningsnytt
Ordf Peter Linde hälsade de närvarande välkomna och inledde med att informera om den
planerade utbyggnaden av Tycho Brahe-observatoriet. Bygget har ännu ej kommit igång, men bör
göra det inom kort.
Nye observatoriechefen Niklas Henricson berättade om teleskopkursen som idagarna avslutas
med ett första delprov för certifikat. Senare följer kurs för solteleskopet och en del 2 för allmänna
observationer. En ny dator har köpts in till fjärrstyrningsprojektet.
Den 8 juli, strax innan midnatt, kommer en unik ockultation att inträffa, synlig bara över södra
Skåne samt Bolivia (!). En asteroid skymmer då under ett antal sekunder en av de starkare
stjärnorna i Ormbäraren. Samordnade observationer planeras för att om möjligt få ut data för
bestämning bl a av asteroidens form.
Anders Nyholm presenterade den planerade vårutflykten den 5 juni till Harry Martinsons
hemtrakter kring Jämshög i NV Blekinge.
2. Under rubriken Nya rön om den mörka materien, redogjorde Per Grönlund, lektor vid
institutionen för teoretisk fysik vid LTH, för nya beräkningar som kan kasta den rådande
standardmodellen för materien över ända. Bakgrunden är följande. De flesta galaxer roterar, dvs
de ingående stjärnorna roterar kring galaxens mittpunkt. Enligt traditionell newtonsk mekanik
skall stjärnor med stort avstånd till centrum rotera långsammare i ett förhållande som ett genom
roten ur r (avståndet). Observationer pekar emellertid på något annat: stjärnornas hastighet
avtar inte med avståndet, utan ligger kvar på ett ganska högt värde. De borde därför kastas ut av
centrifugalkraften, men gör uppenbarligen inte så.
Hittills har man förklarat detta med ett moln av ’mörk materia’ i galaxens centrum, vars gravitation
skulle hålla stjärnorna på plats. Denna materia skulle i så fall utgöra merparten av vad som finns i
Universum, men har aldrig observerats.
Några välrenommerade forskare har emellertid utfört omfattande beräkningar med hänsyn taget
till relativistiska effekter och funnit att detta kan förklara sammanhanget, utan införandet av mörk
materia! Beräkningarna är emellertid komplicerade med inte helt invändningsfria antaganden.
Resultaten analyseras nu på flera håll och bör ge viktiga indikationer på hur framtida kosmologiska
teorier skall se ut.
3. Programpunkten Astronomiska nyheter med Bengt Rosengren innehöll som vanligt många
vackra och intressanta bilder från olika företeelser i rymden.
I USA verkar de nerskurna anslagen till NASA leda till modifierade planer på de kommande
årens bemannade rymdfärder. I stället för en kostsam rymdbas på Månen för ett fortsatt språng
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mot Mars, går planerna nu ut på direktfärder antingen till en större asteroid eller till Marsmånen
Phobos.
Obemannade sonder kan ge fortsatt fördjupade kunskaper om vulkanaktiviter på Venus och vatten
på Mars.
4. Huvudföredrag: ”Tycho Brahes liv på Ven och hans död i Prag” med Jens Vellev, cand.
mag. och lektor i medeltids- och renässansarkeologi vid Århus universitet, dessutom riddare av
Dannebrogsorden och författare till mängder av skrifter om bl a Tycho Brahe. Jens, som berättade
att han länge varit fascinerad av Tycho Brahe, gjorde en bred rekapitulation av Tycho Brahes liv,
illustrerat med bilder av arkeologiska fynd, liksom målningar och kopparstick med anknytning till
Tycho och hans verk.
Tycho Brahe levde åren 1546-1601 och upptäckte under sin vistelse på Knutstorp i Skåne den 11
november 1572 en ny stjärna i Cassiopeias stjärnbild. Med sitt intresse för astronomi, astrologi och
alkemi fick Tycho ön Ven i förläning av danske kungen Fredrik II.
För att sprida sina upptäckter lät Tycho 1592 uppföra ett pappersbruk, drivet av ett stort vattenhjul,
på ön. Resterna av vattenhjulet hittades av den danske arkeologen Nicolaisen och är det enda
kända från renässansens dagar. För att få en korrekt kartbild av Ven utförde Tycho, som en av de
första någonsin, en noggrann triangulering av ön. Uraniborg uppfördes på 4-5 år som kombinerad
bostad och ’forskningscentrum’. Alla tryckta alster var försedda med ett vattenmärke, som först av
Jens Vellev kunnat rekonstrueras till fullo. I marken har man funnit trycktyper och utifrån dessa,
och Tychos böcker, framställt ett digitalt typsnitt, Tycho Brahes antikva.
Tycho Brahe är ju mest känd för sina noggranna observationer av himlakropparna, och de
instrument han själv konstruerade för att kunna göra dessa observationer. Dessa instrument finns
ej kvar, men samma konstruktioner kopierades i både Kina och Indien, och där finns fortfarande
många antika exemplar till beskådande.
Mellan den nye kungen Kristian IV och Tycho uppstod en schism och Tycho lämnade Ven för att bli
hovastronom för kejsare Rudolf i Prag. Som bekant var det här som Tycho avled 1601 under oklara
omständigheter. Teorier har framförts om sprängd urinblåsa, kvicksilver- eller annan förgiftning,
antingen som resultat av alkemiska experiment eller rent av som ett överlagt mord.
Första gravöppningen gjordes 1901 och Jens har kommit över ett antal unika, men hittills
bortglömda fotografier från det tillfället. Med dåtidens teknik kunde man dock inte få fram något
avgörande svar på dödsorsaken. Sentida analyser av en bevarad hårtofs pekar dock på hög
kvicksilverexponering ca 13 timmar före döden.
Jens har efter 10 års försök fått tillåtelse av Tjeckiska staten och katolska kyrkan att göra en
förnyad gravöppning och undersökning av kvarlevorna. Under en vecka i november 2010 skall
olika specialister dels leta efter bevis på Tychos dödsorsak, dels undersöka textilresterna för att
försöka rekonstruera Tychos klädedräkt.
Det hela har väckt stor uppmärksamhet världen över och Jens har blivit kontaktad av många
medieföretag för att de skall få ensamrätt till reportage om evenemanget. Preliminära resultat bör
kunna presenteras till hösten 2011 och kommer nog att publiceras på Jens eget bokförlag www.
hikuin.dk.
Jens kunde också avslöja att han har planer på att återuppföra Uraniborg på Ven om Landskrona
kommun och Riksantikvarieämbetet ger tillstånd; pengar lär redan finnas tillgängliga i Danmark.
Ett intryck från kvällen föredrag var att våra danska vänner är mycket mer intresserade av Tycho
Brahe och hans verk än institutionerna på den svenska sidan...

Nr 371 den 26 augusti, Hörsalen, Teknikens och Sjöfartens Hus, i ett samarrangemang med
Skånska Ingenjörsklubben, Malmö. 75 deltagare.
1. Föreningsnytt
Ordf Peter Linde hälsade de närvarande välkomna och inledde mötet med ett fyllnadsval till
posten som bitr. observatoriechef vid TBO, efter Mikael Anderlund, som avsagt sig uppdraget pga
tidsbrist. Mötet kunde i stället välja Arne L Ohlsson, som ju bland annat leder teleskopkurserna vid
observatoriet.
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SAAF:s skärmutställning om rymden finns under tiden 14-29 september uppställd i Malmö
Stadshus foajé.
2. Tora Greve gav en kort rapport om sommarens solförmörkelse över Påskön. Vackra bilder,
både från förmörkelsen och från omgivningarna, fick vi också se.
3. Från Tycho Brahe-observatoriet kunde Niklas Henricson rapportera om:
Stort allmänintresse för Perseiderna kring 11-13 augusti; som bäst ca 1 stjärnfall per minut.
• Programvara och utrustning till radioteleskopet snart på plats.
• Den med spänning emotsedda ockultationen den 8 juni kunde tyvärr inte observeras pga mulet
väder. Förberedelserna och därvid upprättade kontakter gav emellertid nyttiga erfarenheter
inför liknande företag i framtiden.
• Under våren tog 12 personer certifikat för hantering av Meade-teleskopet.
• Kurs i solobservation hölls vid tre sammankomster under sommaren av Lars-Åke Truedsson.
• Under hösten kommer kursen att handla om observationer och observationsteknik.
4. I Astronomiska nyheter gav Bengt Rosengren några smakprov på vad som hänt inom
astronomin under sommaren.
5. Under rubriken Intryck från en resa till Dora-Mittelwerk kunde Peter Linde berätta om ett
nyöppnat museum i tyska Thüringen till minne av de 1000-tals slavarbetare som tvingades att
producera V2-raketer där under andra världskriget. Dessa vapen konstuerades av Wernher von
Braun och var avsedda att knäcka engelskmännens stridsvilja. Det har emellertid visat sig att
dödstalen bland slavarbetarna var högre än bland de avsedda offren. Wernher von Braun kunde
dock fortsätta efter kriget som hyllad konstruktör i USA:s månprogram.
6. Kvällens huvudföredrag presenterades av David Dunér, docent i idé- och lärdomshistoria vid
Lunds universitet föredraget och hade titeln ”Möten med det okända”.
Bakgrunden till föredraget är det ökade intresset för astrobiologi, dvs förutsättningarna för
uppkomst av liv och existensen av liv under extrema betingelser. Nya revolutionerande upptäckter
de senaste åren har lett till helt nya möjligheter att närma sig ett svar på frågan om det finns liv i
rymden.
Dock är det inte bara de naturvetenskapliga betingelserna för utomjordiskt liv, som är av intresse.
Även möjligheten att förstå och göra sig förstådd vid kommunikation med andra livsformer är
av största betydelse. För att inte nämna alla filosofiska, religiösa och andra implikationer, som
upptäckten av utomjordisk intelligens skulle medföra.
För att mer systematiskt bearbeta dessa frågor har ett antal konferenser och forskningsprojekt
initierats av både ESA och NASA, de europeiska och amerikanska rymdflygsstyrelserna. På
nära håll kommer inom kort ett nytt större forskningsprojekt vid Lunds universitet att påbörjas.
Projektledare för detta är just kvällens föredragshållare, som utifrån sina studier av 1600- och
1700-talets vetenskapshistoria försöker dra slutsatser om hur främmande kulturer bemötts och
studerats.
Ett antal grundläggande frågor kommer att tas upp:
• Vad är liv? Kan det definieras som möjlighet till rörelse, självreproduktion eller något annat?
• Hur började livet? Vi känner fortfarande inte till detaljerna.
• Hur har livet förändrats och varför?
• Är vi ensamma i rymden?
• Hur kan människan förhålla sig till andra arter?
• Vad händer om vi möter liv på andra planeter?
• Vilka möjligheter har vi att upptäcka liv och kommunicera på stora avstånd?
• Var ligger fantasins gränser? Känner vi igen liv om vi stöter på det i främmande form?
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•

Vilka är vi själva? Vilken är vår plats i Universum?

Många av dessa frågor leder tillbaka till Frank Drakes berömda ekvation, som publicerades 1961
(http://en.wikipedia.org/wiki/drake_equation).
Den uppskattar antalet civilisationer som kan skicka meddelanden i vår galax, N, som produkten
av följande faktorer
R* = hur många nya stjärnor som årligen föds i Vintergatan
fplanet = andelen av dessa stjärnor som har planeter
ne = antalet planeter (eller månar) per solsystem som har en lämplig miljö för liv
flife = andelen av sådana planeter/månar där liv verkligen uppstått
fintell = andelen av bebodda planeter/månar som har intelligent liv
fciv = andelen planeter/månar med intelligent liv som har utvecklat civilisationer som kan skicka
interstellära meddelanden
L = livslängden i år för sådana civilisationer

David Dunér och Drakes formel för antalet civilisationer i Vintergatan

Drakes ekvation ger väldigt olika värden, beroende på vilka antaganden man gör. Många av
parametrarna är ännu så länge bara spekulationer. Mer fruktbart är kanske att forska i hur vår
egen civilisation uppstått och hur olika faktorer påverkat dess utveckling. Med insikten att ” ... den
mänskliga hjärnan har utvecklats genom en evolutionär process utifrån vår specifika miljö” blir det
lättare att förstå varför vi tänker som vi gör. Vår hjärna är anpassad för jordiska förhållanden och
för kommunikation med andra av vår egen art.
Detta låter i sig självklart, men man kan bara tänka sig om vår utveckling fortsatt i havet i stället
för på land. Hur hade då vår världsbild sett ut och vilka metoder för kommunikation hade vi då
utvecklat? Med våra nu givna förutsättningar kan vi konstatera att vi har mycket svårt att förstå t
ex.:
• Ett ändligt universum, men utan gräns (den nu förhärskande teorin)
• Skapelse ur intet (’Big Bang’)
• Meningslösa ting (vi vill så gärna att allt, inklusive vårt universum, skall finnas av någon ’vettig’
anledning)
• Rum-tiden (Einsteins krökta rum)
• Tid (hur kan samtidighet vara olika i olika koordinatsystem)
• Det moderna samhället (ja, vår hjärna är fortfarande inte anpassad till mångfalden av intryck,
eller komplexiteten)
Med forskning inom kognitiva områden kan vi skaffa oss bättre förståelse för hur kunskap och
erfarenheter kan byggas upp och hur detta kan påverkas av omgivningen.
En annan möjlighet är att studera hur den västerländska civilisationen under sina upptäcktsfärder
på 1600- och 1700-talen har bemött och studerat andra civilisationer. Ur detta kan nämligen en
hel del slutsatser dras om möjligheten att förstå och kommunicera med främmande ’varelser’. Just
detta är forskning som David Dunér ägnat sig mycket åt. Förhoppningen är att det skall leda till
teorier om hur vi möter det okända och vilken interaktion som kan uppstå mellan omgivningen och
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tanken. Vidare tänker man sig praktiska experiment för hur man utforskar, lever och kommunicerar
i helt främmande miljöer.
Målet är att finna svar på följande två huvudfrågor.
1. Det interstellära kommunikationsproblemet: Hur skulle kommunikation kunna vara möjlig mellan
varelser från olika miljöer; varelser vilka skiljer sig i fysiologiskt, biologiskt och kulturellt hänseende
och som utvecklats genom helt separata evolutionära linjer?
2. Det universella meddelandet: Hur skapar man ett meddelande, som är helt oberoende av
kontext, tid och mänsklig kultur? Är matematiken användbar? Eller grundläggande egenskaper för
materien, fysik, kemi?
Tyvärr står våra hittillsvarande försök i den vägen inte i någon större överensstämmelse med vad
vi nu vet om kommunikation, kognition och evolution. Så till exempel är våra ’universella’ symboler
bara inlärda konventioner. Även fotografier är inlärda tolkningar, som kan vara omöjliga att förstå
med en annan erfarenhetsbakgrund.
Kanske måste vi vid en första kontakt falla tillbaka på det mest grundläggande sättet att
kommunicera på, det vi använder med små barn:
• ’Joint attention’, dvs peka på samma saker
• Indexikal referens, dvs återskapa ’naturliga’ ljud t ex rinnande vatten
• Imitera den man försöker kommunicera med
En konferens i ämnet, ”Astrobiology: Past, Present, and Future” kommer alltså att hållas i Lund vid
Pufendorf-institutet, med start tisdagen den 12 oktober. Invigningen är öppen för allmänheten och
mer information kan fås av David.Duner@kultur.lu.se.
Se också www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=20834&p=DavidDuner

Nr 372 den 23 september, Lundmarksalen, Astronomihuset i Lund. 46 deltagare.
1 Under Förenings- och observatorienytt presenterade ordföranden, Peter Linde, något om
pågående aktiviteter under hösten:
• Astronomisk skärmutställning i Stadshusets foajé i Malmö
• Ny projektledare på Stadsfastigheter för utbyggnaden av TBO
• Tester av det nya radioteleskopet pågår
• Astronomikurs på TBO under ledning av Arne L Olsson
• Visst utbyte med astronomiföreningen Aquila i Kristianstad
• Kulturnatten i Lund 24-25 september med bl a gratis visning på planetariet i Vattenhallen
2
•
•
•
•
•
•

I Astronomiska nyheter kunde Bengt Rosengren informera om följande:
Hur man bygger en enkel norrskensdetektor (utnyttjar variationer i jordens magnetfält)
Vår Måne krymper och visar sig innehålla håligheter
Vikingsonderna från 1970-talet lämnar nya intressanta resultat
Meta funnet på Mars, vilket tyder på kontinuerlig förnyelse, eftersom metan snabbt bryts ner av
UV-strålningen
Nya rön antyder att marsmånen Phobos uppkommit genom meteoritkollision med Mars
Antalet funna exoplaneter uppgår nu till 490

3 Resten av kvällen ägnades olika aspekter av ”Gåtan Frida Palmér”. Charlotte Helin, som
forskat i Frida Palmérs liv och gärning, samt vetenskapshistorikern Gustav Holmberg inledde med
att ge en översikt av Lundaastronomens livshistoria.
Frida Palmér (1905-1966) föddes i Blentarp och fr o m 5-årsåldern hade fadern lämnat modern
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ensam med Frida. Frida blev intresserad av astronomi och skrev på 1920-talet in sig vid
institutionen för astronomi i Lund. På den tiden var stellarstatistik ett prioriterat område, med
behandling av stora mängder stjärndata (men inte så mycket observationer). Dock pågick ännu
meridiancirkelobservationer i ett stort projekt som påbörjats under 1880-talet. Observator Valter
Gyllenberg handledde Frida under denna första tid.
1929-30 hade Frida blivit amanuens och reste till Berlin för att lära sig mer om metoder för att öka
precisionen i uppmätningen av stjärnpositioner. Vid denna tid ansågs kvinnor behöva lägre lön
än män, vilket gjorde att Frida ständigt oroade sig för sin ekonomi. Ändå var tiden 1933-36 den
lyckligaste tiden med många intressanta kontakter vid olika observatorier i Europa.
Under tiden 1933-36 arbetade Frida med det som skulle bli hennes doktorsavhandling och för att
finansiera forskningen tog hon anställning som extralärare. Frida har också medverkat med artiklar
i tidskriften Cassiopeia, t ex årgång 1939.
1932 publicerade Frida en katalog med stjärnmätningar och 1939 kunde hon som första kvinna i
Sverige disputera i ämnet astronomi (som ju just betyder stjärnmätning). Hon kom tidigt i kontakt
med statistikberäkningar med s k Hollerithmaskiner, vilka bearbetade data på hålkort.
Här kunde redaktör Ulf R Johansson komplettera med uppgifter om Fridas verksamhet under
kriget.
Vid krigsutbrottet 1939 befann sig Frida i Bryssel och fick på nära håll se de första följderna av
kriget. 1940 kunde Frida ta sig till Sverige och blev, liksom ett antal andra astronomer rekryterade
till FRA, Försvarets Radioanstalt. På FRA behövde man nämligen människor som var vana att
hantera stora datamängder, för att arbeta med dekryptering av all utländsk signaltrafik.
Frida Palmér var van att bearbeta stora mängder av data, och kunde sex språk, däribland ryska.
Hon fick titeln assistent, en bra position, och hade 1943 en månadslön på 663:- , vilket också var
förhållandevis bra. Fridas avdelning, 53G, sysslade med spaning mot Sovjetiska marinen i Norra
Ishavet.
Man lyckades knäcka flera av de krigförande ländernas koder. Detta gav betydelsefull kunskap,
som inte alltid fick utnyttjas. Så t ex hade man insyn i den ödesdigra konvojen PQ17:s rutt och
de tyska u-båtarnas position, men kunde inte varna konvojen, eftersom detta skulle avslöjat att
signaltrafiken kunde avkodas.
Sedan anställningen vid FRA upphört 1945, sökte sig Frida till skolvärlden, eftersom hon tycktes
ana att den astronomiska karriären nu var stängd. Hon gick ett provår på skola i Abrahamsberg
och publicerade ett antal astronomiska skrifter, varav den mest kända är en genomgång av 98
variabla stjärnor.
Frida Palmér fick ej komma tillbaka till institutionen i Lund och sökte därför en lärartjänst i
matematik, fysik och kemi i Halmstad. Frida sökte också ett forskningsstipendium i USA och hade
kanske fått det, om inte uttagningsnämnden prioriterat forskare från de under kriget ockuperade
områdena.
Vid skolan i Halmstad fick Frida ’hög status’, men blev kanske mer fruktad än omtyckt. För henne
var matte och fysik enkla ämnen och hon blev otålig när eleverna inte genast insåg sambanden.
På fritiden reste Frida mycket, höll kontakt med utländska astronomikolleger och levde därvid upp,
när hon slapp den något trångsynta, borgerliga miljön i Halmstad.
1966, 61 år gammal, avlider Frida Palmér och begravs i Blentarp. Någon gravrättsinnehavare finns
inte längre och gravrätten utgår 2017, om ingenting görs.

Nr 373 den 28 oktober, Stadsbiblioteket i Lund. 46 deltagare.
1
•
•
•
•
•
•

Under Föreningsnytt informerade Peter Linde bl a om
Förhandlingar med VA Syd om möjligheten att släcka övre delen av vattentornet i Oxie för att
inte störa observationsverksamheten.
Den planerade utbyggnaden av observatoriet.
Samarbete med Vattenhallen i Lund om verksamhet kring observatoriet vid Jävan.
Den kommande öppningen av Tycho Brahes grav i Prag.
Konstutställningen ”Himlakroppar” i Lund med verk av bl a medlemmen Margit Gustafsson.
Mångårige medlemmen och f d sekreteraren i sällskapet, doc Bertil-Anders Lindbladhs bortgång.
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2 Rymden i musiken. Anders Nyholm gjorde en inledande intervju med Frans Hagerman,
kompositör och medlem i ASTB, och Simon Bång, cellist och kompositör. Därefter fick vi lyssna
till de två nykomponerade musikstyckena ”Perseiderna” och ”Soluppgång på Mars” framförda av
Frans Hagerman, flöjt, Simon Bång, cello, Alica Tserkovnaja, flöjt, och Lea Havelund Rasmussen,
cello.
3 Rymden i litteraturen. Under rubriken ”Tidsparadoxer i svensk 1800-tals-sciencefiction”
berättade redaktör Bertil Falk om sin genomgång av några kända författares mer spekulativa
alster. Vi fick följande exempel:
• 1846 och 1946 från 1846 av August Blanche, ett lustspel om en man som 100 år i framtiden
tror sig vara arkeolog och finner spår av sig själv. Motivet har sedan använts av t ex Duncan
Fansworth i novellen Mysteriet med mumien.
• Brev till sin rabbin från 1860 av Zacharias Topelius. En följetong i Helsingforstidningen om
Simon Levis resa till 1900-talet.
• Oxygen och Aromasia av Cleo Lundin.
• Främlingen - ett besök i det nya samhället från 1892 av Axel Danielsson.
4 Rymden i konsten. Fahad Sulehria, konstnär och medlem i ASTB, gick igenom vad som
kommit att kallas ’Space Art’, en konstform som både ger skönhetsupplevelser och används i
vetenskapligt syfte. En skala från strikt realism till ren fantasi kan se ut så här:
Astrofotografering - Astronomisk konst - Space Art - Science Fiction - Fantasy
Space Art baserar sig på kunskaper och gällande teorier för att skapa bilder och scenerier från
universum, vilka kan extrapoleras till nya miljöer och tekniska förutsättningar.
1982 bildades IAAA, International Association for Astronomical Artists, med hemsidan
http://spaceart.org/ . Kända medlemmar: Chesley Bonestell, Ron Miller (’The Grand Tour’), Dan
Durda och B E Johnson.
Till sin hjälp har konstnären numera olika verktyg på nätet, t ex:
• www.solarvoyager.com
• http://spaceart1.ning.com/
Fahads egen hemsida finns på www.novacelestia.com
5 Rymden på scenen. Som avslutning samtalde redaktör Ulf R Johansson med Rolf Hepp,
legendarisk dansare och koreograf vid Malmö stadsteater, om baletten ’Aniara’ med musik av
Ralph Lundsten.
Vi fick se en inspelning av balettens slutscen ”Det var vår sista natt i Mimas sal”. Medverkade
gjorde dansgruppen Expression och Ystadoperans chef, Rickard Bark, var berättare.

Nr 374 den 2 december, Hörsalen, Teknikens och Sjöfartens Hus. ca 24 deltagare.
I samarbete med Skånska Ingenjörsklubben.
1 Under Föreningsnytt kunde Peter Linde berätta att årets anslag, 26.000 kr nu efter viss
tvekan beviljats. Styrelsens förslag till medlemsavgiften för 2011 godkändes av mötet och blev
därmed (2010 inom parentes):
• Fullbetalande medlem 350 (300)
• Studerandemedlem 150 (150)
• Budgetmedlem		
120 (100)
Vidare informerade observatoriechefen Niklas Henricson om kursverksamheten vid observatoriet
och den pågående drifttagningen av radioteleskopet föreningen övertagit från Astronomiska
institutionen i Lund.
2 Peter Hemborg lämnade en intressant översikt om barn- och ungdomsverksamheten vid
Tycho Brahe-observatoriet. Verksamheten som främst riktar sig mot åldersgruppen 4-12 år

18

startade redan 1973 och har i huvudsak bestått av följande aktiviteter (se även under Visningar i
avsnittet om Tycho Brahe-observatoriet i Oxie) :
• Föredrag och visningar för grupper och skolklasser
• Temadag astronomi, dvs lektioner på skolor
• ”Fråga en astronom” med svar direkt eller via internet
• Fjärrstyrning av teleskop för specialarbeten i gymnasiet
• ”Rymdungarna”, lekfulla aktiviter med seriöst syfte, t ex att bygga planetmodeller eller
Marsfordon
Framtida ambitioner är att utvidga verksamheten till barn i hela Skåne och att lägga upp
pedagogiskt material på hemsidan www.tbobs.se.
3 Vad har hänt i Prag? Klas Hyltén-Cavallius om en aktuell gravöppning.
Gåtan om hur Tycho Brahe dog fortsätter att fascinera många. Medeltidsarkeologen vid Århus
universitet, Jens Vellev, har bestämt sig för att finna en vetenskapligt underbyggd lösning. Efter
10 års ansökningar till världsliga och kyrkliga myndigheter fick Jens tillåtelse att öppna graven
i Tynkyrkan i Prag i november 2010. Genom att ta prover på skäggstrån hoppas man kunna
analysera orsaken till Tycho Brahes död. Men även Tychos kläder och andra föremål skall
analyseras för att ge en bild av tiden Tycho levde i. Lunds universitet får här en betydande roll med
PIXE-analysatorn, utvecklad bl a av Jan Pallum.
Vi den förra gravöppningen, 1901, togs en del fotografier och man gjorde anteckningar på
glasburkar med bl a Tychos kranium. Skelett och klädrester återfanns i relativt gott skick.
Man hoppas kunna presentera preliminära resultat under 2011 och lämnar också fortlöpande
information på hemsidan http://humaniora.au.dk/events/tychobrahe/
4 Astronomiska nyheter med Bengt Rosengren.
Programpunkten fick utgå pga snöovädret.
5 ”Känt och okänt om radioteleskopet i Arecibo.” Mikael Lerner, som bott och forskat i
Puerto Rico åren 2004-9, berättade om teleskopet, som sedan 1963 varit en av hörnpelarna för
den radioastronomiska forskningen, liksom för radarastronomin inom solsystemet och för studier
av de övre delarna av atmosfären.
Puerto Rico är en västindisk ö, ca 200x100 km, tillhörig USA. Teleskopet är byggt i en naturlig
dalgång utanför staden Arecibo. Med sin diameter på 305 m är det världen största teleskop,
men endast begränsat styrbart, eftersom huvudspegeln är fix. Denna består av 39.000
aluminiumpaneler som monterats med en noggrannhet av 2 mm inom den teoretiska, sfäriska
ytan. 135 m ovanför hänger den flyttbara 900 ton tunga plattformen för sekundärspeglar och andra
instrument.
Fördelen med en sfärisk spegel är att man får en likartad fokusering även i vinklar utanför den
centrala; nackdelen är att fokus alltid blir en utdragen linje. Det senare har emellertid kunnat fullt ut
kompenseras genom sinnrika sekundär- och tertialspeglar utvecklade vid Chalmers!
Hela konstruktionen benämns ett zenittransitinstrument och har följande egenskaper:
• Maximalt zenitavstånd: ca 20°
• Maximal observationstid på utvald himlakropp: 2 h 45 m
• Riktnoggrannhet: ca 5 bågsekunder, vilket motsvaras av ett mynt på 1 km avstånd
• Mätområde: radiovågor 2 cm - 6 m, vilket motsvarar 1,2 - 10,2 GHz
• Effekt vid radarmätning: 1 MW
Vidare kan man med kraftiga laserstrålar belysa t ex metallpartiklar efter meteorer i atmosfären.
Andra användningsområden har varit sökandet efter utomjordiska signaler (SETI) och som
dramatisk miljö i spektakulära filmer, t ex James Bond i GoldenEye.
Forskningen vid teleskopet täcker många områden:
• Atmosfären, speciellt jonosfären
• Spektrallinjer och kontinuumstrålning för sökandet efter molekyler i rymden. Så t ex har man
funnit C2NH och myrsyra, vilka tillsammans kan bilda enkla aminosyror!
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• Pulsarer, vilka ger ms-pulser
• Binära pulsarer, vilka enligt teorin skall ge mätbara gravitationsvågor
• VLBI - Very Large Base Interferometry för mätning av OH-strålning
• Planetradarmätning av Månen (is vid en av polerna, 1992!), Merkurius, Venus, asteroider
• Mätningar i vätelinjen 21 cm
Några minnesvärda upptäckter vid radioteleskopet i Arecibo:
• 1965 kunde man visa att Merkurius inte har bunden rotation mot solen, vilket man dittills
förmodat
• 1974 gjordes mätningar på binära pulsarer, vilka ledde till ett Nobelpris 1993
• Samma år skickades ett binärkodat meddelande ut mot en närbelägen stjärna med basfakta
om vårt solsystem, Jorden och några naturvetenskapliga grundkoncept
• 1980 kunde man ta fram topografiska kartor över Venus med radarmätning
• 1982 upptäckte man OH-maserstrålning
• 1992 kunde man visa att det fanns is vid en av Merkurius poler
• 1998 hittade man den försvunna rymdsonden SOHO och kunde sedan väcka den till liv igen
• 2003 upptäcktes kolvätesjöarna på Saturnusmånen Titan
Mikael visade också många intressanta bilder från byggandet av teleskopet 1960-63, liksom av
olika vyer och konstruktionsdetaljer i den imponerande anläggningen.

Studiebesök
Årets vårutflykt gick den 5 juni 2010 till Harry Martinsons Jämshög och trakten där omkring.
33 medlemmar och anhöriga/vänner äntrade Göranssons buss för besök på platser med både
litterär och astronomisk anknytning.
Det var här i nordvästra Blekinge som Harry Martinson, diktverket Aniaras skapare, föddes,
växte upp och började forma sin världsbild. Utflyktens syfte var att följa Harry Martinsons väg
från övergivet sockenbarn till nobelpristagare, från platser där ’nässlorna blomma’ till tankar om
mänsklighetens framtid i ett oändligt kosmos.
Under bussresan upp berättade Ulf R Johansson om sitt möte 1971 med Harry Martinson och
vi fick lyssna till en inspelning från ett radiosamtal mellan Harry Martinson och Knut Lundmark,
sällskapets grundare.
Vi intog medhavd picknickkorg utomhus i den vackra grönskan utanför hembygdsmuseet i
Jämshög (www.jamshog.nu/museet). Vi fick sedan en intressant rundvandring i museet, där det
finns ett särskilt rum med Harry Martinson-minnen.
Under rundturen i det försommarfagra landskapet gav oss Birger Johnson en livfull och sakkunnig
orientering om Harry Martinssons liv och verk.
Vi anlände till Harry Martinsons gamla skola, där det bjöds på kaffe, samt ett kåseri av Anders
Nyholm om det astronomiska innehållet i bland annat Aniara. Efter detta fick vi ett stämningsfullt
smakprov ur Aniara, framfört av skådespelaren Arne Strömgren.

Malmö den 2 mars 2011

_________________________

_________________________

Peter Linde, ordförande

Kjell Werner, sekreterare
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