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Framsidans bild: Galaxerna M81 och M82.
Exponering: Ha 720 min, L 360 min, RGB 96 min.
Teleskop/optik: TS 8" ONTC808 Newton med
3" Wynne Newtonian Coma corrector. Kamera:
ASI1600MMC-kamera samt QHY5-III 1178 för
guidning och ASI filterhjul med 7st 36mm Baader
filter. Montering: Sky Watcher AZ-EQ6GT. Bilden
är sammansatt av flera exponeringar tagna under
några olika tillfällen under april 2019 och är
redigerade i Astroart, Pixinsight och Photoshop.
Foto: Göran Stenberg.

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): 140 kr (1 år), 230kr (2 år), 330 kr (3 år).
Europa och världen: 360kr (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
kort eller via PayPal i SAAF-butiken (www.saaf.
Telescopium och Fokus: © 2019 Telescopium
och respektive författare. Årgång 38. Redaktion:
Daniel Söderström, Johan Warell och Fredrik
Silow. e-post: redaktion@saaf.se. Ansvarig
utgivare och faktagranskning: Johan Warell.
Grafisk formgivning & bildredaktör: Fredrik Silow.
Redaktör för ”Stjärnhimlen”: Anders Wettergren.
Korrektur: Gunnar Lidström.
Tryck: Exakta Vindspelet, Borås. Artikelbidrag:
Artiklar och bilder liksom titelförslag och manus
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Anders Wettergren, anders.wettergren@saaf.se.
Daniel Söderström, daniel.soderstrom@saaf.se.
Robert Wahlström, robert.wahlstrom@saaf.se.
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Diskussionsforum: Astronet.se, 3746 medlemmar.
Administratör: Robert Wahlström.
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Administratör: Fredrik Silow.

Styrelse: Ordförande: Johan Warell, Lindby 229,
274 93 Skurup / 0706-494731, johan.warell@
saaf.se. Vice ordförande: Fredrik Silow, Erik
Dahlbergsgatan 6, 222 20 Lund / 0762-615162,

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

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

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.

BRETT OCH DJUPT,
NÄR OCH FJÄRRAN
Så är hösten åter i antågande och med den ett nytt nummer av Telescopium. Detta nummer
bjuder på en hel del variation. En artikel presenterar SAAF:s projekt med att införskaffa
ett fjärrteleskop som medlemmarna ska kunna använda. Detta är ett mycket spännande
projekt, som ligger helt rätt i tiden. Läs artikeln och engagera er gärna i den nystartade
Fjärrteleskopsektionen. Läs mer på www.saaf.se.
Förutom detta bjuder numret även på två artiklar som kommer att inspirera er till
observationer av solaktiviteten och variabla stjärnor. Båda artiklarna och observationerna de
beskriver är lätt tillgängliga och passar många, oavsett hur ny eller avancerad amatörastronom
man är.
Vi introducerar även med detta nummer en ny artikelserie kallad ”Profilen”, där
vi kommer att presentera personer som genom sitt engagemang betyder mycket för
amatörastronomin i Sverige. Hoppas ni kommer att tycka om detta nya inslag! Förslag på
personer att intervjua tas tacksamt emot av redaktionen på redaktion@saaf.se.
I höst är det även dags för SAAF:s tredje sektionsmöte, som går av stapeln i Uppsala den
12 oktober klockan 9. Värdar är Uppsala Amatörastronomer och de som kommer till träffen
kommer att få lyssna till föredrag om praktisk amatörastronomi. Även ett besök på Sandvretens
observatorium står på agendan. En presentation om projektet med fjärrteleskopet kommer
också att ges. Kostnadsfritt deltagande på detta evenemang är en av förmånerna ni har som
medlemmar i SAAF, så missa det inte! Hoppas vi ses! Se separat notis i detta nummer eller
www.saaf.se för anmälan.
Redaktionen genom Daniel Söderström
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FJÄRRTELESKOPSEKTIONEN
Christian Bergquist & Johan Warell

Christian Bergquist är ledare för fjärrteleskopsektionen i SAAF. Han bor i Stockholm och
är aktiv astrofotograf sedan ett antal år tillbaka.
Djuprymdsobjekt är det som intresserar honom
mest. Johan Warell är ordförande i SAAF.

DRÖMMEN OM
ETT FJÄRRTELESKOP
Alla svenska amatörastronomer känner nog igen sig i att någon gång varit
frustrerade över ett molntäcke som aldrig tycks släppa sitt grepp under svenska
vinterhalvåret. Många bor också i större städer och man har kanske en timmes
bilfärd eller mer till närmaste riktigt mörka plats att kunna observera från.
Under perioden 2013–2015 undersökte en projektgrupp,
ledd av Johan Warell, möjligheten för SAAF att anskaffa
ett fjärrteleskop. Projektgruppen besökte bland annat
teleskopfarmen AstroCamp i Nerpio i sydöstra Spanien,
en plats med utmärkta observationsförhållanden. Tanken
i projektet var att söka stiftelsepengar för upprättandet av
ett stort och avancerat teleskop och säkra driften genom
att upplåta det inte bara till SAAF-medlemmar utan även
till skolor. Vi lärde oss mycket om kraven och förutsättningarna för ett fjärrteleskop i detta projekt.

Övre bilden: Rosettnebulosan NGC 2244 i ”Hubble palette” som
sedd från ett område med snarlika egenskaper som fjärrteleskopet vid E-Eye kommer att ge. Utrustning: Borg 77 mm
ED, med kameran ASI1600MM. Exponeringen: 10×6 min med
vardera Hα -, OIII- och SII-filter. Bearbetning i Pixinsight. Foto:
Claes Martinsson.
Nedre vänster: Interiören i Apollomodulerna vid E-Eye, som ligger i det vackra landskapet Extremadura i Spanien. Foto: Jose
Luis Quiñones, E-Eye.

T E L E S K O P FA R M

Vi tar nu med oss erfarenheterna och återstartar projektet,
efter diskussioner på SAAF:s forum Astronet. Under
våren startades en projektgrupp med medlemmar spridda
över hela landet – ja, även ända till Japan. Det har resulterat i den nystartade fjärrteleskopsektionen inom SAAF,
med målet att på kort sikt placera ett fjärrteleskop på en
mycket bra astronomisk observationsplats.
Gruppen identifierade tidigt spanska E-Eye som en
potentiell värd att hyra en teleskopplats hos, med bra
utbyggd infrastruktur och etablerad erfarenhet. E-Eye är
en relativt nystartad teleskopfarm i det vackra landskapet
Extremadura i Spanien. Närmaste större stad är Sevilla
drygt två timmars bilfärd bort. Regionen försöker profilera sig som ett paradis för astroturism. I området ligger
Nationalparken Monfragüe belägen 280 meter över havet.
Parken har erhållit ”Starlight Destination Certificate”

Nedre höger: Plejaderna, M45, fotograferade genom en William
Optics 80 mm ED, med kameran ASI1600MC. Bilden består av
250 x 45 sekunders exponeringar. Foto: Christian Bergquist

Te l e s c o p i u m , n r 3 2 0 19

5

Drömmen om ett fjärr teleskop.
Fortsättning från föregående uppslag.
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Bilden till vänster på motstående sida: Nebulosorna M8 och M20 fotograferade
med snarlik brännvidd som SAAF:s fjärrteleskop kommer att ha. Utrustningen
är ett Televue 127 mm f/5, kamera FLI16803, och exponering 4×5 min med Hα filter bin ×2 + 4×5 min OIII-filter bin ×2. Bearbetning i Pixinsight. Foto: Christian
Bergquist.

Bilden ovan: Apollomodulerna vid E-Eye rymmer sex till åtta teleskop och har
egna tak som kan styras individuellt. Foto: Jose Luis Quiñones, E-Eye.

i sin strävan att begränsa effekterna av ljusföroreningar.
I området finns ett rikt djurliv och parken är mycket
populär bland fågelskådare.

i slutet av augusti. Varje teleskop har ett eget tak som kan
styras individuellt.
A STROFOTO TILL EN BÖR JAN

På E-Eye har man cirka 250 klara nätter om året och
en mycket mörk himmel i klass 2 på Bortleskalan (man
pendlar oftast mellan SQM 21,5–21,8 under året). E-Eye
har expanderat kraftigt de senaste åren och kommer efter
sommarens utbyggnad vara värd för över 68 teleskop från
såväl företag som privatpersoner (från 15 olika nationaliteter). Säkerhet ser man som viktigt och hela området är
inhägnat. Lokala polisen brukar oftast köra förbi någon
gång om dagen och kolla att allt är okej.

För att möjliggöra ett svenskt teleskop identifierade
arbetsgruppen tidigt att en nyckel är att kunna hålla
kostnaderna rimliga under uppstartsperioden. Gruppen
planerar en trappstegsmodell, där tanken är att starta
försiktigt i januari 2020, främst inriktat mot astrofotografering. Utrustningen kommer initialt att bestå av en
130 mm APO-refraktor med CCD-kamera och filter för
LRGBV och smalband.

På området finns ett antal moduler där varje har plats för
sex till åtta teleskop. Varje modul har namnet Apollo följt
av en siffra. Vårt teleskop kommer att placeras i Apollo 7
som har byggts nu under sommaren och som står färdigt

Hjärtat i systemet blir ACP, en mjukvara för teleskopkontroll, samt Planner och Scheduler kopplat till
Maxim DL. ACP tillåter att man lägger in beställningar
av bilder månader i förväg. Därefter kan ACP själv räkna
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Drömmen om ett fjärr teleskop.
Fortsättning från föregående uppslag.

Cirrusnebulosan, eller Slöjnebulosan som den också kallas, i stjärnbilden Svanen. Här syns den östra slöjan, NGC 6992, en av de utspridda supenovaresterna som
utgör hela nebulosan. Fältet är i bilden av ungefär samma dimension som fjärrteleskopet kommer att ge. Utrustning: Celestron 9.25 SCT med F6.3 reducer och en
moddad Canon 450D kamera. Exponeringen: totalt 54 minuter. Foto: Claes Martinsson.

ut bästa tidpunkt för när ett mål befinner sig på optimal
höjd på himlen för att fånga bilderna (den tar även med
parametrar som månens position). Vidare kan ACP
ta del av nyhetsdatabaser från NASA och ESA. Skulle
en intressant astronomisk händelse inträffa så stänger
ACP automatiskt ner pågående aktivitet och riktar om
teleskopet mot denna, om man så önskar.
T I L L S PA N I E N I V I N T E R

Hittills har gruppen arbetat mest med installationer och
förberedelser av datorsystemet och den initiala utrustningen. Datorerna kommer vara redundanta i flera nivåer
och kommer att kunna startas om på plats om problem
skulle uppstå. Under hösten kommer alla delar av systemet monteras och testas i Sverige, innan vidare transport
till Spanien i vinter.
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I steg två i projektet planeras ett större och mångsidigare
teleskop med utrustning anpassad för fler typer av observationer som matchar behoven i SAAF:s sektioner. För att
fjärrteleskopet ska bli lätt att använda och tillgängligt för
många behöver några viktiga bitar finnas på plats. Den
ena är ett användarsystem där man som observatör kan
beställa observationer via nätet. Den andra är ett betalsystem som är kopplat till beställningarna, och den tredje är
en sökbar observationsdatabas.
Driften av teleskopet bör också vara säkrad för en längre
period för att kunna satsa på riktigt bra och dyr utrustning som är långt bättre än den de flesta har tillgång till
hemma i trädgården. Slutligen är en drivande idé att hålla
kostnaden för observationstid låg, betydligt lägre än för
till exempel det världsomfattande iTelescope. Vi kommer
under hösten att samarbeta med Malmö Universitet för
att bygga ett användar- och betalsystem med arkivering

Apollomodulerna vid E-Eye är omringade av staket och den lokala polisen patrullerar området någon gång per dag. Efter sommarens utbyggnad kommer anläggningen innehålla 68 teleskop. Foto: Jose Luis Quiñones.

så att fjärrteleskopet blir lätt att använda för alla
SAAF-medlemmar.
MER ÄN TELE SKOP

För oss i SAAF skulle E-Eye kunna bli något mer än
bara en plats för ett fjärrteleskop. E-Eye satsar som
sagt på astroturism och har redan i dag tre stugor
för logi. Varje stuga rymmer två till fyra personer
med tillgång till gemensam pool. För att kunna
ta emot större grupper renoverar man nu även ett
äldre hus som ska inrymma fyra lägenheter. Man
anordnar ofta observationskvällar för allmänheten,
ibland med teman som Messiermaraton. Kanske
kan vi inom SAAF anordna astroresor till Spanien
för att göra astronomiska observationer och njuta av
himmel och landskap där.

VILL DU
VARA MED?

Om du är intresserad av att hjälpa till med utvecklingen av fjärrteleskopet är du välkommen att kontakta
fjärrteleskopsektionens ledare Christian Bergquist
(christian.bergquist@saaf.se) och biträdande ledare Claes Martinsson (claes.martinsson@saaf.se).
Fjärrteleskopsektionen hittar du också på SAAF:s
webbsida: saaf.se/startsida/sektioner/fjarrteleskop/
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DANIEL SÖDERSTRÖM
SA AF/ Telescopium

Daniel Söderström är chefredaktör för
Telescopium och var med och startade
tidningen i mitten av 1990-talet. Han ser
fram emot att få visa Saturnus för snart
tioåriga sonen och sjuåriga dottern, så
snart planeten blir observerbar.

JAN PERSSON — FRÅN
KARLSTAD TILL RYMDEN
Jan Persson är en välkänd profil i svenska amatörastronomiska kretsar, vilket
inte är så konstigt då han haft många uppdrag i flera olika föreningar i Sverige
sedan runt 40 år tillbaka. Jans astronomi- och rymdfartsintresse startade med
en handskakning då han var tio år och sedan dess har intresset hållit sig starkt
och blivit både hobby och karriär.
För en tioårig pojke i Karlstad 1969 var sannolikheten
rätt stor att det mesta kretsade kring månlandningen.
Så var det i alla fall för Jan Persson, tidigare bland annat
ordförande och kassör i SAAF. Det mesta i hans liv har
sedan dess kretsat kring rymdfart och astronomi. Som
ung byggde han och sköt upp modellraketer. En av
höjdpunkterna för Jan var ett möte 1970, som verkligen
satte fart på intresset.

Efter det mötet var han fast. Han fascinerades också av
stjärnhimlen och alla meteorer man kunde se och fick
i konfirmationspresent en refraktor med öppningen 2,4"
på en ekvatoriell montering. En av de första observationerna han gjorde var då Merkurius passerade framför
solen år 1973.

— Buzz Aldrin, som är svenskättling, kom för att träffa
släkt i Karlstad och jag fick skaka hand med honom.
Tyvärr fick jag ingen bra bild med både mig och Buzz,
men man ser mitt huvud på bilden i förgrunden,
berättar Jan.

Jan har alltid tyckt om att bygga på saker.

Bilden: Jan Persson bredvid en modell av rymdsonden
Huygens. Jan var projektledare för antennerna som var
placerade på rymdsonden, som landade på Saturnus
måne Titan år 2005. Foto: Privat.

TEKNIKINTRESSE

— Jag minns att jag tidigt fick trasiga apparater som jag
monterade isär för att se hur de såg ut inuti och hur de
fungerade. Jag antar att jag ärvt teknikintresset från min
pappa, som var teknisk säljare.
Just det mekaniska kunnandet har även varit användbart
i astronomihobbyn.
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STJÄRNHIMLEN
Anders Wettergren, NAK /SA AF
anders.wettergren@saaf.se

RR
S TJ Ä R N H I M L E N O K T O B E R — D E C E M B E R
2 019 L AT. 6 0 ° N

Under hösten och tidiga vintern dröjer fortfarande Sommartriangeln kvar i sydväst så snart
det mörknat, men sedan går den ner under
kvällens lopp. Samtidigt närmar sig höstens
stjärnbilder sin högsta position i söder. Central
för höstens stjärnbilder är ”Kvadraten i
Pegasus” och med den som utgångspunkt kan
man alltid hitta till stjärnbilderna runt omkring: Andromeda, Fiskarna och Vattumannen
med flera. Bland höststjärnbilderna hittas
planeterna Uranus och Neptunus. Rakt ovanför
i zenit syns Kassiopejas sicksackrad. Men vi
kan även se vinterstjärnbilderna gå upp vid
östra horisonten. Orion går upp allt tidigare
på kvällen sent under hösten och mot slutet av
året går den upp redan tidigt på kvällen för att
kulminera lagom till midnatt.

Ö

Stjärnkartan gäller för dessa tidpunkter och visar
även eventuella planeter. Obser vera att månen inte
finns med. Svensk sommartid markeras: SST. I övrigt
gäller svensk normaltid.  
1 oktober
kl.01 SST  
15 oktober kl.00 SST
1 november kl.22  
15 november kl.21
1 december kl.20
15 december kl.19
1 januari
kl.18

2

1
1
ALGOL
Algol är en variabel stjärna, d.v.s. den förändrar sin
ljusstyrka. Det finns flera skäl till ljusförändringar men
i Algols fall rör det sig om två stjärnor som växelvis
passerar framför varandra. När det sker med knappt tre
dygns mellanrum avtar ljusstyrkan tillfälligt under några
timmar.

2
DUBBELHOPEN
Dubbelhopen i Perseus ligger mellan Perseus och
Kassiopeja och kan lätt ses som en fläck för blotta ögat.
I kikare och teleskop visar det sig vara två stjärnhopar,
därav namnet. Dubbelhopen är ett tacksamt objekt för
alla teleskop och som man gärna återkommer till.

3
M E S S I E R 15
Messier 15 (M15) är en klotformig stjärnhop i Pegasus, en
boll bestående av hundratusentals stjärnor. Den är en av
de ljusare i sin klass, lätt för kikaren, men som med alla
sådana hopar måste man åtminstone ha ett mindre teleskop för att börja kunna lösa upp några av dess stjärnor.

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

NO

DER

MÅNEN
Månens faser i oktober, november
och december 2019. Svensk
sommartid markeras: SST. I övrigt
gäller svensk normaltid.

V

Första kvarteret

5 okt

18.47 SST

Fullmåne

13 okt

12.08 SST

Sista kvarteret

21 okt 	

14.39 SST

Nymåne

28 okt

04.38

Första kvarteret

4 nov

11.23

Fullmåne

12 nov

14.34

Sista kvarteret

19 nov

22.11

Nymåne

26 nov

16.06

Första kvarteret

4 dec

07.58

Fullmåne

12 dec

06.12

Sista kvarteret

19 dec

05.57

Nymåne

26 dec

06.13

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)

3

Merkurius 3,9" (25 nov, kl 08.00). Venus 12,7" (25 dec,
kl 16.00). Mars 4" (15 dec kl 07.30). Jupiter 36" (1 okt, kl
19.00 SST). Saturnus 17" (1 okt, kl 20.00 SST). Uranus
3,7" (28 okt, kl 00,00 SST). Neptunus 2,3" (1 nov, kl
20.30).

.

Den 11 november är passerar Merkurius framför solskivan. Planeten börjar sin passage klockan 13.35 och
passagen pågår tills solen gått ner. Nästa passage sker
inte förrän 2032.

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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Profilen: Jan Persson — Från Karlstad till r ymden
F o r t s ä t t n i n g f r å n s i d a n 11.

— Jag byggde min egen motordrivning till den lilla
refraktorn så att jag kunde montera min systemkamera på
teleskopet och fotografera Orion och Plejaderna. Jag har
alltid haft ett fotointresse parallellt med astronomin och
rymdfarten. Den digitala fototekniken har jag däremot
inte hunnit med inom astrofotograferingen.
DE TIDIGA ÅREN

Jan gick tidigt med i SUAA (Scandinavian Union of
Amateur Astronomers), och en hel del andra föreningar.
— Jag går ofta in för ett intresse fullt ut. Jag tror jag var
medlem i alla svenska astronomiföreningar på 70-talet,
och även föreningar utomlands som the Astronomical
Society of the Pacific och Royal Astronomical Society of
Canada. Så klart prenumererade jag på Astronomy och
Sky & Telescope också.
Efter nionde klass spenderade Jan ett år på internatskola
i Manchester, England, där han även läste en kurs
i astronomi.
— Det var helt fantastiskt med alla billiga pocketböcker
som fanns i England! Jag hade en hel resväska full med
pocketböcker med mig hem från England.
Tillbaka i Karlstad igen läste Jan på fyraårig teknisk linje.
Som specialarbete byggde han en spektrograf till sitt
gamla teleskop, som han sedan studerade solljuset med.
Idén fick han från en artikel i SUAA:s tidskrift.

utrustning för satelliter. Längre fram köpte sedan SAAB
upp Ericssons rymdverksamhet.
Sedan dess har Jan varit kvar på samma företag, även om
det har bytt namn några gånger.
— Jag har hunnit testa på det mesta inom företaget:
konstruktör, testare, kvalitetstekniker, controller och
projektledare för diverse satelliter och rymdsonder.
Det var många som tyckte att Jan skulle läsa till civilingenjör när han fick sitt första jobb efter fyraårig teknisk
linje, men han tyckte arbetet var kul, han fick resa och
lära sig mycket, så han läste aldrig vidare.
— Jag har inte brytt mig så mycket om vart livet tar
vägen, och det har blivit väldigt bra. Man ska arbeta med
det man tycker är roligt!
Sedan snart 25 år har Jan varit projektledare och han
har varit involverad i flera kända rymdsonder, som till
exempel Cassini-Huygens, där han även var med vid
uppskjutningen i Florida 1997.
— Det är en speciell känsla att veta att delar som jag arbetat med under lång tid nu befinner sig på Saturnus måne
Titan. Jag får verkligen utlopp för mitt rymdintresse via
mitt arbete!
Jan är i dagsläget projektledare för styrdatorerna till
Arianeraketen, som bland annat ska skjuta upp rymdteleskopet James Webb om några år.

ARBETE BLIR HOBBY
AKTIV I FÖRENINGAR

Efter genomförd värnplikt kom Jan över en annons, där
det stod ”Kom och hjälp oss bygga flygplan”. Det var
SAAB i Linköping som sökte folk.

I Linköping träffade Jan en tjej från Göteborg och efter
fem år började han söka jobb på västkusten. Han sökte
och fick arbete på Ericssons rymdavdelning.

Parallellt med karriären har Jan även haft uppdrag
i flera föreningar. SAAF bildades 1982 och på en kongress
i Göteborg 1983 blev Jan utsedd till sekreterare och
efterföljande år ordnade han en kongress i Linköping.
Sedan blev han även ordförande i SAAF och i och med
detta även redaktör för ASTRO, som SAAF:s tidskrift
hette tidigare. Han gick med i Göteborgs Astronomiska
Klubb 1991 och blev klubbens kassör. Som kassör har Jan
också fungerat för Slottsskogsobservatoriet. Som bekant
för många har Jan även varit kassör för SAAF.

— Det var i stort sett samma företag som jag redan jobbade på fast med inriktning på antenner och mikrovågs-

— Även om intresset är astronomi och rymdfart får
man lära sig mycket mer när man arbetar i en förening.

— Jag sökte och fick jobb direkt. Men istället för att
bygga flygplan fick jag börja bygga Vikingsatelliten. Det
passade mig perfekt! Jag fick lära mig så mycket!

14
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Edwin ”Buzz” Aldrin, den andra människan på månen, skakar hand med en
elvaårig Jan Persson i Karlstad. Foto: Privat.

Jan Persson tilldelades ett hedersmedlemskap i SAAF våren 2019. Här får han
ett diplom av SAAF:s sekreterare Gustav Holmberg (t.h.). Foto: Johan Kärnfelt.

I arbetet med ASTRO, till exempel, fick jag lära mig om
layout och formgivning, vilket jag också tycker är kul.

I höst ska Jan ut på en resa med sina två vuxna barn.
Resan går till Florida och två dagar är, föga förvånande,
vigda åt Kennedy Space Center, där ju Apollo 11 sköts
upp för 50 år sedan. Tänk om Buzz Aldrin hade vetat vad
hans handskakning betydde för den där elvaåringen
i Karlstad 1970.

Efter många år med olika funktioner i flera styrelser har
Jan nu trappat ner på uppdragen. Rymdintresset lever
dock vidare och han trivs med sitt arbete.
— Mitt jobb har blivit min hobby. Jag arbetar både på
kontoret och när jag kommer hem för att jag tycker det är
så roligt.
När det gäller egna observationer blir det mest observationer med blotta ögat nuförtiden.
— Det blir mest spaningar efter den internationella
rymdstationen ISS och Iridiumsatelliter. Ett annat kul
projekt var att försöka observera ett tredje steg från en
Ariane 4-raket som fortfarande är i omlopp runt jorden.
I det sitter en omborddator som jag varit projektledare för.
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HERNÁN DE ANGELIS
SA AF/A AVSO

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

TA UNIVERSUMS PULS MED
VARIABELOBSERVATIONER
Gå ut en klar natt och blicka uppåt: hundratals stjärnor blixtrar i himlen
för blotta ögat. Handkikaren eller teleskopet visar ännu fler. Många av dessa
stjärnor är variabla och hos några av dem är variationerna så uppenbara
att även amatörastronomen med osofistikerad utrustning kan observera
dem. Att observera variabler är inte bara ett roligt sätt att njuta av tiden
under natthimmelen. Det är också ett sätt för amatören att bidra till
astronomiforskning.
Stjärnor som ändrar sin ljusstyrka med tiden kallas för
variabelstjärnor, eller ofta bara ”variabler”. Variabelstjärnor kan variera av olika skäl. En dubbelstjärna kan
variera i ljusstyrka om en av stjärnorna förmörkar den
andra i sin bana, även om de inte är variabla, som Algol
till exempel. Variationerna kan också komma från
stjärnans interna dynamik, som Cepheider, som har så
regelbundna ljusvariationer att de används för att mäta
avstånd i universum.
Unga stjärnor brukar vara oregelbundna, som T Tauri.
Gamla stjärnor genomgår ibland ett relativt kort stadiBilden: Typisk variabelkarta från AAVSO:s Variabel Star
Plotter (här presenterad i omvänd färgskala). Lägg
märke till orienteringen: kartan har nord upp och syd
ner som vanligt, men öst och väst är omvända (alltså i
astronomisk mening). Detta beror på att kartan är plottad för att användas med författarens refraktor, som är
försedd med diagonal.

um av reguljära variationer med stora amplituder som
kallas för mirastadiet, uppkallade efter stjärnan omicron
Ceti. I ett mycket tätt dubbelstjärnsystem kan gas överföras från en stjärna till den andra och ackumuleras som en
roterande ring upp till en kritisk gräns, där en kedjereaktion gör att systemet blir en nova. Denna process kan
upprepas med olika frekvenser, som hos dvärgnovor som
SS Cygni, och rekurrenta novor som T Coronae Borealis.
Det finns många olika typer av variabler och klassificeringen görs huvudsakligen baserat på ljuskurvan, den
kurva som visar hur magnituden varierar med tiden (se
bild på sidan 18 för ett exempel på ljuskurva för Z Ursae
Majoris, en halvregelbunden variabel i Karlavagnen).
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Börja obser vera variabelstjärnor och ta universums puls.
Fortsättning från föregående uppslag.

Z UMa
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)

I PR AKTIKEN
v isual obs

V b and

Grunden till variabelobservationer är enkel: man
uppskattar magnituden av
en variabel stjärna genom att
jämföra dess ljusstyrka med
två närliggande stjärnor av
kända magnituder. Vi kallar
dessa stjärnor för jämförelsestjärnor. Den vanligaste
tekniken är att man väljer
två jämförelsestjärnor vars
ljusstyrka är mest lika den
observerade variabeln; en
som är lite ljusare och en
som är lite svagare. Man
uppskattar sedan variabelns magnitud genom att
jämföra dess ljusstyrka med
Ljuskurva för Z Ursae Majoris för de senaste tre åren. Svarta punkter är visuella observationer, gröna är fotometriska
mätningar gjorda med Johnsons V filter, en filter som har liknande, fast inte exakt lika, respons som ögat. Alla dessa
jämförelsestjärnorna. Kartor
mätningar har rapporterats till AAVSO av amatörer från många länder, inklusive Sverige. Grafik plottad av författaren
över variabelstjärnor inklumed data från AAVSO:s databas.
derar jämförelsestjärnor som
täcker magnituderna som
variabeln i fråga kan uppnå
AT T O B S E R V E R A VA R I A B L E R
(se exempelkarta över Z UMa på föregående uppslag).
Variabelstjärnor spelar en viktig roll i astronomin
Man kan uppskatta variabler visuellt eller med fotometriseftersom de har hjälpt astronomer att bestämma avka metoder. Visuella metoder är enklare men har grövre
stånd i universum. Observationer gjorda av amatörer är
precision. Fotometriska metoder är noggrannare men
speciellt viktiga eftersom professionella observatorier inte
kräver avancerad utrustning och behandling av bilder.
hinner följa alla kända variabler tillräckligt bra, framEnklast är att börja med visuell observation.
förallt de som är ljusa. Detta är främst amatörens revir.
Variabelobservationer är dessutom speciellt lämpade för
För att observera variabler räcker det med en enkel handamatörer eftersom det finns många variabelstjärnor som
kikare, ett teleskop eller till och med blotta ögat. Små
är ljusstarka och har tillräckligt stora variationer för att
instrument är bra för ljusa variabler och ger ofta ett brett
kunna observeras med enklare utrustning under mindre
fält där man har stor chans att hitta lämpliga jämförelperfekta himlar.
sestjärnor. Större instrument lämpar sig för ljussvagare
objekt men ger smalare fält.
Observationerna rapporteras till en samordnande organisation varifrån dessa blir tillgängliga för forskare,
AT T VÄ L J A VA R I A B L E R
amatörer och den intresserade allmänheten. I Sverige
finns i nuläget ett drygt dussin mycket aktiva observatöSom nybörjare vill man helst starta med något enkelt.
rer. Vi rapporterar våra observationer till databasen SVO
Miror (M) och halvregelbundna (SR) lämpar sig bra för
(Svenska VariabelObservatörer). De flesta av oss skickar
det (se tabellen för några exempel). Kartor över variabockså dem till American Association of Variable Star
Observers (AAVSO), en amerikansk organisation som har ler och deras jämförelsesekvenser kan man ladda ned
från AAVSO:s webbsida genom att använda verktyget
en stor internationell samordningsroll.
Variable Star Plotter (VSP). Man behöver veta några
18
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viktiga parametrar. Den fösta är fältbredden för olika
kombinationer av okular och teleskop som man tänker
använda. Sedan kommer minimimagnituden, det vill säga
vad är det ljussvagaste objektet som vårt instrument kan
nå. Sist men inte minst behöver man veta riktningen på
kartan, om norr ska vara upp eller ned, och om öster ska
till vänster eller höger. Magnituder anges i tiondedelar av
en magnitud. Decimalpunkt används inte för att det inte
ska misstas för en stjärna. Alltså skrivs magnitud 7,5 som
75, magnitud 11,8 som 118 och så vidare. Det lönar sig
att studera kartorna i förväg och vänja sig med fältet och
jämförelsestjärnorna.
VID TELE SKOPET

Ute vid teleskopet måste man först lokalisera variabeln
och identifiera jämförelsestjärnorna. Man börjar sedan
relatera magnituden av variabeln med jämförelsestjärnorna och identifiera vilken av dem som ligger närmast
i ljusstyrka. Denna blir vår egentliga jämförelsestjärna.
Efter det väljer man en annan jämförelsestjärna, en som
har en sådan magnitud att variabeln ligger mellan denna
stjärna och den första. Denna blir kontrollstjärnan. Om
variabeln ser exakt ut som jämförelsestjärnan, antecknar
man precis det värdet, annars måste man interpolera
mellan magnituderna. Vanligast är att använda AAVSOmetoden som går ut på att man placerar variabeln utifrån
bästa förmåga i en mental skala mellan jämförelsestjärnan
och kontrollstjärnan. En erfaren observatör kan under bra
förhållanden nå en noggrannhet på 0,1 magnituder. Det
tar dock tid och mycket övning att komma dit. Efter varje
observation antecknar man datum och tid (till närmaste
minut), variabelstjärna, magnitud på jämförelsestjärna
och kontrollstjärna, kartnummer och andra viktiga faktorer som kan ha påverkat observationen (månen, till
exempel). Var noga med anteckningarna.

ler glesa eller inkompletta sekvenser av jämförelsestjärnor,
vilket kan leda till att det är långt mellan de kända
magnituderna. Här måste man vara försiktigt. Man ska
också beakta kadenserna, alltså observationsfrekvenser,
som rekommenderas för varje typ av stjärna. För miror
och halvregelbundna är 7‒15 dagar vanligt.
R APPORTER A!

Att rapportera är viktigt, eftersom det är då våra observationer gör nytta. För att rapportera måste man skaffa observatörskod från organisationen man ska rapportera till.
För SVO kontaktas administratören Thomas Karlsson,
eller SAAF:s variabelsektions ledare, Gustav Holmberg.
För AAVSO måste man först skapa en inloggning på
deras webbsida. Man behöver inte vara medlem för det.
G Å U T, S K AT TA D I N A VA R I A B L E R
OCH HA ROLIGT!

Att observera variabelstjärnor är som att öppna ett
fönster till universums mekanismer. Oavsett hur enkel
din utrustning är, eller om natthimlen där du bor är
ljusförorenad, så kan du säkert ha roligt i många år med
variabler. Dina observationer gör också skillnad för en
bättre förståelse av universum!
Referenser:
Svenska Variabel Observatörer (VSO):
http://var.astronet.se/
(Se ”Att börja med variabler”, på SVO:s webbsida, under fliken publikationer)
American Association of Variable Star Observers (AAVSO):
https://www.aavso.org/
Variable Star Plotter (VSP):
https://www.aavso.org/apps/vsp/
AAVSO Visual Observing Manual:
https://www.aavso.org/visual-observing-manual

AT T TÄ N K A PÅ N Ä R M A N

BRA NYBÖRJARVARIABLER

S K AT TA R VA R I A B L E R

Stjärna

Typ

Bästa säsong

khi Cygni
Z Ursae Majoris
R Coronae Borealis
R Andromedae
R Aquilae
R Leo
Mira (omi Cet)

Mira (M)
Halvregelbunden (SRB)
R CrB
M
M
M
M

Sensommar, höst
Året runt, bäst på våren
Vår, försommar
Höst
Sommar
Vinter, Vår
Höst, vinter

Det finns felkällor som man måste vara medveten om när man skattar variabler visuellt.
Purkinjeeffekten gör att röda stjärnor verkar ljusare
än vad de egentligen är. Detta är tyvärr vanligt
eftersom många variabler är röda eller rödaktiga.
Lösningen är att skatta så snabbt som möjligt utan
att titta mycket på stjärnan. Ibland har vissa variab-
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VARIABELSEKTIONEN
Thomas Karlsson & Gustav Holmberg

Thomas är en amatörastronom från Varberg
som främst håller på med variabla stjärnor.
Han är ansvarig för SAAF:s databas SVO med
variabelsektionens observationer. Gustav är
amatörastronom från Lund som främst håller
på med variabla stjärnor. Han är sektionsledare
för variabelsektionen.

FÖLJ SOLAKTIVITETEN
MED VARIABELSEKTIONEN
Solens aktivitet varierar som bekant med en cykel på omkring elva år. Ett av de
tydligaste symptomen på denna variation är hur antalet solfläckar växlar. Med
ett förhållandevis enkelt instrument — ett mindre teleskop försett med adekvat
projektionsskärm eller filter — räknar man lätt antalet fläckar och grupper.
Sedan januari 2013 samlar SAAF:s
variabelsektion in observationer av
antalet solfläckar till databasen SVO
(Svenska variabelobservationer) på
var.astronet.se. Fram till den 15 april
2019 har 993 observationer av åtta
observatörer registrerats, vilket gör
det möjligt att dokumentera maximum för innevarande solfläckscykel
24 och den efterföljande minskningen ner mot ett minimum som
pågår för närvarande. Numreringen
av cykler räknas sedan mitten av
1700-talet, då mer systematiska
observationer av solfläckar inleddes.
Solfläckscykel 24 har varit ovanligt
svag. Enligt gällande prognoser kommer solfläcksaktiviteten bottna under
2019 för att sedan öka.

När inträffar minimum och när
till att etablera det internationella
börjar nästa solfläckscykel? Räkna
solfläckstalet.
solfläckar med SAAF/V för att ta
reda på det! Ansök om användariden- Tänk på att vara försiktig med det
starka solljuset! Använd riktiga
titet via Thomas Karlsson på tkn@
solfilter eller observera med projekseaside.se för att börja registrera dina
tionsmetoden.
observationer i variabelsektionens
databas SVO.
Flera av SAAFobservatörerna
rapporterar
även sina
observationer till den
internationella
databasen över
solfläcksdata
på http://sidc.
be/silso/ och
Solfläcksobservationer den 22 januari 2013 till den 15 april 2019 inrapportebidrar därmed
rade till variabelsektionens databas SVO. Individuella observationer är markerade med ett plustecken, månatliga medelvärden med punkter och linjen är
ett glidande medelvärde. Observatörer: Ylva Hagman 68 observationer, Gustav
Holmberg 180, Ellen Holmquist 7, Katarina Holmquist 11, Thomas Karlsson
683, Johan Kärnfelt 36, Björn Månsdahl 2, Daniel Sundström 6.
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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.

VÄRT ATT NOTERA
redaktion@saaf.se

SEKTIONSMÖTE
I UPPSALA
12–13 OKTOBER

SEKTIONSMÖTE I UPPSALA
12–13 OKTOBER
Välkommen till en träff med
praktisk amatörastronomi i
fokus!
SAAF:s tredje sektionsmöte går
av stapeln i Uppsala. Vi träffas
i Uppsala AmatörAstronomers
klubblokal i Observatorieparken
den 12 oktober kl. 09.00 och
avslutar kl. 12.00 dagen därpå.
På programmet står föredrag
om praktisk amatörastronomi
som observationer, observationsanalys, teleskop och tekniker. Flera av dessa är relaterade
till sektionernas olika projekt.
Bland annat kommer Christian
Bergquist berätta om SAAF:s
fjärrteleskop och Johan Warell
om CCD-fotometri av kometer.
På lördag eftermiddag besöker vi Sandvretens obser-

vatorium utanför Uppsala. Vi
kommer också att dela ut det
Amatörastronomiska priset för
2019 och hålla SAAF:s årsmöte.
På lördagkvällen intas en gemensam middag.
Anmäl ditt deltagande till SAAF:s
ordförande senast 6 oktober.
Anmäl också :

Vi hoppas på en innehållsrik
och inspirerande sektionsträff.
Varmt välkommen!
Johan Warell, ordf. SAAF (johan.
warell@saaf.se)
Lars Hermansson, ordf. UAA
(lars.hermansson4@comhem.se)

- om du vill hålla ett föredrag

LYCKAD TRÄFF PÅ ÖLAND

- om du har egen transport till
Sandvreten eller önskar skjuts

Stjärnträffen Sagittarius 2019
på södra Öland i augusti blev
mycket lyckad trots en dagligen
alltid något osäker väderprognos
från SMHI. De 40-talet deltagarna var mycket nöjda.

- om du vill delta på middagen.
Alla SAAF-medlemmar är välkomna. Ingen anmälningsavgift
tas ut.
Mer information och detaljerat
program på SAAF:s webbsida:
http://www.saaf.se/startsida/
amatorastronomi/astronomitraffar/

SMHI:s molnprognoser visade
sig i verkligheten inte bli lika
dåliga som befarat. På södra
Öland är det sjövädret som gäller – men tillslut mulnade det.
Sammanfattningsvis räknar jag
ett par klara kvällar totalt (delar

av kvällen) och resten mulna.
Liksom tidigare år skedde
observationerna från Eketorp
Borgs parkering. Nyheten detta
år var att Mörbylånga kommun
tagit över driften. En annan nyhet
är att man krävde astronomisk
visning även för allmänheten.
Den genomfördes några dygn
senare med föredrag och bildvisning inne i borgens museum och
observationer gjordes av månen
och Jupiter, trots moln och regn.
Objekten visade sig nämligen i
ett klart stråk just över horisonten. Mellan 15 och 20 personer
deltog; äldre, medelålders och
barn och unga. Tyvärr är kommunen för övrigt igång med att
tända upp byarna inte minst på
sydöstra Öland med modern LED
gatubelysning. Det försämrar
märkbart förhållandena för astronomi. Fortfarande inser man
inte värdet för besöksnäringen
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Vär t att notera.
Fortsättning från föregående uppslag.

av ett bättre samspel mellan att
skydda natthimlen för astronomi
och invånarnas önskemål om
ljus. GAF:s kritik är framförd till
kommunledningen.
På lördag under Sag19:s förmiddag gick vi en geologivandring
för de som orkade upp eftersom
fredagsnatten blev mest klar.
Den gick till det numera ner-

lagda enorma kalkbrottet som
Cementa drev.
Lördag eftermiddag hölls korta
amatörföredrag inomhus, och
jag måste säga att det var
länge sedan de höll en så bra
kvalitet. Claes Martinsson var
först ut om Swedish Deep Sky
Telescope-projektet i Spanien
där SAAF finns med och Jörgen

Tannerstedt var sist ut. Han
visade en imponerande exposé
bilder och anekdoter om sitt astrofotande av Vintergatsbandet
och om varför han fascineras av
kombinationen Vintergatan med
de öländska fyrarna.
Meteorfest i augusti 2020

12:e till 15:e augusti med samma
upplägg som i år. Perseiderna
har sitt maximum den 13 augusti
och planeten Mars står fint till
i söder.
Välkomna!
Jörgen Danielsson,
ordförande i GAF.

Sagittarius 2020 genomförs den

BILDGALLERIET BAK SIDAN
Övre bilden: Carina Nebulosan NGC3372 tagen via iTelscope i Bathurst Australia. RASA11 med
ASI1600MC. 20×30 sek exponering. Foto: Christian Bergquist
Nedre vänstra bilden: NGC 6888, ”Crescentnebulosan”. Teleskopet var ett RC8 och kameran en
ASI1600 mm Cool pro. Exponeringen var Hα 45×300 gain 200, O3 65×300 gain 200. Foto: Robert
Habolin
Nedre högra bilden: Vintergatsbandet över Peru den 4 juli 2019. Bilden är tagen med en Canon
60Da med objektivet Canon 10 mm fisheye och består av en exponering på 100 sekunder vid ISO
1600. Foto: Rune Stjernström
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Astrofotopaket
Ta spektakulära bilder på natthimlens juveler!

Astrofotopaket Plus - Evostar 80 ED EQ3 Pro Komplettpaket
17.495 kr (ord. pris 20.775 kr)
Astrofotopaket för nybörjare
Capricorn 70 med motor och kameraadapter

1.995 kr (ord. pris 2.220 kr)

Astrofotopaket för nybörjare
Evostar 90 med motor och planetkamera

2.995 kr (ord. pris 3.535 kr)

Astrofotopaket för nybörjare
Skymax 102 med WiFi och planetkamera

5.795 kr (ord.pris 6.580 kr)

Skymax 102 synscan med planetkamera

5.995 kr (ord.pris 7.035 kr)
Star Adventurer - Fotografera Vintergatan med din
systemkamera

3.995 kr

AstroSweden AB
Axvallagatan 16
532 37 Skara

0511-79 81 00
info@astrosweden.se

www.astrosweden.se
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