
  

I detta Cygnus 

Kom på våra aktiviteter i ÖAS under vårsäsongen. Se 
kalendern. 

Vet du att vi har nu faktiskt varit igång sedan 1978, alltså 
40 år nu.

Glöm inte betala årsavgiften för 2018 nu januari och 
få den ständigt astronomiaktuella tidningen Populär 
Astronomi.

Historien om den svenske astronomen Knut Lundmark 
och hans roll i galaxastronomiens utveckling, apropå 
idéhistoriker Johan Kärnfelts föredrag som han höll på 
höstmötet senast. Knut Lundmark var med och skapade 
vårt moderna universum  (text av Anders Wettergren)
 
Så till sist vill vi påminna om observatoriet. Använd vårt 
teleskop Emma. Hon fyller 20 år i år.
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ÖAS tackar alla medlemmar som valt att bli e-medlemmar och därmed får Cygnus digitalt, 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: 
sekreterare@astronomi-oas.nu Som e-medlem får du meddelanden via e-post om aktuella 
händelser och när en ny CYGNUS finns att hämta. 

ÖAS

år



  

Torsdag 1 februari      
         

kl 19:00 
 

ÖAS/NAK-träff. Vad händer på stjärnhimlen 
2018? Anders Wettergren presenterar årets      10-
i-topp i Värmestugan på Landeryds 
observatorium. 

Måndag-onsdag 
12-14 februari

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

Torsdag 15 februari    
          

kl 19.00 Avslutning på observationsveckan och då öppet 
på Landeryds observatorium oberoende av 
vädret. Ett föredrag om en stjärnbild hålls i 
Värmestugan och därefter hoppas vi på att får se 
en del stjärnor också.

Torsdag 15 mars         
       

kl 18.00 ÖAS årsmöte. Mötet inleds med ett föredrag av 
Barbro Åsman, professor i fysik vid Stockholms 
universitet och handlar om 

     Kvarkar och Kosmos.

Efteråt sker sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Plats: Fysikhuset på Linköpings universitet. 

Torsdag 22 mars kl 20.00 Observationskväll på Landeryd. Obs, endast 
om det är klart väder. 

Aktiviteter i ÖAS våren 2018

ÖAS program för våren och ÖAS styrelse hälsar dig varmt välkommen att dela 
i de olika aktiviteterna som presenteras här.
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Gå då med i Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS). Förkunskaper i astronomi 
behövs ej. Genom våra träffar ökar du snabbt dina kunskaper. Såväl enskilda personer 
som bibliotek, skolor och andra institutioner som vill stödja vår verksamhet kan ingå som 
medlemmar. ÖAS är en lokalavdelning av Svenska Astronomiska Sällskapet (SAS) och 
alla fullbetalande medlemmar i ÖAS (d.v.s. de som även betalar avgiften för 
Astronomisk Tidskrift) blir automatiskt även medlemmar i SAS. 

Medlem blir du genom att betala årsavgiften på:

PlusGiro, 431 37 13 - 2. 

Var god ange på talongen: namn, adress, e-postadress 
samt senior/junior. 

Avgift för 2018 är enligt nedanstående:

•   300:- (senior) I dessa avgifter ingår 200 kr för Populär    
                       Astronomi (19-25 år betalar endast 
200:-, då  Populär Astronomi är subventionerad för de som  

är 25 år eller yngre).
•   150:- (junior, högst 18 år) Tidskrift samt medlemsavgift

till SAS.

Alternativt, enbart medlemskap i ÖAS:
•   100:- (senior).
•    50:- (junior, högst 18 år).

Årsavgiften bör om möjligt betalas senast i 
    januari 2018 via internet eller Plusgiro.
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Man har alltid sett att himlen inte bara består av stjärnor utan även av 
suddiga fläckar eller moln, så kallade nebulosor. Först var de ganska få 
men i och med teleskopets genombrott observerades allt fler. 
Kometjägaren Charles Messier i slutet på 1700-talet var irriterad över 
dem och bokförde alla han hittade i sin berömda nebulosakatalog. Den 
store astronomen William Herschel var mer intresserad av 
nebulosorna för att se vad de representerade. Han  byggde det största 
teleskop som någon sett på 1780-talet, för att tillsammans med systern 
Caroline bokstavligen dammsuga himlen på dessa objekt. Allt i hopp 
om att försöka förstå dem. 
Det var skillnad på nebulosor och nebulosor. Den kunde vara ett äkta 
moln eller bara oupplösta stjärnor. Teleskop avslöjade att många var 
stjärnor men ett betydande antal motstod alla försök, exempelvis 
nebulosornas nebulosa: Andromedanebulosan, det vi idag kallar 
Andromedagalaxen. Herschel försökte först skilja på kategorierna, 
stjärnor, inte stjärnor, men ändrade sig snart till en vanlig uppfattning: 
allt bestod av stjärnor. Det var analogt med Vintergatans band, som 
självklart ansågs vara oupplösta stjärnor. 
Om man inte kunde lösa upp nebulosorna trots stora teleskop så borde 
de oundvikligen också vara mycket avlägsna. Herschel skriver:

” Eftersom vi är vana att kalla den del av himlen, som uppfattas av 
oss som en ljus ring, för Vintergatan, är det kanske på sin plats att 
hänvisa till förekomsten av några andra märkliga nebulosor, vilka i 
allmänhet torde vara lika stora som vårt stjärnsystem och i vissa fall 
säkerligen större, på vilken på grund vi analogt benämner dem 
vintergator."

Nebulosamysteriet

På höstmötet den 19 oktober hölls ett intressant föredrag av idéhistoriker Johan Kärnfält från 
Göteborg med titeln: ”Knut Lundmark och galaxastronomiens historia”. Knut Lundmark 
var svensk astronom som förtjänar mer astronomisk uppmärksamhet. Han var aktiv när det 
moderna universum skapades och hade rätteligen även en viss del i det.
Här nedan följer sammanställning som bygger på Johans framställning.

William Herschel     
    (1738-1822)
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Med målet att bevisa att de oupplösta nebulosorna var stjärnor byggde Lord Rosse ett ännu 
större teleskop 1845. Han lyckades inte heller lösa upp stjärnorna, även om han trodde så i 
vissa fall. Däremot så upptäckte han att många av nebulosorna hade spiralstruktur. Därefter 
fick denna grupp av nebulosor namnet spiralnebulosor. De visade sig nämligen vara väldigt 
många. Det var ett framsteg att man såg skillnad på exempelvis Triangelspiralen Messier 33 
och Orionnebulosan. Kort efter, 1864 kunde astronomen William Huggins för första gången 
även särskilja dessa med hjälp av spektrum. Spiralnebulosorna verkade vara mer stjärnlika än 
andra nebulosor. 

Vintergatan blir universum

Han låter modern och han var faktiskt inte heller först 
med tanken. Men det var ännu bara spekulationer. 
Herschel vacklade igen när han insåg att någon form 
av gasmedium också var realiteter och skissade 
istället på olika stjärnbildningscenarier. Trots sina stora 
teleskop kunde han inte lösa frågan. 

Andromedanebulosan fotograferad 
för första gången av Isaac Roberts 
1888.

Men ändå gick tanken åt ett annat håll. Mot slutet av 
seklet började fotografikonsten utvecklas och de 
avslöjade ännu fler spiralnebulosor. 
Andromedanebulosan visade sig, med all tydlighet, 
vara en spiralnebulosa. Men eftersom inga stjärnor 
syntes började man misstänka något annat. Det såg 
ut som diskusliknande skivor där planetsystem eller 
stjärnsystem höll på att bildas. Man blev alltmer 
övertygad om att det måste vara mindre objekt inuti 
vår vintergata. Vid sekelskiftet hade det blivit fullt 
naturligt att Vintergatan bokstavligen var universum, 
ett begränsat statiskt universum innehållande 
stjärnor och nebulosor, inklusive de märkliga 
spiralnebulosorna. 

”Spiralnebulosan” M51 

Lord Rosse (1845)
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Så i början på 1900-talet var situationen mycket annorlunda än i dag. Den moderna 
astronomin hade visserligen börjat göra framsteg i USA. Harlow Shapley vid Mount 
Wilsonobservatoriet hade vid börjat bena upp Vintergatans struktur. Med nya metoder 
kunde han beskriva att nytt större universum. Avstånden till de klotformiga stjärnhoparna 
vittnade om ett universum så stort som 300 000 ljusår. Det var mycket större än man 
tidigare trott. Men allt som existerade fanns inuti detta system.
Också verksam vid Mount Wilson var astronomen Adriaan van Maanen som hade, vad 
som ansågs vara, övertygande bevis för att spiralnebulosorna verkligen var roterande 
system inom Vintergatan. Van Maanen hävdade att han kunde observera att 
spiralnebulosorna roterade genom att jämföra fotoplåtar som var tagna med några få års 
mellanrum. Han publicerade flera studier av spiralnebulosor och alla hade en liten men ändå 
entydig signal. Den var stor nog för att visa att de måste vara närbelägna.

Konkurrensen ökar

Heber Curtis på det konkurrerande 
Lickobservatoriet företrädde den 
andra äldre uppfattningen. 
Spiralnebulosorna ingick alltså inte i 
vintergatan. Det var avlägsna 
system, vintergator i sig, likt 
Herschel en gång tänkt sig. Det nya 
var att han trodde sig även kunna 
bestämma deras avstånd. 1917 
upptäckte han en nova, en ny 
stjärna, i Andromedanebulosan 
(eller galaxen som vi säger idag) 
och tittade på äldre plåtar och fann 
att antal till. Men de var inte lika 
ljusa som de andra som observerats 
i vår vintergata. Detta borde kunna 
användas för att bestämma 
avstånd. 

Harlow Shapley

Mount Wilson-observatoriet

Heber Curtis

Lick-observatoriet



  

CygnusCygnus
medlemsblad

för
Östergötlands Astronomiska Sällskap

(ÖAS)
http://www.astronomi-oas.nu/ 

År 1920 ställdes det hela på sin spets. Heber Curtis utmanade den rådande synen och det 
resulterade i den så kallade Stora Debatten mellan Heber Curtis och Harlow Shapley. 
Samtidigt som den stora debatten ägde rum disputerande en astronom i Uppsala vid namn 
Knut Lundmark.  

Knut Lundmark och avståndet till Andromedanebulosan

Knut Lundmark

Knut Lundmark föddes 14 juni 1889 i lilla Krokträsk nära 
Älvsbyn i Norrbotten och hade ingen akademisk bakgrund alls, 
men däremot läshuvud. Han befanns ha begåvning och fick 
möjlighet att läsa vid Luleå läroverk. Med hjälp av stipendium fick 
han 1908 komma han till Uppsala för att läsa astronomi. 
Astrofysiken var då ett nytt vetenskapsområde och han blev 
intresserad av kosmiska avstånd. Han hörde om Heber Curtis 
och inspirerad av honom disputerade han 1920 på en 
avhandling, där han försökte visa att Andromedanebulosan var 
ett eget stjärnsystem likt vårt eget. 

Lundmark använde Curtis metod med novor. Med fyra stycken 
novor fick han fram ett avstånd på 650 000 ljusår. Det var redan 
det dubbelt så stort som Shapleys vintergata. Det var förvisso 
inte korrekt, sett så här i efterhand, men det var ändå talande 
siffror. Från Shapleys horisont var det ett löjligt stort universum, 
bortom rim och reson.

Novor borde finnas i de andra Vintergator precis som i vår och de 
hade kanske samma ljusstyrka men de var problematiska. Deras 
verkliga ljusstyrkor var okända. 1885 hade en ljusstark nova 
blossat upp i Andromedanebulosan. Om den var lika ljus som 
Vintergatans egna novor och tillhörde nebulosan, så kunde 
nebulosan rimligen inte vara så avlägsen. Men det upptäcktes så 
småningom flera novor i Andromeda och de var av en helt annan 
ljusstyrkeklass. Lundmark föreslog att det fanns två sorters 
novor. 

Andromedagalaxen
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Den stora debatten avgjorde inget. Kring 1920 delade de flesta forskare fortfarande Shapleys 
syn på saken. Efter disputationen, 1921 gjorde Lundmark den första av två besök i USA, där 
han fick tillfälle att stanna vid Lickobservatoriet, vilket var naturligt med tanke på vad han hade 
disputerat på. 
Den andra resan gjorde han 1926, just när det hela tagit en ny vändning. Då stannade han vid 
Mount Wilsonobservatoriet där Edwin Hubble gjort ett genombrott ett par år tidigare. Hubble 
hade studerat plåtar tagna av Andromedanebulosan och Messier 33 med hjälp av det nya 2,5 
meters-teleskopet och funnit föränderliga stjärnor, så kallade cepheider. 1925 publicerade han 
detta. Cepheiderna visade att Andromedanebulosan måste ligga nästan en miljon ljusår bort. 
Dessa siffror skilde sig intressant nog inte på något avgörande sätt från Lundmarks siffror fyra 
år tidigare.

Lundmarks nemesis

Tanken slog igenom något senare. Det var inte hans terminologi men vi skiljer idag som 
bekant på novor och supernovor.
Svårigheterna med novorna gjorde i vilket fall att bevisen inte övertygande samtiden.

Men det var alltså cepheiderna 
som till slut gjorde slut på 
tvekampen. Novorna var svåra. 
Cepheidvariablerna var däremot 
övertygande. Relationen mellan 
periodlängd och verklig ljusstyrka 
var väl underbyggd för att 
använda till avståndsskattningar. 
Shapley, som hade jobbat med 
cepheiderna visste, och kastade 
snabbt in handduken tidigt 1926. 

Vid Lundmarks andra resa var det 
alltså avgjort men statusen för 
Adriaan van Maanen var ännu 
oklar. 

2,5 metersteleskopet 
på M:t Wilson (1917)  Den ständigt piprökande 

Edwin Hubble
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Lundmark träffade förstås van Maanen, som var så övertygad i sin sak att han erbjöd 
honom att återupprepa mätningen av Messier 33. Lundmark gjorde det på plats. Han fick 
också fram förändringar men det var inte de systematiska rörelser som van Maanen 
hade sett. Nettot av rörelserna var en mycket liten rotation men det var i samma 
storleksordning som mätfelet. Slutsatsen blev att rotationen antagligen hade mer med 
mätfel att göra.
Det fick emellertid inte någon direkt betydelse. Van Maanen ändrade inte sin tro. Även 
Hubble tog sig an van Maanen några år senare och det tycks ha fått mer varaktig effekt.

Man kan nog säga att Edwin Hubble 
var den man som Lundmark hela 
tiden kom i skuggan av. De hade 
samma åsikt i galaxfrågan men 
hade ingen vänskaplig relation. Vi 
vet vem som drog det längsta 
strået. 
Lundmark undersökte det nya 
universum som stod för dörren 
innan det avgjordes. Han 
publicerade 1925 en klassifikation 
av spiralnebulosorna. Han tänkte sig 
en galaxutveckling som i mycket 
liknade den numera så välkända 
Hubbleserien. Det gjorde han 
samma år som Hubble, som inte var 
nådig i sin kritik men det var en 
tillfällighet. Lundmark hade redan 
gjort klart sin teori några år tidigare.  

Adriaan van Maanen

Studie av Messier 33

Hubbleserien
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Efterord

Ett annat exempel. 1924 undersökte Lundmark rummets krökning med utgångspunkt från 
bland annat Einstein. Han hade sett att avlägsna spiralnebulosor tenderade att ha större 
radialhastighet från oss, dvs var mer rödförskjutna, än de närbelägna, vilket han är först med 
att förstå, flera år före Hubble. Han funderade över om det var verkliga hastigheter eller rentav 
relativistiska effekter. Men hans underlag var bristfälligt. Hubble hade mer data att tillgå, 
tillräckligt för att kunna formulera detta i den så kallade Hubblelagen om universums 
expansion 1929. 

När den stora galaxfrågan var löst ville Lundmark utveckla galaxforskningen 
i Sverige. 1929 fick han professorsstolen i Lund, där han stannade kvar tills 
han fick sin pension 1955. Han hade planer på en stor nebulosakatalog, 
Lund General Catalogue (LGC) med 40 000 kända extragalaktiska 
nebulosor men den blev tyvärr aldrig färdigställd.
På 1930-talet minskade hans vetenskapliga produktion.  Det blev mycket 
annat. Lundmark var djupt involverad i att popularisera astronomi. Han 
skrev böcker om astronomins historia, höll föreläsningsturneér och blev en 
känd röst i radio. Han skrev anonymt till och med ett filmmanus om 
astronomen Tycho Brahe. Föreningsverksamheten var en annan sida. Han 
tog initiativ till Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe 1937 och Tycho 
Brahesällskapets årsbok Cassiopeia som utgavs 1939-68. 
Hans avvikande bana kostade honom i vetenskapligt rykte. Han ansågs 
enligt vissa inte kvalificerad nog för att väljas in i Vetenskapsakademin. Kan 
tyckas ironiskt att däremot Harlow Shapley blev utländsk ledamot i 
vetenskapsakademin 1938. 

Fastän han inte fått så mycket ära för det så 
var Knut Lundmark en av de stora 
astronomerna på sin tid. Han gjorde det dock i 
skuggan av de amerikanska framgångarna.   
Han var mycket aktiv och ville vidga sina vyer, 
långt utanför sitt vetenskapsområde. Det 
gjorde honom till en stor kulturpersonlighet. 
Han kunde nå ut.

Observatoriet i Lund

Knut Lundmark 1929
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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

Emma fyller 20 år 
i sommar. Hurra!!

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
Åsa Thorén

Platens väg 30
582 77 Vreta kloster
Bostad: 013-125 325
Mobil: 073 325 325

ordforande@astronomi-oas.nu

SEKRETERARE
Anders Wettergren

070-0251259
sekreterare@astronomi-oas.nu

Lena Ljungars
Ledamot

styrelseledamot3@astronomi-oas.nu

Per Börjesson
Ledamot

styrelseledamot5@astronomi-oas.nu

Bengt-Erik Söderström
Vice ordförande

viceordforande@astronomi-oas.nu   

Anders Hartman
Kassör

kassor@astronomi-oas.nu

Carl Öhman
Observatoriechef 

styrelseledamot2@astronomi-oas.nu 

Sven Magnussson
Ledamot

styrelseledamot1@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 Bengt-Erik Söderström och Anders Hartman.
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