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I detta Cygnus 

Se våra aktiviteter i ÖAS under höstsäsongen. 

På årsmötet den 12 mars hölls ett improviserat föredrag om 

meteoriter av Anders Wettergren. Det återges i detta Cygnus. 

Tyvärr kunde inte Ulf Grahn från Chalmers närvara. Hans 

föredrag om gravitationsvågor hålls istället på Höstmötet. Se 

nedan. 

Några sevärdheter på himlen i höst. Planeten Mars är den 

stora sevärdheten.

Så till sist vill vi påminna om observatoriet. Använd vårt 

teleskop Emma.  

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 

15 oktober 

kl 18:00  ÖAS höstmöte. Plats: Fysikhuset på Linköpings 

universitet. Kort möte för fastställande av årsavgift 2020, 

därefter ett föredrag om ”Gravitationsvågor från svarta 

hål och neutronstjärnor” av Ulf Grahn från Chalmers i 

Göteborg. 

Hundra år efter att Einstein förutspådde att det kunde 

bildas vågor i tid och rum lyckades forskare mäta dessa, 

vilket belönades med Nobelpriset i fysik 2017. Föredraget 

kommer att ge en introduktion till gravitation, svarta hål 

och hur man lyckades mäta gravitationsvågorna.

Måndag-onsdag 

9-11 november

kl 19.00 ÖAS observationsvecka. Plats Landeryds 

observatorium/Värmestugan. I händelse stjärnklart väder 

är observatoriet öppet.  

Torsdag 

12 november

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 stjärnor också.
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ÖAS årsmöte: Utdrag ur protokollet 12/3 2020

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 ordförande för perioden mars 2020 

– mars 2021 (ett år i taget)

§ 9

Val av och styrelseledamöter 

Följande styrelseledamöter har föreslagits för perioden 2020/2021:

Omval  Anders Hartman

Anders Ekström

Gunilla Berlemo

Lena Ljungars

Följande styrelseledamöter är redan valda för perioden 2019/2020 

Anders Wettergren

Pär Börjesson

Åsa Thorén

Mötesdeltagarna godkände förslagen

§ 10

Val av två revisorer

Förslag för revisorer år 2020 är:

Revisor: Ulf Gisslander

Revisorssuppliang: Alexander Hebo

Mötesdeltagarna godkände förslagen

§ 11
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Text: Anders WettergrenÅrsmötets föredrag handlade om meteoriter

På årets årsmöte den 12 mars var det tänkt att Ulf Grahn från Chalmers i Göteborg skulle hålla 

ett föredrag som handlande om ”Gravitationsvågor från svarta hål och neutronstjärnor”. 

Men i sista stund så blev det inställt på grund av sjukdom. Istället presenterade Anders 

Wettergren, dvs undertecknad, ett föredrag om meteoriter, under namnet Stenar som faller 

från himlen.  Här följer en längre sammanfattning:

Solsystemet kan synas vara välordnat med sina planeter, månar och asteroider. Men kroppar 

kommer på avvägar, kan splittras upp. Kometer avdunstar och släpper loss grus och damm 

och det finns även rester kvar från solsystemets skapelse. Allt som kommer på avvägar 

kommer att förr eller senare falla ner på planeterna. Vi märker inte så mycket av det men 

sammanlagt omkring 100 ton beräknas komma i jordens väg dagligen. Det mesta förintas i 

jordens atmosfär, som skyddar oss. Men en del tar sig igenom atmosfären och hamnar på 

marken som meteoriter. 

En meteorit blir det egentligen först när vi hittar den på jordytan. Innan den kommer in i 

atmosfären kallas det för en meteoroid. Meteoroiderna kommer in med hastigheter på 10-

tals kilometer per sekund, bromsas upp och i friktionen mot atmosfären blossar de upp i ett 

sken som meteorer. De kallas ibland för stjärnfall eller stjärnskott. I regel förintas kroppen 

i fråga när vi ser det.
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Det allra mesta som kommer ner på jordytan är av dammstorlek eller till och med mindre, så 

kallade mikrometeoriter. De regnar ner över jordytan. Även om de större inte är lika vanliga så 

kan vi ändå räkna med att 10 000-tals meteoriter, i storlek som grus och större når jordytan 

dagligen. Mycket få av dessa hittas någonsin. 

Meteoriter berättar om solsystemets historia. 

När en meteoroid kommer in i atmosfären och 

hettas upp snabbt, hinner bara ytan smälta. Dess 

inre förblir kallt när den slår ner. Det betyder att 

innehållet i meteoriten bevaras intakt och kan 

berätta om sitt ursprung. Då det kommer från 

asteroider och kometer, ibland också från 

planeter, alla med en gammal historia är det en 

källa för oss när vi vill förstå hur solsystemet 

bildades. 

Olika typer av meteoriter

Meteoriter är bergarter och består 

vanligtvis av silikatmineral och 

olika järn-nickellegeringar. 

Sammansättningen bildar grunden 

för hur de indelas. 
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Järnmeteoriter består av enbart metalliskt järn med inslag av nickel. Det är de mest kända 

meteoriterna men de är långt ifrån vanligast. Bara omkring 5 procent av alla meteoriter är 

järnmeteoriter. Såsom nära nog klumpar av rent järn finns det ingen naturlig motsvarighet på 

jorden. 

Varifrån kom järnet? Någon gång i solsystemets tidiga historia 

började små kroppar, planetesimaler, slå ihop sig till större kroppar 

och i dessa sjönk den tunga beståndsdelen järn in till kärnorna. 

Men det var turbulenta tider och kollisioner var vanliga. Det var då 

som Theia krockade med den unga jorden, vilket resulterade i att 

månen skapades. Järnklumparna tros komma från kärnorna av 

dessa kroppar när de slogs sönder vid kollisioner. Man kan datera 

järnmeteoriterna med hjälp av blyisotopsammansättningen och de 

är omkring 4,55 miljarder år gamla, alltså nästan lika gamla som 

solsystemet självt.

Barringerkratern i Arizona är resultatet av 

en järnmeteorit som slog ner för ca 25 000 år 

sedan. Meteoriten förintades vid nedslags-

platsen men i omgivningarna hittas järnmeteorit-

rester. Många kommer från närliggande 

Canyon Diablo.

En stor järnmeteorit 

föll vid Sikhote-Alin

nära Vladivostock 

1947. Det är en av 

de mest spektakulära 

nedfallen som 

observerats. 

Hoba från Namibia är den största 

intakta järnmeteorit man känner till.
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Järn-stenmeteoriter är en kombination av 

metalliska järn-nickellegeringar och silikatmineral, 

ofta mineralet olivin. De omfattar bara omkring 2 

procent av alla meteoriter. Ursprunget anses vara 

detsamma som för järnmeteoriterna men med 

skillnaden att de kom från ett lager något utanför 

ursprungskroppens kärna.

Järn-stenmeteoriterna är mycket sällsynta och ofta 

mycket vackra.

Vad är en kondrit? Den största 

gruppen av meteoriter är 

stenmeteoriterna. De flesta av 

dessa är så kallade kondriter. Ca 

85% av alla meteoriter är kondriter. 

Namnet kommer av att de 

innehåller kondruler, som är små 

millimeterstora något nedsmälta 

sfäriska korn eller kulor. De är 

byggstenar för många små och 

medelstora asteroider. 1/3 av 

dagens asteroider tros vara bestå av 

kondruler. 

Järn-nickel kristalliserar i unika mönster, så kallade 

Widmanstättenmönster. 
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Om järnet i järnmeteoriterna är omsmält så har kondrulerna inte genomgått så stora förändringar 

utan ligger närmare ursprungsmaterialet i solsystemet. De kan ge oss den bästa skattningen av 

solsystemets ålder. Kondrulerna kan i sig inte dateras men mineralinneslutningar i dessa kan det. 

Meteoriten i Chelyabinsk 2013 

var en kondrit. Den var ca 20 

meter stor och vägde drygt 10 

000 ton.

Kondriterna består av silikater, vanliga mineral som vi har på jorden. Järn finns bara i mindre 

mängd ofta som metallflagor. De flesta kondriterna har påverkats på ett eller annat sätt.  

Många har uppenbart påverkats av närvaron av vatten. De har en förhöjd halt av flyktiga 

ämnen. 

Bland dessa kondriter finns en särskild 

grupp: C-kondriterna, de kolhaltiga 

kondriterna. Ca 5 % av meteoriterna är 

kolhaltiga. I dessa finns små mängder 

organiskt kol fördelat på 100-tals 

kolföreningar, till och med aminosyror, 

livets byggstenar. De har skyddats långt 

ut i solsystemet. Sammansättningen av 

flyktiga ämnen som finns i vissa C-

kondriter är mycket lik den som vi har i 

solen och därmed i den solnebulosa ur 

vilken solsystemet en gång bildades. 
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Akondriter. Så som namnet betyder är det stenmeteoriter som inte innehåller kondruler. De 

påminner om vulkaniska bergarter på jorden och är av yngre datum än de övriga. De 

representerar 8 procent av alla meteoriter. 

Millbillilli-meteoriten från Australien är 

en långväga gäst från asteroiden Vesta.

Vesta

Meteoriten ALH84001 som slogs ut från 

Mars kan ha bildats när det fanns vatten på 

Mars. 

Marsmeteoriterna är få. Betydligt fler, en klar majoritet av 

akondriterna har sitt ursprung i stenasteroiden Vesta.  För 

ungefär en miljard år sedan utsattes Vesta för en kollision. 

Händelsen kan ses än i dag som ett ärr på Vesta. Kollisionen 

gav upphov till mängder av spillror. Ungefär 5 % av 

huvudbältasteroiderna är troligen spillror efter detta. Mycket 

material har slutligen hamnat hos oss på jorden. 

Akondriterna har slagits ut från olika himlakroppar, som 

man i flera fall kan identifiera. De kan komma från 

asteroider, planeten Mars och månen. Lite mer än 130 

Marsmeteoriter är kända. En av de mer kända skapade 

rubriker 1996, då ett forskarteam påstod att hade hittat spår 

av bakterier i Marsmeteoriten ALH84001. Fyndet var och är 

fortfarande kontroversiellt. 
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Se den röda planeten Mars!

Varannat år passerar jorden nära innanför Mars 

och då kan vi se den som bäst på natthimlen. I 

höst är det dags. Oppositionen, när den står 

mittemot solen på himlen, sker den 13 oktober. 

Den här gången ligger den inte bara bra till för 

oss utan är också ovanligt stor och ljus. Mars kan 

inte komma så mycket närmare jorden än så. 

Den är alltså särskilt sevärd nu under hösten.

Midnatt 13 oktober

På himlen hösten 2020
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Merkurius och Venus 

De inre planeterna syns på morgonen. 

Venus är briljant i öster när det börjar 

ljusna resten av året och Merkurius 

tittar fram i november.

Geminiderna

Vid Lucia varje år kan man se 

Geminidernas meteorer regna ner 

över jorden. Det är en av årets bästa 

meteorsvärmar. I år kan man se 

dem utan att störas av månen. 
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Kl 20 den 

1 oktober

Jupiter och Saturnus

Jupiter och Saturnus kommer allt 

närmare varandra. De bildar 

alltmer ett par under hösten. 

Tyvärr ligger de inte så bra till för 

oss på vår latitud som man skulle 

önska. Man kan bara se dem lågt 

någonstans i söder hela hösten. 

Jupiter hinner ifatt Saturnus i 

slutet av året. Den 21 december 

går de i så kallad konjunktion och 

kommer mycket nära varandra, så 

nära att man kan se dem i 

teleskopet samtidigt! Problemet är 

att det bara kan ses lågt i sydväst. 

Höjden är inte mer än 5 grader 

över horisonten. Bra öppen 

horisont är nödvändig.

Sydväst

Kl 16.15
21 december
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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 Per Thörnquist, Anders Hartman, Jan Virsunen och 

Bengt-Erik Söderström.


