
h
ela 25 100 ljusår bort ska vi ta oss för att hälsa på 
cirka 300 000 stjärnor. Dagens djuprymdsobjekt 
är ett av de allra vanligaste, ett som väl nästan alla 
stjärnskådande nybörjare blir rekommenderade att 
leta upp. Så var det för mig. Jag hade under välvillig 

ledning av andra medlemmar lyckats leta upp Androme-
dagalaxen med min nyligen inköpta Celestron 6” och var 
överlycklig. Sak samma att den faktiskt är väl synlig även 
utan teleskop. Nu var det dags för något svårare och tre 
personer pekade på nästan samma ställe i rymden och 
sade: ”prova M 13 - Herkuleshopen, det är en klotformig 
stjärnhop och jättelätt att hitta.”

Nej, det var den inte. Där stod jag och såg upp mot den 
lätthittade Herkules – ni vet, den stackars sonen till Zeus 
och Alchmene som Zeus hustru Hera gör allt för att ta livet 
av. Efter döden transporterad till Olympen och nu återfinns 
han mellan Svanen-Lyran och Björnvaktaren. Jag tror han 
har det lugnare där. Men tillbaka till stjärnhopen M 13. 
Mina medtittare menade att om man bara ställde in telesko-
pet mot eta Hercules (längst upp till höger i den halvtaskiga 
kvadraten) och sedan långsamt vandrade i en rak linje till 
zeta Hercules (längst ner till höger i samma kvadrat) så 
skulle jag av mig själv bara glida rakt på.  Så är det inte. Man 
ska en liten bit mot vänster när man glidit en tredjedel ner 
på den imaginära raka linjen. Och då, då är den där. Med en 
skenbar magnitud på 5,8 är den väl synlig.

När ni väl fått in den, stanna där en stund. M 13 är ett 
vackert objekt. Den gnistrande hopen har en tydlig mitt 
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och ett intrikat mönster. Jag har vänner som försökt rita 
av den för hand. Antar att de inte fått med alla 300 000 
stjärnor.

Tänk när du beskådar den att du inte är den första som 
gjort så. Edmund Halley ”upptäckte” den 1714.  Han ansåg 
att man såg den med blotta ögat när månen var frånva-
rande och vädret var lugnt. Charles Messier förde in den i 
sin katalog 1764 och han betraktade den som en ”nebula 
without a star”. Han tyckte också att den var ”round & bril-
liant” och jag håller med honom till hundra procent.

I Herkuleshopen lär det finnas en blå stjärna som egent-
ligen inte alls hör dit. Det är Barnard nr. 29, spektraltyp 
B2. Man tror att den helt enkelt är en infångad stjärna.

Ni kommer ihåg ET som hela tiden försökte ”phone 
home”? Han lyckades till slut. Men även mänskligheten 
har försökt ringa långdistanssamtal utan att veta om det 
finns någon lyfter luren. 1974 sände cornellprofessorn 
Frank Drake (med hjälp av sin kollega Carl Sagan) ut ett 
radiomeddelande från Arecibo. Det innehöll bl a en karta 
över solsystemet och en bild av en människa och lite annat 
smått och gott. Meddelandet riktades mot just M 13. Even-
tuellt svar väntas om en sisådär 49 961 år (25 000 ljusår att 
ta sig dit, lika många tillbaka). Till dess nöjer jag mig med 
att bara njuta av åsynen av M 13. 

maria ehreNBerg skriver om aktuella lättskådade objekt på himlen i samma anda 
som jan Sandström, som gick bort i januari. Uppdraget delar hon med Timo Karhula, 
som väljer ut ett djuprymdsobjekt till nästa nummer.

EHRENbERG GÅR PÅ DjUPET

m 13 fotograferades av måns holmberg i leksand den 15 
augusti 2012.
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