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Att stjärnhimlens ljusaste stjärna, Sirius, även är Värmlands 
landskapsstjärna kanske inte är allom bekant. Men att Jan 
Sandström är landskapets klart lysande stjärna bland 
amatörastronomer torde nog vara känt för astronomi-
intresserade i denna del av landet. Populär Astronomi 
passade på att intervjua honom i samband med besöket 
vid Värmland Star Party i vintras.

Populär Astronomi drog iväg till Värmland i slu-
tet av februari med två syften, dels ta reda på vad 
man gör på en ”stjärnfest”, i detta fall Värmland 

Star Party (se bildreportaget på sidorna 30–33), dels in-
tervjua den kände värmländske amatörastronomen Jan 
Sandström. På stjärnfesten är han i farten mest hela ti-
den, men under en kort paus i arrangemangen på lörda-
gen lyckas jag trycka ner honom i en soffa i huvudbygg-
naden på Berga gård utanför Lysvik där stjärnfesten 
traditionellt äger rum. Som vanligt ber jag intervjuoffret 
presentera sig själv i form av grundläggande persondata:

– Ja, jag är alltså Jan Sandström och är 50 år gammal. 
Jag bor i Arvika, är Arvikabo nästan sedan födelsen 
även om jag är född i Karlstad. Men min släkt kommer 
från Arvika. Jag är glad ungkarl och till professionen 
är jag utbildad kulturvetare med historiestudier i baga-
get. Jag arbetar mest som frilansande kulturskribent åt 
exempelvis kommunen därhemma och i dagstidningar 
och veckotidningar. Sen håller jag också en del föredrag  
och är runt lite i skolorna och lite av varje.

PA: Men du är ju också en hängiven amatörastronom 
och i detta sammanhang måste du ju tala om hur du 
kom in på den banan.

– Mitt astronomiintresse det tog fart tidigt, jag var 
väl bara i 8–9-årsåldern och gick i det som då kallades 

småskolan, då fanns det ett litet klassbibliotek längst 
bak i skolsalen och där hittade jag en bok om de gre-
kiska gudarna och hjältarna. Eftersom de har en ganska 
stark anknytning till stjärnhimlen så började jag gå ut 
på kvällarna bara utrustad med en enkel stjärnkarta för 
att försöka hitta dessa gestalter på stjärnhimlen. Så bör-
jade det, helt enkelt, men jag blev fast ordentligt för en 
tid. I tonåren och lite högre blev det för en tid andra in-
tressen som tog över, men stjärnorna kom så småningom 
tillbaka i 25-årsåldern och sen har det bara ramlat på.

PA: Så du upptäckte stjärnhimlen genom en bok då? 
Kan man säga så, kort och gott?

– Ja, men inte bara, det var helt andra tider då kan 
man väl säga. Min mormor brukade även berätta sa-
gor som handlade om stjärnhimlen och det förhöjde 
också mitt intresse. Så hade ju också rymdåldern börjat 
med de första jordsatelliterna och de första bemannade 
rymdfärderna och det fick ju en helt annan uppmärk-
samhet än sådant får nu, så det bidrog naturligtvis på 
sitt sätt. Jag fick till exempel i julklapp en gång en liten 
batteridriven rymdstation. Det var grejer det! Många 
bäckar små, poletten föll ner på något vis.

PA: Men nu är du inte bara intresserad amatörastro-
nom utan även organiserad sådan, för att inte säga or-
ganiserande amatörastronom, och det är ju en helt annan 
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sak. Då är man verkligen hemma på stjärnhimlen. Och 
då gäller det inte bara sagofigurerna på himlen, utan då 
kan du väl alla NGC-objekt på himlen också?

– Det var kanske att tro mig om för mycket. Men 
stjärnhimlen hade jag ju i stort sett med mig gratis ef-
tersom jag tidigt lärde mig stjärnbilderna. När det se-
dan gäller andra aspekter på stjärnhimlen som till ex-
empel astrofysik, så är jag mer eller mindre självlärd, 
eftersom jag som många andra upplevde fysiken på hög-
stadiet som en ren pest. Jag hade en etta i fysik och en 
trea i kemi då märkligt nog, idag skulle det antagligen 
bli tvärtom. Men hur det än var så skickade jag och en 
kompis efter ett teleskop från Clas Ohlson, en fyra och 
en halvtums1 reflektor. Det var 1982. Vi hade blivit in-
spirerade av en total månförmörkelse. Vi började obser-
vera ihop och lärde oss olika objekt på himlen. Ett tag 
därefter fick jag ett gratisnummer av Astro2 i min hand, 
Astro var Svensk amatörastronomisk förenings (SAAF:s) 
tidskrift. Men jag och min kompis var lite osäkra på om 
vi kunde tillräckligt för att gå med i denna förening. 
Hur det var så kom vi i kontakt med Jan Persson, som 
var ordförande i föreningen och redaktör för Astro, 
han var ju också från Värmland för övrigt, och då vart 
vi medlemmar från 1986. Jag blev så småningom ledare 
för den s.k. deep sky-sektionen inom SAAF och sederme-
ra också styrelseledamot. Så kan det gå!

PA: Många amatörastronomer bygger ju egna tele-
skop. Har även du hållit på med sådant?

– Inte jag själv, jag brukar säga att jag har tummen 
mitt i handen när det gäller teknik. Däremot min kam-
rat, Christer Jansson, och även Conny Pettersson som 
är en annan nära bekant, är tekniska personer. Jag och 
Christer hade en tiotums reflektor ett tag. Den hade 
Christer byggt. Därefter slog vi på stort och vi tre till-
sammans byggde en sextontumsreflektor. Men vi köp-
te optiken från en firma i England. Förr var det ju så 
att amatörer också gärna slipade egna speglar, men den 
verksamheten har nog avtagit, även om vissa entusiaster 
fortfarande gör så. Det är vanligt nu att man köper op-
tiken och bygger resten av teleskopet själv. Teleskop av 
Dobsontyp har blivit vanliga bland amatörers hembyg-
gen.

PA: Är det du som ligger bakom Värmland Star Party 
från början?

– Njaeäe, dä kan en väl ente säje rektett. Själva nam-
net är inspirerat av Texas Star Party i USA! Vi var ett 
gäng här i Värmland, en sju-åtta kompisar som hade 
umgåtts länge och 1990 tyckte någon av oss att vi skulle 
försöka ordna något eget här. Då fanns egentligen bara 
den stora stjärnträffen i Mariestad som brukade vara i 
månadsskiftet augusti–september. Sagittarius, stjärn-
träffen på Öland, hade ägt rum en gång. Så blev det då 
Värmland Star Party i november 1990 och även 1991. 

1 Trots att metersystemet infördes i Sverige redan 1879 har det ännu inte slagit ige-
nom på alla samhälleliga områden. Amatörastronomin hör till exempel dit.  1 tum 
är ca 2,5 cm.
2 Tidskriften Astro har sedan dess bytt namn till Telescopium.

Då kom vi på att det var bättre att skjuta det hela till 
fram på nyåret för att inte alla dessa träffar skulle kon-
kurrera för mycket. Så 1992 blev det inget utan först i 
februari-mars 1993 och sedan dess har det legat vid den 
tiden. Det fungerar bra, det brukar komma så där 60–
80 deltagare. Vi har alltid varit här på Berga, även om vi 
någon gång har haft tankar på att förlägga det hela till 
Karlstadstrakten. Men så har det inte blivit, inte än i alla 
fall.

PA: Men vi kanske ska tillbaka till den rena astrono-
min, till stjärnhimlen, och lämna det organisatoriska ett 
tag. Kan du berätta något om vad du som amatörastro-
nom får ut av att titta på himlakropparna genom tele-
skopet?

– För det första, om jag nu ska tala om detta strikt 
personligt, så är det en totalupplevelse för mig att bara 
se genom teleskopet. Jag vill se himlakropparna med 
egna ögon, dvs. jag vill känna fotonerna gå direkt in i 
mina ögon. Då känner jag någon slags vördnad eller 
respekt, helt enkelt. Till exempel nu i vintras när jag tit-
tade på NGC 328 och vet då att fotonerna har varit på 
väg i sjuhundra miljoner år innan dom träffar min nät-
hinna. Det känns häftigt på något vis. Man kan lägga 
en hel del filosofiska tankar på det man ser. Jag är ju 
egentligen mest intresserad av ljussvaga galaxer och det 
ju egentligen bara svaga dimtussar man ser. Men lägger 
man lite andra aspekter på att ljuset kommer från några 
hundra miljarder solar som varit på väg i några hundra 
miljoner år, då får jag feeling. En annan sak är att jag tyc-
jer det är behagligt att manövrera ett teleskop, genom 
att gå från den ena stjärnan till den andra och på så sätt 
lära känna ett himmelsområde med stjärnkartans hjälp, 
och till slut finna, kanske med indirekt seende, den sva-
ga galax som man var ute efter. Det tilltalar mig något 
otroligt. Jag tecknar också ofta av vad jag ser i teleskopet.

PA: Vad du nu berättar om din observationsteknik 
och om vad du känner vid teleskopet skulle man nästan 
kunna ana att du inte förespråkar de moderna teleskop 
som nu finns som riktar in sig själva mot ett mycket 
stort antal himlakroppar.

– Personligen känner jag att det är inget för mig, sä-
ger Jan Sandström. Men om dessa teleskop gör att ett 
antal personer som annars inte skulle ägna sig åt stjärn-
himlen istället kommer att göra det, så är det naturligt-
vis helt okej.

PA: Jag talade med en annan person här om dessa te-
leskop som själva räknar ut var dom befinner sig, räknar 
ut var zenit är, räknar ut var Polstjärnan finns och na-
turligtvis då också var alla andra stjärnor, och även pla-
neter, befinner sig. Då behöver inte heller amatörastro-
nomerna kunna stjärnhimlen. Teleskopet sköter det åt 
dom. Det betyder att kunskapen om stjärnhimlens utse-
ende är på väg att försvinna även bland amatörastrono-
mer. Det var ju annars den anmärkningsvärda skillna-
den mellan professionella astronomer gentemot amatör-
astronomer förr, nämligen att amatörastronomer kunde 
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verkligen stjärnhimlen och hittade där. De professionella 
astronomerna behövde inte det, de hade redan automa-
tiska teleskop eller någon assistent som skötte den detal-
jen åt dom.

– Nu är det ju så att det finns amatörastronomer av 
många olika sorter. Det finns ju till exempel de som 
med hjälp av ccd-kameror och förhållandevis stora tele-
skop gör vetenskapen en stor tjänst genom att söka ef-
ter novor, supernovor och kometer och sådant. Där gör 
verkligen amatörerna nytta fortfarande. Med ccd-tek-
nikens hjälp kan man ju även nå ljussvaga objekt också 
då himlen inte är alltför samarbetsvillig, eller om bak-
grundsljuset från städer och så är kraftigt. Nu är det 
väl ändå så, att för de flesta amatörer så är det den egna 
upplevelsen av universum som är det viktigaste och inte 
om man av en händelse nån gång skulle kunna bistå 
forskarvärlden med något. Däremot känns det mycket 
bra om man som amatör kan fungera som en förmed-
lande länk mellan den professionella astronomin och 
den astronomiintresserade allmänheten. Själv tycker jag 
att jag gör en insats både när jag skriver i tidningsspal-
terna om det som händer på himlen och när jag står un-
der natthimlen och förevisar den för en skolklass, vilket 
också förekommer. Sådant känns väldigt bra.

PA: Vad brukar du skriva om i tidningarna?
– I Arvika Nyheter, som är mitt lokala blad, så skri-

ver jag alltid när någon astronomisk händelse står för 

dörren, en månförmörkelse, Merkuriuspassage eller 
liknande ting. Sen skriver jag alltid en artikel i början 
av januari och augusti en artikel om vad vi har att vänta 
oss av stjärnhimlen under de närmaste månaderna. Där-
till kommer att jag recenserar böcker, i och för sig inte 
bara astronomi, och då ser jag ju till att dessa recensio-
ner verkligen kommer in i tidningarna.

PA: Åter till Jan Sandström vid teleskopet. Kan du 
berätta om några speciella upplevelser du varit med om 
när du stått under den stjärnklara himlen?

– Första kvällen med det nya teleskopet 1982 när vi 
fick syn på Orionnebulosan. Det var en oförglömlig 
upplevelse! En annan sak som etsat sig fast i minnet var 
när Christer Jansson och jag för första gången obser-
verade 3C 273, en kvasar, två miljarder ljusår bort med 
ett tiotumsteleskop. Ja, den syntes ju bara som en svag 
stjärna, men där kom än en gång den där känslan in hur 
gigantiskt universum egentligen är. Jag får alltid den där 
wow-känslan när man får in flera galaxer samtidigt i syn-
fältet som man kan få om man riktar teleskopet mot nå-
gon galaxhop, till exempel Abell 426 i Perseus. Då kan 
man få se ett femtontal galaxer samtidigt. Men det gäl-
ler som alltid att förbereda sig ordentligt.

Säger den erfarne amatörastronomen Jan Sandström, 
när vi plötsligt blir avbrutna av en påannons av ett fö-
restående föredrag. Exoplaneterna står på programmet 
för Värmland Star Party och vi skyndar dit bort.         ♦


