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I detta Cygnus 

Se våra aktiviteter i ÖAS under höstsäsongen. 

Vår nye ordförande Bengt-Erik Söderström 
presenterar sig.

Utdrag från årsmötesprotokollet.

På årsmötet den 14 mars höll Peter Wintoft, forskare 
från Svenska Institutet för Rymdfysik (IRF) i Lund, 
ett föredrag solen och rymdväder. Ett referat av 
därifrån. 
 

Några sevärdheter på stjärnhimlen under resten av 
året.

Till sist lite om vårt observatorium i Landeryd.

ÖAS tackar alla medlemmar som valt att ange sin e-postadress och därmed får Cygnus 
digitalt, då det sparar både på miljön och på vårt arbete! Du som medlem anger din e-
postadress får dessutom information om aktuella händelser via e-post.  

Torsdag 
24 oktober 

              

kl 18:00  ÖAS höstmöte. Plats: Fysikhuset på Linköpings 
universitet. Kort möte för fastställande av årsavgift 2020, 
därefter ett föredrag om ”Radioastronomi och Onsala 
Rymdobservatorium” av Eskil Varenius som är doktor i 
radioastronomi. 

Måndag-onsdag 
4-6 november

kl 19.00 ÖAS observationsvecka. Plats Landeryds 
observatorium/Värmestugan. I händelse stjärnklart väder 
är observatoriet öppet.  

Torsdag 
7 november          

    

kl 19.00 Avslutning på observationsveckan och då öppet på 
Landeryds observatorium oberoende av vädret. Ett 
föredrag om stjärnbilden Stora Björnen hålls i 
Värmestugan och därefter hoppas vi på stjärnor också.
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ÖAS årsmöte: Utdrag ur protokollet 14/3 2019

Vid det efterföljande konstituerande mötet bestämdes 
styrelsemedlemmarnas uppgifter till: 
 
Ordförande Bengt-Erik Söderström
Vice ordförande Åsa Thorén 
Kassör Anders Ekström
Sekreterare                        Anders Wettergren  
Ledamot Anders Hartman (observatoriechef)
Ledamot Lena Ljungars
Ledamot                            Per Börjesson
Ledamot                            Gunilla Berlemo

Val av ordförande
Bengt-Erik Söderström valdes enhälligt till ny ordförande för perioden mars 
2019 – mars 2020 (ett år i taget)

§ 9

Val av och styrelseledamöter 
Följande styrelseledamöter har föreslagits för perioden 2019/2020:
          omval Anders Wettergren
          omval Per Börjesson
          omval Åsa Thorén
         

Följande styrelseledamöter är redan valda för perioden 2018/2019 
          Anders Hartman
          Anders Ekström
          Gunilla Berlemo
          Lena Ljungars
Mötesdeltagarna godkände förslagen

§ 10

Val av två revisorer
Förslag av för revisorer år 2019 är:
         Nyval revisor Ulf Gisslander
         Revisorssuppliang Alexander Hebo

Mötesdeltagarna godkände förslagen

§ 11
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Den nya ordföranden presenterar sig

Hej på er allesamman!

Jag heter Bengt-Erik Söderström och är er nye ordförande.
Min bakgrund är att jag numera är en pensionerad ingenjör 
med elektronik och databakgrund. Jag jobbade hos Philips i 
Norrköping med utveckling av färg-TV under 70 och 80-talet, 
ett tiotal år som kvalitetschef TV. Sedan lades tv-tillverkningen 
ned för en annan produkt: mikrovågsugnar.
Sedermera bytte vi namn till Whirlpool Sweden AB, uppköpta av det amerikanska bolaget. Från 
ca år 2000 var jag ansvarig för serviceverksamheten för våra mikrovågsugnar och bl.a utbildade 
servicetekniker i många olika delar av världen, detta fram till min pensionering för ca 10 år sedan.

Astronomi- läran om universum och dess olika objekt har också varit ett intresse för mig alltsedan 
tidiga tonåren. Jag köpte mitt första teleskop när jag var 18-19 år gammal. Det kostade då en bit 
över 1000 kronor, en på den tiden en avsevärd summa. Det är en 60 mm refraktor av det 
japanska märket Polarex – jag vet inte om det fortfarande existerar, man jag har fortfarande kvar 
teleskopet.

Nu på äldre dagar har jag ett Meade ETX 125, en s.k. Schmidt-Maksutov. Det är ett utmärkt litet 
spegelteleskop lätt transportabelt och alldeles perfekt till att studera planeter och de ljusstarkare 
djuprymdobjekten med.

Bengt-Erik Söderström

När det gäller ÖAS kommer jag att arbeta för att vi skall synas mer – ”syns vi inte, så finns vi 
inte” Jag kan tänka mig att vi skall synas mer genom:

•    Att hålla föredrag för  intresserade organisationer,
•    Att deltaga i media som radio och TV när intressanta astronomirelaterade saker händer.
•    Att hålla föreläsningar och visningar för intresserade studenter på Linköpings universitet
•    Att samarbeta med Visualiseringscenter i Norrköping genom specialvisningar där minst en
     gång om året.

Dessvärre gick det inte att få till ett sådant event nu på våren 2019, utan vi får inrikta oss på 
våren 2020.
Vi hoppas på en höst med stjärnklara kvällar och många, många fina observationer av allt som 
stjärnhimlen kan bjuda på.
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Årsmötets föredrag handlade om solen och rymdväder

På årets årsmöte 14 mars höll Peter Wintoft, forskare från Svenska Institutet för Rymdfysik 
(IRF) i Lund, ett föredrag om solen och rymdväder. Här följer ett kortare referat i detta 
komplexa ämne. 

Solen är ganska vanlig gulaktig dvärgstjärna med en yttemperatur på ca 6000 grader. 
Temperaturen avser den synliga delen av solytan, det som kallas för fotosfären. Viktigt för livet 
på jorden, tillhandahåller solen 1400 Watt/m2. Även om strålningen i det synliga delen av 
spektrum är ganska stabil över tid (cirka 0,1% variationen i modern tid) så varierar strålningen 
vid kortare våglängder, som röntgen och ultraviolett (UV), med flera storleksordningar och på 
många olika tidsskalor. Denna variabilitet orsakas av processer i plasma som drivs av de 
ständigt föränderliga solmagnetiska fälten. Plasma kan sägas vara en gas av laddade 
partiklar, joner och elektroner.

Ovanför fotosfären blir solatmosfären 
varmare. Den når flera miljoner grader 
och expanderar ut i solsystemet. Så 
bildas heliosfären. Jorden, som kretsar 
runt solen på 150 miljoner kilometers 
avstånd (= 1 astronomisk enhet, AE), 
är omsluten av dess plasma och 
magnetfält. Heliosfären omfattar i 
själva verket hela solsystemet ut till 
cirka 120 AE. Samverkan mellan den 
heliosfäriska plasman och jordens 
magnetfält skapar en magnetosfär runt 
jorden och som är mycket dynamisk 
med många olika processer och 
fenomen. 

Solens heliosfär 
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Vi har just nu avlutat solfläckscykel 24, som blev svag och man försöker göra en prognos för 
kommande cykel 25. Man tror att den kan bli normal eller svagare än normalt. Att beräkna 
detta är en svår uppgift. "Alla modeller är felaktiga, men några är användbara." Solens 
dynamo är kaotisk och är därför i grunden oförutsägbar. 

Magnetfält genereras kontinuerligt 
i solen. Magnetfältet tränger upp 
genom fotosfären och producerar 
aktiva regioner (AR) och 
solfläckar. Solfläckarna är 
välkända fenomen som man 
observerat regelbundet sedan 
1870. Man har inte vetat vad de 
beror på men man har sett att de 
följer en tydlig 11-årscykel, där 
solfläckstalet ökar, når maximum 
och avtar för att sedan börja om 
på nytt. Under 1900-talet kunde 
man koppla det solens kraftiga 
magnetfält, som får de mörka 
linjerna i solens spektrum att 
delas upp. Numera kan med 
linjedelningen skapa en aktuell 
magnetisk bild av solytan. Vi vet i 
dag solen vid varje 11-årscykel 
byter polaritet (nordpol blir sydpol 
och vice versa) så att man efter 
ca 22 år är tillbaka till samma 
polaritet. 

Cy 24

Cy 23
Cy 22Cy 21

Cy 20

Cy 19

De senaste solcyklerna i antal solfläckar

Solfläcksgruppen ser mörkare 
ut eftersom den är svalare än 
omgivande ytan.
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De aktiva regionerna är komplexa magnetiska strukturer där energi byggs upp och frigörs 
genom solstormar. I dessa observeras så kallade flares och massutkastningar (CME). Flares är 
kan beskrivas som kraftiga blixturladdningar som producerar stark strålning i röntgen och UV 
och de har direkta effekter på jordens övre atmosfär (ca 8 minuter senare) och orsakar där 
ökad jonisering. CME:er är moln av plasma som kastas ut med hög hastighet och kan nå jorden 
inom bara 15 timmar till ett par dagar.

Således finns det en påtaglig fysisk 
koppling mellan solen och jorden via den 
heliosfäriska plasman. Norrskenen och 
sydskenen är det synliga och vackra 
resultatet av den kopplingen. 

En soleruption 2012 gav 
en kraftig CME.

Norrsken från Arjeplog 
i mars 2015
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Men med ökad användning av tekniker, som påverkas av elektromagnetiska störningar, 
har det blivit viktigare att förstå denna koppling. Man pratar om det som rymdväder. 
Rymdväder kan påverka astronauter, satelliter, kommunikation, GPS, magnetiska 
sensorer, rörledningar och elektriska nät. 

Ett antal satelliter och nätverk av markbaserade observatorier övervakar 
kontinuerligt solen och heliosfären och producerar realtidsdata som matas in i 
modeller och algoritmer för att ge information och förutsägelser om rymdväder. 
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Merkuriuspassage 11 november 

Merkurius, planeten närmast solen 
och innanför jorden, passerar ibland 
framför solskivan. Det händer ett 
dussintal gånger per århundrade. Vi 
hade ett perfekt tillfälle 2016. Den 11 
november får vi se ännu en, 
åtminstone delvis. Vi ser början på 
den. Vi hoppas på tur trots att det är 
november. Vi får tyvärr vänta till 2032 
för nästa chans, en likadan passage 
som den här. Vill vi se en passage i 
sin helhet från Sverige måste vi vänta 
ännu längre, till 2049!

Merkurius på morgonen om man 
inte fick se passagen

Merkurius har sin bana kring solen i 
bästa vinkel mot horisonten på 
morgonen under hösten. I år ska 
man passa på vid månadsskiftet 
november-december. 
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Venus tillbaka

Venus kommer tillbaka i december efter en längre tids 
frånvaro. Då kommer den kommer den att förgylla 
kvällshimlen efter solnedgången.
Venus passerar Saturnus den 10 december. Saturnus 
är på väg att försvinna bortom solen och är därför 
mycket ljussvag, men med Venus som hjälp ska den 
gå att hitta med någon form av instrument. 

Kometen C/2017 T2 (PanSTARRS)

Kometen T2 är ljussvag ännu men kommer troligtvis 
att växa i ljusstyrka mot slutet av året. Den kan då bli 
av magnitud 9. Kanske tilltar den ytterligare i början på 
nästa år.
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Observatoriet stod färdigt 1996 
och utrustades med ett 
teleskop två år senare. 
Värmestugan byggdes till 
2003. 

Vårt teleskop heter Emma och 
är ett spegelteleskop av märket 
Meade 12" LX200. Det har en 
ljusinsamlande spegel med en 
diameter på 12 tum (30 cm)

Landeryds observatorium

Introduktionskurs i handhavande av Emma. Det går alldeles utmärkt att lära 
sig använda teleskopet på egen hand. Tänk att få utforska universum i lugn 
och ro. Enstaka medlemmar som avser att utbilda sig i handhavandet av ÖAS 
teleskop är välkomna att delta i bokade visningar.
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          ÖAS POSTADRESS 

ÖAS 
c/o Anders Wettergren 
Carl Bergstens gata 17

603 78 Norrköping

POSTGIRO
431 37 13-2

ORDFÖRANDE
Bengt-Erik Söderström

070-775 02 99
ordförande@astronomi-oas.nu

SEKRETERARE
Anders Wettergren

070-0251259
sekreterare@astronomi-oas.nu

Lena Ljungars
Ledamot

styrelseledamot@astronomi-oas.nu

Per Börjesson
Ledamot

styrelseledamot@astronomi-oas.nu

Åsa Thorén
Vice ordförande

viceordforande@astronomi-oas.nu   

Anders Ekström
Kassör

kassor@astronomi-oas.nu

Anders Hartman
Observatoriechef 

styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Gunilla Berlemo
Ledamot

styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Övriga i styrelsen 

Visningar vid Landeryds observatorium kan bokas måndag till torsdag  
perioden september-oktober. Bokning sker via ÖAS hemsida. 
Visningspersoner är Cornelia Ekvall, Jan Virsunen och Bengt-Erik 
Söderström.
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