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Venus
festVenus
fest

Venuspassagen den 8 juni kom att tilldra sig stort 
intresse. Vädret var  samarbetsvilligt i stora delar 
av landet. Vi ger här några glimtar från händelsen; 
det var ju 122 år sedan det hände förra gången. De 
flesta bilderna är läsarnas egna bidrag.

över landet

Bengt Rosengren monterade upp sitt tele-
skop med solprojektionsskärm på plat-

sen för Uraniborg på Ven. Besö-
kare på platsen samt elever 

från den intilliggande 
skolan fick tillfälle 

att beskåda pla-
neten och 

solen.

I Stockholm började passagen med 
regn. Men vädret bättrade sig och 
Stockholms Amatörastronomer som 
huserar i Magnethuset vid gamla ob-
servatoriet kunde ta emot allmänhe-
ten för Venusobservationer.

På Stortorget i centrala Lund, där man hade bra 
väder mest hela tiden, stod Lennart Lindegren 
från Lunds observatorium och visade himlafeno-
menet för förbipasserande. Åtskilliga hundratal 
fick tillfälle att kasta en blick i teleskopen.

Vid Tycho Brahe-observatoriet i Oxie utan-
för Malmö rådde febril verksamhet. Tora 
Greve med medarbetare tog emot ett stort 
antal besökare som hade sökt sig ditut. 
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Nedanstående bild togs genom solteleskopet vid den svenska solstationen på La Palma 
och den blev  Astronomy Picture of the Day den 10 juni. Lägg märke till att Venusat-
mosfären ger sig till känna som en svag ljusstrimma mot den mörka himmelsbakgrun-
den. Dan Kiselman, Göran Scharmer, Kai Langhans och Peter Dettori gjorde observa-
tionerna och Mats Löfdahl producerade den slutliga bilden. På de mindre bilderna ses 
några observatörer i de bleka morgonljuset på teleskopets topp samt en interiör från 
kontrollrummet.
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I Stockholm vid Kungl. tekniska högskolan pas-
sade man på att inviga Venusmodellen i det 
stora landsomfattande konstverket Sweden 
Solar System. Konstnären Daniel Oberti som 
utfört Venus ses här strax efter avtäckningen. 

Oberti till vänster, Venus till höger.

Anders Johannesson och Ingemar 
Larsson tog denna anmärkningsvärda 
bild av Venus i kontrast mot solgranu-
lationen från Höllviken i Skåne.

Piotr Koppe i Landskrona lycka-
des fånga ”svarta droppen”-fe-
nomenet så här snyggt.

Solen i olika färger beroende på vil-
ket solfilter som använts.  Håkan 
Paulsson fångade den blå solen 
från Onsala med Mylarfilter, Elmer 
Andersson färgade den grön med 
hjälp av  svetsglas i Södertälje och 
Sven-Göran Lätt i Mölnlycke fick 
gula solar med hjälp av filter från 
Thousand Oaks. Den svarta pricken 
är i samtliga fall – Venus förstås!.
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