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Framsidans bild: Konjunktion mellan månen och
Jupiter den 31 oktober 2019. Månen uppvisade
ett tydligt jordsken. Till vänster om Jupiter
syns Ganymede medan de övriga gallileiska
månarna var samtliga i en väldigt sällsynt trippel
transit framför planetskivan. Bilden är tagen
från centrala Stockholm med en Canon Eos5D
Mk4 i primärfokus på en FLT-110 4" f/6,5 triplet
aporefraktor från William Optics. Fokalavstånd:
715 mm. Exponering: 2 s och 1600 ISO.
Fotograf: Peter Rosén.

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.
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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.

VAD ÖNSKAR DU?
På senaste sektionsträffen, som hölls i Uppsala den 12–13 oktober (se artikel i detta nummer),
presenterade jag redaktionens arbete med Telescopium. Mitt genomgående budskap var att vi behöver
hjälp — och att ni, kära läsare och medlemmar, är det som utgör Telescopium. Det är med hjälp av er
tidningen kan leva vidare.
Vi vill hålla en hög kvalitet på Telescopium, både vad gäller utseende och innehåll, och det tror jag
också ni medlemmar uppskattar. Telescopium produceras helt och hållet av ideella krafter. Det innebär
att vi är helt beroende av det frivilliga bidrag som ni medlemmar är villiga att ge i form av artiklar och
bilder, men även redaktionellt arbete som redigering och formgivning.
Samtidigt saknas interaktionen med er läsare. Vad är det ni önskar med Telescopium? Vad vill ni
läsa om? Även denna information är en viktig pusselbit för att hålla tidningen levande. Jag tror också
att en ökad dialog med er läsare kan leda till en uppåtgående spiral, som sporrar fler till att bidra med
material till tidningen.
Så fundera inte längre på om du kanske skulle ta och skriva den där artikeln om dina
observationer, något spännande objekt, ditt observatoriebygge eller det där spännande projektet du
arbetat med. Skicka in den där bilden du tog, som du är rätt nöjd med, och få den publicerad i galleriet.
Hör av dig! Är du osäker, så hjälps vi åt. Och tycker du det skulle vara spännande att ingå i redaktionen
och få ansvara för någon egen del i Telescopium, eller få redigera texter, så är du mer än välkommen.
Tillsammans skapar vi redan något vi kan vara stolta över. Men ju fler som är med, desto roligare
och desto bättre resultat!
Hoppas vi hörs!
Redaktionen genom Daniel Söderström
redaktion@saaf.se
Te l e s c o p i u m , n r 4 2 0 19

3

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.

UAA — EN PRISAD
FÖRENING
Uppsala AmatörAstronomer, UAA, blev årets mottagare av det
amatörastronomiska priset. De prisas för sin omfattande och långvariga
astronomiska verksamhet, med allmänna visningar, aluminisering av speglar,
utveckling av Sandvretens observatorium och vetenskapligt värdefulla
observationer. Föreningen har idag runt 80 medlemmar. Hur började det hela
och hur har de lyckats hålla föreningen så aktiv? Telescopium fick en pratstund
med några av föreningens medlemmar i samband med SAAF:s sektionsträff i
Uppsala den 12–13 oktober 2019, där även priset utdelades.
I oktober 1978 får en astronomiintresserad tonåring i
Uppsala ett brev från astronomistudenten Mats Carlsson
vid Uppsala Universitets observatorium, där det framgår
att Uppsala är i behov av en amatörastronomisk förening
och att observatoriet hoppas att brevets mottagare kan
vara med och bilda en sådan förening. Brevets mottagare, den astronomiintresserade tonåringen, är Lars
Hermansson, idag ordförande för föreningen som fick
sitt startskott där i oktober för 41 år sedan: Uppsala
AmatörAstronomer (UAA). Anledningen till att Lars

fick brevet var att hans astronomiintresse var känt sedan
han rapporterat flera observationer i den numer nedlagda
tidskriften Scanam.
I februari 1980 publicerade man en annons i Upsala
Nya Tidning, där man kallade till ett första möte för att
undersöka intresset för att bilda en amatörastronomisk
förening. Mötet hölls i det gamla observatoriet i observatorieparken som ligger centralt i Uppsala. Runt 30
personer dök upp på mötet och resultatet blev att Lars
blev UAA:s första ordförande och alla deltagarna på mötet
blev medlemmar.

Bilden: Tre långvariga styrelsemedlemmar i UAA med
det Amatörastronomiska priset för år 2019 framför UAA:s
föreningslokal i observatorieparken i Uppsala. Från vänster
Patrik Sundfors, Lars Hermansson (ordförande) och Mauritz
Andersson. Foto: Daniel Söderström.
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Profilen: UA A — en prisad förening.
Fortsättning från föregående uppslag.

Bilden ovan: Sandvretens observatorium med flertalet kupoler. Till höger
ses det äldre observatoriet som hyser 45-centimetersteleskopet och till
vänster ses det nya observatoriet med 41-centimetersteleskopet. Foto: Daniel
Söderström.

Bilden till höger på motstående sida: Nuvarande ordföranden och en av grundarna till UAA, Lars Hermansson, i biblioteket i UAA:s föreningslokal. Foto:
Daniel Söderström.

T E L E S K O P - O C H O B S E R VAT O R I E B Y G G E

risont åt söder. Efter en stunds letande hittade vi platsen
som idag är Sandvretens observatorium, förklarar Lars.

Föreningen sysslade till en början med föredragsverksamhet och observationer med medlemmarnas egna teleskop.
Föreningen önskade ganska snart ett större teleskop och
en handfull medlemmar började bygga på ett 45-centimeters spegelteleskop i observatoriets lokaler. Optiken köptes
1982 från USA och firman Coulter Optical Company.
Samtidigt började man även bygga på en kupol som skulle
kunna rymma det nya teleskopet.
Föreningen hade inte någon mark, där man skulle kunna
ställa kupol och teleskop, så man började titta efter
lämpliga platser runt Uppsala.
— På den tiden fanns inga kartor över ljusföroreningar,
så vi nyttjade vanliga kartor för att markera platser, där
förutsättningarna fanns för en mörk himmel med fri ho-
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I januari 1985 stod observatoriet klart och man fick inviga
det genom att titta på Halleys komet.
T I L L FÄ L L I G N E D G Å N G

De som var unga när föreningen bildades skingrades på
grund av studier och arbeten till olika delar av landet och
föreningen hade svårt att klara driften av observatoriet
med de runt tio aktiva medlemmarna. Aktiviteten gick på
sparlåga fram till början på 1990-talet. Föreningen fick då
teleskop och kupol i donation från de privatpersoner som
varit med och byggt dem i början på 80-talet. Från 1994
fick föreningen ny fart och aktiviteten drog igång igen,
och sedan dess har föreningen många nya verksamheter.
2003 blev föreningen även gruppansluten till SAAF.

Te l e s c o p i u m , n r 4 2 0 19
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Profilen: UA A — en prisad förening.
Fortsättning från föregående uppslag.
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VERKSAMHETEN UT VECKL A S

Sedan runt 20 år har föreningen hållit i stjärnvisningarna,
de så kallade tisdagsvisningarna, för allmänheten i det
gamla observatoriet, som ägs av Uppsala Universitet.
Universitetet är sedan länge utflugna och institutionen
ligger numer utanför stadskärnan i Ångströmlaboratoriet.
Det betyder att många utrymmen står tomma vid
observatoriet och föreningen har idag tillgång till föreningslokal med en liten verkstad i observatorieparken.
UAA driver även observatoriets anläggning för att
aluminisera speglar och har i dagsläget aluminiserat över
hundra speglar, främst åt amatörer, men de har även aluminiserat Saltsjöbadens observatoriums enmetersspegel.
— Vi gör det till självkostnadspris och brukar köra en
till två gånger per år, säger Mauritz Andersson, som
varit med i föreningen sedan början på 90-talet och nu
är vice ordförande.
R Ä D D AT T E L E S K O P

I en av kupolerna i observatorieparken fanns ett 41-centimetersteleskop av typen Ritchey–Chrétien, ett Optical
Guidance Systems RC 16" F/9, som användes av observatoriet i undervisningen. När institutionen flyttade från
observatorieparken stod teleskopet kvar och utsattes för en
del vandalisering. Ett sätt att rädda teleskopet var att låta
UAA disponera det. Ytterligare ett instrumenthus började
därför planeras och byggas vid Sandvreten. För konstruktionen av den lådliknande byggnaden valdes samma
isolerande sandwichskivor som används vid bygge av
lastbilsskåp. Dessa kunde erhållas gratis från firmor som
reparerar krockade långtradarsläp. Det är helt fjärrstyrt.
Idag finns på Sandvretens observatorium förutom föreningens två teleskop även en handfull teleskop som ägs av
enskilda medlemmar, även de i vissa fall fjärrstyrda.

— Syftet med det nya teleskopet är i första hand att
försöka bidra med observationer i så kallade pro-amsamarbeten, samarbeten mellan proffs- och amatörastronomer, säger Lars. Hittills har teleskopet använts för
att göra studier av bland annat asteroidockultationer,
supernovor, luminösa blå variabler, öppna stjärnhopar och
exoplaneter. Av de sistnämnda har man kunnat observera
flera passager som sedan kunnat användas av proffs i
analyser.
— Vi bidrar även med observationer för banbestämning
av nyupptäckta asteroider och kometer till Minor Planet
Center (MPC), tillägger Mauritz.
— Vi är alltid öppna för nya pro-am-samarbeten, men
det är svårt att hålla koll på vilka som finns, säger Lars.
UAA:s medlemsantal har vuxit sedan 90-talet och ligger
idag stadigt runt 80 medlemmar. På frågan om hur de
lyckas hålla föreningen så aktiv svarar Lars:
— Profilen för vår förening är i första hand observationell astronomi. Det är lätt att hålla igång något som man
själv är intresserad av.
Det, och den smittande entusiasmen bland föreningens
medlemmar, tillsammans med den utåtriktade verksamheten för allmänheten, verkar vara receptet på en livskraftig astronomiförening.

Bilden till vänster på motstående sida: Det fjärrstyrda 41
cm-teleskopet på Sandvreten var tidigare ett övningsteleskop
för Astronomiska institutionen i Observatorieparken. Genom
dåvarande prefekten Claes-Ingvar Lagerkvist och tidigare ordföranden i UAA Johan Warell fick föreningen överta teleskopet
under 00-talet. Foto: Johan Warell.
Bilden till höger: Brevet som Lars Hermansson fick av Mats
Carlsson, daterat den 22 oktober 1978. Detta var startskottet till
vad som skulle bli Uppsala AmatörAstronomer.
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JOHAN WARELL
SA AF / Solsystemssektionen

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

EN INSPIRERANDE
SEKTIONSTRÄFF I UPPSALA
Den 12–13 oktober 2019 hölls SAAF:s tredje sektionsträff. Denna gång träffades
vi på Gamla observatoriet i Observatorieparken i Uppsala. Den vackra parken
ligger centralt i staden och domineras av observatoriets huvudbyggnad från
1850-talet. Under sektionsträffen pryddes den dessutom av uppiggande höstgula
lövträd. I parken håller Uppsala AmatörAstronomer (UAA) teleskopvisningar
för allmänheten under klara tisdagskvällar. Här ligger också klubbens
föreningslokal med verkstad, samt universitetets aluminiseringskammare för
astronomisk optik som även den drivs av klubbens medlemmar.
Lördag morgon inleddes med ett föredrag av Peter Rosén
om animation av planetbilder. Peter har de senaste åren
utvecklat metoder för att skapa rörliga filmer av framförallt Jupiter. Det första projektet var Voyager 3 där bilder
tagna av svenska amatörer under våren 2015 användes

Övre bilden: Besök i Gamla observatoriets kupol med den anrika
dubbelrefraktorn som används för allmänna visningar en gång i
veckan.Foto: Johan Warell.
Nedre vänster: Gustav Holmberg, kedare för SAAF/
Variabelsektionen, berättar om observationer av föränderliga
stjärnor. Foto: Johan Warell.
Nedre höger: Samling på sandvretens observatorium på
landsbygden väster om Uppsala. Längst till vänster ses
Fjärrteleskopsektionens ledare Christian Bergqvist i samtal
med Solsystemssektionens biträdande ledare Peter Rosén.
Foto: Johan Warell.

för att animera en simulerad rymdsondspassage i samma
bana förbi planeten som Voyager 2 gjorde. Av flera
hundra bilder tagna under en tremånadersperiod skapades
ett grundmaterial som bestod av 18 globala kartor, som
sedan användes för att interpolera fram kartor för de
saknade tidpunkterna i sekvensen. När filmen var klar
hade Peter tillbringat flera tusen timmar för att nå i mål,
samtidigt som han både utvecklade och förfinade sina
bildbehandlingsmetoder.
Filmen fick stor internationell uppmärksamhet och
resulterade i ytterligare ett stort projekt baserat på bilder
från 2017, tagna av de mest framstående planetfotograferna i världen. Denna animation, med sina högupplösta
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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 J A N U A R I – M A R S 2 0 2 0
L AT. 6 0 ° N

Vid årets början lämnar höststjärnorna med
Pegasuskvadraten i spetsen scenen på västerhimlen. I området kan vi se Uranus och den
får sällskap av Venus tidigt på kvällen under
februari och mars. Annars är det planetfattiga
tider just nu.
Under perioden dominerar de praktfulla
vinterstjärnbilderna söderhimlen. Från januari
till mars så har vi Orion någonstans i söder
under kvällstid och runt den återfinns alla de
fina vinterstjärnbilderna. Orions bälte pekar
ut Stora Hunden nedanför och Oxen ovanför.
Ovanför Oxen, och delvis sammanhängande
med den, tronar Kusken. Öster om Orion hittar
vi Lilla Hunden och Tvillingarna. Bland vinterstjärnbilderna finns en oslagbar uppsättning
av ljusa stjärnor. I gruppen finns ingen mindre
än stjärnhimlens ljusaste stjärna, Sirius.

Ö

I mars börjar kvällarna snabbt ljusna och
Orion försvinner i skymningsljuset framåt
vårdagjämningen. Man kan samtidigt se
vårstjärnbilderna, med Lejonet i spetsen,
komma högt upp i sydost med Stora Björnen
vakande ovanför.
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 januari
15 januari
1 februari
15 februari
1 mars
15 mars

kl.23	 
kl.22
kl.21
kl.20
kl.19
kl.18

1

1
MESSIER 35
M 35 i stjärnbilden Tvillingarna, är en av vinterstjärnhimlens finaste öppna stjärnhopar. Den kan under bra
förhållanden ses som en ljussvag fläck för blotta ögat.
I kikare börjar man se enskilda stjärnor medan teleskopet avslöjar hundratalet stjärnor.

2

3

PLE JADERNA
M 45, eller Plejaderna i Oxen, är stjärnhimlens antagligen
mest omtalade stjärnhop. Den kallas ibland Sjustjärnorna
även om de flesta bara brukar se sex stjärnor för blotta
ögat. Hur många ser du? Många fler syns i kikare eftersom Plejaderna egentligen innehåller fler än 100 stjärnor.

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

NO

DER

MÅNEN
Månens faser januari, februari
och mars 2020. Svensk sommartid
markeras: SST. I övrigt gäller
svensk normaltid.

V

Första kvarteret

3 jan

05.45

Fullmåne

10 jan

20.21

Sista kvarteret

17 jan

13.58		

Nymåne

24 jan

22.42

Första kvarteret

2 feb

02.41

Fullmåne

9 feb

08.33

Sista kvarteret

15 feb

23.17

Nymåne

23 feb

16.32

Första kvarteret

2 mar

20.57

Fullmåne

9 mar

18.47

Sista kvarteret

16 mar

10.34

Nymåne

24 mar

10.28

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 7" (10 feb. kl. 17.30). Venus 15" (1 feb. kl.
18.00). Mars 4,3" (1 jan. kl. 06.30). Jupiter 37" (1 apr. kl.
05.30 SST)  Saturnus (osynlig). Uranus 3,5" (1 feb. kl.
19.00). Neptunus 2,3" (1 jan. kl. 18.00).

3
ORIONNEBULOSAN
M 42, eller Orionnebulosan, är vinterhimlens mest kända
nebulosa. Nebulosan är en stor bubbla av glödande gas
som upphettas av stjärngruppen Trapetset, som ligger
inuti. De fyra ljusaste stjärnorna i gruppen är lätta att
se i mindre teleskop och de bildar en trapetsform, därav
namnet.

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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En inspirerande sektionsträff i Uppsala.
F o r t s ä t t n i n g f r å n s i d a n 11.

Föredragen hölls i föreläsningssalen på Gamla observatoriet i Observatorieparken, centralt i Uppsala. Foto: Johan Warell.

bilder, krävde ytterligare metodutveckling och resulterade
i animationen ”A Journey to Jupiter”. Utöver detta blev
slutresultatet ett antal skripts i Photoshop som på bara
några minuter kan omvandla en serie stillbilder av Jupiter
till en sömlös, mjukt flytande animerad sekvens. Det
är ett imponerande arbete Peter har utfört och förhoppningsvis kommer det att utvecklas vidare med hjälp av
andra europeiska observatörer till ett verktyg som med
några enkla knapptryckningar kan skapa animerat filmmaterial från planetbilder.
Träffens program fortsatte sedan med att artikelförfattaren berättade om kometdatabasen COBS som han
arbetat med sedan 2015 tillsammans med Jure Zakrajsek,
en slovensk amatör som skapade data-basen 2010 för att
arkivera kometbilder tagna vid Crni Vrh-observatoriet.
Arbetet har även omfattat uppladdning av det stora
observationsarkiv som det numera avsomnade ICQ
(International Comet Quarterly) samlade in under många
år och som inte tidigare varit tillgängligt. Databasen innehåller nu 240 000 observationer från hela världen och används av många nationella föreningar som observationsarkiv, vilket även gäller SAAF och Solsystemssektionen.

14
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I dag finns över 2000 svenska observationer i databasen
och mängder av funktioner som underlättar kometobservationer för amatören.
Därefter visades hur mjukvarorna Astrometrica och
KOPR kan användas för att göra ljusstyrkeskattningar
av CCD-bilder av kometer. Tack vare KOPR, skriven
av den tjeckiske astronomen Jakub Cerny, kan nu en
magnitudbestämning göras på under tio minuter, vilket
är kortare tid än det tar för de flesta att göra en visuell
kometobservation. Programmet kan också mäta svansens
längd och riktning och producera en observationskod
på ICQ-format som kan arkiveras i COBS. För att göra
värdefulla fotografiska kometobservationer krävs en
CCD- eller CMOS-kamera och ett teleskop, gärna med
V-filter. Numera är fotografiska observationer nästan
lika vanliga som visuella observationer och nöd-vändiga
för att nå svagare kometer, särskilt de som är svagare än
magnitud 13.
De två föredragen följdes av SAAF:s årsmöte, där
en ny styrelse valdes, samt utdelning av det Amatörastronomiska priset. Mottagare detta år blev Uppsala

AmatörAstronomer, som fick priset ”för sin omfattande
och långvariga astronomiska verksamhet, med allmänna visningar, aluminisering av speglar, utveckling av
Sandvretens observatorium och vetenskapligt värdefulla
observationer”.
Efter lunch gav vi oss ut till UAA:s observatorium tre
mil väster om Uppsala. På Sandvreten har föreningen
två teleskop i kupoler, dels det äldre 45-centimeters
Newtonteleskopet från 1985, dels ett nyare 41-centimeters
Ritchey-Chretienteleskop som föreningen övertagit från
Institutionen för Astronomi och rymdfysik vid Uppsala
universitet. På Sandvreten finns även ett antal observatorier som ägs privat av föreningens medlemmar.
Efter en gemensam middag på lördagskvällen vidtog
dagens sista aktivitet, en presentation av ett kommande
fjärrteleskop på teleskopfarmen E-Eye i Extremedura,
Spanien. Christian Bergqvist och Claes Martinsson leder
den nybildade Fjärrteleskopsektionen för detta ändamål.
Under hösten kommer en fjärrstyrd refraktor att ställas
upp på E-Eye med förhoppningen att det kommer att
utvecklas till ett föreningsteleskop för SAAF. Innan detta
är möjligt krävs ett användarhanteringssystem för observationstidsbeställningar. SAAF har inlett ett samarbete
med datastudenter på Malmö universitet under ledning
av Johan Warell för att bygga detta system, inklusive
hantering av betalning och bildarkivering. SAAF bidrar
också med mjukvara för teleskopkontroll. Under kvällen
berättade Jose Luis Quinones vid E-Eye via Skype om hur
teleskopfarmen fungerar, och Claes Martinsson berättade
via Skype från Tokyo om datorsystemet till teleskopet. Vi
avslutade kvällen klockan tio efter en lång och händelserik dag.
Söndag förmiddag bjöd på en blandad kompott. Veikko
Mäkelä från URSA i Finland berättade om verksamhet och observationsgrupper i den 18 000 medlemmar
starka organisationen, samt om det nätverk för samarbete
som byggs upp inom den europeiska samverkansorganisationen Europlanet. Veikko är kontaktperson för
den nordisk-baltiska noden för samarbetsprojekt inom
solsystemsastronomin. Varje år hålls European Planetary
Science Congress som alltid har ett flertal dedikerade
amatör- och pro-amsessioner, och 2021 är Helsingfors
värd för kongressen.

Torbjörn Holmqvist berättade sedan om sina erfarenheter
från en astronomiresa till La Palma i slutet av mars, med
observationer med ett 20-cm dobsonteleskop från olika
observationsplatser på ön. Han visade fantastiska bilder
på natthimlen och berättade om allehanda upplevelser på
ön. Håkan Barregård var nere på La Palma under samma
vecka och berättade om deras gemensamma besök på
svenska Solteleskopet, som sedan 2004 tar bilder av solen
av yppersta världsklass.
Gustav Holmberg fortsatte förmiddagen med en introduktion till Variabelsektionens verksamhet och hur man
som ny amatör kan skatta variabla stjärnors ljusstyrkor
och rapportera dem till SAAF:s variabeldatabas SVO och
AAVSO:s stora arkiv. Med en fältkikare eller ett mindre
teleskop finns otaliga variabler att följa, och med en
CCD-kamera på sitt teleskop eller fjärrteleskop kan man
observera variabler av stort vetenskapligt intresse och delta
i pro-amprojekt.
Därefter berättade Daniel Söderström, Telescopiums huvudredaktör, om hur redaktionen arbetar med materialet
till Telescopium- och Fokusnumren. Vi hade en givande
diskussion om innehållet i tidskriften, digital publikation
och hur man kan öka intresset bland medlemmarna att
bidra med material. Bland annat önskar redaktionen hjälp
med hantering av bilder till galleriet och framsidan till
varje nummer.
Söndagen avslutades med ett besök i Gamla observatoriets
kupol med den anrika 36-centimeters dubbelrefraktorn
från 1892, som används för allmänna visningar. Även
den mindre kupolen i observatorieparken, vilken rymmer
trippelastrografen från 1914, fick ett besök.
Planen är att hålla nästa sektionsträff om två år på en
annan plats av astronomiskt intresse i landet. Syftet med
en ambulerande träff är att locka fler deltagare och knyta
kontakter mellan amatörastronomer i landet. Vi tackar
UAA för det lokala arrangemanget och för en trevlig och
givande sektionsträff!
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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.

SEX INTRESSANTA
VARIABELSTJÄRNOR
ATT FÖLJA I VINTER
Nu när mörkret varar som längst och är som djupast längtar vi
amatörastronomer efter att spendera tid under stjärnorna. Vinterhimlen är
full av skatter och variabelstjärnor finns onekligen bland dem. Nedan tipsar
Hernán om sex intressanta variabelstjärnor som kan observeras under vintern,
både visuellt och fotografiskt. Oavsett om du är en erfaren variabilist eller bara
nyfiken att se något nytt, så ta på dig mössa, vantar och jacka och låt dessa
stjärnor förtrolla dig!
Variabelstjärnor är stjärnor som ändrar ljusstyrka med
tiden. De öppnar ett fönster till universums natur och utveckling och är ofta föremål för astrofysikalisk forskning.
Många variabler är dessutom intressanta astronomiska objekt för amatören att observera eftersom deras variationer
kan följas utan avancerad utrustning även under mindre
perfekta himlar. Det finns flera olika typer av variabler:
vissa ändrar sig långsamt och ganska förutsägbart under
loppet av många månader, medan andra kan visa snabba
och dramatiska ändringar på bara några timmar. Det gör
att det alltid finns någon stjärna som passar observatörens
intresse och behov av astronomisk drama.

Nedan beskriver vi sex stjärnor av olika typer som är
relativt lätta att hitta på vinterhimlen (Figur 1) och som
kan vara roliga och intressanta att följa, både visuellt och
med fotografiska metoder.
All teknisk information som visas nedan är tagen
från AAVSO (American Association of Variable Star
Observers) VSX databas (The International Variable Star
Index). Alla ljuskurvor är plottade av författaren med data
från American Association of Variable Star Observers
(AAVSO; Kafka, 2019).
X AURIGAE
( R E K T. 0 6 H 12 , 3 M ; D E K L . + 5 0 ° 13 , 7 M )

Bilden: Positioner för de sex beskrivna stjärnorna i
artikeln. Kartan är plottad av författaren med stjärndata
från satelliten Hipparcos (van Leeuwen, 2007).

Denna stjärna är en klassisk Mira med ett relativt stort
magnitudspann (8–13,6) men ganska kort
Te l e s c o p i u m , n r 4 2 0 19
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S e x i n t r e s s a n t a v a r i a b e l s t j ä r n o r a t t f ö l j a i v i n t e r.
Fortsättning från föregående uppslag.

X Aurigae
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

S PERSEI
( R E K T. 0 2 H 2 2 , 8 M ; D E K L .
+58° 35,2 M)

Ljuskurva för X Aurigae för de senaste tre åren. Svarta punkter är visuella observationer och gröna är
fotometriska mätningar gjorda med Johnsons V-filter, ett filter som har liknande respons som ögat.

S Persei är en klassisk halvregelbunden variabel som brukar
variera mellan magnitud 8 och
13. Den är en röd superjätte och
medlem i dubbelstjärnhoppen
(NGC 884, 869). Jämfört med
X Aur är variationerna av S Per
väldigt långsamma, men de är
också oförutsägbara och stjärnan är
känd för att visa ganska snabba och
överraskande upp- och nedgångar
(Figur 3). Stjärnan är också ganska
röd och ligger mitt i ett vackert fält
drygt en grad norr om NGC 884.
T TA U R I
( R E K T. 0 4 H 2 2 M ; D E K L . +19 °

S Persei
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)

3 2 ,1 M )
v isual obs

V b and

Till skillnad från de förra två
stjärnorna, är T Tau mycket ung.
Den varierar kanske inte så dramatiskt i magnitud (9–13), men
kan göra det ganska oregelbundet
och oförutsägbart (Figur 4). Som
typiskt ung stjärna är T Tau
fortfarande omgiven av ett moln av
gas och stoft. En del av detta kan
under de rätta förhållanden ses som
nebulosan NGC 1555, kallad Hinds
variabelnebulosa. Nebulosan själv
är känd för att variera i ljusstyrka
eftersom den är belyst av T Tau.
Det krävs mörka och transparenta
himlar för att kunna se nebulosan
visuellt, men den är antagligen inte
så svår att fotografera.
period (~164 d). Dessa egenskaper gör att det är roligt
att observera stjärnan eftersom dess ljusstyrka ändrar sig
märkbart på bara några dagar (Figur 2). X Aur är nästan
alltid placerad högt på himlen och är relativt lätt att hitta,
drygt fem grader nordost om Menkalinan (beta Aurigae).
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U GEMINORUM
( R E K T. 0 7 H 5 5 M ; D E K L . + 2 2 ° 0 0 M )

U Gem är den arketypiska dvärgnovan och utifrån den
definierades variabletypen UG. Tillsammans med SS

Cyg, är U Gem en av de mest
observerade kataklysmiska variablerna på himlen. U Gem ligger
normalt i det passiva stadiet kring
magnitud 14, och då behövs det
minst ett 20-centimeters teleskop
under en mörk och transparent
himmel för att kunna se den.
Med relativt jämna intervaller om
cirka 100 dagar går stjärnan dock
in i utbrottsfas, då den uppnår
magnituder av runt 8–9 (Figur 5).
Stjärnan är mycket lätt att hitta,
drygt sex grader sydost om Pollux
(beta Gem).

T Ta u r i
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

v isual obs

V b and

Z C A M E L O PA R D A L I S
( R E K T. 0 8 H 2 5 , 2 M ; D E K L .
+7 3 ° 16 , 5 M )

Z Camelopardalis är en annan
kataklysmisk stjärna, men den
beter sig helt annorlunda än U
Gem. Istället för ett ljussvagt
stadium med korta ljusstarka
utbrott, visar Z Cam ett stadium
där stjärnan stannar i ett mellanläge av cirka magnitud 11,5
under flera månader, för att
sedan gå in i en annan dynamisk
fas då den ändrar sig snabbt i
magnitudspannet 10–14 (Figur
5). Z Cam är en mycket spännande och magnifik stjärna men
är tyvärr lite svår att hitta om
man ska stjärnhoppa, eftersom
den inte ligger nära någon annan
ljusstark stjärna.

U Geminorum
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)

R LEONIS
( R E K T. 0 9 H 4 7, 5 M ; D E K L .
+11° 2 5 , 7 M )

R Leo är en av de mest observerade Miravariablerna. Den
är en mycket tacksam stjärna att observera, då den har
en vacker kopparröd färg och är lätt att hitta och följa,
drygt fem grader väst om Regulus (alfa Leonis). När den

är i maximum, som kan nå upp till magnitud 4, kan
man även se den med blotta ögat. Vid minimum, kring
magnitud 11, man kan utan problem se den med bara 10
centimeters öppning (Figur 7). R Leo har en period på lite
under ett år (310 dagar) och förutspås nå sitt nästa maximum i december 2019 (SVO databas; Karlsson, 2013).
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S e x i n t r e s s a n t a v a r i a b e l s t j ä r n o r a t t f ö l j a i v i n t e r.
Fortsättning från föregående uppslag.

Z Camelopardalis
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

R Leonis
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

AT T S K AT TA O C H R A P P O R T E R A
VA R I A B L E R

Om du har lust att gå hela vägen och
förutom att beundra dessa stjärnor
också skatta deras magnituder är
det bra om du även rapporterar dina
observationer. När observationerna
hamnar i en databas kan de användas av forskare och de bidrar därmed
till astrofysikalisk forskning och en
bättre förståelse av universum. Om
du är nyfiken på hur man skattar
och rapporterar kan du söka mer
information på SVO:s och AAVSO:s
webbsidor. Forumet Astronet (astronet.se) är alltid en bra plats att fråga
också. Du kan också läsa mer om det
i artikeln ”Börja observera variabelstjärnor och ta universums puls”, som
publicerades i Telescopium nummer
3 2019. Lycka till och framförallt ha
det roligt med variabler i vinter!

Referenser:
American Association of Variable Star Observers
(AAVSO): https://www.aavso.org/
Karlsson, Thomas. ”Maxima and OC Diagrams
for 489 Mira Stars.” Journal of the American
Associ-ation of Variable Star Observers (JAAVSO)
41.2 (2013): 348.
Svenska VariabelObservatörer (SVO): http://var.
astronet.se/
Kafka, S., 2019, Observations from the AAVSO
International Database: https://www.aavso.org
The International Variable Star Index (VSX):
≈https://www.aavso.org/vsx
Van Leeuwen, Floor. ”Validation of the new
Hipparcos reduction.” Astronomy & Astrophysics
474.2 (2007): 653-664.

Bilden till höger: Författarens teleskop, en 200 mm
f/5 reflektor med en hemmagjord montering, av så
kallad Dob-sontyp.
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VÄRT ATT NOTERA
redaktion@saaf.se

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

Yderstig” som betalningsmottagare. Glöm heller inte att ange
ditt/era namn i samband med
betalningen. Obs: Vill du äta den
utsökta lunchen på lördag (150
kr, betalas på plats) anmäler du
också detta samtidigt men dock
senast den 18 februari. Antalet
platser är begränsade, så först
till kvarn…

VÄRMLAND
STARPARTY
2020

För bokning av rum för övernattning kontakta snarast Berga
Gård på 0565-804 00 eller via
e-post på info@bergagard.com
(ange namn, adress, telefonnummer samt önskad övernattning). Hemsida: www.bergagard.
com. Vill du hålla ett föredrag
kontakta Mats Yderstig på 070212 29 88.
GPS-korrdinater till Värmland
Starparty på Berga gård: lat:
60,023982, long: 13,124789.

Värmland Starparty, Berga gård, Lysvik. Foto: Mats Yderstig..

DAGS ATT ANMÄLA SIG
TILL 30-ÅRSJUBILEÉT AV
VÄRMLAND STARPARTY 2020
Då börjar det bli dags för populära Värmland Starparty, årgång
30, som går av stapeln 21–23
februari 2020! Som vanligt hålls
evenemanget på Berga Gård i
Lysvik med fantastisk vy över
både sjön Fryken och den mörka
stjärnhimlen.
Programpunkterna är delvis
fastställda och du kan se dessa
här intill (med reservation för
ändringar). I skrivande stund
(30/10) har vi äran att presentera Gunnar Sporrong från MAK
som ska hålla föredrag: Jordens
historia över ett större perspektiv. Vidare välkomnar vi i vanlig
ordning Anders Wettergren,
Norrköping, som håller föredrag
om en intressant stjärnbild. Om
du vill hålla föredrag under VSP
så hör av dig till Mats Yderstig på
telefonnummer 0702-122988.
Vidare är firma Astro Sweden på
plats med försäljning av astronomiska prylar och som vanligt
har vi den astronomiska tipspromenaden, den uppskattade
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lunchen, kommers, levande musik, försäljning av kaffe, dricka,
smörgåsar och korv, observationer med teleskop och inte minst
tid för vanligt umgänge. Ta gärna
med ditt eget teleskop när du
kommer, platsen erbjuder en fin
och mörk stjärnhimmel.
Den sedvanliga workshopen för
alla med intresse för astrofoto
drar vi igång klockan 17.00 på
fredagen. Den omfattar framför
allt efterbearbetning av bilder
i dagens populära mjukvaror.
För information och anmälan

kontakta Daniel Sundström på
daniel.d.sundstrom@gmail.
com eller telelfon 070-3013993.
Workshopen ingår i deltagaravgiften för VSP.
Anmälan till VSP görs via e-post
till varmlandstarparty@gmail.
com i första hand eller ring
Mats på telefonnummer 0702-12
29 88 i andra hand (dagtid kl.
09.30–17.00) eller sätt in 150 kr
på Nordea bankkonto nr. (1169)
20 85204 (hela helgen) eller
100 kr (1 dag) och ange ”Mats

Följ gärna Värmland Starparty
på Facebook och få de senaste
nyheterna kring evenemanget.
Varmt välkomna önskar
Värmlandsgänget!

BILDGALLERIET BAK SIDAN
Övre bilden: Tarantelnebulosan i Stora Magellanska molnet är ett av de största stjärnbildande
områdena i lokalgruppens galaxer. Fotograferad med Takahashi FSQ106 och FLI-kamera från
iTelescope Siding Springs AU. Exponering: 3×3 min med vardera kanal Ha, OIII, SII.
Bearbetad i Pixinsight och Photoshop CC. Foto: Christian Berquist.
Nedre vänstra bilden: 27 september 2019, klockan 19.48 UTC, observerar astrofotografen Göran
Strand en STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) för första gången. En STEVE
ser ut och uppför sig som ett norrsken med vissa skillnader. Ett typiskt norrsken uppstår när
laddade partiklar från solen interagerar med jordens syre- och kväveatomer. En STEVE uppstår
när laddade partiklar värms upp högt i atmosfären utanför norrskenszonen. Utrustning: Nikon
Z7 med Nikon AF-S 14-24mm f / 2,8 G ED. Du kan följa Göran Strand på Instagram: @astrofotografen.
Nedre högra bilden: NGC5128 Centaurus A, även kallad Hamburgergalaxen. Fotograferad
med RASA11 och ASI1600MC från iTelescope Bathurst AU. Exponering: 20×60 sek. Bearbetad i
Pixinsight och Photoshop CC. Foto: Christian Berquist.

STYR teleskopet
MED mobilen
Det smidigaste sättet att styra teleskopet är via din telefon eller surfplatta. Här kan
du använda Skywatchers egen app ”Synscan Pro” eller en annan app som kan
styra teleskop. Med denna metod följer teleskopet inte bara objektens rörelse över
himlen utan teleskopet kan även hitta objekt på himlen åt dig!

Skywatcher STAR DISCOVERY P150I WI-FI

Med sin optikdiameter på hela 150 mm visar teleskopet
underbara bilder av alla typer av objekt på himlen, från
månen och planeterna till avlägsna nebulosor och galaxer.
Även planetfoto och månfoto går att göra lätt.

Pris enbart teleskop: 5 995 kr
Pris komplettpaket: 7 495 kr 7 890 kr
Skywatcher HERITAGE VIRTUOSO 90 WIFI
Ett kompakt och smidigt bordsteleskop som är lätt att ha
med och visar underbara bilder på månen och planeterna.
Enkelt handhavande.

Pris enbart teleskop: 3 825 kr
Pris komplettpaket: 4 195 kr 4 419 kr
Skywatcher EXPLORER-130PS AZ-GTI WIFI

En riktigt spännande datorstyrd stjärnkikare. Explorer-130PS är
ett Newton spegelteleskop med 130 mm optikdiameter.
Spegelteleskop är den mest mångsidiga typen av teleskop och
passar perfekt till nästan alla användare.

Pris enbart teleskop: 5 395 kr
Pris komplettpaket: 6 250 kr 6 664 kr

AstroSweden AB
Axvallagatan 16
532 37 Skara

KOMPLETTPAKET
Samtliga teleskop går att
köpa som komplettpaket.
Där vi skickar med mycket
extra tillbehör för en lyckad
start!

0511-79 81 00
info@astrosweden.se

www.astrosweden.se

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

