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än du, och de tänker och uppför sig antagligen inte som 
dina vänner, men de är människor precis som ni är här. Så 
på himlen kan man se olika stjärnor och stjärnbilder, men 
det är samma slags stjärnor som ni ser här.”

Den episoden är en sammanfattning av erfarenheterna 
och filosofin bakom GalileoMobile: att sammanföra olika 
kulturer och att ge den hisnande möjligheten att se på 
himlen genom ett teleskop till människor som ofta aldrig 
hade upplevt något sådant. Lokala skolor och människor 
välkomnade oss varmt varenda dag under resan och gav 
oss på så vis en möjlighet att arbeta tillsammans med dem 
på bästa möjliga sätt. I början hade jag det inte så lätt; min 
spanska var ganska knackig, och därtill tyckte jag det var 
riktigt svårt att orientera mig på den lokala himlen. Även 
under dagtid var himlen annorlunda, ty solen stod alltid 
mycket högre över horisonten än vad jag kan se den göra 
vilken dag som helst hemma i Sverige! Men efterhand, 
med god hjälp av dem som var spansktalande och lokalbe-

folkningens vänlighet, gick allt mycket bra.
Under resan träffade vi lokala experter på andinsk 

arkeoastronomi. På varje plats fanns en ny person med 
olika inställning: Manuels lugn i Bolivia, Erwins entusiasm 
för inkakulturen i Cuzco, Victors kunnighet i Ollaitai-
tambo och Pisaq. Tack vare dem kunde vi verkligen utbyta 
synpunkter och njuta av andinsk kultur och Andernas 
himmel. Det var fascinerande att genom Erwins berättelser 
få lära sig att inkakulturen formade sina stjärnbilder på ett 
helt annat vis än de gamla grekerna. Eftersom Vintergatan 
lyser klart på deras himmel och är lätt att se, så formade de 
en del stjärnbilder i de mörka delarna av den. Där fanns till 
exempel konstellationen Laman alldeles intill Vintergatans 
centrum, med en ljus stjärna som lamans öga.

Naturligtvis kände Andernas tidiga befolkning igen på 
himlen sådant som de var bekanta med på marken. Him-
len var en perfekt spegling av Heliga dalen, nära Cuzco, 
där vi nu hittar mängder av arkeologiska fyndplatser. Vår 

himlen över anderna nära sicuani i Peru. de magellanska molnen syns tydligt.
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under bergens himmel

P
å Isla del Sol, Solön, var det efter en makalös solned-
gång över Titicacasjön dags att ställa upp teleskopen 
för att observera den fantastiska himlen över Altip-
lanon. Men först måste en ritual genomföras för att 
vi ska få lov att observera. Mesas kallas ritualen, som 

utförs av en gammal man från ön. Vi står alla på gräset just 
utanför öns skola, och när solen väl dolt sig under horison-
ten kan vi sätta igång. Den gamle mannen talar ett obegrip-
ligt språk och använder en mängd cocablad, den viktigaste 
ingrediensen för att ritualen ska genomföras lyckligt.

Vi står där tillsammans runt en eld, omgivna av en djup 
tystnad, och den bolivianska himlens mörker lyses bara 
upp av månen. Det är en surrealistisk stämning, alla är 
tysta och följer uppmärksamt varje rörelse och varje ord 
från den gamle mannen.

Mesas-ceremonin pågår omkring en halvtimme, och 
sedan är det dags för ännu en ritual, en av mina favoriter: 
att titta på himlen genom teleskop. Det främsta skälet till 

att jag studerar astrofysik är just min förtjusning över att 
kunna njuta av himlen på det viset. Och det är därför som 
jag bestämde mig för att delta i GalileoMobile tillsammans 
med andra från världens alla hörn: vi reser genom tre olika 
länder i Sydamerika, Chile, Bolivia och Peru, på Altiplano 
Andino, dvs. högplatån i Anderna, där vi utbyter åsikter 
och väcker de lokala barnens nyfikenhet medan vi lär dem 
lite grundläggande astronomi.

“Är den europeiska himlen likadan som den sydame-
rikanska?” När jag fick den frågan i Cuzco fick jag tänka 
ett tag innan jag kom på ett lämpligt svar. Jag hade varit 
på resa i en månad, men måste fortfarande tänka efter. 
Hur ska man förklara för ett barn att vi i Europa ser 
Orion uppochner, att solen står som högst i söder och att 
vi i Europa faktiskt kan se stjärnor som inte är synliga i 
Sydamerika? Jag ville ju inte bryta ner idén med Galileo 
Mobile, ”tillsammans under samma himmel”, genom mitt 
svar. ”Jo, det är som med människor. Jag har andra vänner 

ÖVER aNDra grÄNser

till vardags är fabio del sordo doktorand i stockholm. i slutet av astronomiåret 2009 året åkte han till sydamerika för att delta i 

projektet galileomobile. målet: att dela astronomisk kunskap med människorna i som bor under världens mörkaste himlar.

Text och foto: fabio del Sordo

isla del sol, Bolivia: öborna samlas för att delta i ritualen mesas (även bild 
till vänster). den riktas mot bolivianernas alajpacha, världen ovan.



föreNiNgsLivet

fotot i sidhuvud och sidfot visar stjärnhopen hodge 301 i tarantelnebulosan. foto: Nasa / esa.

Vill du annonsera om det som händer i din förening? till nästa nummer, som kommer ut i juni 2010, behöver vi material senast den 1 maj.

SVeNSkA AStroNoMISkA SäLLSkAPet 

Sällskapets program för astronomiårets höst återfinns 
som lös bilaga i de tidningar som skickas med post. Se 
också www.astro.su.se/sas.

16 mars kl 19:00, AlbaNova, Stockholm. Svenska 
astronomiska sällskapets årsmöte. i år är det styrelseval. intresserade kan kontakta 
valberedningens sammankallande göran olofsson (Stockholm, olofsson@astro.su.se, 
08-55378524). Övriga ledamöter Sofia Feltzing (lund, sofia@astro.lu.se) och Bengt 
Edvardsson (uppsala, be@fysast.uu.se). 
Efter årsmötet: har exoplaneterna månar? 400 år efter galileis omvälvande upptäckt 
av Jupiters månar upptäcker vi Jupiter-liknande planeter kring andra stjärnor. kanske 
kan deras ``galileiska satelliter’’ hysa liv! om nu dessa månar alls existerar. Alexis 
Brandeker från Stockholms universitet bjuder på hårda fakta och spekulationer. 

För aktuell information om evenemang, se www.astro.su.se/sas.  
vårt register handhas av Nätverkstan Ekonomitjänst. de skickar ut betalningsavier. vänd 
er dit med adressändringar och frågor om betalningar: Nätverkstan Ekonomitjänst,  
Box 31120, 400 32 göteborg, 031-743 9905, ekonomitjanst@natverkstan.net.

tyCho BrAhe-SäLLSkAPet

Tycho Brahe-sällskapet anordnar föredragskvällar i 
Malmö–lund-området samt ansvarar för verksamheten 
vid Tycho Brahe-observatoriet i oxie utanför Malmö. varje 
måndagskväll kl. 19 har man vid klart väder öppet hus 
för villiga stjärnskådare.

28 jan: Björn gimle: varför observerar man satelliter?
25 feb: uffe graae Jörgensen: Sökandet efter jordlika exoplaneter (prel titel)
25 mars: Årsmöte
24 april: Jens vellev: om utforskandet om Tycho Brahes grav i Prag
5 juni: utflykt till harry Martinssons hemtrakter. om Aniara, m.m.

Aktuell information finns på sällskapets hemsida: www.astb.se och observatoriets 
www.tbobs.se. vill du besöka Tycho Brahe-observatoriet kan du boka tid hos 
observatoriechefen lars olof hansson, mejl lars.hansson@mbox301.swipnet.se 
eller tel. 040–547 012. 

MArIeStAdS AStroNoMISkA kLuBB

Se www.algonet.se/~makastro eller kontakta Sören Persson 070 684 9898/ 
s.persson@mac.com.

oBSerVAtorIet I SLottSSkoGeN I GÖteBorG

visningstider m.m. meddelas på  
http:/ /hem.passagen.se/slottsskogsobservatoriet

ÖSterGÖtLANdS AStroNoMISkA SäLLSkAP

För program se ÖAS hemsida: www.astronomi-oas.nu.
visningar av stjärnhimlen vid landeryds observatorium 
kan bokas via www.astronomi-oas.nu.

CAC ChALMerS AeroSPACe CLuB

chalmers Aerospace club är en populärvetenskaplig för-
ening för rymdintresserade studenter och allmänhet. 

3 maj kl 17:30 Frekvensskydd. Mikael lindqvist berättar om 
arbetet med att skydda radioastronomiskt viktiga frekvenser från intrång av satellittelefoner, 
navigeringssystem och annat som stör radioastronomin.

För vägbeskrivning och övrig info, se vår hemsida www.rymden.net. Medlemskap krävs 
men kan lösas i dörren. Medlemsavgiften är 60 kr/läsår.

dANderydS AStroNoMICeNtruM 
har hemsidan www.morbyskolan.se/dac. 

StAr (StoCkhoLMS AMAtÖrAStroNoMer)

Aktiviteterna äger rum i Magnethuset på observatorie-
kullen och börjar kl 19:00 om annat inte anges. kom i 
tid, begränsat antal sittplatser. Övriga måndagar under 
säsongen observerar vi med vårt 10” Meade-teleskop mellan 19:00 och 20:00.  För 
aktuell information se www.starastro.org.

15 mars: STAr-party. Ta med ditt teleskop, stort som litet. vi träffas för att jämföra 
och titta i varandras kikare/teleskop. vid dåligt väder är vi inomhus.
22 mars: vi träffas kl. 19:00 för gemensam färd till någon mörk plats, troligen 
Saltis. inställs vid dåligt väder.
29 mars: observationskväll. Björn gimle kopplar upp oss mot webbteleskop.
12 april: Mörka nätter i Afrika. Några STAr- medlemmar reste till Namibia hösten 2009.
26 april. Stjärnornas sanna och skenbara rörelser, eller Aberration, doppler och 
Parallax. Föredrag av karsten Jöred, medlem i STAr
3 maj: ATlAS - ett megaexperiment för att undersöka det allra minsta. Professor 
Sten hellman föreläser om partikelforskning i lhc vid cErN.
10 maj: Astrofotokväll. Ta med dina bra och dåliga astrobilder.
24 maj: Asteroidförmörkelse. Björn gimle berättar om hur asteroider förmörkar stjärnor
31 maj, kl 18: vårfest. i solens sken grillar vi korv och umgås på Magnethusgården.

ASTRONOmILägER PÅ bARNENS Ö

Stiftelsen Egna vingar har genomfört flera astronomiläger för skolungdomar med stor 
framgång. Nu anordnar stiftelsen sin 3:e läger för skolungdomar kombinerad med en 
Astroträff för amatörastronomer på Barnens Ö utanför Norrtälje den 26-28 mars 2010. 
För mer information och anmälan till lägret: www.egnavingar.se

NorrA SVerIGeS AMAtÖrAStroNoMer

NSAA, är ett nätverk för amatörastronomi i norr. kontakt: ulf Jonsson, 070-583 3216, 
juo@telia.com. NSAA:s hemsida: http:/ /nsaaforum.ning.com
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faBio DeL sorDo är uppväxt i Italien och är nu doktorand i astrofysik vid det nordiska 
forskningscentrum Nordita i Stockholm.

Vintergatan var en återspegling av Urubambafloden, som 
rinner genom Heliga dalen.

Då jag återvände till Chile och passerade Atacamaök-
nen under den sista delen av resan funderade jag över hur 
livet kunde ha förändrats för många av de barn vi träffat 
efter mötet med oss. En del av dem trodde att vi kommit 
från månen, andra var faktiskt riktigt bra insatta i astro-
nomi, och med dem har vi fortfarande kontakt; de tycker 
det är spännande att ha kontakt med ”riktiga astronomer”. 
Men till sist insåg jag att framför allt har mitt liv berikats 

av ha lärt känna denna nya värld. Världsdelen med en 
uppochnervänd himmel vände sannerligen uppochner på 
något i mig. Nu ser jag fram mot GalileoMobile 2! 

Mer om GalileoMobile kan man läsa på engelska och 
spanska på www.galileomobile.org.

ovan: dags att observera månen (och busa lite) i chilenska tocopilla. 
längst upp: Barn i bergstrakterna nära marangani i Peru leker under besöket från galileomobile. 
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