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I detta Cygnus 

På årsmötet den 17 mars höll Gabriella Stenberg 

Wieser från Institutet för Rymdfysik i Kiruna (IRF) 

föredrag om sonden JUICE som ska besöka Jupiters 

isiga månar. Här kommer en sammanfattning.  

Några av himlens sevärdheter under resten av året.

Så till sist vill vi som vanligt 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.  

På höstmötet bestämdes att 

årsavgiften för ÖAS är 

oförändrad 2022:

150 kr för senior

50 kr för junior (högst 18 år).

Tillägg: 200 kr respektive 100 

kr för medlemskap i SAS 

(som inkluderar 4 nr av 

tidningen Populär astronomi)

Lördag 

24 september

kl 15.00  Astronomins dag & natt, det årliga evenemanget där 

universum görs tillgängligt för Sverige. Vi räknar med att 

hålla öppet hus på Landeryds observatorium. 

Torsdag 

13 oktober

kl 18.00 ÖAS höstmöte. Plats Fysikhuset på Linköpings 

universitet. Intressant föredrag hålls av Alexis 

Brandeker, docent i astronomi vid Stockholms 

universitet, om exoplaneter och Webb-teleskopet. 

Måndag-onsdag 

14-16 november

kl 19.00 ÖAS observationsvecka. Plats Landeryds 

observatorium/Värmestugan. I händelse stjärnklart väder 

är observatoriet öppet.  

Torsdag 

17 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 att får se en del stjärnor också.
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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 2022 

– mars 2023 (ett år i taget)

§ 9

Val av och styrelseledamöter 

Följande styrelseledamöter har föreslagits för perioden 2021/2022:

omval Anders Hartman

omval Anders Ekström

omval Gunilla Berlemo

omval Lena Ljungars 

Följande styrelseledamöter är redan valda för perioden 2020/2021 

Anders Wettergren          

Per Börjesson

Åsa Thorén

Mötesdeltagarna godkände förslagen

§ 10

Val av två revisorer

Förslag för revisorer år 2022 är:

Revisor: Ulf Gisslander

Revisorssuppliang: Alexander Hebo

Mötesdeltagarna godkände förslagen

§ 11

ÖAS årsmöte: Utdrag ur protokollet 17/3 2022
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Text: Anders Wettergren

Årsmötets föredrag handlade en sond som ska besöka Jupiter

På årsmötet den 17 mars hölls ett föredrag av Gabriella Stenberg Wieser från Institutet för 

Rymdfysik i Kiruna (IRF) och det handlade om JUICE-expeditionen till Jupiters isiga månar.  

JUICE är namnet på den rymdsond som nästa år ska skickas i väg mot planeten Jupiter. IRF 

har en del i projektet, i dess instrumentering. 

Jupiter är som bekant den 5 planeten och den största planeten i 

solsystemet. Volym som 1300 jordklot och vikt 2,5 gånger alla 

andra planeter i solsystemet tillsammans. Den bildar ett eget litet 

solsystem med 80 månar varav de fyra största är de välkända 

galileiska månarna, dvs de som Galileo Galilei såg med det första 

teleskopet 1610. De fyra är inifrån och utåt, Io, Europa, 

Ganymedes och Callisto. De är alla stora som vår måne eller 

större.

Jorden

Jupiter

Io

Europa

Ganymedes

Callisto

JUICE
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Utanför Io ligger Europa som är kall och isig. Dess yta täcks av ett islager. 

Under islagret förmodas det finnas ett hav, kanske 100 km djupt, men dess 

inre är annars av järn och sten. Kanske det finns liv i detta hav. Vattenånga 

pyser ut genom sprickor i isen. De bildar något som liknar geysrar. Men 

hur vet vi om det finns ett hav? Man kan ta magnetfältet till hjälp. Europa 

ligger djupt inne i Jupiters magnetfält och dess variation skulle inducera 

ström i detta hav. Dessa strömmar ger i sin tur ett påverkat magnetfält. 

Mätningarna av magnetfältet kring Europa kan tolkas som att det fanns ett 

hav under ytan.

Ganymedes är solsystemets största 

måne, till och med större än Merkurius, 

och den enda kända månen i solsystemet 

som har ett eget magnetfält. Skorpan är 

av is och därunder tros det finnas 

växlande lager av is och vatten. Annars 

består dess inre av sten och i mitten finns 

en kärna av järn.

Callisto är den yttersta av de galileiska månarna.  Ytan är 

synnerligen rik på kratrar. Callisto består av en blandning av is och 

sten men av dess inverkan på magnetfältet att döma kan isen ha 

smält i ett tunt lager under ytan så att ett salt hav bildats. 

De tre yttre månarna kan alltså ha flytande vatten inom sig och 

därmed potentiellt innehålla någon form av liv.

Io är den ständigt aktiva månen med ca 400 aktiva vulkaner. Jupiters 

kraftiga gravitation bokstavligen gnuggar månen med sina så kallade 

tidvattenkrafter, vilket genererar värme. Io består av sten och järn och 

ytan är färgad av svavel från vulkanerna. Io lämnar efter sig en svans 

av neutral gas som kommer från vulkanerna. Det finns även en ring av 

het plasma på utsidan av dess bana.

Io

Europa

Ganymedes

Callisto

Månen i 

samma 

skala
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Norrsken, eller som det allmänt kallas polarsken, är vanliga på Jupiter. Precis som på 

jorden finns en polarskensoval kring de magnetiska polerna och de avviker ca 10 grader från 

de geografiska polerna. Io bidrar till polarskenet genom att laddade partiklar fångas i 

magnetfältet. Dess partiklar bombarderar polerna så att det blir en ljusfläck i ovalen.

Sonden JUpiter ICy moons Explorer, JUICE, är ett projekt genom Europeiska 

rymdorganisationen ESA. Som namnet antyder ska sonden utforska Jupiters isiga månar: 

Europa, Ganymedes och Callisto. Huvudmålet är månen Ganymedes, som ska utforskas mer 

grundligt. Den innersta månen Io undviker man för att den ligger farligt djupt inne i Jupiters 

starka magnetfält och nära dess strålningsbälten.

JUICE

JUICE ska på säkert avstånd förutom månarna även studera Jupiters magnetfält. Jupiter har en 

enormt stor s.k. magnetosfär. Om vi tittar på Jupiter från jorden så är dess magnetosfär 

skenbart ca 3 grader i diameter (ca 6 gånger månens skenbara storlek). 
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Sverige är inblandat i tre instrumentpaket. IRF är huvudleverantör för två. En radioplasma-

undersökning (RPWI) som byggts av IRF Uppsala. IRF Kiruna, som Gabriella representerar, har 

byggt ett partikelmiljöpaket, PEP, bestående av  två instrument: ett för neutrala partiklar och ett 

för plasma. PEP ska mäta Jupiters magnetosfär och hur den samverkar med månarna. 

JUICE byggs av Airbus Defence and 

Space. Den väger 5,2 ton i startvikt, varav 

2,8 ton är bränsle. Den kan ta ca 200 kg 

last. Solpaneler ger energi  då man inte 

använder kärnbränsle. Ytan är nästan 100 

kvadratmeter och ger 850 W på Jupiters 

avstånd. Sonden har många instrument: 

kamera, spektrometer för visuellt och 

infrarött ljus, laserhöjdmätare, radar som 

kan se genom is, magnetometer m.m.

IRF har varit representerat 

och gjort bidrag till sonder 

som besökt alla planeter från 

Merkurius till Saturnus. Till 

det kan vi lägga Rosetta som 

besökte en komet 2016. Men 

det här är det största 

projektet för IRF hittills.
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JUICE ska enligt planen skjutas upp i april nästa år med en Ariane 5-raket. 

Färden är lång. Sonden anländer till Jupiter först 2031. Den kommer sedan gå i 

elliptiska banor runt Jupiter med upprepade förbiflygningar av de tre månarna. 

Flest förbiflygningar sker vid Callisto. Efter tre år ska JUICE gå in i bana runt 

Ganymedes. Det kommer därmed att vara en första sonden att göra det runt en 

måne till en annan planet. JUICE ska enligt planen avsluta sitt uppdrag med att 

krascha på Ganymedes yta 2035.

Gabriella vittnade om ett omfattande jobb, en 

stor utmaning. Det var ett stort utredningsarbete 

som inlämnades 2012, omfattande nästan 1000 

sidor. Därefter var det val av instrument och 

bygge. Instrumenten var klara för leverans 2020 

och testning och kalibrering har just slutförts. 
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På himlen september till december

Kl 12.15

En partiell solförmörkelse inträffar den 25 oktober 

2022. Maximum inträffar strax efter kl 12. Må vädret 

vara med oss!

Jupiter är höstens planet. Synlig alla kvällar. 

Maximum
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Merkurius morgonplaneten

Öster

Merkurius syns på morgonkvisten i oktober.

Meteorsvärmen Geminiderna syns vid Lucia. 

Tyvärr störs de av en uppgående halvmåne i öster.

Geminiderna
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Mars i opposition 7-8 december

Varannat år befinner 

sig planeten Mars i 

opposition. Den står då 

mitt emot solen i sin 

bana så att vi kan se 

den i söder under 

natten. I år har vi en 

Marsopposition i 

december. Alltså ett bra 

tillfälle för att titta på  

Mars om bara vädret 

tillåter.

Oppositionen äger rum natten mellan 7 och 8 

december. Av en sällsynt händelse försvinner 

Mars bakom månen just den natten!
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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 februari-mars. Bokning sker via ÖAS hemsida. Visningspersoner är 

Anders Hartman, Jan Virsunen och Bengt-Erik Söderström.


