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CYGNUS 
Östergötlands  

Astronomiska Sällskap 

Medlemsblad för  

ÖAS webbplats 

< http://www.astronomi-oas.nu/ > 
ÖAS tackar alla medlemmar som valt att bli e-medlemmar och därmed 
själva hämtar Cygnus digitalt från vår webbplats, då det sparar både på 
miljön och på vårt arbete! Vi ser därför gärna att så många som möjligt 
blir e-medlemmar och tar därför tacksamt emot anmälning om detta via 
mail till sekreteraren: asa@thoren.me 

Som e-medlem får du meddelanden via e-post om aktuella händelser och 
när en ny CYGNUS finns att hämta. 

Föredrag av Marie Rådbo, Universum - vad bildade bör veta:  < http://urplay.se/158561 > 

Tips vid fotografering av stjärnor: < http://www.digital-photo-secrets.com/tip/2695/shooting-stars/ > 

Ett program för att skapa stjärnkartor: < http://www.ap-i.net/skychart/ > 

Ett planetarium för din dator: < http://www.stellarium.org > 

En månatlas: < http://ap-i.net/avl/en/start > 

3D visualisering av rymden: < http://sourceforge.net/projects/celestia/ > 
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Länktips! 
 
Kallelse till Årsmötet 

Tips och förslag på innehåll i detta medlemsblad 
mottages tacksamt till redaktionen! 

e-post: asa@thoren.me 

Kallelse: Årsmöte 14 mars 2013 
 

Härmed hälsas alla medlemmar i ÖAS varmt välkomna att deltaga under sällskapets årsmöte torsdagen 
den 14 mars 2013. Vi träffas i Fysikhuset uppe på Universitetet, sal E324 (Schrödinger) kl. 18.00. Hör 
gärna av dig om du är osäker på var du ska gå! 

Föredragshållare och dagordning till årsmötet annonseras senare per e-post. 
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Månfärder före Apollo - och efter 

Sven Grahn är en av Sveriges verkliga rymdpion-
järer. Hans bakgrund är civilingenjör i Teknisk Fy-
sik från KTH och han kom redan 1975 till Rymdbo-
laget där han senare blev teknisk direktör. Sven har 
skrivit ett antal böcker, varav en "Jordnära Rymd" 
(se länk i slutet av referatet) är en memoarbok som 
beskriver den fantastiska utvecklingen inom rymd-
området såväl internationellt som i Sverige under 
den långa tid han varit verksam. I det föredrag han 
gav för ÖAS berättade han om månprojekt före och 
efter Apollo. 
 
Referat: 
Tanken att åka till Månen har människan haft 
länge.  När den grundläggande tekniken väl fanns 
på plats i och med V2 raketen som konstruerats av 
Wernher von Braun så togs temat 
upp av diverse Science fiction 
författare och såväl Tintin som 
Hollywood greps av Månfeber.  
Sven tipsade om en av de tidiga 
filmerna med månresa som tema: 
"Destination Moon", som kan 
avnjutas på YouTube (se länk i slutet av referatet) 
för den som är intresserad av tidig Science Fiction.  
 
Wernher von Braun hade redan 1952 planen klar 
för hur rymden skulle erövras: Först skulle en 
rymdstation byggas, sedan en bemannad mån-
landning följt av resor till Mars. Som vi vet blev 
ordningen omvänd; först åkte man till Månen, se-
dan byggdes rymdstationen. Det första trevande 
steget ut i rymden tog dåvarande Sovjetunionen 
med Sputnik 1 den 4:e oktober 1957, snabbt följt av 
det första däggdjuret i rymden, hunden Laika den 
3:e november samma år. 
 
I USA bedrevs rymdverksamheten vid den här ti-
den parallellt av både armen och flygvapnet, och 
båda vapengrenarna tävlade om att bli först med 
en raket som kunde nå Månen, dock utan att lyck-
as. Raketerna var modifierade militära robotar och 
tekniken var ung, så explosioner på startrampen 
och diverse andra problem var vardagsmat.  
 
Redan hösten 1956 hade den ryske rymdpionjären 
Koroljov börjat planera för att försöka nå Månen 

och i januari 1958 fick han klartecken och redan 23 
september samma år gjordes första försöket, men 
raketen slets sönder efter 93 sekunder på grund av 
vibrationer i strukturen. Den 11 oktober 1958 höll 
på att bli ett spännande datum eftersom både rys-
sar och amerikaner då sände raketer mot Månen. 
Den amerikanska startade något innan, men skulle 
ha kommit fram sist då man valt en längre väg. Nu 
misslyckades båda och ryssarna var som vanligt 
hemlighetsfulla så deras försök har vi fått veta om 
först långt senare. Försöken var dock ej helt borkas-
tade, för man lyckades kartlägga strålningsbältena 
runt Jorden, om vilka inte så mycket var känt vid 
den här tiden. 
 
Det gjordes alltså ett stort antal försök från såväl 
sovjetisk som amerikansk sida innan slutligen rys-
sarna lyckades träffa Månen med sonden Luna-2. 

För säkerhet skull hade man 
meddelat radioobservatoriet i Jodrell 
Bank i England, som mycket riktigt 
kunde konstatera att den verkligen 
nått Månen från sondens 
radiosignaler. Detta skedde kl. 07:39 
svensk tid den 12 september 1959. 

 
De första bilderna på Månens baksida togs av den 
ryska sonden Luna-3, som gick runt Månen och tog 
bilder som framkallades med våta metoder som i 
ett vanligt fotolab, varefter bilderna scannades och 
sändes till jorden. En förutsättning var dock att 
man hade tillgång till strålningsokänslig film, vilket 
man kommit åt genom att skjuta ned de ameri-
kanska kameraförsedda spionballonger som an-
vändes på denna tid. 
 
Nästa steg när man träffat Månen och åkt bakom 
den vara att göra en mjuklandning. Amerikanarna 
försökte med sina Ranger sonder där kärnan med 
instrumenten var omgiven av ett klot av balsaträ 
som skulle klara den sista träffen mot ytan, men de 
misslyckades. Även då det gällde att mjuklanda 
blev ryssarna först när Luna-9 landade den 3:e feb-
ruari 1966. En kuriositet med denna landning var 
att engelsmännen vid Jodrell Banks radioobservato-
rium tog ned de bilder sonden tagit och lyckades 
avkoda dem då principen var densamma som an-
vändes vid telefoto överföringar mellan tidningar! 

Sammanfattning av Sven Grahns föredrag under höstmötet 
 

Först skulle en rymd-
station byggas, sedan 
en bemannad mån-

landning följt av resor 
till Mars. 

Fortsättning… 
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Som exempel på senare månfärder berättade Sven 
om den europeiska satelliten SMART-1 som ut-
vecklades av Rymdbolaget i Sverige och byggdes 
av Saab Ericsson Space i Linköping.  Den sköts 
upp med en Ariane raket från Franska Guyana 
2003 för att bl.a. testa hur man kunde använda 
jonmotorer som får sin dragkraft från joniserad 
Xenongas som accelereras elektriskt med el från 
solpaneler. Stabiliteten hos dessa motorer var nå-
got lägre än förväntat, så bankorrigeringar fick gö-
ras oftare än beräknat, annars fungerade tekniken 
som avsett. Den 3:e september 2006 kraschade 
sonden mot Månen. Kraschen kunde ses med tele-
skop på Hawaii, så det råder ingen tvekan om att 
även Svenskarna nu nått Månen! 
 
Skrivet av: Ragnar Erlandsson 

Nu hade amerikanarna fått upp farten efter att 
president Kennedy satt som mål att USA skulle 
landsätta en människa på Månen innan 60-talets 
slut, en oerhört ambitiös målsättning! För att för-
säkra sig om att ytan inte bestod av löst material 
som månlandaren skulle sjunka ned i som i ett hav 
av popcorn ville man studera ytan närmare. Det 
gjordes med Surveyor sonderna där fem av sju 
lyckligt mjuklandade på ytan som ju visade sig 
vara hård och bra som landningsplats. Amerika-
narna hade nu tagit initiativet och det exempellöst 
framgångsrika Apolloprogrammet satte slutligen 
Neil Armstrong på Månen den 20:e juli 1969.  
 
Innan amerikanarna landsatte sin första astronaut 
på Månen försökte ryssarna hämta hem månmate-
rial, vilket dock misslyckades. Denna tekniskt 
avancerade bragd lyckades man med något senare 
då sonden Luna-16 kom hem med prover. 

Länkar kopplade till texten: 
Boken "Jordnära Rymd": < http://www.svengrahn.pp.se/Jordnara_Rymd.htm > 
Filmen "Destination Moon": < http://www.youtube.com/movie?v=DsisGSBlQqo&feature=mv_sr > 
 
Sven Grahn i tidningen Ny Teknik: < http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3552821.ece > 
Tips från Sven Grahn i slutet av föredraget: < http://lro.gsfc.nasa.gov/ > 
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 Vårens program: 2013 
 

Om bilagan: Stjärnbilderna Andromeda 
och Triangeln 

 

Som bilaga till denna Cygnus följer en sammanfattning av det föredrag, inklu-
sive bilder, som Anders Wettergren höll i värmestugan den 22 november skri-
vet av honom själv. 

KONTAKT 

ÖAS postadress 
ÖAS 

c/o Åsa Thorén 
Platens väg 30 

590 77 Vreta Kloster 
 

Postgiro: 431 37 13-3 

Ordförande 
Ragnar Erlandsson 

Boställsgatan 42 
583 31 Linköping 

Bostad: 013-21 26 69 
Mobil: 073 36 00 787 

ragnar.erlandsson@comhem.se 

Sekreterare 
Åsa Thorén 

Bostad: 013 125 325 
Mobil: 0703 325 325 

asa@thoren.me 

Påminnelse: Medlemsavgift 
 Vi tar tacksamt emot er medlemsavgift inför 2013. Gärna innan januari 
månad tar slut.  
 
Senior: 100 kr  Junior: 50 kr Populär Astronomi: 200 kr 
 

tors 24 jan 2013, kl. 19:00   ÖAS/NAK ”Vinterns stjärnhimmel” 

mån-tors 11-14 feb 2013, kl. 19:00  ÖAS observationsvecka 

tors 14 mar 2013, kl. 18:00   ÖAS årsmöte 

tors 21 mar 2013, kl. 20:00   ÖAS-observationskväll 

Under observationsveckan (v.7) är observatoriet under mån-ons öppet en-
bart om vädret tillåter observationer. På torsdagen håller Anders Wetter-
gren, oavsett väder, ett intressant föredrag om en stjärnbild i värmestugan. 

2013 

200:- 
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Bilaga (Cygnus nr 2, 2012):  
Stjärnbilderna Andromeda och Triangeln 
 
Andromeda och Triangeln hör till höstens stjärnbilder. De är lätta att hitta nedanför 
Kassiopeja, som så här års på kvällstid ligger nära zenit. Andromeda ligger ansluten till 
Pegasuskvadraten, som är en bra utgångspunkt för bland höstens stjärnbilder. Andromeda 
delar det övre vänstra hörnet,. Stjärnan som heter Alpheratz tillhörde en gång i tiden båda 
stjärnbilderna. I dag räknar vi den dock enbart till Andromeda.  
Alpheratz är en av de tre ljusa stjärnor som bildar stjärnbildens ryggrad. Utgår man från den 
mellersta stjärnan och hoppar två stjärnor uppåt kommer man till Andromedas allra mest 
kända objekt, den s k Andromedagalaxen som kan ses för blotta lögat. Den är också känd 
under benämningen Messier 31. Det är det närmaste större vintergatssystemet utanför vårt 
eget. Den lilla stjärnbilden Triangeln ligger precis nedanför raden stjärnor i Andromeda.  
 
Två antika grekiska stjärnbilder 
Andromeda är en typisk antik grekisk stjärnbild, skapad för nästan 2500 år sedan och den 
föreställer en av huvudpersonerna i en välkänd saga. Andromeda var dotter till kung 
Cepheus och drottning Kassiopeja och hon måste offras till ett odjur för att landet skulle 
räddas från ödeläggelse. Hon visas på himlen som fastkedjad. I detta ögonblick räddas hon 
av hjälten Perseus. Han som förstenar odjuret hjälp av den dödade Medusans huvud. 
Medusas blick (stjärnan Algol) kunde nämligen förstena. Han räddar alltså dottern, gifter sig 
med henne och ärver förstås kungariket. Ett klassikt sagomotiv som levt vidare till modern 
tid. Alla nämnda personer finns bland höststjärnbilderna, även odjuret som är Valfisken.  
Sagan har troligtvis sitt ursprung i östra Medelhavet. Det sades under antiken att man kunde 
besöka platsen där allt hände vid nuvarande Jaffa.  
Triangeln, som inte har med Andromedasagan att göra,  är också en gammal grekisk 
stjärnbild. Svårt att tänka sig en mycket enklare stjärnbild. Det tycks vara stjärnor som blivit 
över. Men triangeln var mer än så. Den liknades vid den grekiska bokstaven delta, som med 
stor bokstav skrivs som en triangel. Det var översteguden Zeus´ signatur. 
Alternativstavningen av Zeus skrevs med D. Jämför latinets deus, gud. 
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Från antika stjärnkartor till moderna 
De grekiska stjärnbilderna som vi känner till dem i dag beskrivs hos astronomen Claudios 
Ptolemaios på 100-talet efter Kristus och han sammanfattade den grekiska astronomin i den 
berömda boken som kort och gott kallades Almagest. Boken översattes så småningom till 
arabiska och kunskapen bevarades på så vis. Araberna tog över de grekiska stjärnbilderna, 
fast kryddade dem lite med egen tradition. De hade inte stjärnbilder på samma sätt som 
grekerna.   
 
Under sena medeltiden kom kunskapen åter västerlandet till godo. Ptolemaios stjärnbilder 
avbildades igen. Den första vetenskapligt återgivna stjärnkartan utgavs av Johannes Bayer 
1603 under namnet Uranometria. Även nya stjärnbilder skapades. Polacken Johannes 
Hevelius var en av de mest flitiga. Han lade till 11 stycken i slutet på 1600-talet, varav en, 
Ödlan skapades av "överblivna" stjärnor mellan Andromeda och Svanen i väster. Triangeln 
fick även en extra triangel intill sig.  
När vetenskapen gick framåt och allt fler stjärnor återgavs på kartorna förlorade figurerna 
sin betydelse. Den kedjade Andromeda försvann till slut från vetenskapliga stjärnkartor 
under början på 1800-talet och stjärnbilden fick gränser i stället. I början på 1900-talet 
internationaliserades astronomin. Då skapades den Internationella Astronomiska Unionen  
(IAU) som 1930 fastställde dagens stjärnbildsgränser. IAU rensade dessutom bort en hel del 
stjärnbilder som lagts till under 1700- och 1800-talen. 
 

 
 
 
Tre ljusa stjärnor på rad 
De tre ljusaste stjärnorna bildar en rad och är nästan lika ljusa, magnitud 2,1. Huvudet är 
stjärnan Alpheratz  som är en blåvit vätebrännande stjärna. Det är i verkligheten en mycket 
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tät dubbel stjärna. Mittenstjärnan heter Mirach och är en röd jätte, ungefär 100 x solen i 
diameter. Nästan dubbelt avlägsen som Alpheratz lyser den motsvarande 350 gånger solens 
ljusstyrka.  Så vitt vi vet så är det en stjärna utan följeslagare. Stjärnorna närmast runt 
omkring är alltså bakgrundsstjärnor. Bland dessa finns dock ett mer ovanligt objekt, den 
ljusa galaxen NGC 404. Den kallas för Mirachs spöke och ser mer ut som en diffus reflex ca 7 
bågminuter ifrån stjärnan. Denna till synes obetydliga diffusa fläck ligger otroliga 50 000 
gånger längre bort än Mirach själv!! 
  
Den tredje och yttersta stjärnan i raden heter Almaak och är en berömd dubbelstjärna. En av 
de finaste som man kan se i litet teleskop. Teleskopet avslöjar att den ljusa stjärnan är 
guldgul medan den ljussvagare är blåaktig. Detta är vad vi ser. Den blå stjärnan är i 
verkligheten en tät dubbel och en av dem är i sin tur dubbel. Almaak består alltså av fyra 
stjärnor. 
 
En stjärnhop och en planetarisk nebulosa 
Andromeda och Triangeln ligger strax söder om vintergatans band så det finns inte så 
många galaktiska djurprymdsobjekt inom stjärnbildens gränser. En öppen stjärnhop kan 
noteras och det är NGC 752, som ligger nedanför Mirach. Den är mer än en grad stor, 
ungefär två fullmånar, men framträder inte så bra. Den är nästan bäst i kikaren på grund av 
sin gleshet. Det finns ett 60-tal stjärnor i hopen, som hör till de äldre av sin typ på himlen.  
 
NGC 7662 ligger i Andromedas västra del och är en välkänd så kallad planetarisk nebulosa, 
dvs en rest av en döende stjärna. Stjärnan har kastat av sig sin atmosfär och den omger nu 
det som är kvar, en liten vit men mycket het dvärg i mitten. NGC 7662 kallas ibland för den 
"Blå snöbollen" eftersom det runda skalet ser blåaktigt ut genom teleskop. Hubble Space 
Telescope har tagit spektakulära bilder men i falska färger för att framhäva detaljer.   
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Den största upptäckten av alla (eller: Brevet som förstörde mitt universum). 
Det mest kända objektet i Andromeda är som nämnts tidigare Andromedagalaxen, Messier 
31. Vi vet i dag att det är ett stjärnsystem i klass med vår egen Vintergata, men kunskapen är 
inte särskilt gammal, mindre än 100 år. Den upptäckten kom att förändra vår syn på 
universum för alltid. 
 
Från första början var objektet ett mysterium. När det nämns för första gången av arabiske 
astronomen al-Sufi år 964 kallade han det för ett litet moln, dvs det vi kallar en nebulosa.. 
När vi i västerlandet uppfann teleskopet blev man inte så mycket klokare. Det är förresten 
den 15 december i år exakt 400 år sedan Simon Marius observerade denna nebulosa genom 
ett teleskop för första gången.  
 
Alla antikens så kallade nebulosor visade sig vara stjärnor sedda genom teleskop. Hur vida 
alla nebulosor som man sedan upptäckte med teleskop egentligen var stjärnor eller inte var 
länge oklart. Några stjärnor som hörde till nebulosan i Andromeda  kunde aldrig avslöjas 
ens med teleskop. Man misstänkte att gas fanns mellan stjärnorna i viss mån med det kunde 
visas först med spektroskop 1864.  
 
Under 1800-talet upptäcktes även  en ny typ nebulosor, spiralnebulosorna och man fick 
associationer till stjärnsystem under bildning. Det betydde att de inte kunde vara så avlägsna 
så att de var egna stjärnsystem. De måste ligga i vår vintergata. Man förstod redan från 
början att M31 var en spiralnebulosa som man såg snett från sidan. Det syntes om inte annat 
tydligt på det första fotografiet av M31 som togs 1888.  
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Det som tycktes avgöra frågan var den nova eller nya stjärna som observerades i 
Andromedanebulosan sensommaren 1885. Den kunde till och med ses för blotta ögat. Med 
den tidens kunskap stod det klart att det måste vara ett närbeläget objekt, förutsatt att det 
inte bara var en förgrundsstjärna. Supernovor var ännu okända. 
 
Omkring år 1900 tycktes frågan om Andromedanebulosans natur var avgjord. Men några få 
trodde annat och de baserade det på den nya kunskap som kom fram 1900-talets första 
årtionden. I Sverige fanns astronomen Knut Lundmark. Han och hans vän Heber Curtis vid 
Lickobsevatoriet hade hittat flera novor i Andromeda och de var av en helt annat typ än 
"novan" 1885. Baserat på novorna föreslog Knut Lundmark år 1919 att M31 låg betydligt 
längre bort än man trott, på så stort avstånd att det kunde vara ett stjärnsystem i klass med 
vintergatan själv.  
 
Att "världsötanken" fick nytt liv orsakade den så kallade "den stora debatten" 1920, en debatt  
mellan Curtis och opponenten Harlow Shapley. Den slutade oavgjort. Novorna var inte 
bevis nog. Det som var bevis nog blev däremot den oväntade upptäckten av cepheider i M31.  
 
1917 hade det stora moderna 2,5 metersteleskopet vid Mount Wilson invigts, världens då 
största, och på dess fotografier kunde man lätt få med enskilda stjärnor i M31. Astronomen 
Edwin Hubble letade också efter novor på sina plåtar men gjorde av en händelse en ännu 
större upptäckt, variabla stjärnor som kallades cepheider. De var nyligen upptäckta och 
kunde fungera som betydligt säkrare avståndsgivare genom att det fanns en relation mellan 
den verkliga ljusstyrkan och ljusvariationens period. Med hjälp av sina upptäckta cepheider 
fick Hubble avstånd för dessa stjärnor som liknande de Lundmark hade föreslagit. 
 
Hubbles upptäckt gick inte att avvisa. 1924 underrättade Edwin Hubble Harlow Shapley om 
saken i ett berömt brev och på nyårsdagen 1925 var saken avgjord:  
Utanför vintergatan finns det andra likvärdiga vintergator eller galaxer som vår egen. 
Universum hade med ens blivit mycket större.  
 
 

Andromedagalaxen - den närmaste stora spiralgalaxen 
 
Avståndet Hubble erhöll på sin tid var 900 000 ljusår 
men det skrevs sedan ner till 750 000. Det gällde i många 
år tills cepheidernas period-luminositetsrelation 
reviderades på 50-talet. Då nya Mount Palomars 5-
metersteleskop kom i bruk hittade man andra typer av 
cepheider i M31. På så sätt blev avståndet plötsligt 
flerdubblat till 2,2 miljoner ljusår. Detta värde har på 
senare år åter reviderats något. Cepheidskalan 
korrigerades igen 2004. Tillsammans med andra 
indikatorer ligger nu avståndsskattningen på 2,5-2,6 
miljoner ljusår.  
Avståndet visar att Andromedagalaxen är både större 
och stjärnrikare än Vintergatan. Den visuella 
vinkeldiametern är lite mer än 3 grader och det 
motsvarar 140 000 ljusår. Hur många stjärnor som 
systemet innehåller inte lätt att säga. Man kommer 
aldrig att kunna lösa upp de svagaste stjärnorna med 
teleskop på dessa stora avstånd. En stjärna som solen, 
som inte på något sätt hör till de ljussvagare stjärnorna, 
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har magnitud +29. Det motsvarar ungefär de svagaste galaxerna på de stora 
djuprymdsbilderna som Hubble Space Telescope tagit.  De ljusaste stjärnorna, stjärnor som 
Rigel, däremot kan fångas på foto med amatörteleskop i dag. De finns i spiralarmarna.  
Med infraröd teknik ser man stjärnor genom skymmande gas och stoft och med detta som 
hjälp har man gjort nya skattningar. De visar att galaxen måste innehålla 1 triljon stjärnor, 
dvs tusen miljarder stjärnor. Det är 2-3 gånger fler än som beräknas för vår Vintergata. 
Intressant nog är Andromedagalaxen inte massivare än Vintergatan om man tar med den 
mörka materien i beräkningen.  
 
Rester från jättens matbord 
Andromedagalaxen klassas som en spiralgalax och ser som sådan ut som ett välordnat och 
stabilt system. Spiralstrukturer döljer oftast ett mer våldsammare förflutet än man kan tro. 
Spiralstruktur är vanligen resultat av galaktiska möten och antalet ökar med universums 
ålder. I dag är ca 70 % av galaxerna spiralgalaxer. Det var en betydligt mindre andel, ca 30 % 
för ca 5 miljarder år sedan.   
Andromedagalaxen tycks vara resultatet av att två galaxer har slog sig samman för ca 8 
miljarder år sedan. Det satte fart på stjärnbildningen  och en skiva skapades. Aktiviteten 
bildar en ringliknade struktur runt kärnan.  
Numera verkar inte stjärnbildningen vara så stor längre men nya mindre möten med andra 
galaxer sker hela tiden. När så sker får det katastrofala konsekvenser för de berörda 
systemen. De två elliptiska galaxerna M32 och M110 snurrar runt M31.Den förra verkar ha 
förlorat sin galaxskiva medan den senare håller på att tappa stjärnor. 2004 upptäckte Isaac 
Newtonteleskopet på La Palma en 50 000 ljusår lång ström av stjärnor ut från M110.  
När man granskade ett 15 grader stort område runt Andromedagalaxen hittade man 
dessutom mängder av havererade och sönderslitna objekt. Samtidigt med strömmen hittades 
14 "utslängda" klotformiga stjärnhopar. Man har hittat lösligt bundna stjärnor på upp till 100 
galaxradiers avstånd.  
 

M33 i Andromedas grepp 
Andromedagalaxens omedelbara inflytandeområde är 
skenbart ungefär så stort som stjärnbilden. Det innehåller 
kanske så många som 100 satellitsystem i olika storlekar 
och former. I så fall är bara 25 % funna än så länge. Till 
sfären runt Andromedagalaxen hör också spiralgalaxen 
M33 som ligger i Triangeln. Den har en skenbar magnitud 
på ca 5 så den kan vid bra förhållanden ses för blotta ögat.  
 
M33 är den lokala gruppens tredje största galax efter 
Vintergatan och M31. Avståndet är inte lika välbestämt 
men ungefär som till M31, så dess storlek är ca  1/3 av 
M31. Till skillnad från M31 är M33 präglad av intensiv 
stjärnbildning. Skivan, som vi ser ovanifrån, är full av 
stjärnbildningsområden, varav den största är NGC 604 i 

den norra spiralarmen. Det är ett av de största stjärnbildningsområdena som vi känner till 
och skulle lagom rymmas i mellanrummet mellan oss och Orionnebulosan. 
      
Kolliderande galaxer - då tre blir en 
Den lokala gruppen är ett gravitationellt bundet system, så dess öde beror på de ingående 
medlemmarnas gravitationella växelverkan. Där har man lärt mycket på senare år.  
Vad gäller M33 så har dess koppling till Andromedagalaxen visat sig vara stark. Det verkar 
som M33 fick sin spiralstruktur vid en närpassage vid Andromedagalaxen för drygt 3 



7 

miljarder år sedan. År 2009 upptäckte man spåren efter detta möte i form av en svans av 
efterlämnade stjärnor.  

I dag har M33 just vänt på ett avstånd ca 800 000 ljå och 
ett nytt möte med Andromedagalaxen väntas ske om 
några miljarder år. Om det blir det sista vet vi inte men 
troligen inte. Innan M33:s öde är beseglat sker troligen 
ännu ett möte av betydelse. 
 
När man 1912 tog spektrum av ljuset från Andromeda 
för första gången konstaterade man en mycket stor 
dopplereffekt. Linjerna i spektrum visade att den 
närmade sig med ca 300 km/s. Vi  vet idag att det 
mesta beror på solens egen rörelse i Vintergatan, men 
det visar ändå på möjligheten att Andromedagalaxen 
skulle kunna kollidera med Vintergatan i en avlägsen 
framtid.  
 
 

Även om tanken om ett framtida möte funnits ett tag så har det blivit mest spekulationer 
eftersom vi bara har den radiella rörelse mot oss. Det som avgör till slut är 
Andromedagalaxens egenrörelse i sidled. Den har först nu 2012 blivit möjligt att mäta, då 
värdet är mycket litet på grund av det enorma avståndet. Hubble Space Telescope har under 
fem års tid följt positionsförändringen hos tusentals stjärnor relativt avlägsna galaxer och 
funnit en egenrörelse på 1/100 000:s bågsekund.  
Värdet är så pass litet att det bekräftar teorin om att ett möte förmodligen sker om 4 
miljarder år. Andromedagalaxen kommer att passera mycket nära och det är till och med 
inte omöjligt med en fullträff. När galaxerna passerar varandra har deras relativa rörelse 
ökat till nästan 600 km/s och de kommer att slitas sönder till oigenkännlighet. Inom de 
följande två årmiljarderna slås de sedan samman till ett enda stort elliptiskt system. 
Vad händer då med M33? I detta scenario kommer den att följa med Andromedagalaxen och 
först i ett senare stadium slå sig samman med den nybildade elliptiska galaxen. 
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Lokala gruppen 
Andromedagalaxen med följe är i stort sett den ena 
halvan av vår s k lokala grupp. Den andra utgörs av 
gruppen runt vår Vintergata. Utöver det finns sedan 
några mer eller mindre självständiga medlemmar. 
Gruppen i sin helhet spänner över ca 10 miljoner ljusår 
och tyngdpunkten ligger någonstans på linjen mellan 
M31 och oss. Man känner i dag till drygt 50 
medlemmar i olika storlekar och utseenden. Mest är 
det dvärggalaxer.  
Den tidigare nämnda galaxen NGC 404, "Mirachs 
spöke", ligger precis utanför lokala gruppen. 
 
NGC 891 
En hop som är i ungefär samma storlek som vår lokala grupp 
finns vid gränsen till stjärnbilden Perseus. Den ligger på ca 30 
miljoner ljusårs avstånd (dvs tre gånger lokala gruppens storlek) 
och är värd att nämna eftersom en av dess medlemmar, galaxen 
NGC 891 är välkänd för amatörer. NGC 891 är en spiralgalax vars 
skiva råkar ses rakt "från sidan".  Den kan vara svår att se visuellt 
om man inte har ett större teleskop men är ett mycket omtyckt 
fotografiskt objekt. Det finns bara ett fåtal ljusa galaxer som vi kan 
se från sidan på detta sätt.  Det mest kända exemplet är NGC 4565 
i Berenikes Hår.   
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Superhoparnas universum 
Lokala gruppen är ett delsystem i den Lokala Superhopen, som består av en mängd 
galaxgrupper och hopar i lika storlekar. Hoparna är lite mer massiva och medlemsrika än 
grupperna. Den största galaxkoncentrationen i den lokala superhopen är Virgohopen, som 
ligger på ungefär motsatta sidan av himlen. Den har mer än 1300 kända medlemmar och är 
så tung att den också utgör den lokala superhopens tyngdpunkt. Studier av galaxernas 
hastigheter visar att vår lokala grupp dras i riktning mot Virgohopen.   
 
Superhoparna är de största strukturerna i universum och omfattar många tusen galaxer. De 
bildar en form av väv eller cellstruktur med enorma bubblor av nästan galaxtomma områden 
emellan.  
 
Det är nu 35 år sedan upptäckten presenterades på en konferens i Tallin. En viktig roll i 
denna insikt spelade den superhopen som kallas Perseus-Pisces. Det är den första upptäckta 
och även den mest framträdande superhopen på himlen.  
Superhopen Perseus-Pisces, som är en större version av vår egen lokala superhop, sträcker 
sig från Perseus i öster till Pegasuskvadraten i väster och berör därför både Andromeda och 
Triangeln. Det är ett 300 miljoner ljusår långt filament med tusentals galaxer och innehåller 
ett flertal massiva galaxhopar, varav den mest framträdande och välstuderade hittas på 
stjärnkartan nära stjärnan Algol i Perseus.  
 

 
 
Superhopen framträder ganska bra om plottar ut galaxerna på en stjärnkarta. Men kan även 
se den galaxfattiga bubblan som kallas Taurus Void (dvs tom) i stjärnbilden Oxen.  Det är det 
största tomrummet i vår närhet, ca 100 miljoner ljusår i diameter. Men superhopen 
framträder ändå bäst när man studerar den tredimensionella bilden. Genom universums 
expansion och den s k Hubble-lagen så kan man med hjälp av hastigheten som galaxerna 
avlägsnar sig beräkna avståndet. 
 
Galaxerna i Perseus-Pisces rör sig bort med en hastighet på 5-6 000 km/s, vilket motsvarar 
ett avstånd på i runda tal 250 miljoner ljusår för hela filamentet. Studerar man galaxernas 
hastigheter visar sig också att det knappt finns några galaxer mellan oss och Perseus-Pisces. 
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Den brygga av galaxer som man kan se till lokala superhopen är i sammanhanget inte äkta. 
Dessa galaxer ingår i verkligheten i Perseushopen, vars täthet är så stor att dess galaxer 
accelererats upp relativt varandra. Därmed  kan inte Hubble-lagen tillämpas. Alla radiella 
avvikelser beror för övrigt på detta fenomenen. 
 

 
 
Skrivet av: Anders Wettergren 
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