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Framsidans bild: Tillhör artikeln på sidan
4–9. Teleskop: 6" Newtonteleskop, f/5, SkyWatcher 150PDS. Montering: Sky-Watcher Star
Adventurer med tillhörande wedge, L-bracket
och belysning för polsökaren.Guidkamera: ZWO
ASI 120MC med inbyggt st-4 guideinterface till
dator/montering.Guidetub: Objektiv, Pentax
M50/1,7. Guideprogram: PHD2.
Fotograf: Fredrik Karlsson, Timrå.

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 intresse för
astronomi, 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 i SAAF. 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). 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.

Telescopium och Fokus. © 2018 Telescopium
och respektive författare. Årgång 37. 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

Medlemsavgift. Vuxna (över 18 år): 250 kr/ 1 år,
430/2 år, 630/3 år, Europa och världen 360 kr/år.
Ungdomar (18 år eller yngre): 140 kr (1 år), 230 kr (2
år), 330 kr (3 år).
Sektioner. Astronomihistoria. Johan Kärnfelt,
Brattefjäll 14, 430 85 Brännö, 0768-979763,
johan.karnfelt@saaf.se och Gustav Holmberg,
Karl XI-gatan 8A, 22220 Lund, 0703-277810,
astronomihistoria@saaf.se. Djuprymd. Mikael
Anderlund, Börringevägen 107, 233 33 Svedala,
0760-84 8477, djuprymd@saaf.se. Ockultationer.
Björn Månsdahl, Idrottsvägen 5, 464 40 Åsensbruk,
0530-30022, ockultationer@saaf.se Solsystemet.
Johan Warell, Lindby 229, 274 93 Skurup, 070649 47 31, e-post: solsystemet@saaf.se. Bitr.
sektionsledare: Peter Rosén. Variabla stjärnor.
Tomas Wikander, Bogservägen 8, 784 77 Borlänge,
0243-21 15 13, e-post variabler@saaf.se. Läs
mer om sektionerna på www.saaf.se/sektioner.
Meddela sektionsledarna din e-postadress för
information om verksamheten!
Styrelse. Ordförande. Johan Warell, Lindby 229,
274 93 Skurup, 0706-494731, e-post: johan.warell@
saaf.se; Vice ordförande & kassör. Jan Persson,
Eklanda Hage 31, 431 49 Mölndal, e-post: jan.
persson@saaf.se; Sekreterare. Gustav Holmberg,

Telescopiums temanummer Fokus är välkomna
till Telescopium 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
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LEDARSIDAN
Telescopiumredaktionen
redaktion@saaf.se

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

ATT HITTA HEM
Så var vi framme vid sommaren. Ljusa himlar och kanske inte så mycket
observerande som under hösten och vintern. Men sensommaren närmar

VIK TIGT!
På grund av GDPR (General Data
Protection Regulation), som
började gälla den 25 maj, behöver
vi er uppmärksamhet. Gå in på
www.saaf.se för att läsa mer om
vad GDPR innebär för SAAF och
er medlemmar eller läs mer på
sidan 16.

sig med stormsteg och Timo Karhula presenterar i detta nummer flera
observationsutmaningar på sensommarhimlen. Kanske kan du använda Fredrik Karlssons tips
på polinställning och astrofotografering för att få några bilder på objekten?
Som sig bör i en amatörastronomisk tidning bjuder detta nummer på flera artiklar om
observationer. Observationer är ju, förutom möjligen ”fåtöljastronomi”, det centrala i vår hobby
som amatörastronomer. Observationerna behöver inte vara så avancerade. Många kvällar går jag
ut med bara ögonen som instrument för mina observationer och det är ju på det viset många får
ett intresse för astronomi.
Allt sedan jag började med amatörastronomi och engagerade mig i föreningar har en stor
del handlat om att få dela fascinationen för världsrymden med andra. Jag ser Telescopium som ett
viktigt verktyg för detta, därför är det extra roligt att vara tillbaka i redaktionen efter många år
med andra engagemang.
Jag tror inte det är så vanligt i Sverige att man aldrig sett stjärnhimlen, men allt för många
har en väldigt ”tvådimensionell” bild av vår värld. Efter en jordbävning i Los Angeles år 1994,
då staden blev mörklagd, lär flera ha ringt larmnumret när de såg den mörka himlen beströdd
av stjärnor och det mjölkiga band som är vintergatan. De tyckte det såg hotfullt ut. Att få upp
ögonen för vår plats i universum är lite som att hitta hem efter att ha irrat omkring en tid.
Till sist vill jag passa på att välkomna alla medlemmar till SAAF:s årsmöte, som i år hålls
i anslutning till Träff Under Stjärnorna i Mariestad den 8 september. Hoppas vi ses!
Redaktionen genom
Daniel Söderström
Te l e s c o p i u m , n r 2 2 0 1 8
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FREDRIK KARLSSON
SA AF, Timrå

Fredrik Karlsson bor i Timrå, är 55
år och lärare i matematik och fysik,
men även fotograf, tekniker, naturvän,
vindsurfare och amatörastronom.

ASTROFOTOGRAFERING
MED ”OMÖJLIG”
LÄTTVIKTSMONTERING
Jag har av olika skäl kommit att använda och experimentera med mycket
portabel astrofotoutrustning (läs lätt, billig och enkel utrustning). Detta låter
kanske bra, men det bästa tycker jag ändå är att det hela egentligen inte verkar
ge avkall på bildkvaliteten vid fotografering. Om det finns en baksida så är det
eventuellt att det kräver en delvis annan teknik än traditionellt astrofoto med
fasta och stabila (läs tunga) teleskopmonteringar. Jag tänkte därför här visa en
teknik för att åstadkomma fantastiska bilder med enkel utrustning.
Min uppställning kretsar kring ett 6" Newtonteleskop
med fokalförhållande 5, ett Sky-Watcher 150PDS. Det är
egentligen inte jätteportabelt i sig, men det låter sig ändå
bäras omkring i en hand. I andra handen bär jag övrig
utrustning som inte ryms i ryggsäcken: en sittpall och en
benställning, som tillsammans med en förvaringslåda på
högkant bildar ett litet dagg/frostskyddat bord för surfplatta, mus, batterier och annat elektriskt. Allt hopfällbart
för portabilitet. I handen bär jag också en liten väska
innehållande motviktsstång och motvikt. Dagghuven
till teleskopet trär jag över armen som bär teleskoptuben.
Stativet, eller monteringen om man vill kalla den så, bär
jag i en rem över axeln.

Allt som allt ändå ganska mycket grejor. Astrofoto är trots
allt utrustningskrävande, men man får tänka att allt det
burna motsvarar ett astronomiskt observatorium kapabelt för astrofotografi på en god nivå, mätt med dagens
krävande standard, där amatörastronomer vant sig vid
resultat som i delar ligger i paritet med vad bara enorma
professionella observatorier med hela nationer i ryggen
kunde prestera bara för några decennier sedan. Men här
skuttar (nåja) jag i alla fall omkring med en uppställning i
princip buren på ryggen och i prisnivå som en elcykel och
åstadkommer fantastiska bilder jag är mer än nöjd med.
Ja, men vad är då allt detta om?

Stora bilden: Min ”omöjliga” lättviktsmontering.
Infällda bilden: Hur man får skalorna vridna så att de
går att avläsa enligt beskrivningen i artikeln. Orientera
låsratten (1) som låser fast L-bracketen (2) på polaxeln.
Te l e s c o p i u m , n r 2 2 0 1 8
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Fortsättning från föregående uppslag.

M E T O D F Ö R P O L I N S TÄ L L N I N G

Nu är det väl lämpligt att visa en illustration av vad jag
åstadkommit med denna uppställning, detta för att läsaren inte raskt ska avfärda det hela som helt oanvändbart,
ytterst vansinnigt och därför ointressant – se bilden av
M 42 på framsidan av Telescopium. Vid fototillfället var
det lite blåsigt och dagghuven, som ger ett något större
vindfång, var också monterad på teleskopet. Men jag är
helt nöjd med bilden!
Nu när det kanske visats att uppställningen faktiskt
fungerar, så kommer vi mer till sak om det rent tekniska,
och då framför allt om den särskilda metod för polinställning som behöver användas.
Som framgår av bilden på föregående uppslag är det hela
en tämligen lätt uppställning, men samtidigt är den ju
förstås också något vinglig. Detta medför i sin tur att
man behöver använda en speciell polinställningsteknik
för att lyckas med bilderna. Traditionellt polinställs
teleskop på så vis att de pekas mott norr för inställning,
sedan pekas de om på det objekt man vill fotografera
då inställningen är klar. Men med ett så här flexande
lättviktssystem fungerar inte detta alls, eftersom all noggrannhet i polinställningen försvinner på grund av den
tyngdpunktsförskjutning som sker då teleskopet pekas om
på himmelsobjektet, hur noga man än försökt balansera
upp det hela.

omständliga driftmetoden. I alla fall inte vid normalt astrofoto upp till några minuters exponeringstid i primärfokus
med 750 mm brännvidd och APS-C bildsensor.
P R A K T I S K T T I L LVÄ G A G Å N G S ÄT T

Håll nu i hatten, för här följer en beskrivning av metoden i text utgående från polsökaren i Sky-Watcher Star
Adventurer och dess graderade hjälpskalor. Jag tror att
polsökarens bild är densamma i övriga Sky-Watcher
teleskopmonteringar och gissar att också hjälpskalorna
påminner om Adventurerns. För andra system torde
beskrivningen också vara någorlunda generell:

PIPPO-METODEN: STEG FÖR STEG
1. GÖR EN FÖRSTA GROV POLINSTÄLLNING SÅ POLSTJÄRNAN HAMNAR I
SYNFÄLTET FÖR POLSÖKAREN, GÄRNA NÅGORLUNDA I MITTEN AV BILDEN,
MEN INGET FINLIR. I DETTA STEG SPELAR DET INGEN ROLL I VILKEN RIKTNING
TELESKOPET PEKAR PÅ HIMLEN. (BILD 1).
2. NOLLSTÄLL POLSÖKARENS VRIDBARA/JUSTERBARA ÖST-VÄSTSKALA PÅ
DESS 0-STRECK (BILD 2).
3. PEKA TELESKOPET PÅ DET TILLTÄNKTA HIMMELSOBJEKTET OCH STARTA
FÖLJNINGEN PÅ STAR ADVENTURERN.
4. STARTA EN LÄMPLIG MOBILAPP FÖR POLINSTÄLLNING (TEX POLARFINDER
FÖR ANDROID) OCH HÄMTA I DENNA IN OBSERVATIONSPLATSENS GEOGRAFISKA LONGITUD FRÅN MOBILENS GPS/PLATSTJÄNST (HAR MAN INTE
MOBILTÄCKNING PÅ PLATSEN KAN MAN HÄMTA IN DENNA FRÅN EN KARTA,
NÅGOT ATT TÄNKA PÅ INNAN MAN ÅKER UT I MARKERNA).
5. AVLÄS 24-TIMSKALANS VRIDNING I ANTAL SKALSTRECK (6 STRECK PÅ EN
TIMME SOM DEN ÄR GRADERAD) MED- ELLER MOTURS (SOM DET ÄR DEFINIERAT ENLIGT BILD 3, VILKEN VISAR EN MEDURSVRIDNING PÅ 8 STRECK) FRÅN
MARKERINGEN FÖR DEN 31/10 PÅ DATUMCIRKELN (SOM MAN MED FÖRDEL

Lösningen är en polinställningsmetod som görs efter att
man pekat in teleskopet på det tilltänkta motivet. I och
med detta undviker man tyngdpunktsförändringar och
genom dessa avvikelser i polinställning som annars helt
säkert skulle visat sig som ovala stjärnor i slutresultatet.

SÄTTER EN VIT PRICK PÅ SÅ MAN SLIPPER LETA EFTER DEN I MÖRKRET
ENLIGT BILD 4). SE BILD 3.
6. BEROENDE PÅ OM VRIDNINGEN VARIT MED- ELLER MOTURS SÅ ADDERAR,
ELLER SUBTRAHERAR MAN 2,5 GRADER PER AVLÄST STRECK (10 MINUTER)
FRÅN DEN LONGITUD APPEN VISAR OCH KNAPPAR IN DET NYA VÄRDET
MANUELLT I APPEN. MEDURSVRIDNING MEDFÖR ADDITION AV 2,5 GRADER
PER STRECK, MOTURSVRIDNING SUBTRAKTION AV 2,5 GRADER PER STRECK.
SE BILD 5.

Den metod jag utvecklat kallar jag PIPPO, polinställning
pekande på objektet (eller på engelska PAPOO, polar
alignment pointing on object). Jag har inte sett den beskriven av någon annan, även om det säkert finns fler som
tillämpar denna. Inget nytt under solen heter det ju, men
så många känner kanske inte till den och de möjligheter
den ger med portabel lättviktsutrustning.
Uttryckt i text låter det hela komplicerat, men egentligen är
det ganska enkelt och jag har inte sett något behov av att i
efterhand ytterligare finjustera inställningen, till exempel
med den jämförelsevis mycket mer tidskonsumerande och
6
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Nu visar appen på mobilen samma orientering av polsökarinformationen och polstjärnans läge i denna som man ser
då man tittar i polsökaren, då nu teleskopet alltså pekar
på det tilltänkta objektet, och det är bara att justera in
polstjärnan i sökarens hårkors enligt detta med ställskruvarna för respektive axel. Observera att polaxeln hela
tiden vrider sig nu när följningen är igång, så avläsningen
enligt punkt 5 och longitudjusteringen av appen ovan är

1

2

3

4

5

6

färskvara och behöver förnyas inför varje gång man senare
vill kontrollera eller justera polinställningen.
Finessen nu är att teleskopet redan pekar på det tilltänkta
himmelsobjektet och alltså sedan inte behöver pekas
om alls efter polinställningen, med allt vad det skulle
kunna innebära i form av flex, beroende på monteringens
instabilitet. Jag skulle mena att detta nästan är en förutsättning om man önskar astrofotografera framgångsrikt med
ett teleskop liknande Star Adventurer med dess tillhörande
wedge för brännvidder kanske någonstans runt 150 mm
och uppåt. Alldeles säkert är det en förutsättning om man
har ett lättare stativ, typ ett kamerastativ som matchar adventurerns portabilitet, och den påmonterade utrustningen
närmar sig Adventurerns lastkapacitet på 5 kg.

tyngdpunktsförskjutning vid finjustering av kompositionen efter att polstjärnan justerats in i sitt läge. Teleskopets
pekningsriktning på himlen förändras då man justerar
polstjärnans läge i polsökaren. Därför kan det vara bra att
redan vid grovpolinställningen justera in den i polsökaren
ungefär där den kommer att vara som färdigjusterad.

PIPPO-METODEN: SNABBGUIDE
1. GROV POLINSTÄLLNING. (BILD 1)
2. NOLLSTÄLL ÖST-VÄSTSKALAN. (BILD 2)
3. PEKA TELESKOPET PÅ OBJEKTET. (BILD 6)
4. STARTA MOBILAPPEN OCH HÄMTA IN PLATSENS LONGITUD. (BILD 7–8)
5. AVLÄS SKALSTRECK MED- ELLER MOTURSVRIDNING. (BILD 9)
6. ADDERA ELLER SUBTRAHERA LONGITUDEN I APPEN. (BILD 10)
7. JUSTERA IN POLSTJÄRNAN I POLSÖKAREN ENLIGT APPENS JUSTERADE
VISNING. (BILD 11–12)

Puh! Hängde ni med? Om inte så följer här ett simulerat
praktiskt exempel.
Himmelsobjektet som ska fotograferas är M42. Steg 1–7
i tabellen är de samma som i föregående uppräkning.
Eventuellt kan man upprepa proceduren två gånger, då
man till viss del riskerar rubba polinställningen genom

Och så en praktisk detalj så att man får skalorna vridna så
att de går att avläsa enligt beskrivningen ovan. Orientera
låsratten (1) som låser fast L-bracketen (2) på polaxeln
enligt den lilla infällda bilden på föregående uppslag.

Te l e s c o p i u m , n r 2 2 0 1 8
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A s t r o f o t o g r a f e r i n g m e d ”o m ö j l i g ” l ä t t v i k t s m o n t e r i n g .
Fortsättning från föregående uppslag.

Dels orienteringen i förhållande till Star Adventurerns
egna hus och dels orienteringen gentemot L-bracketen.
Fäst sedan objektivet/teleskopet till höger på L-bracketen
med optiken pekande i pilens riktning. Det hela kan
förhoppningsvis undvika en del förvirring, men jag har
inte provat allt så mycket själv än att jag kan säga om det
är idiotsäkert.
O M VÄ N D T U M R E G E L

I astrofotosammanhang finns det en väl inarbetad tumregel som säger att monteringen ska klara minst dubbla
vikten av den utrustning som monteras på. I detta fall
är regeln omvänd, monteringen lastas på dubbla den
specificerade vikten, omkring 10 kg med motvikt och
allt. Jag ger förstås inga garantier och försiktighet är
att iaktta så att inget knäcks i Adventurern. Av denna
anledning spänner jag bara åt polaxelns friktionsbroms
helt lätt för att kanske undvika skador om jag i mörkret
kommer åt motviktsstången eller tuben med kroppen så
att det hela vrids.

FREDRIKS ASTROFOTOUTRUSTNING
MONTERING: 		
SKY-WATCHER STAR ADVENTURER MED TILLHÖRANDE WEDGE,
L-BRACKET OCH BELYSNING FÖR POLSÖKAREN.
GUIDKAMERA:		
ZWO ASI 120MC MED INBYGGT ST-4 GUIDEINTERFACE TILL
DATOR/MONTERING.
GUIDETUB: 		
PENTAX M50/1,7 – ETT 50 MM VANLIGT KAMERAOBJEKTIV FRÅN 1970-TALET.
GUIDAR PÅ FULL ÖPPNING, F/1,7.
GUIDEPROGRAM:
PHD2, ETT FRITT GUIDEPROGRAM. ANVÄNDS FÖR ENAXLIG GUIDNING I RA.

När jag började använda utrustningen tog det fyra timmar att montera upp och komma till skott på motivet,
då jag allt eftersom upptäckte sådant som behövde lösas
för att få igång det hela. Nu efter ett år siktar jag på att
komma ner runt en timme utan att stressa, och det tycker
jag är ganska bra.
Jag vill bara avsluta med att önska lycka till om det är så
att några fler inspireras till att skapa en portabel astrofotoutrustning och samtidigt hålla nere budgeten!
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G D S ( G Ö R D E T S J Ä LV )

• Guidekamerafäste av aluminiumplåt som monteras
medelst en skruv på sökarens stativfot. Mellan kameraobjektivet och ZWO-kameran sitter en adapterring för att
dels fästa objektivet och dels för att få rätt avstånd mellan
kameraobjektivet och guidekamerans bildsensor. Hela
guidekamerauppställningen är ganska lättviktig och jag
har kanske därför ännu inte upplevt något flex som skulle
inverkat på följningen.
• Fokusmotor. En 6V DC elmotor med växel, märkt
100 rpm. Denna ger ett utgående varvtal som med en
vridpotentiometer i en handkontroll kan regleras mellan
c:a 50–100 rpm samt fram/back. Motorn är fäst under
fokuseraren med buntband och kopplas sedan ihop med
fokuserarens axel medelst en gummisnodd, direkt spänd
mellan växellådans utgående axel (Ø 4 mm) och fokuserarens finjusteringsratt (1:10, Ø 34 mm). Fungerar utmärkt
och är helt oumbärligt för fokuseringen (att vrida på
finjusteringsratten för hand ger vibrationer som omöjliggör
kontroll av skärpan).
• Fokusmotorns handkontroll med vridpotentiometer och
vippbrytare för stopp-fram-back.
• I stället för tubfäste i form av standard dovetailskena, en
tunnare och inbockad GDS lågprofilskena för ett ”lägre”
montage av teleskoptuben. Detta för att kunna hålla nere
motviktens vikt och längden på motviktsstången. Tuben
går i och med detta inte längre att bära i dovetailskenan,
utan ett speciellt bärhandtag har gjorts.
• Ett bärhandtag för teleskoptuben, monterat mellan tubringarna på motsatt sida dovetailskenan. Handtaget är lite
”högre” så att man får plats att bära även med en ordentlig
vinterhandske på handen.
• Ett stabilare fäste för motviktsstången på L-bracketen än
originalets fäste för denna. Fästet centrerar också motviktsstången i teleskoptubens tyngdpunktscentrum i höjdled
(höjdledscentreringen ej monterad på bilderna i artikeln).
Det hela är annars en ”kloss” av fyrkantsrör som höjer upp
motviktsstångens infästning och centrerar denna i höjd
med L-bracketens 1/4" fästskruv för kulled/optisk utrustning, alltså i teleskoptubens ungefärliga tyngdpunktscentrum (beroende på hur fokuseraren är vriden i tubringarna
och det är förstås bra om denna kan vara vriden så att den

centrerar tubens tyngdpunkt i motviktsstångens centrumlinje, för att undvika tyngdpunktsförskjutning under
följningens vridning och möjligt flex orsakat av detta).
Balansering är A och O.
• En längre motviktsstång än den som följer med Star
Adventurerns astrofotokit, detta i form av en M12gängstång. Också den för att hålla nere motviktens vikt.
• En tyngre motvikt än den som följer med astrofotokittet.
• Modifiering av polsökarbelysningen för att kunna
använda denna med L-bracketens optikfästplatta (pilen vid
2 enligt lilla bilden i artikelns början) skjuten tätare intill
Star Adventurerns polaxel. Även detta för att kunna hålla
nere vikten på motvikten.
• Kablage och kabelstam: Detta behöver monteras/fästas
stumt på så vis att ingen kabel på minsta vis har möjlighet
att under följningens vridning ge upphov till flex eller
tyngdpunktsförskjutning, varken vid guidekamera, eller övrig ansluten utrustning. Jag använder strategiskt placerade
buntband för detta.

• Strömförsörjning: Star Adventurern kör jag på dess
inbyggda hållare för 4 st AA-batterier, Sonykameran på en
batterilåda med 6 st AA-batterier, anslutna till kameran
genom en batteridummy, fokusmotorn går på en låda med
4 st AA och surfplattan på en Clas Ohlson powerbank
6000 mAh. Guidekameran går också på denna genom
USB från plattan. Allt ryms enkelt i en jackficka och verkar
räcka hur länge som helst.
• Bekämpning av imma/frost/dagg på guideobjektivets och
sökarens frontlinser sker med kemiska engångsvärmepåsar
av typen Hot Spot-Hot Pad. En påse räcker i 6 timmar och
egentligen mer. Påsen fästs undertill optikens frontlins med
en avklippt strumpa och en gummisnodd. Strumpan träs
utanpå/över påse och objektiv och isolerar påsens värme
in mot optiken, gummisnodden håller sedan ihop det hela
runt om. (Med fördel används förstås en tubsocka). Bra
att veta är att påsarna avger en mindre mängd vattenånga,
så de bör tas bort efter fotograferingen, då kondensvatten
eventuellt annars kan tränga in i optiken om de får sitta
kvar onödigt länge.
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TIMO KARHULA
VARF

Timo Karhula är medlem i Västerås
Astronomi- och RymdforskningsFörening
(VARF) där han håller stjärnvisningar från
Åkesta observatorium. Han observerar
mestadels djuprymdsobjekt och kometer
visuellt, med allt från små kikare till större
teleskop, och reser ofta till Australien för
att beundra den södra stjärnhimlen.

DJUPRYMDSUTMANINGAR
PÅ SENSOMMARHIMLEN
När solen sjunker allt djupare under horisonten vid astronomisk midnatt
(klockan 1 sommartid) i juli till augusti återkommer stjärnorna och vintergatan
efter sommarens uppehåll. Ju längre norrut man befinner sig i landet desto
längre får man vänta på stjärnorna. Från Skåne kan man faktiskt skönja
vintergatan i Svanen hela sommaren. Från Svealand börjar den framträda i slutet
av juli medan man från Norrland får vänta till andra halvan av augusti innan
himlen är tillräckligt mörk. Man kan börja urskilja vintergatsbandet i Svanen
när solhöjden understiger −11º, det vill säga vid slutet av den nautiska skymingen.
Här följer några spännande utmaningar på den mörknande sommarhimlen.
De n lj us s vag a s t e k l o tf or m ig a stjärnhopen i Messierkatalogen är M72 i Vattumannen.
Den är visserligen inte ett extra
svårt objekt men icke desto mindre
kan den bereda svårigheter för
nybörjaren. En liten utmaning är att
upplösa M72 i enskilda stjärnor där
de ljusaste är av magnitud 14,2.

Bild från datorprogrammet Megastar som visar en
inverterad bild av Barnards galax och kringliggande
objekt. Foto: Megastar/STScI Digitized Sky Survey

Dr yg t e n g r a d österut finns
asterismen M73 som bara består
av fyra stjärnor av 10–12:e magnituden i form av ett liggande ”Y”.
Jag har upptäckt en till asterism i
närheten av M73 som liknar denna.
Endast 3,5 bågminuter norr om
M73 har jag med mitt 10-tums
Dobsonteleskop råkat hitta en
trippelstjärna vars komponenter är
av 14:e magnituden och ligger inom
1,1'. Har du sett den?

MESSIERUTMANING

De n k l o t f or m ig a s t j ä r nhope n M30 är lite speciell för
mig då den blev den sista av
Messierobjekten som jag såg. En
kylig augustinatt 1989 fick jag syn
på både M75 i Skytten och M30 i
Stenbocken med 20×80-kikare och
därmed hade jag prickat av samtliga
110 Messierobjekt. M30 är inte så
svår att se från Sverige men den
befinner sig alltid lågt på himlen.
FORTS. PÅ SID 14
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STJÄRNHIMLEN

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

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

RR
S TJ Ä R N H I M L E N J U L I — S E P T E M B E R 2 0 18
L AT. 6 0 ° N
På grund av ljusa sommarnätter kommer
sommarstjärnbilderna till sin rätt först från augusti.
Då hittar vi den så kallade Sommartriangeln högt upp
mot zenit i söder så snart mörkret faller. Den består
av sommarstjärnbildernas tre ljusaste stjärnor,
huvudstjärnorna i Svanen, Örnen och Lyran. Svanen är lätt
att känna igen på sin korsform. Här löper Vintergatan förbi
med sitt detaljrika och ljusa band via Örnen och vidare ner
mot horisonten.
Nere vid Vintergatans fot finns för närvarande planeten
Saturnus. Också nära horisonten, fast lite längre österut
i stjärnbilden Stenbocken kan vi hitta planeten Mars, som
just nu är som ljusast. Mars är i dessa dagar som närmast
jorden.
I öster ser man höststjärnbilderna med Pegasuskvadraten
i spetsen och de ersätter Sommartriangeln i meridianen
senare under natten. Det sker allt tidigare och framåt
september ligger Pegasus i meridianen (i söder) vid
midnatt. Nedanför Pegasus i Vattumannen hittas
solsystemets yttersta planet Neptunus. Tittar man ännu
längre bort österut hittar vi planeten Uranus som ligger i
Fiskarna.

Ö

Stjärnkartan gäller för dessa tidpunkter och visar
även eventuella planeter. Observera att månen inte
finns med. Svensk sommartid markeras: SST. I övrigt
gäller svensk normaltid.
1 juli
15 juli
1 augusti
15 augusti
1 september
15 september
1 oktober

kl.02 SST
kl.01 SST
kl.00 SST
kl.23 SST
kl.22 SST
kl.21 SST
kl.20 SST

4
1
M E S S I E R 11
Vildandshopen (M11) ligger i stjärnbilden Örnens stjärt.
Det är en ljus stjärnhop som kan ses i fältkikare. I mindre
teleskop ser man en stor mängd svaga stjärnor med en
enda ljusare stjärna mitt i. Populärnamnet kommer från
att man har sett stjärnorna bilda en V-form, vilket liknats
vid en grupp flygande vildänder.

3

2
M E S S I E R 13
Herkuleshopen (M13) räknas till himlens allra finaste
klotformiga stjärnhopar, ljus nog för att kunna ses med
kikare. Dessa objekt är täta stjärnsamlingar bestående
av hundratusentals stjärnor. Herkuleshopen hör inte till
de klotformiga stjärnhopar som är så täta i mitten och kan
redan med medelstora teleskop lösas upp över hela ytan.
Helt fantastisk i stora teleskop!

3
MESSIER 27
Hantelnebulosan (M 27) är en ljus nebulosa som har sitt
namn efter sitt utseende. Det är de glödande resterna av
döende stjärna som kastat av sig sin atmosfär. En borttynande vit dvärgstjärna finns ännu kvar i mitten.

SÖD

12
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MÅNEN
Månens faser i juli, augusti och
september 2018. Svensk sommartid
markeras: SST. I övrigt gäller
svensk normaltid.

V

Sista kvarteret

6 jul

09.51 SST

Nymåne

13 jul

04.48 SST

Första kvarteret

19 jul

21.52 SST

Fullmåne

27 jul

22.20 SST

Sista kvarteret

4 aug

20.18 SST

Nymåne

11 aug  	

11.58 SST

Första kvarteret

18 aug

09.49 SST

Fullmåne

26 aug

13.56 SST

Sista kvarteret

3 sep

04.37 SST

Nymåne

9 sep

20.01 SST 	

Första kvarteret

17 sep

01.15 SST 	

Fullmåne

25 sep

04.52 SST

PLANETERNA
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)

2

Från vänster till höger: Merkurius 6,5" (30 aug kl 04.45
SST). Venus 16" (1 aug kl 23.00 SST). Mars 24" (25 jul kl
01.00 SST). Jupiter 41" (1 jul kl 23.00 SST)  Saturnus 18"
(1 aug kl 23.00 SST). Uranus 3,7" (30 sep kl 23.00 SST).
Neptunus 2,4" (1 sep kl 00.00 SST).

4
NORDAMERIK ANEBULOSAN
Nordamerikanebulosan är ett lite ljusare parti av vintergatan uppe vid Deneb. Namnet kommer sig av att formen
liknar nämnda kontinent. För att kunna skymta den för
blotta ögat behövs en mörk landsortshimmel. Delar av
nebulosan framträder något lättare i teleskop.

1

1:A MAGNITUDEN

GALAX

2:A MAGNITUDEN

ÖPPEN STJÄRNHOP

3:E MAGNITUDEN

KLOTFORMIG STJÄRNHOP

4:E MAGNITUDEN

PLANETARISK NEBULOSA

5:E MAGNITUDEN

NEBULOSA
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Några djupr ymdsutmaningar på sensommarhimlen.
F o r t s ä t t n i n g f r å n s i d a n 11.

M30 brukar vara det sista och svåraste Messierobjektet i ett komplett
Messiermaraton i mars, men att se
M30 då från Sverige är omöjligt.

men har ni lyckats se ringformen
från Sverige?
I N Ä R H E T E N AV B E R Ö M D A
GR ANNAR

NG C 6712 ä r en märklig klotformig stjärnhop i Skölden. Den ligger
öster om förbindningslinjen mellan
M11 och M26 och lyser med åttonde
magnituden. NGC 6712 kallas för
”the Weird globular”. Konstigheten
beror på att dess södra sida genomskärs av ett mörkt band utan stjärnor
och söder om det tycks det finnas en
lös, avknoppad del av stjärnhopen.
Vad tycker du, är det en naturens
nyck med en sträng utan stjärnor
eller är det en äkta mörk nebulosa
som skymmer stjärnljuset?
L J U S S TA R K P L A N E TA R I S K
NEBULOSA

De n lj us s t a r k a s t e pl a n e t a r i s k a nebulosan på himlen
är Helixnebulosan, NGC 7293, i
Vattumannen. Dess totala magnitud
är 7,3 men synligheten försvåras av
att den är drygt 15' i diameter och
har ett mörkt hål i centrum. Det
sägs att Helix till och med kan ses
med blotta ögat (från sydligare nejder) men det har jag inte testat själv
än. Jag såg NGC 7293 första gången
från Puimichel, Frankrike, med
7×50-kikare som en stor, rund och
diffus fläck. Från Sverige fick jag
syn på Helixnebulosan kvällen före
julafton 2008 med 25×100-kikare.
Dock kunde jag inte se nebulosans
mörka centrum. Från Australien har
jag sett nebulosans sanna natur, en
stor ring med en centralstjärna med
magnituden 13,5. Flera ickerelaterade
stjärnor syntes inuti och på ringen.
NGC 7293 har i Sverige setts så
långt norrut som från Medelpad,

14
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G i l l a r n i at t hitta mindre
kända objekt i närheten av ”show
pieces”? Då kan jag rekommendera
två galaxer som kräver stora teleskop. Den klotformiga stjärnhopen
M13 i Herkules har galaxen NGC
6207 i närheten. Den syns redan
med 100 mm fältkikare. Centrum
av galaxen är stellärt och det råkar
vara en äkta stjärna framför galaxen
så det är alltså inte dess egentliga
kärna.
Fa k t u m ä r at t det finns en
till galax mellan NGC 6207 och
centrum av M13, IC 4617! Den
ligger i anslutning till en liten
parallellogram av stjärnor. IC 4617
ligger 14' nord nordost om centrum
av M13 vars stjärnor når nästan
ända ut till galaxen. Den är endast
av 15:e magnituden och storleken
är 1,2'×0,4'. Det torde inte finnas så
värst många som sett och identifierat
den en halv miljard ljusår avlägsna
galaxen med egna ögon.
L i t e m e r k ä n d är förmodligen
IC 1296 intill M57, Ringnebulosan
i Lyran. På fotografier framträder
en vacker stavspiralgalax knappt
fem bågminuter nordväst om
Ringnebulosan. Visuellt kan man
i princip bara urskilja galaxens
centrum med indirekt seende. Dess
visuella magnitud är 14,0 och storleken är 0,9'×0.5'. Tanken svindlar
när man inser att galaxen ligger
cirka hundra tusen gånger längre
bort än Ringnebulosan, det vill säga
avståndet är runt 250 miljoner ljusår.

UTMANINGAR I SK Y TTEN

På s e ns om m a r e n s t å r den
nordöstra delen av Skytten bra till.
Här finns den fina planetariska
nebulosan NGC 6818, med det
engelska smeknamnet Little Gem.
Magnitud 9,3 och storlek 22"×15".
Jag har med 10 tums teleskop och
343× förstoring sett NGC 6818 som
cirkulärt, jämnljust och med ett litet
mörkt hål i mitten.
4 0 b åg m i n u t e r s öde ru t kan
man hitta ett spöklikt sken utdraget i nord-sydlig riktning. Det är
Barnards galax, NGC 6822. Galaxen
missades av Herschelfamiljen och
upptäcktes av den skarpsynte E. E.
Barnard visuellt 1884 med en 5-tums
refraktor. Dess totala magnitud är
9,3 men den är utsmetad över ett
16'×14' stort område. Edwin Hubble
studerade Cepheidvariabler i galaxen
och kom underfund med att NGC
6822 var det första externa system
som påvisades befinna sig längre
bort än de Magellanska Molnen.
Barnards galax är en oregelbunden galax tillhörande vår Lokala
grupp på avståndet 1,6 miljoner
ljusår och är därmed närmare än
Andromedagalaxen. NGC 6822
påminner morfologiskt om det Lilla
Magellanska Molnet men befinner
sig tio gånger längre bort. NGC
6822 sägs vara notoriskt svår att se
på grund av dess låga ytljusstyrka
men jag har kunnat urskilja den med
10×50-kikare på stativ från Virsbo.
Med min gamla 44 cm reflektor
kunde jag skönja galaxens stora glöd
och den syntes enklast när jag svepte
tuben fram och tillbaka.
M e d 2 0×10 0 -k i k a r e r å k a de
jag en gång ut för en lustig detalj.

Stavspiralgalaxen IC 1296 (i mitten av bilden), som ligger knappt fem bågminuter från
Ringnebulosan i Lyran (den ljusa fläcken till vänster i bilden). Den visuella magnituden är 14,0 och storleken 0,9'×0,5'. Galaxen ligger omkring 250 miljoner ljusår från
jorden. Foto: STScI Digitized Sky Survey.

När jag stirrade rakt mot planetariska nebulosan NGC 6818 syntes
Barnards galax som allra bäst med
indirekt seende då den befann sig
vid näthinnans ”sweet spot”! Jag fick
alltså två DS-objekt till priset av ett.
UTMANINGAR I BARNARDS
GAL A X

E n ä n n u s t ör r e utmaning
är att observera HII-regioner och
stjärnhopar i Barnards galax. I
oktober 2017 observerade jag
galaxen från en mycket mörk plats i
Western Australia (himlens mörker
just då 21,90 magnituder per kvadratbågsekund) med mitt 10-tums
Dobsonteleskop. Jag använde en
fotografisk sökarkarta över galaxen
och jag lyckades stjärnhoppa till
några av de extragalaktiska objekten.
Dessa upptäcktes av självaste Edwin
Hubble år 1925. Den ljusstarkaste
av dem är HII-regionen IC 1308
(Hubble X), 5,3' nord nordost om
centrum. Dess visuella magnitud är
14,0 och diametern är 36". Tyske

Galaxen IC 4617 syns i övre vänstra hörnet. Den ligger 14 bågminuter från stjärnhopen M13, som syns i nedre delen av bilden. Galaxen har magnituden 15 och storleken
1,2'×0,4' och ligger runt 500 miljoner ljusår bort. Foto: STScI Digitized Sky Survey.

amatören Uwe Glahn har lyckats se
IC 1308 med ett 4-tums teleskop.
Jag tyckte att den var ganska ljussvag
och liten men ändå enkel att se med
indirekt seende.
G r a n n e n H u bbl e V är lite
svårare. Magnituden är 14,5 och
diametern 30". Jag kunde se både
Hubble X och Hubble V med ett
10-tums teleskop och 150× förstoring. Astronomerna Huxor,
Ferguson och Veljanoski upptäckte
så sent som år 2013 tre klotformiga
stjärnhopar som tillhör NGC 6822.
Den ljusaste av dem betecknas som
[HFV2013]SC7 eller bara som SC 7
och ligger hela 22' nordost om galaxens centrum. Man borde ha kunnat
upptäcka den sanna naturen hos
SC 7 långt tidigare då ”stjärnan” ser
avlång ut mot positionsvinkel 50º i
Digitized Sky Survey! Med 10-tumsteleskopet och 250× förstoring
kunde jag skymta SC 7 som extremt
ljussvag och liten, dock ej helt stellär.
Den klotformiga stjärnhopens
magnitud är V=14,8 och diameter 7

bågsekunder. Jag misslyckades med
att se den ännu ljussvagare (V=15,4)
klotformiga stjärnhopen SC 6.
E n a n n a n H I I-r e g ion som
jag såg var MCG-2-50-3 (magnitud
14,2 och storlek 1,1'×1,0'). Som
beteckningen anger misstog man
objektet initialt för en bakgrundsgalax när den i själva verket är en
nebulosa med stjärnor i Barnards
galax. Att se dessa extragalaktiska
djuprymdsobjekt från Sverige kan
vara extremt svårt men jag tror att
IC 1308 faktiskt kan vara enklare
att få syn på än själva modergalaxen.
Nebulosafilter torde förbättra synligheten för HII-regionerna. Om du
har en fri sydlig horisont borde du
testa detta. Det vore även kul att få
se fotografier på dessa objekt i NGC
6822 tagna från Sverige.
Lyc k a t i l l m e d utmaningarna!
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KALENDARIET + NOTISER
redaktion@saaf.se

Vill du få in en händelse om din förening i Kalendariet, skriva en
notis eller kanske bara sälja något? Hör av dig till redaktionen.

SOLSYSTEMSSEKTIONEN PÅ
JUPITERMÖTE
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12.00, MAK, TRÄFF UNDER
STJÄRNORNA. MARIESTAD

8 AUGUSTI 2018, ONSDAG
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MEDDELA MÖTEN OCH
TRÄFFAR TILL
REDAKTION@SAAF.SE
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12.00, GAF, SAGITTARIUS 2018.
ÖLAND

KALLELSE TILL
SAAF:S ÅRSMÖTE 2018

SAAF använder dina personuppgifter för följande ändamål:

SAAF:s medlemmar kallas härmed
till årsmöte den 8 september på
Bifrostobservatoriet i Mariestad
under "Träff under stjärnorna".
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
kommer att hållas. Motioner ska
vara ordföranden tillhanda senast
8 augusti.

- Distribution av vår tidskrift
- Sprida information om verksamheten via e-post

Välkomna önskar styrelsen!

HANTERING AV UPPGIFTER
ENLIGT GDPR
Den nya Dataskyddsförordningen
inom EU (GDPR, General data
protection regulation) gäller från
25 mars 2018. Den ger dig som
medlem eller kund i SAAF ett
förbättrat skydd vid hantering
av personuppgifter jämfört med
Personuppgiftslagen (PUL).
Här tydliggör vi hur SAAF hanterar
och använder de personuppgifter
som finns om dig.
Användning sv personuppgifter
SAAF behandlar och sparar
enbart personuppgifter som är
nödvändiga för verksamheten och
kommunikationen med dig som
medlem.
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ETT UPPDATER AT OCH
KOMPLETT K ALENDARIUM
HITTAR DU PÅ W W W.SA AF.SE/
K ALENDARIUM.PHP
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Vi delar aldrig dina uppgifter till
andra organisationer. Vi sparar
bara de uppgifter som är nödvändiga enligt ovanstående.
Endast personer med ansvar för
medlemsregister och distribution av material och information
till medlemmarna har tillgång till
uppgifterna.
Dina rättigheter
Som medlem har du har rätt att:
- Få tillgång till dina uppgifter
- Korrigera dina uppgifter
- Radera dina uppgifter
- Bli glömd
Dina uppgifter raderas om du inte
längre är medlem.
Hör av dig till SAAF:s GDPRkontakt Anders Lindqvist om du
har frågor eller vill ändra dina
uppgifter.

I snart två år har Junosonden
svingat sig runt Jupiter vart 53:e
dygn och gjort snabba närpassager som varat några timmar.
Den ovanliga geometrin och de
blixtsnabba förbiflygningarna
gjorde att NASA valde att sätta
upp ett omfattande jordbaserat
observationsprogram i syfte att
maximera datainsamlingen och
stödja tolkningen av datan.
Detta var anledningen till en
workshop i London 10-11 maj
dit undertecknade var inbjudna. Mötet gick under titeln
”New Views of Jupiter: ProAm Collaboration During and
Beyond the NASA Juno Mission”
och sponsrades av EU-projektet
Europlanet 2020. Ett 40-tal proffs
och amatörer samlades för att
dela och diskutera senaste nytt
och planera för framtiden. Bland
namnkunniga amatörer märktes
John Rogers (BAA Jupiter Section
Director), en mängd europeer samt
Anthony Wesley (Australien), Chris
Go (Filippinerna) och Clyde Foster
(Sydafrika).
Peter höll ett anförande under
titeln ”Making animations from
amateur Jupiter images” där han
presenterade en genväg för att
snabbt skapa animerade filmer
från Jupiterkartor i Photoshop.
Därmed är det möjligt att utföra
ett arbete på några minuter som
tidigare tog timmar i anspråk.
I den jordbaserade stödtruppen
till Juno ingår Utöver ett 40-tal
professionella observationsprojekt i alla tänkbara våglängder
minst lika många amatörer. Det är
således ett stort samordningarbete som görs av Glenn Orton från
NASA/JPL. Amatörerna har en
central roll genom att kontinuerligt ta bilder av Jupiter från UV
till nära infrarött, sammanställa
regelbundna kartor över planeten
och beräkna och förutsäga positionerna för intressanta molnformationer. Junomissionen är också
blivit ett Citizen Science project där
flera privatpersoner reducerar och
redigerar bilddata från JunoCam,
sondens färgkamera. Eftersom
Juno inte har något eget Imaging

Peter (t.v.) tar en kopp té och Johan
en (lika svag) kopp kaffe vid Royal
Astronomical Society's entré i
Burlington House, London.

Team hade bildskörden annars
varit mycket eftersatt.
Behovet av de icke-professionella
deltagarnas hjälp är så stort att
missionens Principal Investigator
Scott Bolton kallar alla som bidrar
för ”Team Members”. Det är ett
fantastiskt erkännande för ett
fungerande samarbete som möjligen sätter en arbetsmodell även
för framtida rymdsondsutforskning av solsystemet.
Johan Warell
Sektionsledare,
solsystemssektionen
Peter Rosén
Biträdande sektionsledare

VARIABELSEKTIONEN
Hans Bengtsson, Gustav
Holmberg, Thomas Karlsson

Hans Bengtsson, Sagogången 55, 422 45
Hisings Backa, hkibengtsson@gmail.com
Gustav Holmberg, Karl XI-gatan 8A, 222 20
Lund, 5063.gustav.holmberg@gmail.com
Thomas Karlsson, Almers väg 19, 432 51
Varberg, tkn@seaside.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN
VARIABELSEKTIONEN 2017
Under året mottog sektionen variabelobservationer från Chris Allen, Karl-Gustav
Andersson, Hans Bengtsson, Hernán De Angelis, Gustav Holmberg, Katarina
Holmquist, Martin Johansson, Ulf R Johansson, Timo Karhula, Thomas
Karlsson, Björn Karlsson, Jan Kvapil, Björn Månsdahl, Johan Warell och Tomas
Wikander. Totalt gjorde sektionens medlemmar under året 12 594 observationer.
Av dessa gjordes 5399 visuellt och 7195 fotometriskt via bilder tagna med eget
teleskop eller fjärrteleskop. Antalet var en ökning med nästan 3000 jämfört med
2016. Totalt observerades 757 olika objekt under året, varav 449 visuellt, 350
fotometriskt och 42 både visuellt och fotometriskt.
M e dl e m m a r n a i s e k t ion e n
har främst hållit kontakt med
varandra genom internetforumet
Astronet, där livliga diskussioner
förts, och genom e-mail. Tyvärr
blev det ingen sektionsträff under
2017. Följande utmärkelser utdelades
under året för milstolpar i uppnådda
observationer.
Jä r n s t jä r n a n a v 3:e magnituden
(10 visuella observationer): Ulf R
Johansson

Jä r n s t jä r n a n a v 2:a magnituden
(25 visuella observationer): Ulf R
Johansson, Hernán De Angelis

B r on s s t jä r n a n a v 2:a magnituden (250 visuella observationer):
Katarina Holmquist

Jä r n s t jä r n a n a v 1:a magnituden
(50 visuella observationer): Hernán De
Angelis, Martin Johansson

S il v e r s t jä r n a n a v 3:e magnituden (1000 visuella observationer):
Björn Karlsson

B r on ss t jä r n a n a v 3:e magnituden (100 visuella observationer):
Katarina Holmquist, Hernán De
Angelis

G u l d s t jä r n a n a v 3:e magnituden
(10 000 fotometriska observationer):
Thomas Karlsson, Gustav Holmberg
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perioden runt maximum som inträffade
i slutet av oktober
och nådde magnitud
4,5. Z UMa:s något
oregelbundna växlingar liksom R CrB
observerades under
hela året. R CrB fortsatte att återhämta
sig från sin långa
och djupa svacka och
låg vid årets slut på
magnitud 6,8, cirka
en magnitud under
dess normalnivå. Så
ljus har den inte varit
sedan nuvarande
utbrott startade
2007.
U n de r å r e t
gjor de s också
117 observationer
av solfläckar av Ylva
Hagman, Gustav Holmberg, Ellen
Holmquist, Katarina Holmquist och
Thomas Karlsson. Antalet solfläckar
minskade jämfört mot föregående
år då solen går mot solminimum.
Solskivan var tidvis helt blank dagar
eller veckor i sträck. En tillfälligt lite
högre aktivitet konstaterades under
augusti och september.

V i be d öm de at t vi skulle ha
störst chans att hitta nya variabler
bland röda stjärnor, då dessa ofta är
variabla och befinner sig runt norra
himmelspolen då ASAS tidigare
övervakning ASAS-3 främst täckte
södra stjärnhimlen. Från stjärnkatalogen Tycho-2 sorterade Hans
Bengtsson fram 12 000 röda stjärnor
inom magnitud 10 till 12 norr om
deklination 66 grader som sedan
fördelades i poster om 100 stjärnor
till de medlemmar inom sektionen
som ville delta i projektet. Först
kontrolleras att stjärnan inte redan
är en känd variabel, sedan beställs en
ljuskurva via ASAS-SN som bedöms
av deltagarna. Om stjärnan visar sig
vara variabel försöker vi bestämma
om den varierar regelbundet och i
så fall beräkna dess period. Slutligen
rapporteras den nya upptäckten till
VSX som efter granskning tar in den
i sin databas över alla kända variabla
stjärnor där man får ståta med sitt
namn som upptäckare.

U n de r s l u t e t av året startade
ett nytt projekt inom sektionen
där vi systematiskt letar efter
tidigare okända variabla stjärnor.
Bakgrunden var insikten att man
via ASAS-SN (All-Sky Automated
Survey for Supernovae) kan få
noggranna ljuskurvor för i stort sett
valfri stjärna i intervallet magnitud
9 till 17. ASAS-SN är ett projekt
som regelbundet fotograferar hela
himmeln i jakt efter nya supernovor,

F r a m t i l l s l u t e t av mars har
cirka 50 nya variabler upptäckts på
detta sätt. På grund av urvalet av
stjärnor har majoriteten av upptäckterna varit halvregelbundna pulserande röda jättar med en period av
20 till 50 dygn och en amplitud av
ett par tiondels magnituder. Ett fint
exempel på denna typ är stjärnan
TYC 4492-2243-1 som pulserar med
perioden 23,5 dygn och upptäcktes
av Martin Johansson.

Övre bilden: Fasdiagram för den röda jättestjärnan TYC 4492-2243-1 som pulserar
med perioden 23,5 dygn. Undre bilden: Fasdiagram för TYC 4322-155-1, en nyupptäckt förmörkelsevariabel. Den korta perioden och den böljande ljuskurvan tyder på
att komponenterna ligger väldigt nära och nästan har kontakt med varandra.

S e k t ion e n h a r f or t s at t
följa stjärnorna i programmet ”50
bortglömda miror” som utökats till
att innehålla först 75 och numera
100 stjärnor. Då dessa stjärnor är relativt svaga, magnitud 10 till 18, har
de främst observerats fotometriskt.
Efter artikeln som publicerades i
JAVVSO 2016 som rörde egenskaperna för de 50 första bortglömda
mirorna pågår arbetet att uppdatera
den internationella variabeldatabasen VSX med uppdaterade uppgifter
för stjärnorna 51–75.
De t io v i s u e l lt mest observerade stjärnorna under året var:
χ Cyg (192 observationer), Z UMa
(158), R CrB (136), RY UMa (133),
AF Cyg (101), S UMa (97), V UMi
(85), β Lyr (81), η Aql (78) och TX
Dra (75). Traditionsenligt fick χ Cyg
mest uppmärksamhet, speciellt i
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men har blivit populärt bland flera
grupper av variabelintresserade amatörastronomer för undersökningar
av kända variabler eller för att hitta
nya okända. All data från ASAS-SN
finns tillgängligt gratis från deras
webbsida.

ULF R JOHANSSON
A STB

Ulf R(oland) Johansson har ett långt förflutet i den skånska amatörastronomin. Han
bildade en gång ungdomsföreningen MARS,
Malmö Astronomi och Rymdfartssällskap,
och är i dag aktiv inom Tycho Brahesällskapet ASTB. Skriver ASTB:s blogg,
Cassiopeiabloggen.

HISTORIEN OM IUAA — ETT
NOBELT EXPERIMENT SOM
HAVERERADE
Ulf R berättar här den osannolika historien om hur han och engelsmannen
Patrick Moore gav sig på försöket att starta IUAA, International Union of
Amateur Astronomers.
Egentligen var idén helt vansinnig. De flesta av oss var
unga, vi hade inga förmögenheter att ösa ur, en del av de
verkligt unga uppbar fortfarande barnbidrag, och cyberrymden fanns inte ens i begreppsvärlden. När vi kommunicerade med varandra över världen var det via brev och
frimärken. Kanske flygpost. Gudskelov fanns Postverket
men inte Postnord.

nasieskola i centrala Malmö. Vi kalkerade verksamheten
efter de äldres, Tycho Brahe-sällskapets mall med månadsmöten, och till oss kom andra astronomiintresserade
på de andra gymnasierna i stan. På Latinskolan gick till
exempel Bertil Pettersson, som snabbt blev en stöttepelare
och en av dem som MARS kan sägas ha fostrat som
yrkesforskare inom astronomin.

Vi skriver mitten/slutet av 1960-talet. Ett halvt sekel
sedan!!! IUAA, International Union of Amateur
Astronomers, såg efter ett upprop i Sky & Telescope 1966
av Patrick Moore och undertecknad dagens ljus. Och
fungerade faktiskt ett antal år, ända in på 1980-talet.

Då som nu gällde att många astronomiintresserade
ungdomar är solitärer, varför föreningar som MARS då
och Astronomisk Ungdom nu spelar stor roll för att samla
upp engagemanget och intresset. Det är enormt viktigt!
MIDDAG HOS MOORE

IUAA blev en märklig parentes i amatörastronomins
historia, med tanke på förutsättningarna där och då.
DET BÖR JADE MED MARS

Starten? För min egen del började det med att vi grundade gymnasieföreningen MARS (Malmö Astronomi- och
Rymdfartssällskap), som hade sitt högkvarter på en gym-

Med MARS på plats vidgades snabbt kontakterna till
andra sidan Öresund. ”Broen” fanns naturligtvis inte. Det
ena gav det andra, själv vidgade jag alltmer horisonten, jag
blev vän med amatörerna i Västberlin (Wilhelm Foerster
Sternwarte) och blev tidigt medlem i British Astronomical
Association. Det var nästan oundvikligt att inte Patrick
Moore skulle dyka upp i ens vänkrets, vilket också
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skedde. Han fick ett fanbrev, och han svarade omedelbart.
Kontakten bar frukt.
I samband med en sommarresa till Hastings med kamraten Carsten Nilsson, bjöd Patrick in oss till sitt hem i
södra England. Han hämtade oss vid tåget och körde oss
i en liten skramlig Morris Minor-typ av bil. Snack och
goda vibbar följde och hans gamla mamma bjöd på mat –
en färgstark dam som även fick ut en och annan rolig bok
genom Patricks försorg.
En viktig medlem tidigt var kompisen från Halland,
Leif Andersson, som vunnit Kvitt eller dubbelt i tv och
som sen blev Plutoforskare i USA. Han dog tyvärr alltför
tidigt men har hedrats med både asteroid och månkrater.
Leif var några år äldre än oss andra, han hade körkort
till exempel, vilket vi nogsamt utnyttjade i mängder av
utflykter, bland annat till danska Brorfelde.
Viktiga kontakter på den danska sidan var C Luplau
Janssen, som arbetat tillsammans med Knut Lundmark
och som drev Uraniaobservatoriet i Köpenhamn, och
Erik S Poulsen i Snekkersten, som varit motståndsman
i Holger Danske-gruppen under ockupationen. Poulsen
blev MARS förste hedersmedlem. Hans privatobservatorium var även utrustat med radioteleskop.

Den utåtriktade verksamheten blev tidigt vårt signum,
bland annat arrangerade vi en stor utställning på Malmö
stadsbibliotek (med hjälp av vännerna på Lunds observatorium) som lockade mängder av unga astronomientusiaster. En av dem som såg utställningen hette för övrigt Peter
Linde...
1972 kröntes MARS verksamhet i och med arrangemanget av den andra IUAA-kongressen. Stjärnan på mötet var
förstås Patrick Moore, och han och jag hedrades med att
bli utsedda till unionens hederspresidenter.
I U A A TA R F O R M

IUAA:s historia är enkel att förklara. Vi satt en dag på
tåget mellan London och det mooreska hemmet i Sussex
och kläckte idén. Patrick hade spelat in sitt tv-program
Sky at Night på dan i London på klassiska BBChögkvarteret och jag satt med bakom kulisserna och följde
jobbet. Brevet till Sky & Telescope författades, och det
publicerades också. Sen rullade processen på. Responsen
var överraskande stor. Den första kongressen förlades till
italienska Bologna i slutet av 60-talet, Malmö följde 1972.
Malmö stad stöttade oss, festmiddagen garanterades, och
runt Stortorget smattrade samtliga deltagande länders
flaggor. Vi sponsrades även av en och annan bankdirektör
(Hans Cavalli-Björkman).

ÄKTENSK APSFÖRMEDLING
O C H O B S E R VAT I O N E R

E T T N O B E LT M I S S LY C K A N D E

Var MARS bara en grabbförening? Nej, även naturvetartjejer kom tidigt med, de lockades ju klart dit för
grabbarnas skull. Faktum är att MARS framgångsrikt
kom att agera ”kopplare” för ett par par, vars äktenskap
fortfarande håller. Viktigt i sammanhanget var även föräldrarnas roll, de kände förtroende för oss och vi bjöd in
dem till olika arrangemang. Jag erinrar mig bland annat
en fisketur på Öresund, som mycket uppskattades.

IUAA var ett nobelt misslyckande. Vi var för tidigt ute.
För oss yngre i Malmö var det en kul (men arbetsam) grej,
och vi struntade ganska högaktningsfullt i att responsen
från en tung aktör som Svenska Astronomiska Sällskapet
kunde upplevas som kall och likgiltig. Det var 60 mil
till Stockholm, det var betydligt närmare till de goda
vännerna i Danmark och övriga Europa.

MARS existerar ju inte längre men under 1960- och
1970-talen förde vi mycket väsen i det offentliga rummet.
Pressen i Malmö skrev gärna om oss, och naturligtvis
höll vi aktivister på med konkret amatörastronomi: Vi
klockade ockultationer, vi följde de variabla stjärnorna
med mera, och ett av tornen på skolan inrättades som
”observatorium”.

I sina memoarer anklagar Patrick italienarna i IUAAledningen för att ha kört projektet i sank. Så långt vill jag
inte gå, men vi gjorde flera fel. IUAA skulle absolut inte
ha börjat syssla med diverse ”kommissioner” – jag tror att
variabelorganisationen AAVSO direkt reagerade negativt
över konkurrens från IUAA:s sida och det kan jag faktiskt
förstå. Det skulle ges ut publikationer (Proceedings,
Newletters) på olika språk, och vi byråkratiserade onödigt

Patrick Moore i talarstolen — utan mikrofon!!!
Foto: författaren.
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Historien om IUA A — ett nobelt experiment som havererade.
Fortsättning från föregående uppslag.

Lundaprofessorn Tord Elvius gästade kongressen. Foto: författaren.

tillvaron. Den administrativa apparaten blev bara för mäktig. IUAA
blev som jag sagt nån gång ”världens
dyraste sociala klubb” med tanke på
alla resor som folk gjorde och som de
själva fick betala. Folk dök upp från
USA, Kanada, Irland, Danmark,
England, Polen, Tjeckoslovakien,
Spanien, Brasilien, alla kända
väderstreck.
Den enda kommission som gått
till hävderna och som närvarande
fortfarande pratar om var ”whiskykommissionen”, som avslutade
IUAA-kongressen hemma hos mig
1972. En blöt utfärd till Köpenhamn
spökar också i annalerna.
Det fanns idéer i svang att IUAA
skulle försöka få stöd från FNorganet UNESCO:s sida, men
jag har glömt hur det gick med de
propåerna. Idén att förlägga IUAA:s
högkvarter till Västberlin var 1972
naiv!
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Patrick Moore och Peter Linde mäter de intellektuella krafterna... Foto: författaren.

Det man inte kan ta ifrån IUAA är
att likasinnade träffades i Malmö,
och från de vänkretsarna kunde
så småningom både nordiska och
inhemska sammanslutningar skapas
av vilka några lever och verkar i dag.

PS. Härom året skrev jag en liten
bok kallad Stjärnfall ( förlag Zen
Zat). I den berättar jag
lite mer om personen Patrick
Moore.

BILDGALLERIET BAK SIDAN
Övre bilden: Nebulosorna NGC 7000 och IC 1318 i stjärnbilden Svanen.
Fotograferad 2018-04-19 av Jörgen Tannerstedt, Kalmar. Kamera: Canon
6D, Baader-modifierad. Objektiv: Samyang 135mm f2,0. Exponering:
4 ×120s vid ISO 800, f2,2.
Nedre bilden till vänster: Planeten Venus i IR (infrarött ljus) och
UV (ultraviolett ljus). Fotograferad på 22,8 graders på den ljusa
middagshimlen 2018-05-14, kl. 13.50 + 14.45 av Peter Rosén, Stockholm.
Kamera: DMK-41AF02. Teleskop: C9,25 EdgeHD. Fotograferad med 2x
barlow som ger f/20. Exponering: Färgkomposit av två olika exponeringar
genom ett Baader 685nm IR-filter samt ett Astrodon UVenus-filter. Venus
diameter är 12 bågsekunder vid fototillfället.
Nedre högra bilden: Solen med aktivt område AR2710. Fotograferad
2018-05-21, kl. 13.00 av Göran Strand, Frösön. Kamera: Point Grey
Grasshopper 3. Teleskop: Lunt LS80THa.

H-Alfa solpaket
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

paketpris: 12.995:(ord. Pris: 14.910:-)

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

B

SVERIGE
PORTO
B E TA LT

Returadress:  SAAF, c/o Torbjörn Holmqvist

Begränsad eftersändning.  Vid definitiv eftersändning återsänds

Nytorps Backe 41, 444 41 Stenungsund

försändelsen med nya adressen på baksidan.

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

Avs: Exakta Vindspelet AB, Borås

