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Framsidans bild: IC443, Manetnebulosan,
i stjärnbilden Tvillingarna. En supernovarest
belägen ungefär 5000 ljusår från oss.
Fotograferad: 2020-03-17 i Sundsbruk,
Sundsvall (Bortle 6). Teleskop: Celestron
RASA 8", 400/2, motering: Sky-Watcher
EQ6-R, kamera: ZWO ASI1600MC Cool @ Unity
gain, -20°C. Exponeringar: STC Astro Duo
filter (Ha + OIII), 44 × 240 s. Bildbehandling:
DeepSkyStacker + PixInsight + Photoshop CC.
Foto: Arvid Emtegren

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.

se/butiken.php). Adressändring: Meddela SAAF:s
kassör (se kontaktuppgifter för styrelsen).
Medlemsavgift: Vuxna (över 18 år): 250 kr (1 år),
430 kr (2 år), 630 kr (3 år). Ungdomar (18 år eller
yngre): 150 kr (1 år). Europa och världen: 400 kr
(1 år). För anslutna lokalföreningar gäller andra
avgifter.

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.

Sektioner: Astronomihistoria: Johan Kärnfelt,
Bockhornsgatan 7A, 413 17 Göteborg, 0768979763, johan.karnfelt@saaf.se och Gustav
Holmberg, KarlXI-gatan 8A, 22220 Lund,
0703-277810, astronomihistoria@saaf.se.
Djuprymd: Mikael Anderlund, Börringevägen
107, 23333 Svedala, 0760-84 8477, djuprymd@
saaf.se. Fjärrteleskopsektionen: Christian
Bergquist, Eriksbergsvägen13A, 19141 Sollentuna
fjarrteleskop@saaf.se . Solsystemet: Johan
Warell, Lindby 229, 27493 Skurup, 0706-49 47 31,
e-post: solsystemet@saaf.se. Variabla stjärnor:
Gustav Holmberg, KarlXI-gatan 8A, 22220 Lund,
0703-277810, e-post variabler@saaf.se. Läs mer
om sektionerna på www.saaf.se/sektioner.

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
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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
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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,
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LEDARSIDAN
Telescopiumredaktionen

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

NYA TIDER (PÅ JORDEN)
Det är en del nytt på gång inom SAAF nu. Fjärrteleskopet är på väg att bli verklighet och
hemsidan har fått en hel del nya funktioner. Om ni inte redan har varit inne på www.saaf.se,
så surfa dit och logga in. Har ni ingen inloggning till sidan kan ni
lätt skapa det. Där kan ni sedan bland annat läsa gamla nummer av
Telescopium, betala medlemskap och ändra era uppgifter.
Tyvärr har det nya coronaviruset gjort att vi inte lika lätt kan

P R O VA AT T L O G G A I N!
Du som är medlem kan nu
logga in eller skapa en login på
webben. Läs mer på sidan 20.

anordna stjärnträffar och andra sociala aktiviteter. Det är ändå en lätt
uppoffring, då merparten av vårt intresse kan utövas utomhus och
med social distans. Den digitala tekniken ger oss också möjligheter att anordna digitala träffar.
SAAF:s årsmöte kommer till exempel vara ett videomöte för dem som inte kan närvara fysiskt på
Träff under stjärnorna i Mariestad. Ta tillfället och delta på årsmötet! Det är bara ett klick bort.
Se notis i detta nummer.
Ett annat spännande användningsområde för den digitala tekniken är fjärrstyrning av
teleskop, vilket är högst aktuellt i och med starten av fjärrteleskopet. Men det behöver inte vara så
avancerat. I detta nummer kan ni läsa om ett mycket billigt system för fjärrstyrning av ditt eget
teleskop. Kanske kan det vara något för att observera och fotografera Herschelobjekten, som ni
också kan läsa om i detta nummer.
Till sist kan vi i alla fall konstatera, att hur mycket livet på jorden än ändras, så fortsätter
universum precis som förut. Att vara amatörastronom är rätt tryggt.
Redaktionen genom Daniel Söderström
redaktion@saaf.se
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MAGNUS LARSSON
Astronomiska sällskapet Tycho Brahe

Magnus bor i ett radhus i Malmö där
han trots ljusföroreningarna försöker
att fotografera galaxer och nebulosor
och observera variabla stjärnor.
Astronomiintresset har funnits med
sedan barnsben, men möjligheterna
att ta bilder av himlaobjekt medan
man sitter i soffan har kraftigt
stimulerat det på senare år.

STYR DITT
TELESKOP
FRÅN SOFFAN
Har du ett teleskop och en kamera och vill kunna använda datorn för att
ta bilder? Funderar du på att fjärrstyra det och kanske automatisera det?
I så fall kommer du snabbt att möta en uppsjö av olika program och system.
I denna artikel tittar vi närmare på Ekos/Indi, som bygger på fri och öppen
programvara.
När jag själv för några år sedan började intressera mig
för att kunna datorstyra teleskopet, blev jag först ganska
förvirrad av dessa olika program som finns tillgängliga
för uppgiften. Eftersom jag sedan många år föredrar att
arbeta i operativsystemet Linux, framför det dominerande
Microsoft Windows, började jag också söka efter alternativ till de dominerande Windows-baserade systemen. Det
jag då hittade var ett spännande projekt som var i mycket
snabb utveckling, och som är just precis ett system för
att styra och fotografera med ett teleskop. Systemet är
utvecklat för en Linuxmiljö, men sluta inte läsa för det
– det är väldigt relevant också för Windows- och Macanvändare! Systemet kallas för Ekos, och ingår som en del
i det fria och öppna planetarieprogrammet Kstars. Hela
systemet baseras vidare på något som heter Indi, som är
ett så kallat protokoll och en samling program och drivBilderna till vänster visar två skärmdumpar från Ekos kamerakontroll. Övre bilden: exponeringsinställningar. Nedre bilden:
fokuseringskontroll.

rutiner för att kontrollera och automatisera fotografering
genom astronomiska teleskop.
EKOS/INDI

Utan att använda för mycket termer och begrepp kan
man säga att Ekos/Indi är ett system för att styra ett
telskop med en kamera, automatisera tagning av bilder
och spara ner dessa på lämpligt ställe. Man kan använda
det sittande vid teleskopet eller på avstånd, till exempel
som jag brukar göra, från soffan medan teleskopet arbetar
i trädgården.
Något av det kanske mest intressanta med Ekos/Indi är
hur väl det fungerar tillsammans med den lilla enkretsdatorn Raspberry Pi. Denna lilla och billiga dator är kraftfull nog att kunna driva hela Ekos/Indi-systemet. Idag
ser mitt eget system ut så att jag har en liten Raspberry Pi
sittande vid teleskopet, där alla viktiga program körs.
Te l e s c o p i u m , n r 2 2 0 2 0
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St yr ditt teleskop från soffan.
Fortsättning från föregående uppslag.

Systemet kallas för Ekos, och ingår som en del i det fria och öppna planetarieprogrammet Kstars. Här syns kontrollfönstret öppet till höger i bild
med en sekvens förprogrammerade variabelobservationer.

Jag har ett teleskop med en kamera, ett filterhjul, en motorfokuserare och ett guideteleskop som står i trädgården.
Själv sitter jag vid skrivbordet eller ännu hellre i soffan,
inomhus, och kontaktar min Raspberry via min bärbara
dator (med Windows 10). Det går utmärkt att kommunicera med Raspberry Pi via vilken dator som helst, via
trådat eller trådlöst nät, oavsett om den har Windows,
Mac, Linux eller Android som operativsystem.
Med Ekos på Raspberryn kan jag styra teleskopet, lokalisera vart det pekar på himlen (med så kallad plate-solving), ta bilder i de sekvenser jag bestämt i förväg, vilket
kan innebära olika objekt och olika filter, byta filter och
hantera guidningen via guideteleskopet. Bilderna laddas
sedan ner till lämpligt ställe, till exempel ett USB-minne
anslutet till Raspberryn, eller över nätverket till min NAS.

6
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AK TIV UT VECKLING

Det här låter kanske som vilket mer avancerat system som
helst. Det som skiljer ut Ekos/Indi från de flesta andra är
emellertid att det är fritt och baserat på öppen källkod.
Det är med andra ord helt gratis. Vill man kan man köpa
en förkonfigurerad version till sin Raspberry. Annars är
systemet helt fritt. Att det är öppen källkod innebär också
att vem som helst som kan och vill kan bidra till utvecklingen av systemet. Och det här systemet är i hög grad
karaktäriserat av aktiv utveckling. Till exempel var det
tidigare lite komplicerat att fotografera variabla stjärnor
med Ekos, eftersom det saknades någon bra katalog som
fungerade med Kstars. Sedan någon månad finns det
emellertid en funktion som kringgår detta, och man kan
identifiera vilket objekt som helst som finns i professionella databaser och importera enkelt till sitt Ekos/
Indi-system.

MÅNGA FUNKTIONER

Systemet tillhandahåller en rad funktioner. Man kan
styra monteringen och orientera sig med hjälp av en
mycket snabb plate-solving-funktion. Det finns en modul
för att styra en kamera, och här kan man använda i stort
sett vilken kamera som helst, även DSLR-kameror och
dedikerade astrokameror, inklusive filterhjul. Det finns en
modul för att styra motorfokusering och en annan modul
för guidning. Man kan använda systemets inbyggda
guidefunktion eller, som jag brukar göra, koppla det till
PHD2. Det finns också moduler för väderövervakning
och systemet kan öppna och stänga ett observatorium, om
man har ett sådant. Med andra ord: de flesta funktioner
för att fjärrstyra ett teleskop och ta bilder för att göra
vackra astrofoton eller fotometriska mätningar – eller
annat man kan vara intresserad av – erbjuds av Ekos/Indi.

flera gånger fått hjälp av huvudutvecklaren Jasem, som
antingen kan ge råd direkt eller logga in i mitt system
och fjärrstyra det och undersöka problemet. Kvaliteten
på denna typ av support överstiger allt jag upplevt från
kommersiella företag!
Ekos/Indi är inte bäst på marknaden, och andra system
kan saker som detta system inte kan. Själv är jag dock
mycket förtjust i att det just är öppen källkod, och den
entusiasm som både utvecklare och användare delar på
systemets webbplats smittar lätt av sig! Systemet är inte
utan fel och brister, men det som skapar mest frustration
och svordomar är ändå moln och fallerande USB-kablar.
Och en användare som ibland skapar problem – som
att glömma ta av linskåpan eller koppla in en kabel till
kameran.

P R A K T I S K A N VÄ N D N I N G

Hur använder jag då det här systemet praktiskt? Jag
fotograferar framförallt galaxer och nebulosor, och så
fotograferar jag och mäter ljusstyrkan på variabla stjärnor.
Jag startar teleskopet i trädgården och sätter mig därefter
på en bekväm plats; ute om det är varmt eller inne i soffan
om det är mer bekvämt. Jag programmerar systemet att
ta en sekvens av bilder och lämnar det att arbeta för sig
själv. Arbetet kan vara att ta 50 bilder av en röd emissionsnebulosa under större delen av natten, eller det kan vara
att fotografera 10 variabla stjärnor enligt ett i förväg
uppgjort program (se bilden till vänster). Om jag har lust
kan jag köra det manuellt. Jag ställer då in varje objekt
och antal bilder och följer sedan hur det går. Eller så kan
jag använda modulen för att schemalägga flera arbeten
och låta systemet hantera en hel natts arbete själv. Och
oftast fungerar det alldeles utmärkt – så länge det är klart
väder…
BR A SUPPORT

Men hur fungerar det om man får problem, om det
inte är ett företag bakom produkten? Ja, när det gäller
öppen källkod (som det här) beror det på hur aktiva de
som utvecklar och arbetar med systemet är. Just när det
gäller Ekos/Indi finns det en stor grupp mycket aktiva
och mycket hjälpsamma utvecklare och användare, som
man enkelt kommer i kontakt med via nätet. Själv har jag
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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.

JAKTEN PÅ DE
SISTA HERSCHEL
400-OBJEKTEN
”Det här går inte” tänkte jag. Gryningen var på gång och det skulle snart vara för
ljust för seriösa observationer. Den klotformiga stjärnhopen NGC 6401 skulle inte
hinna upp tillräckligt högt på himlen för att bli observerbar innan det var för ljust.
Skulle jag gå miste om det sista objektet som kanske var synligt från Bohuslän i
min jakt på Herschel 400-objekten?
Platsen var Rossö söder om Strömstad och det var tidigt
på morgonen den 5 maj 2016, klockan var ungefär 03 lokal tid. Jag hade hållit på med mitt Herschel 400-projekt
i ett par år och hade vid det här laget observerat 382 av
de 400 objekten på listan. Det var en riktigt fin natt, en
av de allra sista nätterna i djuprymdsäsongen 2015–2016,
och jag hade åkt ut för att observera lite blandade objekt
med mitt 12" Dobsonteleskop. Bland annat skulle jag göra
ett sista försök att se den klotformiga stjärnhopen NGC
6401 i Ormbäraren från min latitud. Detta var det sista
Herschel 400-objekt (H400) som jag hade ett litet hopp
om att kanske kunna observera från 58 grader nord.
Horisonten mot sydost var underbart mörk och fin och fri
från ljusföroreningar, till skillnad från hur den ser ut på
västra Orust där Göteborgs ljusdom ligger i den riktningen. Från 02 till 03 letade jag systematiskt efter NGC

Bilden: NGC 3621 i stjärnbilden Vattenormen
är det sydligaste objektet på H400-listan, en
relativt ljussvag och avlång galax. Foto: STScI
Digitized Sky Survey (DSS-2-red).

6401. Jag hittade den kedja av stjärnor som börjar med
Theta i Ormbäraren och som innehåller tre ljusstarka
stjärnor. Den var inte svår att hitta vare sig med 15×70-kikare eller med sökaren. Jag jobbade mig vidare i okularet
från den sista stjärnan i kedjan och hittade positionen för
NGC 6401 men lyckades inte hitta denna klotformade
stjärnhop med 83× eller 100× förstoring.
Jag gav upp strax före kl 03 och tog istället en titt på M4
i Skorpionen, som jag hittade direkt. Den hade börjat
blekna en aning i gryningen, men ”staven” av stjärnor
i nord-sydlig riktning var riktigt tydlig. I lugn och ro
packade jag ihop och åkte hem.
M E S S I E R M A R AT O N I B E D D I N G E S T R A N D

Nästa tillfälle att leta H400-objekt skulle komma ett
knappt år senare, den 25 mars 2017, när jag åkte ner
till Beddingestrand i Skåne för att vara med på ett
Messiermaraton vid skånska sydkusten i arrangemang
av SAAF. Huvudverksamheten var naturligtvis att leta
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Jakten på de sista Herschel 400-objekten.
Fortsättning från föregående uppslag.

Det sista objektet i artikelns Herschel 400-projekt, NGC 613. En relativt ljusstark stavgalax i stjärnbilden Bildhuggaren.
Foto: STScI Digitized Sky Survey (DSS-2-red).

Messierobjekt hela natten men jag såg även att det skulle
bli tid att leta efter annat från latitud 55°, vilket skulle
kunna göra en viss skillnad. Det var ett mycket trevligt
arrangemang som kombinerades med en sektionsgemensam träff. Tyvärr var det en aning disigt så det var tur
att jag körde detta Maraton med min C8 (8" Schmidt
Cassegrain) med GoTo. Horisonten var inte ”navigerbar”
för stjärnhoppning.
Klockan 21.10 hittade jag den öppna stjärnhopen NGC
2571 i Akterskeppet med 85× förstoring. Den var faktiskt
relativt tydlig, framför allt syntes två framträdande ljusstarka stjärnor som gjorde hopen identifierbar.
Klockan 04.05 fick jag med 85× förstoring syn på den
klotformiga stjärnhopen NGC 6401 i Ormbäraren, objektet jag inte lyckades hitta från Rossö. Den såg väldigt
svag ut, inte så konstigt att den inte syntes från Rossö.
3° skillnad i latitud gör rätt stor skillnad. Till saken hör
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att M4, vilken jag också observerade under natten, såg
mycket bättre ut än när jag sett den från Bohuslän.
Med NGC 6401 var jag uppe i 384 observerade objekt.
Under natten lyckades jag dessutom se 96 Messierobjekt,
dock hade jag använt GoTo så det var inte lika gentlemannamässigt som att stjärnhoppa.
F Ö R S TA K VÄ L L E N PÅ T E N E R I F FA

Den 21 maj samma år, 2017, åkte jag iväg på min första
astronomiresa söderut. Målet var kanarieön Teneriffa. Jag
hade planerat resan noga och redan under inflygningen
mot ön såg det lovande ut. Jag satt vid ett fönster på
babordssidan och såg hur Teidemassivet stack upp ur det
omgivande molnhavet när flygplanet rundade berget.
Efter att ha tagit mig ut från flygplatsen, hämtat hyrbilen,
kört till mitt boende vid Las Zocas, lagat middag medan
jag monterade min 8" resedobson, ätit samt sedan kört
upp för de krokiga vägarna på Teide (skönt att ha GPS),
så satte jag upp teleskopet på grusplanen 11 km norr om

Vänster övre: NGC 6228 tillsammans med NGC 6522 i Sagittarius. Vänster nedre: NGC 6520, en liten men ganska ljusstark öppen stjärnhop som
ligger intill den mörka nebulosan B 86. Höger: Den klotformiga stjärnhopen NGC 6401 i Ormbäraren. Foto: STScI Digitized Sky Survey

Vilaflor och var igång vid ungefär 23.30. Första objektet
blev NGC 5139, Omega Centauri.
Under natten observerade jag sedan tolv H400-objekt (se
observationslista 1) Jag hade efter den här natten sett 396
H400-objekt. Jag tittade även på en hel del andra saker
den här natten och gav inte upp förrän klockan var 05.30.
Då packade jag ihop och åkte tillbaka till min lägenhet,
aningen omtumlad av nattens alla observationer.
S O L N E D G Å N G S O B S E R VAT I O N E R
PÅ T E I D E S VÄ S T S I D A

Nästa kväll var det dags att observera igen men den här
gången skulle jag inrikta mig främst på objekt som var
synliga alldeles vid solnedgången. Tidigt på kvällen åkte
jag till en plats vid väg TF 38 på Teides västra sida. I god
tid före solnedgången kom jag fram till en fin plats med
en fantastisk utsikt mot väster. Man kunde även se La
Palma på avstånd och jag tog några bilder av ön i den
vackra solnedgången.

Det kändes lite ovant att se Sirius i skymningen långt
in i maj, och det gick bra att börja observera de öppna
stjärnhoparna i observationslista 2 redan innan det var
helt mörkt.
Under kvällen observerade jag tre H400-objekt (se
observationslista 2). Jag tittade även på annat den här
kvällen, men den tuffa föregående natten tog ut sin rätt
och jag avbröt observationerna redan vid 23.30. Jag var
helt enkelt för trött. Nu var jag uppe i 399 H400-objekt
och jag skulle inte kunna se fler på den här resan eftersom
det sista, galaxen NGC 613 i Bildhuggaren, inte skulle
hinna gå upp före soluppgången.
D E T S I S TA O B J E K T E T

Det sista H400-objektet skulle jag istället observera tidigt
på morgonen den 15 juli 2018, när jag var på semester
med familjen och ett gäng andra svenska amatörastronomer i Puerto de la Cruz på norra Teneriffa.
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Jakten på de sista Herschel 400-objekten.
Fortsättning från föregående uppslag.

Några av Herschel 400-objekten i området
runt Ormbäraren, Skorpionen och Skytten
så som de står i söder för 57° nordlig latitud.
Illustration: Anders Wettergren

För att genomföra ett morgonobservationspass utan att
vara vaken hela natten sov jag först några timmar innan
jag gick upp mitt i natten för att köra hyrbilen väg TF
21 från Puerto de la Cruz upp till observationsplatsen
i närheten av observatoriet vid Izana. Jag satte upp
utrustningen och gjorde diverse observationer innan det
var dags att rikta resedobsonen mot Bildhuggaren. Och
vid 04.25 lokal tid såg jag den! NGC 613 är en relativt
12
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ljusstark galax och den ligger nära en stjärna; det är inte
något svårt objekt.
Det kändes speciellt att ha sett hela Herschel 400-listan.
Efter att ha tittat runt ytterligare och sist av allt snabbt
observerat den jättestora men dammstormsdrabbade Mars
tog jag fram kaffe och smörgåsar och åt frukost i det
tidiga gryningsljuset innan jag promenerade iväg en bit

O B S E R VAT I O N S L I S TA 1
Vattenormen
NGC 3621 En relativt ljussvag avlång galax i 42× förstoring, fast å andra sidan
stod den inte helt optimalt till eftersom den var på väg ner när jag observerade
den. Detta är dessutom det sydligaste objektet på H400-listan.
Ormbäraren
NGC 6355 En liten ljussvag klotformig stjärnhop. 42×.
NGC 6316 En liten men relativt ljusstark klotformig stjärnhop. 42×.
NGC 6304 En liten men ganska ljusstark klotformig stjärnhop. 42×.
Skorpionen
NGC 6144 Detta är en liten ljussvag klothop nära Antares. Roligt att äntligen få
se den. Jag hade sett den på bilder tagna från Sverige men aldrig visuellt 42×.
NGC 6451 En vacker öppen stjärnhop 42×.
Skytten
NGC 6522 En liten men relativt ljusstark klotformig stjärnhop. 83×.
NGC 6528 En liten ljussvag klotformig stjärnhop. Den ligger nära NGC 6522
och de syns fint i samma synfält. 83×.
NGC 6520 En liten men ganska ljusstark öppen stjärnhop. Ligger nära den
mörka nebulosan B 86 och de är fina att observera tillsammans. 42×.
NGC 6540 Detta är en extremt ljussvag liten klotformig stjärnhop. Ett riktigt
svårt objekt som jag knappast hade sett om jag inte hade letat mig fram och
vetat vad jag letade efter. 42×.
NGC 6569 En liten ljussvag klotformig stjärnhop. 42×.
NGC 6624 En liten men relativt ljusstark klotformig stjärnhop. 42×.

O B S E R VAT I O N S L I S TA 2
Kompassen
NGC 2627 En vacker öppen stjärnhop. 42×.
Akterskeppet
NGC 2567 En liten öppen stjärnhop. 42×.
NGC 2489 En öppen stjärnhop som glittrade svagt men tydligt. 42×.

med kameran för att fotografera soluppgången. Det blev
en fin serie bilder av solen som gick upp över molnhavet.
Jag har skrivit om mitt Herschel 400-projekt i ett par
tidigare nummer av Telescopium, och den här artikeln
markerar slutet på projektet. Det började hemma i
Stenungsund och slutade på Teide, Teneriffa. Det var
verkligen ett roligt och utmanande projekt. De flesta av

objekten jag skrivit om i det här sista avsnittet är inte
speciellt svåra att se med ett 8" teleskop, med undantag
av NGC 6540, som kräver en detaljerad karta. Det är den
låga höjden över horisonten (några kommer inte ens över
horisonten) från Sverige som gör dem svåra eller omöjliga.
Men låt dig inte hindras av det för att börja ditt eget
utmanande Herschel 400-projekt!
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HERNÁN DE ANGELIS
VARIABELSEK TIONEN, SA AF

Hernán De Angelis är en
amatörastronom och geovetare
från Stockholm med stort intresse
för variabelstjärnor. Hernán är
engagerad i Variabelsektionen i
SAAF och medlem i AAVSO.

SÄSONGENS
VARIABLA STJÄRNA:
SS CYGNI
På sensommaren, när mörkret kommer tillbaka och medan kvällarna
fortfarande är ljumma, ta chansen att fånga lite spännande dramatik på himlen:
de återkommande utbrotten av dvärgnovan SS Cygni.
SS Cygni (SS Cyg förkortat) är den
ljusaste dvärgnovan på himlen och
prototypen för en hel underklass
av dvärgnovor (UGSS – de med
endast ”normala” utbrott). Denna
stjärna lyser normalt i sin vilofas
mellan magnituderna 11,5 och 12,5.
Utbrotten inträffar med cirka 4–12
veckors rekurrenstid. Stjärnan når då
ungefärlig magnitud 8,0–8,5 under
1–2 veckors tid (figur 1). Dessa är
grova siffror förstås. Stjärnans beteende är betydligt mindre regelbundet
än så. Detta gör SS Cyg till en av
de intressantaste och populäraste
variabelstjärnorna för amatörastronomer att följa.
Kartan: Placering av SS Cyg på himlen.
Kartan är 25° bred och är plottad med
stjärndata från satelliten Hipparcos (van
Leeuwen, 2007). Den välkända öppna
stjärnhopen Messier 39 visas för referens.
SS Cyg finns drygt 5° sydost om stjärnhopen. Den ljusa stjärnan precis intill och
sydväst om SS Cyg är 75 Cyg av femte
magnituden.

SS Cyg upptäcktes år 1896 på
fotografiska plåtar av Louisa D. Wells
från Harvard College Observatory
i USA. Stjärnan har observerats kontinuerligt sedan dess och man tror
att man aldrig har missat ett utbrott.
En sådan lång mätserie är förstås
en astrofysikalisk guldgruva och
amatörastronomer står för merparten
av dessa observationer.
Som alla dvärgnovor är SS Cyg en
mycket tät dubbelstjärna som består
av en ganska normal (K-spektrum)
stjärna och en vit dvärg. Perioden
ligger på otroliga 0,2751 dagar (6
timmar och 36 minuter!), vilket tyder
på att stjärnorna är extremt nära varandra. I den klassiska modellen för
dvärgnovor dras gas från K-stjärnan
till en roterande ring runt den vita
dvärgen. Då en kritisk gräns passeras
ändras viskositeten av gasen
i ringen och den börjar sjunka mot

den vita dvärgens yta. Detta gör att
gasen värms upp och börjar lysa,
vilket vi observerar som ett utbrott.
Detaljerna kring hur och varför allt
detta händer är dock fortfarande
omstridda i den vetenskapliga litteraturen. Vi har fortfarande mycket att
lära oss om kataklysmiska variabler!
Man brukar normalt identifiera två
huvudtyper av utbrott hos SS Cyg:
”korta” eller ”långa”, beroende på hur
länge dessa pågår. Gränsen kan man
dra ungefär vid 12 dagars varaktighet
(Canizzo och Mattei, 1998). Båda
sorters utbrott har ganska snabba
inledningar men uppgången går
snabbast under de korta utbrotten.
I grova drag kan man också se
att korta och långa utbrott följer
efter varandra. Det finns andra
mer sällsynta utbrott som kan vara
flera veckor långa, med en långsam
inledning och en rätt otydlig kulmen
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Säsongens variabla stjärna: SS Cygni.
Fortsättning från föregående uppslag.

F i g u r 1: S S C y g
O bs er v ationer f r ån A AV S O Inter national D at ab a s e (w w w. aav s o.or g)

v isual obs

V b and

Ljuskurva för SS Cyg för året 2018 med visuella och fotometriska observationer från AAVSO
(AAVSO; Kafka, 2020).

Figur 2: SS C yg
O bs er v ationer f r ån A AV S O Inter national D at ab a s e (w w w. aav s o.or g)

v isual obs

V b and

Ett teleskop med 20 centimeters
öppning räcker gott för detta även
under en ljusförorenad stadshimmel. Om man däremot föredrar fotometriska observationer kan man
förstås lyckas med betydligt mindre
öppningar. Den rekommenderade
observationskadensen är en dag:
stjärnan ska observeras varje klar
natt. SS Cyg är ganska lätt att
hitta, den ligger cirka 5° sydost om
den välkända öppna stjärnhopen
Messier 39, och endast en halv grad
från 5-magnitudsstjärnan 75 Cyg
(karta sid. 14). Fältet är mycket lätt
att komma ihåg och känna igen.
SS Cyg är en cirkumpolär stjärna
för oss i Sverige och kan ses någon
gång under natten hela året. Den
är förstås bäst placerad kvällstid
under sensommar och tidig höst,
när den står mycket högt nära zenit
från våra breddgrader.
Referenser:
American Association of Variable Star
Observers (AAVSO) (https://www.aavso.
org/).
Cannizzo, J. K., & Mattei, J. A. 1998. A
Study of the Outbursts in SS Cygni. The
Astrophysical Journal, 505(1), 344.
Kafka, S. 2020. Observations from the AAVSO
International Database (https://www.aavso.
org).
The International Variable Star Index (VSX)
(https://www.aavso.org/vsx).
Van Leeuwen, F. 2007. Validation of the
new Hipparcos reduction. Astronomy &
Astrophysics 474.2: 653-664.

Ljuskurva för SS Cyg för augusti 2019–april 2020, när stjärnans beteende avvek påtagligt från
sina ordinarie variationer. Från observationer rapporterade till AAVSO (AAVSO; Kafka, 2020).

(figur 2). Det finns sällsynta perioder
där beteendet är mindre tydligt.
Observationer under de senaste
månaderna visar att stjärnan möjligen
kan ha befunnit sig i en sådant tillstånd de senaste månaderna. SS Cyg
är ett mycket intressant och tacksamt
16
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objekt att observera och följa. Det
finns alltid något spännande på
gång. En handhållen fältkikare är
tillräcklig för att observera SS Cyg
under ett utbrott. Å andra sidan
behöver man större instrument för
att följa den under en hel cykel.

FA K TA O M S S C Y G N I
Rekt:
21 h 42,7 m
Dekl:
+43° 35,1'
Typ:
UGSS
Spektrum: K5V+pec(UG)
Period:
0,2751 d
Källa:
The International Variable
Star Index (VSX).

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

VÄRT ATT NOTERA
redaktion@saaf.se

NU KAN DU
LOGGA IN OCH NÅ NYA
FUNKTIONER!

GLÖM INTE
ATT FÖRNYA DITT
MEDLEMSSKAP I TID!
DET GÖR DU LÄTT
PÅ SAAF.SE

N YA FUNK TIONER
PÅ VÅ R HEM SIDA
Som du kunde läsa i
Telescopium nr 1/2020 (sid.9)
skapades under hösten ett
system för medlemshantering
för fjärrteleskopet i Spanien
i form av ett examensprojekt
av datastudenter på Malmö
universitet. Vissa delar av
detta system har vi nu implementerat på SAAF:s webbsida,
och ni som har besökt saaf.se
under våren har kunnat se det
växa fram.
För dig som är medlem innebär förbättringarna att du numera kan hantera dina uppgifter genom att logga in på ditt
konto. Det gör du via ”Logga
in” på menyraden överst på
sidan. Efter inloggning får du
också tillgång till det digitala
arkivet där vi samlar pdf-versioner av tidigare utgivna
Telescopiumnummer. I arkivet

finns också en användarmanual för det nya systemet.
Fortsättningsvis uppmuntrar vi alla er medlemmar att
uppdatera ert medlemskap via
sidan ”Bli medlem”, som du
hittar under menyn ”Om SAAF/
Medlemskap”. Vid köp av medlemskap skapas automatiskt
ett konto om du inte redan har
det. Via systemet får du också
bekräftelser via e-post på dina
ändringar av ditt konto. Du kan
ändra adressuppgifter och
i vilka sektioner du vill vara
medlem.
Du som är medlem sedan tidigare och ännu inte har använt
det nya systemet kan skapa
ditt konto på saaf.se genom att
besöka sidan ”Bli medlem”.
Klicka på länken ”Aktivera
konto”.
Vi fortsätter att arbeta
vidare med att implementera kopplingen till fjärrte-

leskopet i Spanien, så att
alla medlemmar ska kunna
beställa observationer med
Fjärrteleskopsektionens utrustning som står på en riktigt
mörk och bra observationsplats. Mer om detta kan du
läsa i Telescopium nr 1/2020
(sidan 4–8). Detta nummer går
självklart att nå via det nya
digitala arkivet för dig som har
har ett SAAF-konto!
Styrelsen för SAAF genom
Johan Warell, ordförande.

VÄ LKOMN A TILL
SAGIT TA RIUS 2020!
Välkommen till stjärnträffen Sagittarius 2020 på södra
Öland den 12–15 augusti 2020!
Med tanke på det rådande
läget med Coronapandemin
och den framtida osäkerheten kommer inte Sagittarius
2020 att se ut som den brukar.

Men genom att hålla avstånd
till varandra och utnyttja
digital teknik kan vi klara
Folkhälsomyndighetens
råd och regeringens krav
så att vi i viss utsträckning
kan genomföra träffen, som
bjuder på utmärkta astronomiska förhållanden. De årliga
Perseiderna har sitt maximum
den 13/8. Månen är i nedan och
förväntas inte störa särskilt
mycket. Ungefär 50 meteorer
i timmen är vad vi kan hoppas
på. Liksom tidigare år sker
observationerna från parkeringen vid Eketorps Borg och
inomhusaktiviteter – då främst
på lördagen – i Folkets Hus
i Södra Möckleby. Planeten
Mars kommer att stå mycket
fint till för observationer rakt
i söder.
Sagittarius 2020 arrangeras av GAF, Grönhögens
Astronomiska Förening
och SAAF, Svensk
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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.

SAAF:S
ÅRSMÖTE
I SAMBAND
MED TUS

nen för oss.
Med dessa ord önskar jag alla
och envar välkomna till vår
Träff under stjärnorna 21 till 22
augusti 2020.
Sören Persson,
ordförande i MAK

TVÅ STJÄRNTRÄFFAR EFTER
SOMMAREN

K A LLEL SE TILL
SA A F: S Å R SMÖTE
SAAF:s styrelse kallar medlemmarna till årsmöte 22 augusti under Träff under stjärnorna på Bifrostobservatoriet
i Mariestad. Motioner till mötet
ska vara inkomna till ordförande senast 22 juli.

Claes Reimer med sitt teleskop under Sagittariusträffen på
Öland 2015. Foto: Jörgen Danielsson.

AmatörAstronomisk Förening,
i samarbete med Mörbylånga
kommun och Degerhamns
Folketshusförening.
Fredag kväll 14/8: visning för
allmänheten på parkeringen
vid Eketorps borg under ett par
timmar. Utomhusvistelse och
när folk håller avstånd innebär
låg risk. Däremot utgår möjligheten till lokal inomhus och
föredrag där om vädret blir
dåligt.
Onsdag kväll till lördag
kväll 12–15/8: I första hand
digitala fjärrmöten via Google
Hangouts.
I publiken i Folkets Hus
ser vi främst lokala GAFmedlemmar. Gäster utifrån
uppmuntrats att delta över
Hangouts.
Intresserade uppmanas att
hålla sig uppdaterade via
GAF:s hemsida https://gaf.
homeip.net/
Jörgen Danielsson,
ordförande i GAF
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Bengt Rutersten med sin dobson på Träff under stjärnorna i
Mariestad 2019. Foto: Daniel Söderström.

VÄ LKOMN A TILL TR Ä FF
UNDER STJÄ RNORN A
21–22 AUGUSTI 2020!
Vi har i år äran att meddela att
professorn i astronomi Bengt
Gustafsson från Uppsala
kommer att komma till oss på
lördagen den 22:a augusti. Han
kommer att hålla ett föredrag
betitlat ”Vad säger solens
sammansättning om vår tidigaste historia?”.
För övrigt så välkomnar vi
i vanlig ordning bidrag från
mötesdeltagarna, och det kan
eventuellt bli något mer förannonserat föredrag.
Anmälan till träffen görs med
fördel till undertecknad via
mejl: s.persson@mac.com eller till min mobil 070-684 98 98
Avgiften för deltagande är 100
kronor och avgiften för supén
är 170 kronor, vilka med fördel
betalas på plats kontant, via
Swish eller BG.
Man behöver normalt inte för-

anmäla sig till själva träffen,
men om man önskar deltaga
i lördagskvällens supé så behöver vi ha en föranmälan då
vi har begränsat med platser
på denna.
Vi har även i år möjlighet för
den som vill sälja astronomiprylar att låna försäljningsbord. Meddela gärna om ni
vill ha mycket plats. Café
Gastronomen har i vanlig ordning öppet, för den som önskar
något att äta eller dricka under
tiden som träffen pågår.
Med tanke på rådande omständigheter med Covid-19
så är det inte helt säkert att
vi kan genomföra träffen som
planerat. Vi förbehåller oss
därför möjligheten att ställa in
träffen eller ändra i programmet om så krävs. För senaste
nytt går det bra att kolla av vår
hemsida makastro.se eller vår
sida på Facebook. Vi önskar
därför att man gärna anmäler
sig via e-post eller telefon och
ej betalar in något i förväg för
att underlätta administratio-

På grund av den rådande coronapandemin kommer vi i år
att hålla årsmötet digitalt som
ett videomöte. Information om
hur du ansluter dig till mötet
kommer att finnas på SAAF:s
webbsida (www.saaf.se) senast en vecka innan årsmötet.
Vi hoppas att årets Träff under
stjärnorna kommer att kunna
arrangeras som ett fysiskt
möte, och vi kommer då att
försöka arrangera en uppkoppling för deltagarna även
därifrån. Mer om träffen finns
bland notiserna i detta nummer av Telescopium, liksom på
SAAF:s webbsida.
Välkomna!
Styrelsen för SAAF genom
Johan Warell, ordförande.

GUNN A R L A R S SON LE A NDER 1918 –2020
Långt ifrån alla yrkesastronomer har ett förflutet som amatörer, men Gunnar LarssonLeander, som blev nästan 102
år, tillhörde denna krets. Just
därför, med detta sitt förflutna,
månade han gärna om unga

amatörastronomer, som sökte
sig till Lunds observatorium,
där han fick professors rang
och status.
Gunnar fängslades av rymden
redan i tolvårsåldern. Han
tillverkade sin egen kikare
(efter en ritning i veckotidningen Allers) med enkla linser,
gjorde noggranna observationer av meteorer och variabla
stjärnor och skickade redan
som 14-åring in rapporter om
dessa till Knut Lundmark, nytillträdd professor i astronomi
i Lund. Denne blev imponerad av Gunnars ambitioner,
förmedlade kontakter med de
danska och svenska astronomiska sällskapen och understödde hans studieambitioner.
Verksamheten uppmärksammades även långt utanför
hembygden (Bollnäs); både
veckotidningar och Dagens
Nyheter skrev om den unge
amatörastronomen.
Hans tidiga intresse för variabla stjärnor följde honom
genom åren och doktorsavhandlingen behandlade stjärnor som är extremt variabla
och flammar upp helt abrupt.
Dessa novor förstås numera
bestå av en dubbelstjärna där
en vit dvärg efterhand samlat
på sig gaser från sin mer
utsträckta kompanjon, tills
temperaturen och densiteten
blivit tillräckligt hög för att
explodera i en kärnreaktion.
En sådan uppflammande
stjärna upptäcktes i januari
1950 som en ”ny” stjärna av 6:e
storleken i stjärnbilden Ödlan.
Denna blev ett mycket intressant objekt för att ljuskurvan
uppvisade mycket snabba fluktuationer och ett stort antal
sekundära utbrott.
I takt med ljusstyrkeväxlingarna undergick stjärnans spektrum radikala förändringar.

Gunnar Larsson-Leander på sin 100-årsdag. Foto: Dainis Dravins.

Doktorsavhandlingen, ”A
study of Nova DK Lacertae”,
är en studie av denna nova,
grundad på Larsson-Leanders
eget observationsmaterial
insamlat med teleskopen vid
Stockholms observatorium
i Saltsjöbaden. Hans data
omtalas bland annat i Cecilia
Payne-Gaposchkins ikoniska
The Galactic Novae från 1957.
En annan känd variabel dubbelstjärna med komponen-

terna tätt inpå varandra är
stjärnan Beta i stjärnbilden
Lyran och under senare år
medverkade Larsson-Leander
i en internationell observationskampanj att studera
denna.
Gunnars tidiga liv som amatörastronom berättas bland
annat i Johan Kärnfelts bok
Allt mellan himmel och jord
(2009). För oss ”variabilister”
är det kul att notera Gunnars

namn i SAAF-katalogen över
svenska variabelobservatörer – den första observationen
registrerades 15 september
1934, den sista 10 maj 1958.
Ganska typiskt: På Gunnars
köksbord låg, när han hittades
avliden, ett tidningsurklipp
om Betelgeuses dramatiska
förändring vintern 2019–20.
Ulf R. Johansson

B I L D G A L L E R I E T PÅ B A K S I D A N
Övre bilden: Stjärnhopen NGC 6193 och emissionsnebulosan NGC 6188 (upplyst av
joniserad strålning som de ljusaste närliggande stjärnorna skickar ut). Fotograferad via
iTelescope T9 i Siding Springs, Australien. Efterbearbetning i Pixinsight och Photoshop CC.
Foto: Christian Bergquist.
Nedre bilden till vänster: Venus. Fotograferad 2020-05-03 från Stockholm. Teleskop: TS
100mm F/7 APO. Montering: Sky-Watcher NEQ6. Kamera: ZWO ASI1600MM. Exponering
1/55 s. Filter: TS Violettfilter, TS UV/IR Blockfilter. Bildbehandling: Autostakkert 3,
RegiStax 6, Photoshop CS6. Foto: Johan Liv.
Nedre bilden till höger: Kometen C/2019 Y4 ATLAS. Fotograferad: 2020-04-17,
kl. 23.27.00—23.59.00 CET, från Beddingestrand. Kamera: ZWO ASI 294P. Teleskop: Meade
RCX12”. Fokalreducerare: Astro Physics 0,67×. Aktiv optik: Starlight Xpress SXV-AO-LF.
Exponering: 30 x 60 s. Bildfältet är en delförstoring av ursprungsbilden och motsvarar
ungefär 6,5 × 7,5 bågminuter. Foto: Håkan Barregård.
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