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LEDARSIDAN
Telescopiumredaktionen

Framsidans bild: Elefantsnabelnebulosan,
IC1396A. Exponering: Ha 105×5 min, OIII 60×5
min, RGB 60×40 s. Teleskop/optik: TS 8" ONTC808
Newton med 3" Wynne Newtonian Coma corrector.
Kamera: ASI1600MMC-kamera samt QHY5-III
1178 för guidning och ASI filterhjul med 7st 36mm
Baader filter. Montering: Sky Watcher AZ-EQ6GT.
Bilderna är tagna under 4 tillfällen från 25/11—
28/12 och är redigerade i Astroart, Pixinsight och
Photoshop. Foto: Göran Stenberg.
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Ledarskribent: Daniel Söderström. Telescopiumredaktionen
(från vänster i bild ovan) består av redaktörerna Johan
Warell som även är ansvarig utgivare, Fredrik Silow och
Daniel Söderström.

EN FASCINERANDE UPPTÄCKT
OCH TVÅ GODA NYHETER
Årets första nummer av Telescopium bjuder bland annat på en unik bild av en halo, ett fenomen
som skapas då solljus i huvudsak bryts av iskristaller i atmosfären. Att se en halo är inget unikt
i sig; de syns ganska ofta både runt solen och runt månen. Men denna halo var något extra då
den visade en unik komponent, som ingen tidigare dokumenterat. Bilden, som togs av Magnus

SAAF, Svensk AmatörAstronomisk Förening är
en rikstäckande förening vars verksamhet syftar
till att främja praktisk amatörastronomi och att
sprida intresset för astronomi i landet. SAAF är
en ideell förening, vars medlemmar arbetar utan
ekonomisk vinning. Alla med astronomiskt intresse
är välkomna som medlemmar.
Anslutna föreningar: Följande föreningar har
Telescopium som medlemstidning: Astronomiska
Sällskapet Aquila Kristianstad, Avesta
Astronomisällskap, Borås Astronomisällskap,
Grönhögens Astronomiska Förening, Mariestads
Astronomiska Klubb, Norrköpings Astronomiska
Klubb, Uppsala AmatörAstronomer. Mer
information och kontaktuppgifter finner du på
SAAF:s hemsida www.saaf.se.
Medlemskap: Som medlem i SAAF erhåller du
våra skrifter Telescopium och Fokus, totalt fyra
nummer per år. Som medlem kan du även ansluta
dig till SAAF:s sektioner och delta kostnadsfritt
på de träffar som SAAF anordnar. Du blir medlem
i Svensk AmatörAstronomisk Förening genom
att betala in årsavgiften på plusgironummer 904
56-5 eller bankgironummer 386-5300. Mottagare
av betalningen är SAAF. Du kan även betala med
kort eller via PayPal i SAAF-butiken (www.saaf.
se/butiken.php). Adressändring: Meddela SAAF:s
kassör (se kontaktuppgifter för styrelsen).

SAAF-MEDLEM?

Medlemsavgift: Vuxna (över 18
Styrelse: Ordförande: Johan Warell,
10% RABATT HOS
år): 250 kr (1 år), 430 kr (2 år),
Lindby 229, 274 93 Skurup / 0706-494731,
ASTROSWEDEN*
630 kr (3 år). Ungdomar (18 år
johan.warell@saaf.se. Vice ordförande:
eller yngre): 140 kr (1 år), 230kr
Fredrik Silow, Erik Dahlbergsgatan 6, 222
(2 år), 330 kr (3 år). Europa och
20 Lund / 0762-615162, fredrik.silow@saaf.
världen: 360kr (1 år). För anslutna
se. Sekreterare: Gustav Holmberg, KarlXIlokalföreningar gäller andra avgifter.
gatan 8A, 22220 Lund / 0703-277810, gustav.
holmberg@saaf.se. Kassör: Gunnar Lidström,
Förmåner: *AstroSweden: Som medlem i
Ringensons väg 12G, 731 42 Köping / 0221-23198,
SAAF erhåller du 10 % rabatt på dina köp hos
gunnar.lidstrom@saaf.se. Ledamöter: Anders
AstroSweden — detta gäller för ordinarie
Lindquist, anders.lindquist@saaf.se. Anders
priser på ordinarie sortiment med vissa
Wettergren, anders.wettergren@saaf.se. Daniel
produktundantag. När du genomför ditt köp
Söderström, daniel.soderstrom@saaf.se. Robert
behöver du höra av dig till AstroSweden och
Wahlström, robert.wahlstrom@saaf.se. Torbjörn
ange den aktuella rabattkoden:
Holmqvist, torbjorn.holmqvist@saaf.se.
SAAF1901 (giltig: 20190301 – 20190615).
Hemsida: www.saaf.se. Redaktör: Johan Warell.
Sektioner: Astronomihistoria: Johan Kärnfelt,
Systemadministratörer: Robert Wahlström och
Bockhornsgatan 7A, 413 17 Göteborg, 0768-979763,
Anders Lindquist.
johan.karnfelt@saaf.se och Gustav Holmberg,
KarlXI-gatan 8A, 22220 Lund, 0703-277810,
Diskussionsforum: Astronet.se, 3746 medlemmar.
astronomihistoria@saaf.se. Djuprymd: Mikael
Administratör: Robert Wahlström.
Anderlund, Börringevägen 107, 23333 Svedala,
SAAF på Facebook: 918 följare.
0760-84 8477, djuprymd@saaf.se. Solsystemet:
www.facebook.com/
Johan Warell, Lindby 229, 27493 Skurup, 0706SvenskAmatorAstronomiskForening.
49 47 31, e-post: solsystemet@saaf.se. Variabla
Administratör: Fredrik Silow.
stjärnor: Tomas Wikander, Bogservägen8, 784 77
Borlänge, 0243-211513, e-post variabler@saaf.
se. Läs mer om sektionerna på www.saaf.se/
sektioner.

Edbäck i Borlänge, blev på några timmar en stor nyhet runt om i världen.
Det är fascinerande att någon fortfarande idag kan fånga en aldrig tidigare dokumenterad
komponent i ett halofenomen, och jag tycker att det är fascinerande att en amatörastronom
kan vara den som först uppmärksammar världen på dess existens. Det visar att det fortfarande
finns nya saker att upptäcka på himlen och att vi amatörastronomer mycket väl kan vara de som
upptäcker dem. I morgon kan det vara någon av er läsare som upptäcker en ny komet, en nova,
eller något annat himmelsobjekt.
Till sist skulle jag vilja framföra två mycket goda nyheter för alla SAAF-medlemmar (och
medlemmar i SAAF-anslutna föreningar). Den första är att alla medlemmar nu har tio procents
rabatt på Astroswedens sortiment (se separat notis i detta nummer). Det är mycket glädjande att
vi har kunnat få till en sådan förmån för alla medlemmar! Den andra glada nyheten är att SAAF
har fått en ny, mycket mer tilltalande och funktionell hemsida. Nya funktioner på hemsidan
kommer vartefter, så håll utkik!

Telescopium och Fokus: © 2019 Telescopium
och respektive författare. Årgång 38. Redaktion:
Daniel Söderström, Johan Warell och Fredrik
Silow. e-post: redaktion@saaf.se. Ansvarig
utgivare och faktagranskning: Johan Warell.
Grafisk formgivning & bildredaktör: Fredrik Silow.
Redaktör för ”Stjärnhimlen”: Anders Wettergren.
Korrektur: Gunnar Lidström.
Tryck: Exakta Vindspelet, Borås. Artikelbidrag:
Artiklar och bilder liksom titelförslag och manus

till Telescopium och Fokus är välkomna när som
helst, och skickas in till redaktionen på redaktion@
saaf.se. Redaktionen förbehåller sig rätten att
korta ner och redigera insända bidrag. Insänt
material kan komma att publiceras på SAAF:s
hemsida (www.saaf.se) eller i SAAF:s andra
publikationer, om inte annat är överenskommet.
Annonser: annonser@saaf.se. Manusstopp: Inga
fasta manusstopp.

Utgivningsplan (Telescopium och Fokus):
Nr 1: 10 mars. Nr 2: 10 juni. Nr 3: 10 sept.
Nr 4: 1 dec. Mer information om utgivningen ges
på SAAF:s webbsida. Provexemplar: Kontakta
redaktionen på redaktion@saaf.se, skickas som
pdf. Adressändring: Meddela SAAF:s kassör,
kontaktuppgifter ovan.

Redaktionen genom Daniel Söderström

Te l e s c o p i u m , n r 1 2 0 19

3

LEDARSIDAN
Telescopiumredaktionen

Framsidans bild: Elefantsnabelnebulosan,
IC1396A. Exponering: Ha 105×5 min, OIII 60×5
min, RGB 60×40 s. Teleskop/optik: TS 8" ONTC808
Newton med 3" Wynne Newtonian Coma corrector.
Kamera: ASI1600MMC-kamera samt QHY5-III
1178 för guidning och ASI filterhjul med 7st 36mm
Baader filter. Montering: Sky Watcher AZ-EQ6GT.
Bilderna är tagna under 4 tillfällen från 25/11—
28/12 och är redigerade i Astroart, Pixinsight och
Photoshop. Foto: Göran Stenberg.

UNIKT HALOSKÅDESPEL
I BORLÄNGE

4

BLI EN DEL AV
DET SVENSKA
METEORNÄTVERKET

8

STJÄRNHIMLEN
APRIL — JUNI 2019

12

ENHÖRNINGEN,
EN DOLDIS BLAND
VINTERSTJÄRNBILDERNA

14

VÄRT ATT NOTERA

19

WIRTANEN, LJUSASTE
KOMETEN PÅ LÄNGE

20

GALLERIET

24

Ledarskribent: Daniel Söderström. Telescopiumredaktionen
(från vänster i bild ovan) består av redaktörerna Johan
Warell som även är ansvarig utgivare, Fredrik Silow och
Daniel Söderström.

EN FASCINERANDE UPPTÄCKT
OCH TVÅ GODA NYHETER
Årets första nummer av Telescopium bjuder bland annat på en unik bild av en halo, ett fenomen
som skapas då solljus i huvudsak bryts av iskristaller i atmosfären. Att se en halo är inget unikt
i sig; de syns ganska ofta både runt solen och runt månen. Men denna halo var något extra då
den visade en unik komponent, som ingen tidigare dokumenterat. Bilden, som togs av Magnus

SAAF, Svensk AmatörAstronomisk Förening är
en rikstäckande förening vars verksamhet syftar
till att främja praktisk amatörastronomi och att
sprida intresset för astronomi i landet. SAAF är
en ideell förening, vars medlemmar arbetar utan
ekonomisk vinning. Alla med astronomiskt intresse
är välkomna som medlemmar.
Anslutna föreningar: Följande föreningar har
Telescopium som medlemstidning: Astronomiska
Sällskapet Aquila Kristianstad, Avesta
Astronomisällskap, Borås Astronomisällskap,
Grönhögens Astronomiska Förening, Mariestads
Astronomiska Klubb, Norrköpings Astronomiska
Klubb, Uppsala AmatörAstronomer. Mer
information och kontaktuppgifter finner du på
SAAF:s hemsida www.saaf.se.
Medlemskap: Som medlem i SAAF erhåller du
våra skrifter Telescopium och Fokus, totalt fyra
nummer per år. Som medlem kan du även ansluta
dig till SAAF:s sektioner och delta kostnadsfritt
på de träffar som SAAF anordnar. Du blir medlem
i Svensk AmatörAstronomisk Förening genom
att betala in årsavgiften på plusgironummer 904
56-5 eller bankgironummer 386-5300. Mottagare
av betalningen är SAAF. Du kan även betala med
kort eller via PayPal i SAAF-butiken (www.saaf.
se/butiken.php). Adressändring: Meddela SAAF:s
kassör (se kontaktuppgifter för styrelsen).

SAAF-MEDLEM?

Medlemsavgift: Vuxna (över 18
Styrelse: Ordförande: Johan Warell,
10% RABATT HOS
år): 250 kr (1 år), 430 kr (2 år),
Lindby 229, 274 93 Skurup / 0706-494731,
ASTROSWEDEN*
630 kr (3 år). Ungdomar (18 år
johan.warell@saaf.se. Vice ordförande:
eller yngre): 140 kr (1 år), 230kr
Fredrik Silow, Erik Dahlbergsgatan 6, 222
(2 år), 330 kr (3 år). Europa och
20 Lund / 0762-615162, fredrik.silow@saaf.
världen: 360kr (1 år). För anslutna
se. Sekreterare: Gustav Holmberg, KarlXIlokalföreningar gäller andra avgifter.
gatan 8A, 22220 Lund / 0703-277810, gustav.
holmberg@saaf.se. Kassör: Gunnar Lidström,
Förmåner: *AstroSweden: Som medlem i
Ringensons väg 12G, 731 42 Köping / 0221-23198,
SAAF erhåller du 10 % rabatt på dina köp hos
gunnar.lidstrom@saaf.se. Ledamöter: Anders
AstroSweden — detta gäller för ordinarie
Lindquist, anders.lindquist@saaf.se. Anders
priser på ordinarie sortiment med vissa
Wettergren, anders.wettergren@saaf.se. Daniel
produktundantag. När du genomför ditt köp
Söderström, daniel.soderstrom@saaf.se. Robert
behöver du höra av dig till AstroSweden och
Wahlström, robert.wahlstrom@saaf.se. Torbjörn
ange den aktuella rabattkoden:
Holmqvist, torbjorn.holmqvist@saaf.se.
SAAF1901 (giltig: 20190301 – 20190615).
Hemsida: www.saaf.se. Redaktör: Johan Warell.
Sektioner: Astronomihistoria: Johan Kärnfelt,
Systemadministratörer: Robert Wahlström och
Bockhornsgatan 7A, 413 17 Göteborg, 0768-979763,
Anders Lindquist.
johan.karnfelt@saaf.se och Gustav Holmberg,
KarlXI-gatan 8A, 22220 Lund, 0703-277810,
Diskussionsforum: Astronet.se, 3746 medlemmar.
astronomihistoria@saaf.se. Djuprymd: Mikael
Administratör: Robert Wahlström.
Anderlund, Börringevägen 107, 23333 Svedala,
SAAF på Facebook: 918 följare.
0760-84 8477, djuprymd@saaf.se. Solsystemet:
www.facebook.com/
Johan Warell, Lindby 229, 27493 Skurup, 0706SvenskAmatorAstronomiskForening.
49 47 31, e-post: solsystemet@saaf.se. Variabla
Administratör: Fredrik Silow.
stjärnor: Tomas Wikander, Bogservägen8, 784 77
Borlänge, 0243-211513, e-post variabler@saaf.
se. Läs mer om sektionerna på www.saaf.se/
sektioner.

Edbäck i Borlänge, blev på några timmar en stor nyhet runt om i världen.
Det är fascinerande att någon fortfarande idag kan fånga en aldrig tidigare dokumenterad
komponent i ett halofenomen, och jag tycker att det är fascinerande att en amatörastronom
kan vara den som först uppmärksammar världen på dess existens. Det visar att det fortfarande
finns nya saker att upptäcka på himlen och att vi amatörastronomer mycket väl kan vara de som
upptäcker dem. I morgon kan det vara någon av er läsare som upptäcker en ny komet, en nova,
eller något annat himmelsobjekt.
Till sist skulle jag vilja framföra två mycket goda nyheter för alla SAAF-medlemmar (och
medlemmar i SAAF-anslutna föreningar). Den första är att alla medlemmar nu har tio procents
rabatt på Astroswedens sortiment (se separat notis i detta nummer). Det är mycket glädjande att
vi har kunnat få till en sådan förmån för alla medlemmar! Den andra glada nyheten är att SAAF
har fått en ny, mycket mer tilltalande och funktionell hemsida. Nya funktioner på hemsidan
kommer vartefter, så håll utkik!

Telescopium och Fokus: © 2019 Telescopium
och respektive författare. Årgång 38. Redaktion:
Daniel Söderström, Johan Warell och Fredrik
Silow. e-post: redaktion@saaf.se. Ansvarig
utgivare och faktagranskning: Johan Warell.
Grafisk formgivning & bildredaktör: Fredrik Silow.
Redaktör för ”Stjärnhimlen”: Anders Wettergren.
Korrektur: Gunnar Lidström.
Tryck: Exakta Vindspelet, Borås. Artikelbidrag:
Artiklar och bilder liksom titelförslag och manus

till Telescopium och Fokus är välkomna när som
helst, och skickas in till redaktionen på redaktion@
saaf.se. Redaktionen förbehåller sig rätten att
korta ner och redigera insända bidrag. Insänt
material kan komma att publiceras på SAAF:s
hemsida (www.saaf.se) eller i SAAF:s andra
publikationer, om inte annat är överenskommet.
Annonser: annonser@saaf.se. Manusstopp: Inga
fasta manusstopp.

Utgivningsplan (Telescopium och Fokus):
Nr 1: 10 mars. Nr 2: 10 juni. Nr 3: 10 sept.
Nr 4: 1 dec. Mer information om utgivningen ges
på SAAF:s webbsida. Provexemplar: Kontakta
redaktionen på redaktion@saaf.se, skickas som
pdf. Adressändring: Meddela SAAF:s kassör,
kontaktuppgifter ovan.

Redaktionen genom Daniel Söderström

Te l e s c o p i u m , n r 1 2 0 19

3

HANS BENGTSSON
SA AF, Göteborg

Hans Bengtsson började observera
variabla stjärnor i mars 1969, för ganska
exakt ett halvsekel sedan. Det är en
hobby som ännu inte släppt taget.
Astronomins historia är ett annat ämne
som intresserar honom. Hans är bosatt
i Göteborg, där han sedan 1976 arbetar
på SMHI.

UNIKT
HALOSKÅDESPEL
I BORLÄNGE
Fredagen den 14 december 2018 var Borlänge den vackraste staden i Sverige
och förmodligen i världen. Himlen såg inte ut som en himmel brukar se ut.
Den var fylld med bågar och ringar och ljusa fläckar. Något liknande har
vi knappast tidigare upplevt i vårt land. Det var ett haloskådespel av episka
dimensioner.
Att se en halo är i sig inget ovanligt. Varje gång vi har cirrostratusmoln över oss kan vi skymta någon form av halo,
förutsatt att sikten är någorlunda god och det inte finns
lägre liggande moln i vägen. Solljuset bryts i iskristaller
och ibland sker även reflektioner. Ofta handlar det om en
ring på 22 graders vinkelavstånd från den riktiga solen.
Bisolar som ligger på ringen, och på samma höjd över
horisonten som solen, förekommer också frekvent.
Men Borlänge-fallet var av annat slag. Halon uppstod
inte på det naturliga sättet i cirrostratus på hög höjd utan
genererades av snökanoner på skidanläggningen Romme
Övre bilden: Magnus Edbäcks bild av halon över
Borlänge den 14 december 2018. Kameran var en Canon
6D med ett Samyangobjektiv på 14 mm, F2,8. Bilden är
tagen med ISO 200 och objektivet nedbländat till F8.
Bilden är något behandlad av Peter Rosén för att framhäva detaljerna i halon. Foto: Magnus Edbäck.
Undre bilden: Fyra av Magnus Edbäcks råformatsbilder
har stackats och fått bakgrunden reducerad för att få
fram alla komponenter i halon. Foto: Magnus Edbäck/
Nicolas Lefaudeux.

Alpin utanför staden. Det är välkänt att snökanoner
ibland skapar spektakulära halofenomen, och den här
gången var de uppenbarligen i bästa tänkbara form
för att bidra till såväl den estetiska upplevelsen som till
vetenskapen.
U P P S TÅ N D E L S E R U N T H E L A VÄ R L D E N

Väldigt många borlängebor passade förstås på att ta
bilder. Man kan med fog undra om detta kanske är det
halofenomen genom alla tider som blivit mest fotograferat. En av alla dem som passade på tillfället var Magnus
Edbäck. Hans bild togs i rätt ögonblick och var av mycket
god kvalitet. Dessutom postades den omedelbart på
SAAF:s forum astronet.se, där feedback snabbt kunde
ges. Magnus skickade också bilden till haloexperten Les
Cowley samt till specialister i ”halons förlovade land”, det
vill säga Finland.
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Unikt haloskådespel i Borlänge.
Fortsättning från föregående uppslag.
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Bilden visar några av de olika fenomen som definierats i Magnus Edbäcks bild. Olika kombinationer av iskristalltyp, kristallorientering, kristallrörelse och solhöjd
ger varierande halokomponenter. De viktigaste geometriska formerna hos iskristallerna som ger upphov till olika halofenomen är plattor, långa och korta prismor samt sammansatta flaskprismor. Plattorna ger upphov till bisolar, korta prismor och sammansatta flaskprismor ger ringarna kring solen medan de långa
prismorna ger upphov till den horisontella strålen som tycks utgå från solen. Vertikalpelaren bildas som en enkel spegling på undersidan av horisontellt liggande,
platta iskristaller. Den övre tangerande bågen bildas i 60°-isprismor där ljuset bryts på ett speciellt sätt. Källa: SMHI.

Reaktionen blev snabb och intensiv. Efter att Magnus
publicerat bilden på www.taivaanvahti.fi. fick han svar
från både Les och www.taivaanvahti.fi. Så här skriver
Marko Pekkola i ett mejl till Magnus: ”Congratulations
Magnus of finding a new halo form in the sky in solar
display! Several experts analysed this photo and Marko
Riikonen identified one of the forms as the first multiple
scattering halo of its kind.”
Luttrade halofantaster fällde tårar av lycka. Ända bortifrån Kina sändes gratulationer! Media skrev, inte bara lite
utan mycket.
Magnus själv säger att han först inte förstod vad detta
egentligen innebar, att det handlade mer om tur än om
skicklighet, men att det kändes spännande att ha lyckats
fotografera något unikt. Han är glad om hans bild kan
vara till nytta i forskningen eller i andra sammanhang.
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”Edbäck-bågar”

ALDRIG TIDIGARE FOTOGR AFER ADE

Flera halokomponenter, som efter kontrastförstärkning
kunde spåras på Magnus foto, är synnerligen ovanliga.
En av dessa har aldrig tidigare fotograferats utan var känd
endast genom datorsimuleringar.
”Ett dygn senare bekräftade den franske halo-teoretikern
Nicolas Lefadeux att halokomponenten fotograferad av
Magnus Edbäck och identifierad av Riikonen är ny. Det
var flera personer som tog bilder av halofenomentet denna
dag, men Magnus var först med att rapportera och det var
i hans bild som den nya komponenten först identifierades.” skriver SMHI på sin webb.
Den komponenten kommer därför sannolikt att döpas till
Edbäck-bågarna eller möjligen Edbäck-bisolarna.

Ringarna ovan markerar de nyobserverade fenomenen som skapas från ljusspridning av multipel natur.

SMHI drog snabbt igång en liten kampanj och efterlyste
bilder som var tagna med solen i ryggen och som visade
anthelionområdet, det vill säga det område som
ligger 180 grader från solen. Även där kan sällsynta
halofenomen uppträda, men av naturliga skäl
hade nästan alla fotat enbart den mer spektakulära
delen av himlen, alltså ungefär mot solen. Dock
fanns undantag. Monica Grip-Ersbjörs, Natalie
Åkerström och Kajsa Tillgren tog oberoende av
varandra just sådana bilder, som vi säkerligen får
anledning att återkomma till här i Telescopium.

På motsatt sida av himlen, 180 grader relativt solen, ser vi dessa komponenter
ovanför anthelion (motsolen). Foto: Monica Grip-Ersbjörs.

LÄNKAR FÖR YTTERLIGARE LÄSNING
http://astronet.se/phpBB3/viewtopic.php?t=17506
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/ny-halokomponent-upptackt-1.142961
https://www.atoptics.co.uk/fza164.htm
https://www.taivaanvahti.fi/observations/
show/79745
http://www.thehalovault.org/2018/12/complexhalo-display-borlange-sweden.html
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Unikt haloskådespel i Borlänge.
Fortsättning från föregående uppslag.
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ERIC STEMPELS
SA AF/UA A, Uppsala

Eric Stempels är forskare vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala
universitet. Eric är initiativtagare till
det svenska meteornätverket Swedish
Allsky Meteor Network. Kontakt:
eric.stempels@physics.uu.se

BLI EN DEL AV
DET SVENSKA
METEORNÄTVERKET
Det svenska meteornätverket består i dagsläget av tio kameror som konstant
spanar över himlen och automatiskt registrerar de ljusspår som meteorer skapar
då de inträder i jordens atmosfär. Med hjälp av data från kamerorna kan vi
räkna ut varifrån meteorerna kommer. Fler kameror är på gång och nästan alla
kameror drivs av entusiastiska amatörer — kanske vill just du bli en del av vårt
växande nätverk?
En mörk natt, när vintergatan syns som bäst, är det lätt
att känna rymdens tomhet. Med lite tur går det att vänta
in en meteor, vilket påminner oss om att rymden inte är
helt tom. I vår del av solsystemet finns det faktiskt en hel
del stoft och grus, och en liten del av det sopas upp av
jorden när den rör sig i sin bana runt solen. Den snabba
inbromsningen av gruset i den övre atmosfären gör att
materialet och luften omkring hettas upp och lämnar ett
ljust spår efter sig.
R E S T E R AV K O M E T E R O C H A S T E R O I D E R

Det mesta av stoftet har sitt ursprung i gamla kometer,
som släpper av detta stoft längs sin bana runt solen.
Bilden: Karta över kamerastationernas placeringar.
För att få en bra täckning av himlen behövs ett par till
stationer i södra Sverige och många fler i mellersta
och södra Norrland. Tveka inte att höra av dig om du är
intresserad: eric.stempels@physics.uu.se

Men, i några fall träffar jorden på en något större rymdsten, och då kan meteorerna bli ljusstarka, vilket benämns
eldklot eller bolid. Är rymdstenen större än en knytnäve,
då är det till och med möjligt att en del av stenen överlever inbromsningen och faller till marken som en meteorit.
Eldklot och meteoritfall passerar ofta obemärkta. Ändå
är det meteoriterna som kan berätta för oss en hel del
om vårt solsystem, och indirekt också om jordens och
människans ursprung. Rymdstenarna som far omkring
i vårt solsystem har sina ursprung i asteroiderna, och
asteroiderna kom till när vårt solsystem bildades för
drygt 4,5 miljarder år sedan. Materialet i asteroiderna och
rymdstenarna är i stort sett helt oförändrat. Detta ska
jämföras med jorden, där miljoner år av tektonisk aktivitet, kombinerat med vattnet och syret från atmosfären,
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Bli en del av det svenska meteornät verket.
Fortsättning från föregående uppslag.

Bolid ovanför Uppsala kvällen den 4 februari 2018. Boliden var långsam och ljusstark och gick sydost om Stockholm. Den syntes över stora delar av
Mellansverige, men det kom även rapporter från Finland. Beräkningar visar att ljusspåret syntes från 80 till 30 km höjd. Foto: Swedish Allsky Meteor Network.

En beräkning av banan för boliden som syntes den 4 februari 2018. Stationerna i Sverige är UPP (Uppsala) och HBRG (Hoberg). Boliden fick en hel del uppmärksamhet i både svenska och finska medier. Bild: Swedish Allsky Meteor Network.

har ändrat jordskorpans sammansättning fullständigt.
Men bara med bra observationer av meteorernas bana i
atmosfären går det att bestämma i vilken del av solsystemet meteoriten har sitt ursprung.

E N K L A K A M E R A S TAT I O N E R

S Å K A N D U B L I E N D E L AV N ÄT V E R K E T  

Det svenska meteornätverket består idag av tio aktiva stationer och ytterligare tre är under utveckling. Nästan alla
kamerastationer drivs och är byggda av engagerade privatpersoner och astronomiföreningar. Kamerastationerna
är relativt enkla anläggningar, där ett kamerachip med
fisheyelins kopplas till en enkortsdator (till exempel
Raspberry Pi eller hellre en ODROID). Stationerna
är självgående; mjukvaran läser av vad som händer på
himlen och skickar filmsnuttar på möjliga meteorer till en
centraldator på Uppsala universitet. Kommer det in rapporter från flera stationer sker det en helautomatisk analys
och meteorspåret beräknas. Rör det sig om stora eldklot,
eller andra fenomen som kan vara intressanta, publiceras
resultaten på en händelseblogg, ofta redan inom ett par
timmar. Om du har missat eldklotet som alla talar om,
är chansen stor att du kan återuppleva det genom denna
hemsida.

Mer information om hur man kan bidra till det svenska
meteornätverket, om kamerastationerna och bloggen över
intressanta händelser finns på nätverkets hemsida: http://
www.astro.uu.se/meteorwiki. Där finns även en möjlighet att rapportera in visuella observationer av eldklot, för
hela Sverige täcks inte av kameror, och inte alla eldklot
fastnar på bild.

K AN LEDA TILL METEORITF YND

Det svenska meteornätverket syftar precis till detta – att
spåra meteorer och eldklot på himlen och sedan räkna ut
varifrån dessa stenar kommer. Detta görs med hjälp av
små himmelskameror som övervakar allt som händer på
himlen. Genom att kombinera observationer från olika
kameror går det att räkna ut precis var och hur snabbt
meteorer eller eldklot lämnade sina ljusa spår. Och i några
fall, när eldklot är särskilt stora, går det till och med att
räkna ut om och var ett meteoritfall kan ha ägt rum.
Nätverket har varit igång sedan 2013 och sedan dess har
det vid tre tillfällen dessutom organiserats meteoritsök,
men tyvärr utan resultat.
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Att hitta en meteorit i Sverige skulle förstås vara en stor
framgång. Senast en meteorit hittades efter ett observerat
fall var 1954. Men även utan meteoritfynd berättar observationer av meteorer och eldklot mycket om solsystemet,
speciellt om dynamiken mellan kropparna och relationen
mellan eldklot och så kallade jordnära asteroider. Många
av de minsta jordnära asteroiderna är inte mer än löst
sammanhållna grushögar. Deras små massor ger bara
upphov till väldigt lite tyngdkraft och det är lätt att stenar
lossnar från dessa kroppars ytor, vilket kan göra dem till
en källa till de större meteorerna. En bättre förståelse
av solsystemets dynamik och de jordnära asteroiderna
kommer också att bidra till förmågan att avvärja framtida
kollisioner med större kroppar. Meteornätverket samarbetar också med liknande nätverk i andra länder.
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STJÄRNHIMLEN

Solsystemsobjektens symboler: Fr.v. solen, Merkurius, Venus,
månen, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.

Anders Wettergren, NAK /SA AF
anders.wettergren@saaf.se

NORR
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MÅNEN
Månens faser april, maj och juni
2019. Svensk sommartid markeras:
SST. I övrigt gäller svensk
normaltid.

Vinterns stjärnbilder försvinner snabbt under
vårens ljusnande kvällar. Orion går ner så
fort det mörknat i april och under våren ser
man bara Tvillingarna och Kusken dröja kvar
i väster och nordväst. Vårstjärnbilderna har
därmed intagit söderstjärnhimlen och vi har
Karlavagnen i zenit. Vårens stjärnbildstrio
är Lejonet, Björnvaktaren och Jungfrun och
de har var sin stjärna av första magnituden.
Alla kan lätt pekas ut av Karlavagnen. Vårens
stjärnor syns tyvärr bara kort tid eftersom
kvällarna blir för ljusa från maj. Framåt
midsommar kan man inte se mer än de ljusaste
stjärnorna mitt i natten. Det hindrar dock inte
att man hittar Sommartriangeln som redan
kommit upp högt i sydost.

Ö

Stjärnkartan gäller för dessa tidpunkter och visar
även eventuella planeter. Obser vera att månen inte
finns med. Svensk sommartid markeras: SST. I övrigt
gäller svensk normaltid.   
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1
MAL STRÖMSGAL A XEN
Malströmsgalaxen (Messier 51) är en galax som
Vintergatan. Den är vänd mot oss och visar upp samma
typ av spiralstruktur (därav namnet på galaxen). För att
se spiralmönstret lätt behövs det större teleskop. Det
finns en mindre satellitgalax intill Malströmsgalaxen och
den kan ses redan i mindre teleskop.

Bilderna visar planeternas relativa storlekar och
orienteringar vid bästa observationstid. Planeterna
återges rättvända med horisonten som referens.
Svensk sommartid markeras: SST. I övrigt gäller
svensk normaltid.
1’ (bågminut)

4

3

Från vänster till höger: Merkurius 8" (10 jun kl 23.30
SST). Venus (ej synlig). Mars 4,5" (1 apr kl 22.00 SST).
Jupiter 45" (15 maj kl 01.00 SST)  Saturnus 18" (15 jun kl
01.00 SST). Uranus (ej synlig)). Neptunus (ej synlig).

2
B I K U PA N
Bikupan (Messier 44) är namnet på en öppen stjärnhop
som ligger i mitten av Kräftans stjärnbild. Stor som
dubbla måndiametern kan den ses för blotta ögat som
en suddig fläck. Kikaren avslöjar lätt att det är en gles
stjärnsamling.

4
ALGEIBA
Algeiba i Lejonet är en uppskattad dubbelstjärna som går
att lösa upp med teleskopet. I större förstoring delas den
upp i två nästan lika ljusa stjärnor, båda fint gyllengula.

3
MESSIER 3
Messier 3 hör till de s k klotformiga stjärnhoparna, som
är bollar av 100 000-tals stjärnor. Messier 3 är en av de
bästa i sin klass men är för kikaren bara en suddig fläck
med lite ljusare mitt. Den ska ses i stora teleskop om man
vill lösa upp den ända in till kärnan.

SÖDER
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TORBJÖRN HOLMQVIST
SA AF, Stenungsund

Torbjörn Holmqvist är en amatörastronom från Stenungsund med stort
intresse för visuella observationer
av Messierobjekt, Herschelobjekt,
månen och planeterna. Han fotograferar också gärna planeterna. Till
yrket är han civilingenjör med inriktning på maskinteknik.

ENHÖRNINGEN,
EN DOLDIS BLAND
VINTERSTJÄRNBILDERNA
Enhörningen ser inte så mycket ut för världen, i skuggan av de stora, vackra
och iögonfallande vinterstjärnbilderna som till exempel Orion, Tvillingarna och
Kusken. Men riktar man sitt teleskop dit så finns det mycket fint att titta på.
Öster om Orion och norr om Stora hunden ligger
Enhörningen, Monoceros på latin. Dess sydgräns
går vid deklination −11 grader vilket betyder att den
kulminerar på 20 graders höjd om man befinner sig i
Göteborgstrakten.
Det var ett tag sedan jag själv observerade objekten i
Enhörningen så jag passade på att inleda det nya året med
att ta en titt på de flesta av dem. Nyårsdagens kväll var
klar men mycket blåsig, så jag fick sätta upp teleskopet i
skydd av bilen och lägga papper och böcker så att de inte
skulle blåsa bort eller fladdra sönder.
DJUPRYMDOBJEK T I ENHÖRNINGEN

Rosettnebulosan, kanske det mest välkända djuprymdsobjektet i Enhörningen, är ett omtyckt och vackert
fotoobjekt. Det är en emissionsnebulosa och består av
NGC 2237, NGC 2238, NGC 2239 och NGC 2246 som
tillsammans bildar en nebulös ring. Ofta kallas den bara

NGC 2237. I mitten ligger den öppna stjärnhopen
NGC 2244.
NGC 2244 är ett ganska lätt objekt som man kan se
med en kikare medan NGC 2237 är betydligt svårare
att se visuellt. Jag hade själv ganska stora problem med
att lyckas se den första gången. För att lyckas fick jag
åka till en mörk plats med mitt 200 mm SchmidtCassegrainteleskop (C8) och prova med olika filter.
Jag skruvade i en f/6,3 fokalreducerare som minskade ner
teleskopets brännvidd från 2032 mm till 1280 mm. Sedan
satte jag i ett UHC-filter och letade runt NGC 2244 efter
nebulositet och tyckte mig faktiskt kunna se antydan
till detta.
När jag bytte till ett OIII-filter blev det stor skillnad.
Kontrasten ökade och himlen bakom NGC 2244 blev
kolsvart. Nu gick det att urskilja den diffusa nebulositet
som bildar en stor ring. Tydligast var den väster om

Bilden: Karta över stjärnbilden Enhörningen med fokus
på det centrala området. NGC 2506 ligger utanför
avgränsningen en bit ut i stjärnbildens sydvästra del.
Illustratör: Anders Wettergren.
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Enhörningen, en doldis bland vinterstjärnbilderna.
Fortsättning från föregående uppslag.

HERSCHEL 400-OBJEKT
NGC 2264 är en ljusstark och
vacker öppen stjärnhop som
brukar kallas Julgranshopen,
och här finns även
Konnebulosan som främst är ett
omtyckt fotoobjekt. Namnet är
passande eftersom NGC 2264
kan observeras i december.
Stjärnhopen ser ut som en julgran där foten i norr markeras
av en stjärna av 5:e magnituden
och toppen i söder av en stjärna
av 7:e magnituden. NGC 2264
ligger i nordligaste Enhörningen
och hittas lätt med både
fältkikare och teleskop genom
att man söker sig rakt söderut
från stjärnan Alhena, gamma
Geminorum i Tvillingarna.

Rosettnebulosan NGC 2237 med NGC 2244 i mitten. Bilden består av 6×5 = 30
minuters exponering (2015-03-21 kl. 22.30). Kameran var en moddad Nikon
D7000, 107 mm APO F6,5, HEQ5 Pro. Foto: Ragnar von Knorring

stjärnhopen. Det påminde om någon typ av hålkaka.
Utan filtret var det svårt att se nebulositeten alls.

beskrivna NGC 2237 och NGC 2244, men det finns två
ytterligare, NGC 2261 och NGC 2506.

Jag fick inte någon ordentlig överblick över
Rosettnebulosan eftersom den är såpass stor. Känslan var
att jag hade kommit för nära. En C8:a är knappast det
bästa instrumentet för att titta på NGC 2237, inte ens
med fokalreducerare.

NGC 2261, Hubbles variabla nebulosa, är ett intressant
objekt som man hittar i norra delen av Enhörningen, en
bit NNO om Rosettnebulosan. Det är en reflektionsnebulosa med trekantig form som till utseendet påminner
om en komet. Den är ganska ljusstark och lätt att se med
de flesta teleskop.

Enhörningen innehåller ett Messierobjekt, den öppna
stjärnhopen M50, som är stor, vacker och ljusstark och
lätt kan ses med fältkikare. M50 har även beteckningen
NGC 2323 och ligger ungefär mitt emellan Sirius och den
ganska ljussvaga delta Monocerotis.
M50 är lätt att observera även med mindre teleskop och
den innehåller ungefär ett halvdussin orangefärgade
stjärnor som i övrigt utgörs av ljusstarka blåvita stjärnor.
I stjärnbilden finns även fyra objekt från Caldwellistan,
som Sir Patrick Moore skapade som ett slags svar på
Messierlistan. Den innehåller 109 objekt som han själv
tyckte var värda uppmärksamhet. Två av dem är de nyss

16

Messier 50 är en vacker öppen stjärnhop, som är ljusstark och lätt kan ses med
en fältkikare. Den ligger ungefär mitt mellan Sirius och delta Monocerotis.
Foto: Deep Sky Survey
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I nebulosans södra hörn syns en ljus punkt som ser ut som
en stjärna. Det är den variabla stjärnan R Monocerotis
som är insvept i ett stoftmoln. Stoftmolnet varierar
i ljusstyrka mellan magnitud 11,0 och 13,8 och hela
reflektionsnebulosan varierar i ljusstyrka. Dessutom
varierar nebulosans utseende, något som har visats med
animeringar. Förmodligen har det att göra med olika
dynamiska förlopp i stoftmolnet.
NGC 2506 ligger i det sydvästra hörnet av Enhörningen,
strax OSO om den ganska ljussvaga stjärnan alfa
Monocerotis, och är en öppen stjärnhop, rik på stjärnor.
NGC 2506 är ungefär två magnituder ljussvagare än
M50. Centrum av NGC 2506 är en aning triangelformat

Den mörka Konnebulosan finns
i det nebulösa område som omger ”toppstjärnan” i NGC 2264,
men för att se den visuellt krävs
förmodligen ett riktigt stort
teleskop. NGC 2264 innehåller
en hel del nebulositet som kan
göra sig fint på bild.
NGC 2244 är den öppna
stjärnhopen i centrum av
Rosettnebulosan. Den finns
även med på Caldwellistan och
beskrivs ovan.
NGC 2251 ligger strax öster
om NGC 2261, Hubbles variabla nebulosa, och är en öppen
stjärnhop som är ljussvag med
fältkikare men som syns fint
med teleskop. Den är avlång till
formen och är utbredd i SO-NV.
De ljusaste två stjärnorna är
ungefär av magnitud 9. De övriga
stjärnorna är av magnituden
11–13.
NGC 2232 är en ljusstark men
stor och utspridd stjärnhop
bestående av ett tjugotal stjärnor där magnitud 5-stjärnan 10
Monocerotis ingår. De ljusaste
sex stjärnorna är lätt synliga
med fältkikare. Man hittar
stjärnhopen drygt två grader
norr om beta Monocerotis och

den breder ut sig söder om 10
Monocerotis. En vacker syn även
i mindre teleskop.
NGC 2215 är en öppen stjärnhop
som är ljussvag med fältkikare
men som syns bra med teleskop.
Hopen ligger strax söder om
en tänkt linje mellan beta och
gamma Monocerotis och består
av ungefär 20 stjärnor. De fyra
ljusstarkaste ligger i centrum
av NGC 2215, är ungefär av
magnitud 11 och ligger på en
öst-västlig linje.
NGC 2185 är en liten och
ljussvag reflektionsnebulosa
belägen strax väster om gamma
Monocerotis. För att hitta den
krävs att man vet dess exakta
position och precis vad man letar efter. Jag har själv inte lyckats se den med 200 mm teleskop
trots upprepade försök. Jag fick
ta till min 300 mm Dobson från
en mörk plats ute vid havet. Jag
kunde se nebulosan som en
svag dimma runt några stjärnor
när jag svepte tuben fram och
tillbaka. Uppsök en riktigt mörk
plats och ta med detaljerade
kartor och kanske även ett foto
eller två när det här objektet
ska observeras. Experimentera
med olika förstoringar för att
få en mörk bakgrund, men öka
inte förstoringen så mycket att
objektet försvinner. Det är inte
så mycket att se men det är ett
kul objekt att ha observerat.
NGC 2301 är en ljusstark öppen
stjärnhop som ligger SSO om
stjärnan 18 Monocerotis. Med
fältkikare ser den ut som en
krokig linje som sträcker sig i
nord-sydlig riktning. Det är ett
vackert objekt i teleskop. NGC
2301 domineras av ett halvdussin stjärnor av magnitud 8−9 och
i mitten finns dessutom en fin
dubbelstjärna.

söder om 18 Monocerotis och
de ljusstarkaste stjärnorna är
av magnitud 9. Hopen ger ett
utspritt intryck.
NGC 2311 är en liten och ljussvag öppen stjärnhop. Den
ligger väster och något söder
om 19 Monocerotis. De fem ljusstarkaste medlemmarna i hopen
är av omkring magnitud 12 och
bildar en Z-formad asterism i
riktning NV till SO.
NGC 2324 är en liten och ljussvag öppen stjärnhop, belägen
cirka 2 grader NV om delta
Monocerotis. De ljusstarkaste
sex stjärnorna är av omkring
magnitud 12.
NGC 2353 är en stor, ljusstark
och utspridd öppen stjärnhop
som ligger ungefär 10 grader
NO om Sirius. Den innehåller en
ljusstark stjärna av 6:e magnituden och breder ut sig norr om
denna stjärna.
NGC 2343 ligger strax VSV
om NGC 2353 och är en öppen
stjärnhop som är vacker att
observera även med mindre
teleskop. De sex ljusstarkaste
stjärnorna är av omkring magnitud 8 och bildar en triangel som
omges av ljussvagare stjärnor.
NGC 2335 är belägen strax NV
om NGC 2343 och är en liten
men någorlunda ljusstark öppen stjärnhop. De ljusstarkaste
stjärnorna har ungefär
magnitud 10.

HERSCHEL 400-II OBJEKT
NGC 2170 och NGC 2182 är två
reflektionsnebulosor i trakten
av NGC 2185. De är något lättare
att observera än NGC 2185. I
båda fallen såg jag en uppenbar
nebulositet runt en stjärna.
NGC 2236, NGC 2254, NGC
2259, NGC 2252, NGC 2269, NGC
2302 och NGC 2309 är öppna
stjärnhopar.
NGC 2245 och NGC 2316 är två
små reflektionsnebulosor. De
var ganska tydliga med ett 200
mm teleskop. På Nyårsdagen
observerade jag dem igen och
kunde konstatera att NGC 2245
var ljusstarkast och tydligast,
men att även NGC 2316 var uppenbar.
NGC 2261, Hubbles variabla
nebulosa, beskrivs i artikelns
huvudtext.
NGC 2346 är en liten timglasformad planetarisk nebulosa
som ligger en bit SV om delta
Monocerotis. Det enda man ser
visuellt är nebulosans centrum.
När jag observerade den med ett
200 mm SCT-teleskop noterade
jag att den var liten, svår och
väldigt ljussvag. Det här lilla
objektet lyckades jag inte se vid
mitt senaste försök.

NGC 2506 ingår i Caldwellistan
och beskrivs i artikelns huvudtext.

NGC 2286 är en öppen stjärnhop
som dock inte innehåller några
speciellt ljusstarka stjärnor.
Den ligger ungefär 5 grader
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Enhörningen, en doldis bland vinterstjärnbilderna.
Fortsättning från föregående uppslag.
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NGC 2323 och ligger ungefär mitt emellan Sirius och den
ganska ljussvaga delta Monocerotis.
M50 är lätt att observera även med mindre teleskop och
den innehåller ungefär ett halvdussin orangefärgade
stjärnor som i övrigt utgörs av ljusstarka blåvita stjärnor.
I stjärnbilden finns även fyra objekt från Caldwellistan,
som Sir Patrick Moore skapade som ett slags svar på
Messierlistan. Den innehåller 109 objekt som han själv
tyckte var värda uppmärksamhet. Två av dem är de nyss
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Messier 50 är en vacker öppen stjärnhop, som är ljusstark och lätt kan ses med
en fältkikare. Den ligger ungefär mitt mellan Sirius och delta Monocerotis.
Foto: Deep Sky Survey
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I nebulosans södra hörn syns en ljus punkt som ser ut som
en stjärna. Det är den variabla stjärnan R Monocerotis
som är insvept i ett stoftmoln. Stoftmolnet varierar
i ljusstyrka mellan magnitud 11,0 och 13,8 och hela
reflektionsnebulosan varierar i ljusstyrka. Dessutom
varierar nebulosans utseende, något som har visats med
animeringar. Förmodligen har det att göra med olika
dynamiska förlopp i stoftmolnet.
NGC 2506 ligger i det sydvästra hörnet av Enhörningen,
strax OSO om den ganska ljussvaga stjärnan alfa
Monocerotis, och är en öppen stjärnhop, rik på stjärnor.
NGC 2506 är ungefär två magnituder ljussvagare än
M50. Centrum av NGC 2506 är en aning triangelformat

Den mörka Konnebulosan finns
i det nebulösa område som omger ”toppstjärnan” i NGC 2264,
men för att se den visuellt krävs
förmodligen ett riktigt stort
teleskop. NGC 2264 innehåller
en hel del nebulositet som kan
göra sig fint på bild.
NGC 2244 är den öppna
stjärnhopen i centrum av
Rosettnebulosan. Den finns
även med på Caldwellistan och
beskrivs ovan.
NGC 2251 ligger strax öster
om NGC 2261, Hubbles variabla nebulosa, och är en öppen
stjärnhop som är ljussvag med
fältkikare men som syns fint
med teleskop. Den är avlång till
formen och är utbredd i SO-NV.
De ljusaste två stjärnorna är
ungefär av magnitud 9. De övriga
stjärnorna är av magnituden
11–13.
NGC 2232 är en ljusstark men
stor och utspridd stjärnhop
bestående av ett tjugotal stjärnor där magnitud 5-stjärnan 10
Monocerotis ingår. De ljusaste
sex stjärnorna är lätt synliga
med fältkikare. Man hittar
stjärnhopen drygt två grader
norr om beta Monocerotis och

den breder ut sig söder om 10
Monocerotis. En vacker syn även
i mindre teleskop.
NGC 2215 är en öppen stjärnhop
som är ljussvag med fältkikare
men som syns bra med teleskop.
Hopen ligger strax söder om
en tänkt linje mellan beta och
gamma Monocerotis och består
av ungefär 20 stjärnor. De fyra
ljusstarkaste ligger i centrum
av NGC 2215, är ungefär av
magnitud 11 och ligger på en
öst-västlig linje.
NGC 2185 är en liten och
ljussvag reflektionsnebulosa
belägen strax väster om gamma
Monocerotis. För att hitta den
krävs att man vet dess exakta
position och precis vad man letar efter. Jag har själv inte lyckats se den med 200 mm teleskop
trots upprepade försök. Jag fick
ta till min 300 mm Dobson från
en mörk plats ute vid havet. Jag
kunde se nebulosan som en
svag dimma runt några stjärnor
när jag svepte tuben fram och
tillbaka. Uppsök en riktigt mörk
plats och ta med detaljerade
kartor och kanske även ett foto
eller två när det här objektet
ska observeras. Experimentera
med olika förstoringar för att
få en mörk bakgrund, men öka
inte förstoringen så mycket att
objektet försvinner. Det är inte
så mycket att se men det är ett
kul objekt att ha observerat.
NGC 2301 är en ljusstark öppen
stjärnhop som ligger SSO om
stjärnan 18 Monocerotis. Med
fältkikare ser den ut som en
krokig linje som sträcker sig i
nord-sydlig riktning. Det är ett
vackert objekt i teleskop. NGC
2301 domineras av ett halvdussin stjärnor av magnitud 8−9 och
i mitten finns dessutom en fin
dubbelstjärna.

söder om 18 Monocerotis och
de ljusstarkaste stjärnorna är
av magnitud 9. Hopen ger ett
utspritt intryck.
NGC 2311 är en liten och ljussvag öppen stjärnhop. Den
ligger väster och något söder
om 19 Monocerotis. De fem ljusstarkaste medlemmarna i hopen
är av omkring magnitud 12 och
bildar en Z-formad asterism i
riktning NV till SO.
NGC 2324 är en liten och ljussvag öppen stjärnhop, belägen
cirka 2 grader NV om delta
Monocerotis. De ljusstarkaste
sex stjärnorna är av omkring
magnitud 12.
NGC 2353 är en stor, ljusstark
och utspridd öppen stjärnhop
som ligger ungefär 10 grader
NO om Sirius. Den innehåller en
ljusstark stjärna av 6:e magnituden och breder ut sig norr om
denna stjärna.
NGC 2343 ligger strax VSV
om NGC 2353 och är en öppen
stjärnhop som är vacker att
observera även med mindre
teleskop. De sex ljusstarkaste
stjärnorna är av omkring magnitud 8 och bildar en triangel som
omges av ljussvagare stjärnor.
NGC 2335 är belägen strax NV
om NGC 2343 och är en liten
men någorlunda ljusstark öppen stjärnhop. De ljusstarkaste
stjärnorna har ungefär
magnitud 10.

HERSCHEL 400-II OBJEKT
NGC 2170 och NGC 2182 är två
reflektionsnebulosor i trakten
av NGC 2185. De är något lättare
att observera än NGC 2185. I
båda fallen såg jag en uppenbar
nebulositet runt en stjärna.
NGC 2236, NGC 2254, NGC
2259, NGC 2252, NGC 2269, NGC
2302 och NGC 2309 är öppna
stjärnhopar.
NGC 2245 och NGC 2316 är två
små reflektionsnebulosor. De
var ganska tydliga med ett 200
mm teleskop. På Nyårsdagen
observerade jag dem igen och
kunde konstatera att NGC 2245
var ljusstarkast och tydligast,
men att även NGC 2316 var uppenbar.
NGC 2261, Hubbles variabla
nebulosa, beskrivs i artikelns
huvudtext.
NGC 2346 är en liten timglasformad planetarisk nebulosa
som ligger en bit SV om delta
Monocerotis. Det enda man ser
visuellt är nebulosans centrum.
När jag observerade den med ett
200 mm SCT-teleskop noterade
jag att den var liten, svår och
väldigt ljussvag. Det här lilla
objektet lyckades jag inte se vid
mitt senaste försök.

NGC 2506 ingår i Caldwellistan
och beskrivs i artikelns huvudtext.

NGC 2286 är en öppen stjärnhop
som dock inte innehåller några
speciellt ljusstarka stjärnor.
Den ligger ungefär 5 grader
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Vill du informera om en händelse i din förening, skriva en notis
eller kanske bara sälja något? Hör av dig till redaktionen.

Enhörningen, en doldis bland vinterstjärnbilderna.
Fortsättning från föregående uppslag.

VÄRT ATT NOTERA
redaktion@saaf.se

och hopen innehåller ungefär 800 stjärnor. Vid min nya
observation slog det mig att objektet är både mindre och
ljussvagare än hur jag minns det från förra gången.
I Enhörningen finns totalt 34 stycken Herschelobjekt,
djuprymdsobjekt som katalogiserades av den astronomiske
pionjären William Herschel och hans syster Caroline. Av
dessa är 14 stycken upptagna i Herschel 400-listan och 13
i Herschel 400-II listan, två listor med objekt utvalda för
hugade amatörastronomer att observera.

NY WEBB!

Vad kunde inleda 2019 bättre än en lyckad helkväll ute på
en fin observationsplats? Det finns en del trevliga saker
att titta på i Enhörningen, både djuprymdobjekt och
intressanta stjärnor, så passa på när Orion har passerat
i söder!
NGC 2506, som ligger OSO om stjärnan alfa Monocerotis, är en öppen stjärnhop som är rik på stjärnor. Den är runt två magnituder ljussvagare än M50.
Foto: Deep Sky Survey

KÄLLOR
NY WEBBSIDA FÖR SAAF

Mark Bratton: The Complete Guide to the Herschel Objects
Martin Mobberley: The Caldwell Objects and how to observe them
Stephen James O´Meara: Herschel 400 Observing Guide
www.constellation-guide.com

DE MEST KÄNDA STJÄRNORNA
I ENHÖRNINGEN
(Angivna magnituder är skenbara magnituder.)
Alfa Monocerotis. Den ljusaste
stjärnan i stjärnbilden är en
orange jätte av magnitud 3,94.
Beta Monocerotis är ett trippelstjärnesystem som går
att upplösa med fältkikare.
Totalmagnituden är 3,74 och
komponenternas magnituder är
4,6, 5,4 och 5,6

Gamma Monocerotis är näst
ljusast, en orange jätte av magnitud 3,98.
Delta Monocerotis. En vit
stjärna i huvudserien, av magnitud 4,15.
Epsilon Monocerotis. En dubbelstjärna med totalmagnitud
4,31. Komponenterna består
av en vit stjärna av magnitud
4,44 och en gulvit stjärna av
magnitud 6,72. Separation 12,1
bågsekunder.
Zeta Monocerotis. En gul superjätte av magnitud 4,37.
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S Monocerotis. En variabel
stjärna som består av två stjärnor som inte går att separera.
Magnituden varierar mellan 4,2
och 4,6
R Monocerotis. En variabel
belägen i ett stoftmoln. Den
varierar mellan magnitud 10
och 12.
V838 Monocerotis. En röd variabel superjätte, nu av magnitud
15,7, som ligger cirka 20 000
ljusår från jorden och upptäcktes i samband med ett kraftigt
utbrott 2002. Den ökade då

kraftigt i ljusstyrka under några
veckor. Orsaken till ljusstyrkeökningen är inte känd men resulterade i ett ljuseko, och det
stoft som omger stjärnan lystes
upp. Nebulosan växte kraftigt i
storlek men kastade inte av sig
sina yttre lager, vilket brukar
ske i samband med novaexplosioner. Stjärnan har även ökat i
temperatur och ljusstyrka, men
har minskat i diameter. Den är
nu 15 000 gånger ljusstarkare
än solen och har en diameter
som är 380 gånger så stor.

I början av januari släppte vi en
ny webbsida för SAAF, byggd på
plattformen WordPress. Den nya
plattformen gör det lättare och
snabbare för oss att publicera
material, kommunicera med
alla er medlemmar och sprida
information på nya sätt. Sidan
har designats av Fredrik Silow
och byggts av Johan Warell.
Vi jobbar också med att uppgradera och flytta vår server vilket
kommer att göra nya funktioner
möjliga. Bland annat arbetar vi
med en ny bilddatabas och möjlighet för medlemmar att logga
in och hämta tidigare publicerat
material. Nya funktioner kommer att synas under året.
Välkommen att titta in på den
nya webben och höra av dig med
kommentarer! Vi är alltid intresserade av dina åsikter och vad du
tycker bör finnas på vår webb.

Om du är intresserad av att
hjälpa till med utvecklingen av
den nya webbsidan så tveka inte
att höra av dig till SAAF:s ordförande, johan.warell@saaf.se!

SAGITTARIUS 2019
Välkomna till stjärnträffen
Sagittarius 2019, som tjuvstartar
på kvällen den 31 juli och pågår
till den 3 augusti. Liksom i fjol
arrangeras träffen på södra
Öland i samverkan mellan GAF,
Kalmar läns Museum och personalen på Eketorps Fornborg och
SAAF. Vi har Folkets Hus i Södra
Möckleby som samlingspunkt
under mulna kvällar. Du hittar
all nödvändig information på
http://gaf.homeip.net.
Vi ses i sommar!
Jörgen Danielsson,
ordförande i GAF.

*) SAAF-RABATT
HOS ASTROSWEDEN
En god nyhet är vår nya medlemsrabatt hos AstroSweden.
Från och med utgivningen av
detta nummer av Telescopium
har du som medlem i SAAF
10 % rabatt på dina köp hos
AstroSweden.
Medlemsrabatten gäller för
ordinarie priser på ordinarie
sortiment — med vissa produktundantag. (Rabatten gäller alltså
till exempel inte för begagnade
produkter, paketpriser eller
redan rabatterade varor.
Dessutom förekommer det
speciella produkter i det
ordinarie sortimentet som
inte omfattas av rabatten.)
När du genomför ditt köp
behöver du höra av dig till
AstroSweden och ange den
aktuella rabattkoden.

Den aktuella rabattskoden
för perioden erhåller du som
medlem genom varje nummer
av Telescopium eller Fokus.
Den hittar du i informationstexterna på sidan 2 under rubriken
”förmåner”.
I SAAF bultar hjärtat extra för
just praktisk amatörastronomi,
därför är det glädjande att kunna
erbjuda denna fina rabatt som
förmån till alla våra medlemmar.

SAAF-MEDLEM?
10% RABATT HOS
ASTROSWEDEN*
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SOLSYSTEMSSEKTIONEN
Johan Warell

Johan Warell observerar och fotograferar från
Lindbyobservatoriet i södra Skåne. Helst fångas
kometer, planeter, ljuskurvor och variabler. Han
är ledare för SAAF/Solsystemssektionen.

WIRTANEN,
LJUSASTE KOMETEN
PÅ LÄNGE
Höstens och vinterns omtalade komet blev 46P/Wirtanen, som under
december blev ljus nog för att ses för blotta ögat. Den gjorde sin närmaste
passage förbi jorden sedan upptäckten, men trots dess höga ljusstyrka krävdes
en mörk himmel för att se den bra visuellt.
Kometen upptäcktes 1948 av den amerikanske astronomen Carl Alvar Wirtanen vid Lickobservatoriet under
arbetet med en fotografisk stjärnkatalog. Wirtanen
upptäckte ytterligare fyra kometer under samma
femårsperiod, men 46P är den som tilldragit sig störst
uppmärksamhet. Kometens främsta egenskap är dess stora
aktivitet, den betraktas som ”hyperaktiv”.
De senaste sex apparitionerna har den aldrig varit ljusare
än magnitud 7, 1980 kunde den inte observeras alls och
under den senaste synlighetsperioden 2013 gjordes bara
ett fåtal observationer med kometen på stort avstånd
eftersom den befann sig nära solen större delen av tiden.
Från svensk mark finns bara tre inrapporterade observationer innan denna apparition, samtliga gjorda av Timo
Karhula 1991, 1997 och 2008.
46P/Wirtanen tillhör Jupiterfamiljen vilket innebär att
den relativt ofta gör närpassager av jätteplaneten med tillhörande förändringar av perihelieavstånd och omloppstid.
För tillfället är perioden 5,4 år, perihelieavståndet 1,09 AE
och inklinationen 11 grader. De gynnsamma geometriska
20
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omständigheterna under den innevarande apparitionen
gjorde att kometen passerade på bara 11 miljoner kilometers avstånd den 16:e december, samtidigt som den var
idealiskt placerad strax utanför jordens bana.
O B S E R VAT I O N E R

Från Sverige var kometen synlig lågt i söder, i södra
Valfisken, redan när nattmörkret återvände efter sommaren, men den dök sedan söderut till Ugnens stjärnbild
innan den vände norrut igen. I slutet av november kunde
den ses igen, nu i västra delen av Floden Eridanus,
samtidigt som den snabbt närmade sig jorden. Under
december lade den bakom sig en fjärdedel av himlen på
sin färd genom Oxen, Kusken och Lodjuret. Vintern
spenderade den i västra delen av Stora björnen, och under
våren tar den sig söderut genom Lilla lejonet och Lejonet.
Magnituden kommer att sjunka snabbt och nå 18 i början
av juni.
Bilden: I mitten av december var Wirtanen som ljusast och av
magnitud 4,1 när denna bild togs. Komadiametern mätte cirka
45’. 66 mm William Optics ZenithStar+0,8× FR/FF, Astronomik
CLS-filter, QHY8, 1200 sek. Fotograf: Johan Warell.
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under den senaste synlighetsperioden 2013 gjordes bara
ett fåtal observationer med kometen på stort avstånd
eftersom den befann sig nära solen större delen av tiden.
Från svensk mark finns bara tre inrapporterade observationer innan denna apparition, samtliga gjorda av Timo
Karhula 1991, 1997 och 2008.
46P/Wirtanen tillhör Jupiterfamiljen vilket innebär att
den relativt ofta gör närpassager av jätteplaneten med tillhörande förändringar av perihelieavstånd och omloppstid.
För tillfället är perioden 5,4 år, perihelieavståndet 1,09 AE
och inklinationen 11 grader. De gynnsamma geometriska
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omständigheterna under den innevarande apparitionen
gjorde att kometen passerade på bara 11 miljoner kilometers avstånd den 16:e december, samtidigt som den var
idealiskt placerad strax utanför jordens bana.
O B S E R VAT I O N E R

Från Sverige var kometen synlig lågt i söder, i södra
Valfisken, redan när nattmörkret återvände efter sommaren, men den dök sedan söderut till Ugnens stjärnbild
innan den vände norrut igen. I slutet av november kunde
den ses igen, nu i västra delen av Floden Eridanus,
samtidigt som den snabbt närmade sig jorden. Under
december lade den bakom sig en fjärdedel av himlen på
sin färd genom Oxen, Kusken och Lodjuret. Vintern
spenderade den i västra delen av Stora björnen, och under
våren tar den sig söderut genom Lilla lejonet och Lejonet.
Magnituden kommer att sjunka snabbt och nå 18 i början
av juni.
Bilden: I mitten av december var Wirtanen som ljusast och av
magnitud 4,1 när denna bild togs. Komadiametern mätte cirka
45’. 66 mm William Optics ZenithStar+0,8× FR/FF, Astronomik
CLS-filter, QHY8, 1200 sek. Fotograf: Johan Warell.

H-Alfa solpaket

Wir tanen, ljusaste kometen på länge.
Fortsättning från föregående uppslag.

med PST solteleskop, Solarquest
montering och zoomokular

Ett underbart och unikt lätthanterligt teleskop för
solobservation. Med Coronados PST H-alfa solteleskop
kan du se facklor och gasutbrott på solens yta i detalj.
Solarquest monteringen hittar solen helt automatiskt
och följer efter dess rörelse utan att du som användare
behöver göra något!
I paketet ingår:
• Coronado PST solteleskop
• Skywatcher Solarquest solmontering
• Dovetailskena för att montera teleskopet
• 7-21 mm zoomokular
Kometen Wirtanen kunde fotograferas på
kvällshimlen i augusti och september lågt i
söder. På denna bild från den 19 september
har den en magnitud av cirka 14,1. 12"
Meade RCX, ASI294P, 9×60 sek. Fotograf:
Håkan Barregård.

Inom Solsystemssektionen gjordes
18 visuella magnitudskattningar
mellan den 26 november 2018 och
den 19 januari av Timo Karhula
(5) och Johan Warell (13). Kometen
var synlig för blotta ögat mellan
den 4 december och den 2 januari.
Skattningarna följer trenden i de
internationella observationerna
mycket väl som visar att kometens
största ljusstyrka, magnitud 4,1,
nåddes kring den 13 december, då
även perihelium inföll.
Den apparenta komadiametern var
som mest 45’, men de största fotografiska diametrarna uppmättes
till cirka 2 grader. Kometen var
extremt diffus och nådde aldrig
en kondensationsgrad större än
3,5 (0 helt diffus och 9 stellär).
Detta bidrog till att den blev svår
att se och magnitudskatta på
ljusförorenade himlar.

Internationella magnitudskattningar under innevarande apparition. Svenska observationer är markerade med blå stjärnor. Totalt hade 634 observationer inrapporterats under perioden, varav 18 från
SAAF. Källa: COBS Comet Observation Database, www.cobs.si.

Den låga kondensationsgraden
gjorde också att skattningarna av
totalmagnituden skiljde sig drastiskt
mellan olika observatörer som
observerade under olika förhållanden. Detta är särskilt tydligt under
december, då variationen under ett
och samma dygn kunde uppgå till
så mycket som tre magnituder. Det
visar hur viktigt det är att observera
stora och diffusa kometer mot en
riktigt mörk himmel.
Trots sin ljusstyrka visade kometen
inte någon svans visuellt; bara
på djupa exponeringar kunde en

Te l e s c o p i u m , n r 1 2 0 19

(ord. Pris: 15.215:-)

mycket tunn och rak plasmasvans
fångas.
Om Wirtanen följer den beräknade
magnitudutvecklingen kommer vi
att förlora den ur sikte i fältkikare
under februari–mars (magnitud
cirka 10–11), i teleskop under april
(magnitud cirka 13) och fotografiskt
i maj (magnitud cirka 15), lite beroende på hur kondenserad koman
är. Under nästa apparition 2024
kommer kometen troligen att vara
svår att observera, men apparitionen
2031 är lovande.

BILDGALLERIET BAK SIDAN
Övre bilden: Månförmörkelse, 21 januari 2019. Teleskop/optik: WO 110 FLT f/6,5. Kamera: Canon Eos
5DMk4. Exponering: Kollage av fem bilder separerade med 38 ± 2 min; kl 04.56 (längst ner till höger),
05.33, 06.12, 06.52 och 07.31 lokal tid. Foto: Peter Rosén, Stockholm.
Nedre vänstra bilden: Hästhuvudnebulosan (B33) i Orion i silhuett mot emissionsnebulosan IC 434,
samt Flamnebulosan (NGC 2024), 5 januari 2019. Synfält ca 4×2,5 grader. Teleskop/optik: William
Optics ZenithStar SD APO 66 mm f/5.9, 0,8× fokalreducerare. Kamera: QHY8 CCD-färgkamera,
Astronomik CLS-filter. Exponering: 45×60 sekunder. Foto: Johan Warell, Lindbyobservatoriet.
Nedre högra bilden: Vindsnurregalaxen, M101, i stjärnbilden Stora björnen, 12 april 2018. Teleskop/
optik: TS N-AG8 Astrograph, Lakesside motorfokus, SSAG guide package. Montering: EQ6-R Pro.
Kamera: Sbig St-8300m, FW8-8300, Astrodon filter. Exponering: L 45×10, R 7×10, G 6×10, B 7×10,
H-Alpha 6×20. Foto: Robert Habolin, Färjestaden.

22

paketpris: 13.495:-

Astro Sweden AB
Axvallagatan 16
532 37 Skara
0511-798100
info@astrosweden.se
www.astrosweden.se

H-Alfa solpaket

Wir tanen, ljusaste kometen på länge.
Fortsättning från föregående uppslag.

med PST solteleskop, Solarquest
montering och zoomokular

Ett underbart och unikt lätthanterligt teleskop för
solobservation. Med Coronados PST H-alfa solteleskop
kan du se facklor och gasutbrott på solens yta i detalj.
Solarquest monteringen hittar solen helt automatiskt
och följer efter dess rörelse utan att du som användare
behöver göra något!
I paketet ingår:
• Coronado PST solteleskop
• Skywatcher Solarquest solmontering
• Dovetailskena för att montera teleskopet
• 7-21 mm zoomokular
Kometen Wirtanen kunde fotograferas på
kvällshimlen i augusti och september lågt i
söder. På denna bild från den 19 september
har den en magnitud av cirka 14,1. 12"
Meade RCX, ASI294P, 9×60 sek. Fotograf:
Håkan Barregård.

Inom Solsystemssektionen gjordes
18 visuella magnitudskattningar
mellan den 26 november 2018 och
den 19 januari av Timo Karhula
(5) och Johan Warell (13). Kometen
var synlig för blotta ögat mellan
den 4 december och den 2 januari.
Skattningarna följer trenden i de
internationella observationerna
mycket väl som visar att kometens
största ljusstyrka, magnitud 4,1,
nåddes kring den 13 december, då
även perihelium inföll.
Den apparenta komadiametern var
som mest 45’, men de största fotografiska diametrarna uppmättes
till cirka 2 grader. Kometen var
extremt diffus och nådde aldrig
en kondensationsgrad större än
3,5 (0 helt diffus och 9 stellär).
Detta bidrog till att den blev svår
att se och magnitudskatta på
ljusförorenade himlar.

Internationella magnitudskattningar under innevarande apparition. Svenska observationer är markerade med blå stjärnor. Totalt hade 634 observationer inrapporterats under perioden, varav 18 från
SAAF. Källa: COBS Comet Observation Database, www.cobs.si.

Den låga kondensationsgraden
gjorde också att skattningarna av
totalmagnituden skiljde sig drastiskt
mellan olika observatörer som
observerade under olika förhållanden. Detta är särskilt tydligt under
december, då variationen under ett
och samma dygn kunde uppgå till
så mycket som tre magnituder. Det
visar hur viktigt det är att observera
stora och diffusa kometer mot en
riktigt mörk himmel.
Trots sin ljusstyrka visade kometen
inte någon svans visuellt; bara
på djupa exponeringar kunde en

Te l e s c o p i u m , n r 1 2 0 19

(ord. Pris: 15.215:-)

mycket tunn och rak plasmasvans
fångas.
Om Wirtanen följer den beräknade
magnitudutvecklingen kommer vi
att förlora den ur sikte i fältkikare
under februari–mars (magnitud
cirka 10–11), i teleskop under april
(magnitud cirka 13) och fotografiskt
i maj (magnitud cirka 15), lite beroende på hur kondenserad koman
är. Under nästa apparition 2024
kommer kometen troligen att vara
svår att observera, men apparitionen
2031 är lovande.

BILDGALLERIET BAK SIDAN
Övre bilden: Månförmörkelse, 21 januari 2019. Teleskop/optik: WO 110 FLT f/6,5. Kamera: Canon Eos
5DMk4. Exponering: Kollage av fem bilder separerade med 38 ± 2 min; kl 04.56 (längst ner till höger),
05.33, 06.12, 06.52 och 07.31 lokal tid. Foto: Peter Rosén, Stockholm.
Nedre vänstra bilden: Hästhuvudnebulosan (B33) i Orion i silhuett mot emissionsnebulosan IC 434,
samt Flamnebulosan (NGC 2024), 5 januari 2019. Synfält ca 4×2,5 grader. Teleskop/optik: William
Optics ZenithStar SD APO 66 mm f/5.9, 0,8× fokalreducerare. Kamera: QHY8 CCD-färgkamera,
Astronomik CLS-filter. Exponering: 45×60 sekunder. Foto: Johan Warell, Lindbyobservatoriet.
Nedre högra bilden: Vindsnurregalaxen, M101, i stjärnbilden Stora björnen, 12 april 2018. Teleskop/
optik: TS N-AG8 Astrograph, Lakesside motorfokus, SSAG guide package. Montering: EQ6-R Pro.
Kamera: Sbig St-8300m, FW8-8300, Astrodon filter. Exponering: L 45×10, R 7×10, G 6×10, B 7×10,
H-Alpha 6×20. Foto: Robert Habolin, Färjestaden.

22

paketpris: 13.495:-

Astro Sweden AB
Axvallagatan 16
532 37 Skara
0511-798100
info@astrosweden.se
www.astrosweden.se

M A N N E N I H A T T E N . S E

