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Framsidans bild: Sh2-129 och Ou4, den Flygande fladdermusen och
Jättebläckfisken. Den blå-gröna färgen på den bläckfiskformade
nebulosan utsänds av dubbelt joniserade syreatomer, i stark
kontrast till den röda väteemissionen i nebulosan i bakgrunden, den
Flygande fladdermusen. Data tyder på att Jättebläckfisken ligger
inuti den Flygande fladdermusen, ungefär 2300 ljusår från jorden
i stjärnbilden Cepheus. Bilddata: Bilden består av tre bilder, tagna
enligt följande från Sundsbruk, Sundsvall (Bortle 6): 2020-09-18
(OIII), 2020-09-19 (OIII), 2020-09-22 (Hα). Teleskop: Celestron RASA
8", F 400 mm f/2. Montering: Sky-Watcher EQ6-R. Kamera: ZWO
ASI1600MM Pro @ Unity gain, -20°C. Exponeringstid och filter:
60×600 s Baader Highspeed OIII och 11×600 s Baader Highspeed Hα.
Efterbearbetning i DeepSkyStacker, PixInsight och Photoshop CC.
Foto: Arvid Emtegren
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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, 0768-979763,
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. Fjärrteleskop:
Christian Bergquist, Eriksbergsvägen13A, 19141
Sollentuna fjarrteleskop@saaf.se. Solsystemet:
Johan Warell, Lindby 229, 27493 Skurup, 0706-49
47 31. e-post: solsystemet@saaf.se. Biträdande
ledare: Peter Rosén, Atterbomsv. 42, 112 57
Stockholm, e-post: peter.rosen@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: © 2020 Telescopium och
respektive författare. Årgång 39. Redaktion: Daniel
Söderström, Johan Warell och Fredrik Silow.
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Redaktör för ”Stjärnhimlen”: Anders Wettergren.
Korrektur: Gunnar Lidström. Tryck: Exakta Print,
Malmö. Artikelbidrag: Artiklar och bilder liksom

Styrelse: Ordförande: Fredrik Silow, Erik
Dahlbergsgatan 6, 222 20 Lund / 0762-615162,
fredrik.silow@saaf.se. Vice ordförande: Johan

titelförslag och manus till Telescopium och Fokus
är välkomna när som helst, och skickas in till
redaktionen på redaktion@saaf.se. Redaktionen
förbehåller sig rätten att korta ner och redigera
insända bidrag. Insänt material kan komma att
publiceras på SAAF:s hemsida (www.saaf.se) eller
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överenskommet. Annonser: annonser@saaf.se.
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Warell, Lindby 229, 274 93 Skurup / 0706-494731,
johan.warell@saaf.se. Sekreterare: Gustav
Holmberg, KarlXI-gatan 8A, 22220 Lund / 0703277810, gustav.holmberg@saaf.se. Kassör: Gunnar
Lidström, Ringensons väg 12G, 731 43 Köping /
0221-23198, gunnar.lidstrom@saaf.se. Ledamöter:
Anders Lindquist, anders.lindquist@saaf.se.
Anders Wettergren, anders.wettergren@saaf.se.
Daniel Söderström, daniel.soderstrom@saaf.se.
Torbjörn Holmqvist, torbjorn.holmqvist@saaf.se.
Christian Bergquist, christian.bergquist@saaf.se.
Claes Martinsson, claes.martinsson@saaf.se.
Hemsida: www.saaf.se. Redaktörer: Johan Warell
och Anders Wettergren. Systemadministratörer:
Robert Wahlström och Anders Lindquist.
Diskussionsforum: Astronet.se,
3993 medlemmar. Administratör:
Robert Wahlström.
SAAF på Facebook: 1105 följare.
www.facebook.com/
SvenskAmatorAstronomiskForening.
Administratör: Christian Bergquist.

Utgivningsplan (Telescopium och Fokus):
Nr 1: 15 mars. Nr 2: 15 juni. Nr 3: 15 sept.
Nr 4: 15 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: Fredrik Silow.
Telescopiumredaktionen (från vänster
i bild ovan) består av redaktörerna Daniel
Söderström, Fredrik Silow och Johan Warell
som även är ansvarig utgivare.

EN AMATÖRS RESA
För mig var det en skimrande sommarmorgon 1984 som det hände. Ögonen höll sig kvar orimligt
länge på baksidan av flingpaketet och en presentation av solsystemet. Jag var tolv år, intresserad av
naturen och funderade en hel del på livet. Plötsligt fick jag en brinnande känsla i bröstet som har
hängt med mig sedan dess.
Åren gick, det var svårt att på egen hand komma vidare med intresset, även om jag då och då
kom i kontakt med en och annan bok. Så en dag i sena tonåren flyttade vi till Ulricehamn av alla
ställen på jorden. En av de äldre sönerna i huset mittemot visade sig ha samma intresse som jag. Han
var enormt kunnig och hade till och med ett eget teleskop. Glöden inom mig flammade upp av ren
syrechock. Plötsligt hade jag någon jag alltid kunde fråga om universum, teleskop och astronomiska
metoder. Han fick mig att förstå vissa grundläggande saker på rätt sätt. Förutom en vänskap, byggde
denna interaktion långsamt ett fundament som blev en språngbräda för min fortsatta resa. Nu kunde
jag ta mitt intresse till nya nivåer på egen hand. Snart var jag till och med betrodd att själv använda
teleskopet när familjen var bortrest. Den här grannen var Johan Warell, f.d. ordförande i SAAF. Det
är honom jag har att tacka för att glöden aldrig dog, för att min resa fick fart — för att den fortgår
och tar nya vändningar än idag.
Jag skulle vilja påstå att kärnan i den här berättelsen också är kärnan i SAAF:s väsen. Det
är svårt att utveckla sitt intresse för astronomi på egen hand, vi behöver träffa andra, helst de som
har kommit lite längre. Alla kan inte ha turen att bli grannar med en astronomisk kahuna vid
rätt tillfälle i livet. Men alla kan gå med i SAAF. Här samlas amatörastronomer på alla nivåer; de
som just tagit sina första steg, de som lever sitt intresse, till och med de som utför vetenskap. Alla
med den gemensamma nämnaren att vi älskar att utöva amatörastronomi, att ständigt utvecklas
och att dela upplevelsen med andra. Nu när amatörastronomin och dess sociala kitt förändras i
grunden, behöver vi som riksförening ta några kliv framåt på vår resa och se till att möjliggöra dessa
inspirerande möten, nya projekt och utbyten av kunskaper. Ett sådant kliv är de digitala videomöten
och webbinarier vi har börjat med, ett annat är att förbättra resurserna på vår webb, ett tredje
kanske rentav kan bli det stora fjärrteleskopet som du kan läsa om på sidan 22. Det viktiga är att vi
använder styrkan av att vara i förening med varandra. Tillsammans kan vi utföra saker som vi aldrig
hade klarat på egen hand, utvecklas och ge svensk amatörastronomi en språngbräda in i framtiden.
Fredrik Silow, ordförande
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ATT OBSERVERA FRÅN
KANARIEÖARNA
Kanarieöarna är ett av våra populäraste semestermål och kanske också det
sydligaste som är lätt att ta sig till, möjligen med undantag av Kap Verde.
Öarna är härliga platser att besöka för den som vill observera planeterna och
stora delar av den södra stjärnhimlen som vi inte kan se från Sverige. Här
delar en erfaren besökare sina astronomiska resetips.

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.

Kanarieöarna ligger ungefär vid latitud 28° vilket
innebär att horisonten går strax söder om deklination
–60°. Två av öarna, Teneriffa och La Palma, utmärker
sig eftersom de har höga berg där man har möjlighet
att köra upp med bil till över 2000 meters höjd för att
komma över molntaket som vid stabila förhållanden
ofta ligger på cirka 1700 meters höjd. Det är även
här man hittar de professionella observatorierna vid
Izana på Teneriffa och Roque de Los Muchachos på
La Palma.
VA D K A N M A N S E F R Å N K A N A R I E Ö A R N A?

Öarna ligger ungefär vid latitud 28° vilket innebär
att horisonten går strax söder om deklination –60°.
På hög höjd, vid rätt tidpunkt och med bra förhållanden går det att se hela Södra Korset, i alla fall från
Teneriffa som ligger något söder om La Palma. De
norra stjärnorna i stjärnbilden är lätta att se medan
den södra stjärnan kräver kikare. Den vackra öppna
stjärnhopen NGC 4755, Juvelskrinet, ligger alldeles i
närheten av den östra stjärnan Beta Crucis.
Stjärnbilderna Skorpionen och Skytten går att
se i sin helhet och därmed en verklig skatt av
vackra djuprymdsobjekt, bland annat alla de sydliga
Messierobjekt som finns i det här området, samt
Vintergatans ljusstarka och imponerande centrum.
Den fantastiska klotformiga stjärnhopen NGC 5139,
även känd som Omega Centauri, syns fint. Bästa
tiden för denna stjärnhop är februari till maj, och
den kommer upp till en höjd av 14° över horisonten
när den står som högst. Den går även att se i juli men
står då lägre vid solnedgången och syns betydligt
sämre.
Bilden: Vintergatan går upp över Atlanten. Fotograferad från
södra La Palma. 20 s exponering, ISO 3200, bländare 2,8.
Foto: Torbjörn Holmqvist

Planeterna kan vara verkligt spektakulära att observera eftersom de kommer högt upp på himlen.
Seeingen är ofta bra som en följd av att luften ostört
kan strömma över Atlanten innan den kommer in
över öarna. Det går då att använda hög förstoring
och se många detaljer.
VA D K A N M A N I N T E S E ?

Även om det finns mycket att se på himlen från
Kanarieöarna finns det en del kända objekt man inte
kan se. Man kan till exempel inte se de Magellanska
molnen. De ligger ungefär 10° för långt söderut. Den
kända och vackra klotformiga stjärnhopen NGC
104, även känd som 47 Tucanae, går heller inte att se.
L Ä M P L I G T I D F Ö R AT T R E S A D I T

Det går att observera året runt från Kanarieöarna
men vädret är instabilare under vintern. Det är kal�lare på bergstopparna och det kan komma snö, och
molnen kan gå högre och svepa in bergen i fukt och
dimma. Perioden maj till september har bäst förutsättningar för bra observationsväder, rent statistiskt.
Ett annat fenomen som kan ställa till det är när det
råder Calima, det vill säga att stoft från Sahara sveper
in med östliga vindar från Afrika. Då blir det disigt
och sikten försämras ordentligt. Det finns prognosverktyg på internet som kan vara till stor hjälp,
bland annat hos Barcelona Dust Forecast Center. Det
verkar som om risken ökar successivt under sommaren och är större under juli till september än under
den tidiga sommaren. Ofta kan Calima vara i två till
fyra dagar, så en stor del av en vecka kan bli negativt
påverkad. Effekten av Calima minskar på hög höjd
och det kan finnas anledning att åka upp i bergen
även om det ser ganska illa ut nere vid kusten. Det
kan dock i vissa fall bli väldigt varmt på hög höjd.
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Att obser vera från Kanarieöarna.
Fortsättning från föregående uppslag.
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Terrängkarta över La Palma som visar ljusföroreningarna och observationsplatserna som anges i artikeln. Källor: openstreetmap.org
+ Worlds Atlas 2015-lager från lightpollutionmap.info. Illustration:
Fredrik Silow.

Terrängkarta över Teneriffa som visar ljusföroreningarna och observationsplatserna som anges i artikeln. Källor: openstreetmap.org
+ Worlds Atlas 2015-lager från lightpollutionmap.info. Illustration:
Fredrik Silow.

Det kan gå utmärkt att observera planeterna även om
det råder Calima. Försök att stuva om observationsplanerna om detta inträffar.

kvällen observerar man gärna från platser längs väg
TF 38 på västra sidan av Teide (bildmarkering nr 2
visar en av platserna). För allmänt observerande finns
det en grusplan ungefär 11 km norr om Vilaflor, vid
sidan av väg TF 21, som är väldigt bra (bildmarkering
nr 3). Sydhorisonten syns fint och strålkastarna på
bilarna som passerar stör bara en kort stund.

T E N E R I F FA E L L E R L A PA L M A?

Vilken av öarna som man vill åka till beror på
flera saker. Om det är en familjesemester så är det
kanske lättare att hitta roliga aktiviteter för alla på
Teneriffa som är en betydligt större ö än La Palma.
På Teneriffa bor nästan 900 000 personer och på La
Palma runt 86 000. Teneriffa är dessutom betydligt
lättare att ta sig till. Det finns ett stort utbud av både
charter- och reguljärflyg som går dit. Vägarna är
bättre på Teneriffa och det finns fler lättillgängliga
platser att observera från, exempelvis längs väg TF
21 norr om Vilaflor, i högplatåområdet Las Canadas
eller i närheten av observatoriet vid Izana (bildmarkering nr 1). Av de här platserna verkar Izana vara
värst drabbad av ljusföroreningar från städerna Santa
Cruz och La Laguna som inte ligger så långt bort.
Om man vill observera objekt som är på väg upp på
morgonen är dock Izana bra eftersom horisonten i
öster syns fint därifrån. Objekt som är på väg ner på
6
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La Palma är mörkare, vilket är en av de största
fördelarna med att åka dit. Den mörka natthimlen
skyddas av speciell lagstiftning. Dessutom finns det
möjligheter att hyra både teleskop och astronomiinriktat boende på ön, bland annat på en plats som
heter Athos och en annan som heter Casa Rosabel.
Båda ligger på nordvästra La Palma. Då slipper man
släpa utrustning på flyget och dessutom går det att
hyra större teleskop än vad som rimligen går att få
med i packningen. Det är tyvärr omständligare att
ta sig till La Palma än till Teneriffa. Med reguljärflyg
krävs byten någonstans, exempelvis på Teneriffa, och
det kan bli nödvändigt att övernatta där innan man
fortsätter med inrikesflyg som går från Teneriffas
norra flygplats. Detta innebär att man måste byta
flygplats eftersom flyget från Sverige i regel landar

på den större södra flygplatsen. I dagsläget finns det
charterresor under oktober till april och det går då att
åka direkt till La Palma från Stockholm, Göteborg
och Köpenhamn.
Vägarna är betydligt smalare, brantare och kurvigare
på La Palma än på Teneriffa och det tar längre tid
än man tror att köra bil där. Att köra väg LP 4 från
Santa Cruz till toppen av ön tar ungefär en timme
trots att det bara är 36 km. Det är stor risk att det
ligger nedrasade stenar på vägen så det finns anledning att köra försiktigt, speciellt när det är mörkt.
Det är något ont om bra observationsplatser på La
Palma om man vill ha fri sikt mot den södra horisonten från hög höjd. Vägen som går in till observatorieområdet stängs med en vägbom på nätterna så
det går inte att observera från själva Roque de Los
Muchachos. Däremot så är det ett fint utflyktsmål
dagtid. Runt tre kilometer öster om avfarten mot
observatorieområdet finns det en utsiktsplats som
heter Mirador de Los Andenes som är en bra observationsplats, men det är inte speciellt gott om plats där
för ett större sällskap (bildmarkering nr 4). Parkera
försiktigt så ni inte slår i underredet på bilen. Om
himlen är klar går det fint att observera från öns
mörka sydspets norr om fyren (bildmarkering nr 5)
och det finns för övrigt astronomiska utsiktspunkter
lite här och där på ön.
UTRUSTNING

Om man inte hyr teleskop på La Palma så får man
ta med sig någon portabel utrustning. Typiska
exempel är en kort 80 mm refraktor eller en 90–102
mm Maksutov-Cassegrain på någon form av alt-azmontering. En stor kikare på fotostativ är ett lättare
alternativ. De sydliga Messierobjekten syns ganska
bra med exempelvis en 15×70-kikare, även om de
naturligtvis syns bättre med ett teleskop. Jag har själv
haft med mig ett hemmabyggt 200 mm reseteleskop
som finns närmare beskrivet i Telescopium nummer 2, 2017.
NÅGR A SLUTORD

Det är lätt att tro att det är ständigt klar himmel på
Kanarieöarna, men det stämmer inte. Det är snarare

Reseteleskopet, ett 200 mm Dobson, med La Palma i bakgrunden.
Foto: Torbjörn Holmqvist.

ganska mycket moln. För att få klar himmel krävs
ofta att man tar sig upp till hög höjd ovanför molntaket. Det är kallare än vad man kan tro på hög höjd.
Det kan krävas svenska vinterkläder nattetid ända
fram i maj och även under sommaren behövs varma
kläder. Molnen som brukar välla upp ur den stora
calderan på La Palma sjunker oftast undan när solen
går ner.
Trafiken på öarna kan vara ganska hetsig, med bilar
och motorcyklar som dels kör fort och dessutom håller korta avstånd till fordonet framför. Det finns bra
bussförbindelser mellan Teneriffas båda flygplatser
och med städerna på ön, om man inte vill köra bil
själv.
Om du inte varit på en observationsresa förut kan
Kanarieöarna vara ett mycket bra första val, då
resmålet är förhållandevis lättillgängligt och erbjuder
en mörk och klar himmel. Man kan med några
timmars flygresa från Sverige få observera de många
himmelsskatterna som den södra stjärnhimlen
erbjuder i bland annat Skorpionen och Skytten och
Vintergatans centrum.
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TIMO KARHULA
Djupr ymdsektionen, SA AF

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

JAKTEN PÅ
MAGELLANS SPÖKE
Det är midnatt den 17–18 december 2009, försommar, 25 grader varmt
och kolmörkt. Jag befinner mig på Nangerwalla farm, 130 km nordost om
Geraldton i delstaten Western Australia. Gården ägs av en svensk bonde men
är förfallen och till salu. Här finns ingen elektricitet, ingen mobiltäckning och
framförallt inga som helst ljusföroreningar! Jag hade bjudit hit två duktiga
unga finska amatörastronomer, Iiro Sairanen och Esko Luukkonen, som
hyrde min radhuslägenhet i Geraldton i fem veckor för att observera den södra
stjärnhimlen. Natten skulle visa sig bjuda på en rejäl överraskning!
Ståendes under den mörka stjärnhimlen ber jag mina
medobservatörer rikta blicken mot Vintergatans
granngalax, det Stora Magellanska molnet (Large
Övre bilden: Det Stora magellanska molnet (LMC) med en
del av Magellans spöke i form av mycket svaga områden som
mellan LMC och nedre vänstra hörnet på bilden. Bilden är
tagen med en Canon EOS 600Da (H-alfamodifierad), objektiv
Carl Zeiss Distagon 28 mm f/2,8 vid f/2,8, ISO 1600. Bilden
består av 268 × 30 sekunders exponeringar. Bilden är en
monokrom version av den gröna kanalen som approximerar
ögats känslighetsområde. Med det mänskliga ögat framträder dock Magellans spöke tydligare än på bild. Foto: Robin
Hegenbarth.
Undre bilden: En förstoring av det markerade området runt
den nedre vänstra fjärdedelen i den övre bilden, där samma
del av Magellans spöke ses som ljusare områden mot
bakgrunden. Samma kamerautrustning men objektiv Sigma
105 mm f/2,8 vid f/2,8. Bilden består av 263 × 30 sekunders
exponeringar och är en monokrom version av grön kanal.
Foto: Robin Hegenbarth.

Magellanic Cloud, LMC). Jag frågar dem om de
kan se något speciellt som sträcker sig nedåt från
LMC. Efter en stund säger Iiro att ett ljussvagt
sken går nedåt mot horisonten. Jag ville försäkra
mig att jag inte såg i syne och därmed hade vi som
de 5–6 första personerna i historien observerat och
noterat den Magellanska ljusbryggan (sedermera
döpt till Magellans spöke)! Ljuset startade från
den södra sidan av LMC, var ungefär lika brett
som galaxen själv (cirka 6°), genomlöpte konstellationen Taffelberget (Mensa), löpte parallellt med
Kameleonten (Chamaeleon), passerade den södra
himmelspolen i Oktanten (Octans), var ljusast nära
Eta Octantis, böjde sig svagt medurs i Paradisfågeln
(Apus) och försvann ner i den ljusstarka ”luftglöden” (airglow) i Södra Triangeln (Triangulum
Australe) nära dess alfa-stjärna Atria. De närliggande
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Jakten på Magellans spöke.
Fortsättning från föregående uppslag.

Magellans spöke som sedd och tecknad av Robin Hegenbarth den 17 februari 2018 från Weltevrede i Sydafrika. Hela spökets längd är ca 40°.
Gränsmagnituden för det obeväpnade ögat var 7,3.

mörka molekylmolnen i Kameleonten förstärkte
kontrasten. Ljusbandets längd var alltså hela 40°.
Ytljusstyrkan var ungefär densamma som hos zodiakalbandets ljussvagaste delar strax innan motskenet
(Gegenschein), inte att förväxlas med det ljusstarka,
koniska zodiakalskenet som syns efter solnedgången
och före soluppgången.
Under nattens lopp roterade Magellans spöke medurs
på himlen tillsammans med stjärnorna och bevisade
att det inte var ett atmosfäriskt utan ett sideriskt
fenomen. Jag liknade ljuset vid ett ljussvagt ”vattenfall” som rann ner mot Vintergatan. Jag hade ingen
aning om vad detta ljus var för något. Mina teorier
var antingen ett tidvattenfenomen – alltså en interaktion mellan Vintergatan och LMC – eller galaktiskt
cirrus. Jag skrev om vår observation i tidskriften The
Webb Society Deep-Sky Observer (DSO) nr 154 år
2011, där ljusskenet blev lite mer känt för en större
allmänhet.
10
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O U T F O R S K AT L J U S S K E N

Vad är då detta nästan okända och i princip vetenskapligt outforskade ljussken? Om det nu består
av myriader av ljussvaga stjärnor som vintergatan
dragit loss ifrån LMC med tidvattenkrafter vid en
tidigare närpassage, så varför hade inte en större
koncentration av stjärnor upptäckts vid de stora
kartläggningarna av himlen, till exempel av 2MASS,
NOMAD eller GAIA? Första gången som jag blev
varse om detta ljusfenomen var år 1995, då jag läste
den amerikanske astronomen Brian Skiffs noteringar
när han besökte Las Campanas Observatory i Chile
den 14 november 1993. Han skrev: ”the band of light
extending from LMC to galactic center is slightly
less bright than zodiacal band on either side of
gegenschein, nearly as wide as LMC itself. It passes
the south celestial pole in great circle aimed in direction of bright Sgr starcloud.” Jag hade besökt södra
halvklotet elva gånger sedan dess och inte lagt märke

Ovan visas två fotografiskt framställda och förstärkta bilder av området på teckningen till vänster. Första bilden till vänster ovan, där även
stjärnbilderna är markerade, är ljusförstärkt. Andra bilden förstärkt i enbart lågdagrarna. Man kan möjligen antyda formationen i båda bilderna. Spöket är som tydligast mitt emellan vänstra sidan av LMC och Delta Octantis. Ursprungsbilden kommer från ESO, 1986: https://www.
eso.org/public/sweden/images/lmc-smc-mw/ och är tagen med en fotografisk emulsionsfilm som är mindre känslig för grönt och gult ljus än
ögat. Nebulosan lyser av reflekterat ljus från stjärnorna i Vintergatans skiva.

till Spöket förrän nu. Antingen hade jag inte observerat från tillräckligt mörka platser eller så befann sig
LMC för lågt på himlen.
Nangerwalla var dittills den mörkaste uppmätta platsen där jag hade observerat stjärnhimlen. Närmaste
bebyggelsen var den 30 km avlägsna byn Mullewa
i söder med sina blott 425 invånare. Våra mörkermätare Sky Quality Meters med lins (SQM-L) visade
konsistent bättre värden än 22,0 V-magnituder per
kvadratbågsekund, ned till SQM-L 22,09, vilket
tyder på att det helt saknades mänskliga ljusföroreningar och himlen var otroligt transparent. Jag hade
visserligen tidigare observerat från lika mörka platser
i peruanska Anderna och från Namibia men det var
i månaden juni tidigare år och då befinner sig LMC
i undre kulmination vid midnatt och som lägst över
horisonten.

M Ö T T E S AV S K E P S I S

Jag rapporterade om vår observation på internationella astronomiska nyhetsforum som CloudyNights,
Amastro och IceInSpace. Jag fick en del skeptiska
kommentarer om ljusskenets existens för ingen hade
sett detta fenomen själva. Bland annat hade jag privata brevväxlingar med John Bortle (han med Bortleskalan) som ställde sig tveksam till ljusets verklighet.
Jag fortsatte trots det sporadiskt att nämna den
Magellanska ljusbryggan i forumen men det väckte
inte så stor uppmärksamhet. Men 2011 besökte den
engelske amatörastronomen Christopher Beere Tivoli
farm i Namibia. Han frågade mig i detalj om ljusets
läge och riktning och nästa natt svarade han att han
såg ljusskenet klart och tydligt. Hans gränsmagnitud
med blotta ögat var 7,8 medan jag nådde magnitud
7,9 från Nangerwalla.
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Jakten på Magellans spöke.
Fortsättning från föregående uppslag.

Det kändes märkligt att bara gästande astronomer
från norra halvklotet såg Magellans ljusbrygga när de
besökte den södra hemisfären på tre kontinenter, det
vill säga Chile, Namibia eller Australien. Innan vår
observation hade vad jag då visste bara Brian Skiff
och David Riddle (från Sossusvlei Lodge i Namibia)
noterat ljusskenet. Riddle hade liknat ljuset vid en
jättelik kometsvans där LMC var dess koma eller ett
kosmiskt filament.
GENOMBROTT

År 2013 kom början på genombrottet. Jag beskrev
ljusfenomenet för den sydafrikanske amatörastronomen Dana de Zoysa på nyhetsforumet
Cloudy Nights. Dana de Zoysa är pseudonym för
Douglas Bullis, eller vice versa. Han är redaktör för
Astronomical Society of South Africas (ASSA) ambitiösa online-journal Nightfall. Han såg ljuset redan
nästa klara natt från sin gård Weltevreden Farm
i Karoo-öknen och han blev eld och lågor. Dana var
tydligen den första sydliga observatören som sett
Magellans ljusbrygga hemifrån!
Även den australiske amatören Allan Wade lyckades se ljusbryggan efter vår tråd på Cloudy Nights.
Trots att han också har en SQM-L 22,0-himmel
hade han aldrig lagt märke till ljusskenet förrän han
blev triggad av min beskrivning.
Dana de Zoysa är verkligen kunnig i astronomi och
fysik så jag misstänkte först att han var en pensionerad astrofysiker. Det visade sig inte stämma,
utan han har haft astrofysik som en speciell hobby
hela sitt liv. Dana de Zoysa började studera all
tillgänglig litteratur online och läste tusentals sidor
forskningsrapporter och om mönstringar av södra
stjärnhimlen.
Jag hade i tidigare skeden kallat ljuset för antingen
Magellans (eller Magellanska) ljusbrygga eller
materiebrygga. Det är lite olyckligt för det finns flera
andra likartade materie- eller gasbryggor mellan de
Magellanska molnen eller som sträcker sig ut från
dem. Redan från början trodde andra att jag hade
observerat den så kallade Magellanska strömmen
(Magellanic Stream) som upptäcktes 1965 och som

12
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består av neutralt väte. Den syns förstås endast med
radioteleskop men sträcker sig norrut från LMC och
inte söderut som vårt ljus. Vidare finns Magellanic
Bridge som förbinder det Stora Magellanska molnet
med det Lilla Magellanska molnet och som upptäcktes så sent som 2014. Olyckligtvis kunde min initiala
engelska beteckning Light-bridge även komma att
förknippas med ett visst känt teleskopmärke. Jag
och Dana de Zoysa kom överens om att hädanefter
kalla ljusskenet för Magellan’s Ghost eller Magellanic
Ghost, vilket är ett lämpligt suggestivt namn som
inte kan förväxlas med de andra materieströmmarna.
EN REFLEKTIONSNEBULOSA

Efter flera års läsning av teknisk astrofysiklitteratur
och forskningsrapporter online kom Dana de Zoysa
fram till den sanna naturen på Magellans spöke, och
i mars 2018 fick Dana äran att med ett 30 minuters
föredrag presentera vår upptäckt på ett astronomiskt
Pro-Am-symposium i Kapstaden, Sydafrika. Han
hade skrivit den mycket utförliga PDF-rapporten
”Magellanic mystery solved” på 68 sidor, med historiska, observationella och astrofysikaliska data om
Magellans ljusband (den kan laddas ner på https://
drive.google.com/file/d/1kOC4vBJiLdCxiBu2edvB8
VgPt9v1X1pI/view).
Det visade sig att Magellans spöke är himlens
största reflektionsnebulosa!
Ordinarie reflektionsnebulosor lyses upp av en eller
några enstaka relativt närliggande heta stjärnor.
Spöket lyses istället upp av de miljoner stjärnor i
den närmaste spiralarmen i Vintergatan. Nebulosan
befinner sig 270–420 ljusår rakt söder om det galaktiska planet och ungefär 780 ljusår ifrån solsystemet.
Nu med facit i hand är det fel att kalla ljuset för en
brygga från LMC då det inte har någonting med
galaxen, som ligger mer än 200 gånger längre bort,
att göra. Det är bara en tillfällighet att ljuset går i
den riktningen. Vintergatans magnetiska fältriktning
i området har orienterat de fasta stoftpartiklarna med
elektriskt dipolmoment så att reflektionen sker lämpligt mot jorden via ovanligt stark framåtspridning.

Det är en lycklig kosmisk slump att vi kan betrakta
ljuset i dag. När Vintergatan roterar kommer nämligen stoftkornen, och därmed hela Spöket, att om
några tiotals miljoner år vändas i en annan riktning.
Partiklarnas temperatur är i medeltal 18,6 Kelvin
(–255° C) och de består mestadels av polycykliska
aromatiska kolväten (PAHs), silikater, H2, CN, NH,
HO och H2O (vattenis). Ljusbandet kan skönjas på
infrarödkartor från IRAS-COBE (100 mikrometers
våglängd) och WISE (12 mikrometer).
Det är inte uteslutet att redan Antonie Pannekoek
noterade Spöket när han nedtecknade den södra
Vintergatans struktur från Java 1926–1928. Även
Gerard de Vaucouleurs och Sergey Gaposhkin tycks
ha lagt märke till ljuset, eller delar av det, från Mt
Stromloobservatoriet i Australien på 1950-talet. De
verkar ha trott att det var en diffus spiralarm i LMC.
Ljusskenet har alltså tydligen noterats av professionella astronomer men har inte givit upphov till någon
större uppmärksamhet.
Diffust galaktiskt ljus orsakat av reflekterad strålning från stoftpartiklar över hela himlen har varit
känt sedan Elveys och Roachs studier från 1937
och senare av Henyey och Greenstein från 1941,
men ljuset har förblivit okatalogiserat. Om motsvarande katalogarbete för nebulosor som utfördes
på norra stjärnhimlen av Beverly Lynds 1965 även
hade gjorts på den södra himlen hade nog det
Magellanska Spöket fått LBN-beteckningar.
S VÅ R FÅ N G A D

Magellans spöke är således himlens visuellt ytljusstarkaste så kallade Integrated Flux Nebula (IFN)
och tydligen den enda som kan ses med det obeväpnade ögat trots att dessa galaktiska cirrus finns i
nästan alla riktningar på himlavalvet. På norra himlen är det mest kända exemplet Vulkannebulosan
nära M81 som även har fotograferats från Sverige.
Steve Mandel har i sitt ”The Unexplored Nebulae
Project” (http://www.aicccd.com/archive/aic2005/
The_unexplored_nebula_project-smandel.pdf)
fotat en mångfald IFN. Mel Bartels har visuellt
observerat ett stort antal av dem på norra stjärnhimlen med extremt snabba spegelteleskop.

Magellanska spökets reflektionskaraktär förklarar
även delvis varför det saknas bra fotografier av den.
Av samma anledning är fotografier av hela zodiakalbandet sällsynta. Att använda nebulosafilter hjälper
inte då det är reflekterat stjärnljus. Det krävs helst
kort brännvidd (fisheyeoptik), ofiltrerat eller med filter känsliga för grönt ljus (ej röd H-alfa), relativt små
objektivöppningar för att undvika vinjettering och
troligen timslånga exponeringar för att nebulosan ska
fastna på bild. Japanen Hisayoshi Kato fotade Spöket
från Dalwallinu, Västra Australien, i maj 2010 och
Colin Robson gjorde detsamma år 2018. Den tyske
amatören Robin Hegenbarth kunde också skymta
Spöket från Sydafrika och han gjorde den första
moderna teckningen av ljusskenet i februari 2018.
Magellans spöke har ytljusstyrkan 24–25 magnituder
per kvadratbågsekund eller 15–16 magnituder per
kvadratbågminut, alltså 2–3 magnituder (10 gånger)
mörkare än den mörkaste stjärnhimlen. Hur kan den
då ändå synas? Jo, ljuset adderas till bakgrundshimlen så att kontrasten i bästa fall uppgår till omkring
10 %, vilket är tillräckligt för att kunna detektera den
med blotta ögat. För att kunna urskilja Magellans
spöke behövs en himmel med en gränsmagnitud på
minst 7,3–7,5 eller SQM-L >21,9. Numera ser jag
Spöket nästan varje natt när jag observerar från mitt
favoritställe i Västra Australien då jag vet hur det ser
ut. Det bästa instrumentet som kan visa Magellans
spöke, förutom det obeväpnade ögat, är en lågförstorande prismakikare på grund av objektets stora
utsträckning och diffusa utseende.
Om jag inte hade satt bollen i rullning för över tio år
sedan hade kanske Spöket förblivit outforskat. Det
känns otroligt att
nya djuprymdsobjekt fortfarande
kan (åter)upptäckMAGELL ANS SPÖKE
as med blotta ögat
PÅ C L O U DY N I G H T S :
på 2000-talet!
https://www.cloudynights.
com/topic/602448-call-forobservations-of-magellansghost-feature-near-lmc/
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Denna artikel publicerades först i the
Astronomical Society of Southern Africas
tidskrift Nightfall nummer 1, juni 2020. Här
publiceras den i översättning av Gustav
Holmberg.

DEN DANSANDE HIMLEN
Flera av artiklarna i detta nummer av Telescopium går i resandets
tecken. Vi drömmer ofta om resor till för oss exotiska platser med mörka
stjärnhimlar, gärna där man också kan se en större del av den södra
stjärnhimlen. Samtidigt finns det förstås de som drömmer om Sverige
som en av de där exotiska platserna för astronomiska upplevelser. Magda
Streicher, amatörastronom från Sydafrika, gästade oss i Sverige förra året
och skriver här om sin resa till de norra delarna av vårt land och grannland
för att få uppleva norrskenet. På vår bakgård, så att säga.
Resor kan vara utmanande och samtidigt spännande
utforskningar av okänd mark, det man inte känner
till. Att resa i de norra delarna av världen under
vintermånaderna kan vara krävande, men för den
viljestarka resenären finns det mycket att upptäcka.
Om målet är att uppleva norrskenets sublima, vackra
och gäckande under är det desto mer lockande att
uthärda sådana utmaningar.
Det är i slutet av januari när jag reser norrut för att
uppleva norrskenet. Solen inte bara värmer upp vår
kära jord, den skickar även laddade partiklar som när
de kolliderar med jordens magnetfält och syremolekyler ger upphov till spöklika och vackra formationer,
ofta grönaktiga till färgen. Jag har länge velat uppleva
det fängslande naturfenomenet; det är nu eller aldrig!
Jag fyller resväskan med varma kläder som i dubbla
eller trippla lager kommer skydda min kropp, dus14
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sintals varma sockar och en stor överrock: äventyret
kan börja och jag avreser från mitt hem i Sydafrika.
Kontrasten blir stor när jag möter Stockholms tolv
minusgrader; ”vad har jag gett mig in på” blir min
första tanke när jag kurar i den kalla blåsten.
I DET K ALL A NORR

Jag börjar med att utforska Stockholms vackra
stadssiluett med dess dryga dussintal öar, de medeltida gränderna och det Kungliga Slottet liksom
regalskeppet Vasa i sitt vältempererade museum. Allt
är kallt, men det är inget mot det jag upplever när jag
reser till Kiruna långt upp i norr, norr om polcirkeln.
Flygplanet landar på en snötäckt landningsbana;
snön yr i den hårda vinden. Hur kunde människor
hamna här?

Resan till norra Sverige och
Norge bjöd artikelförfattaren
på hennes första observation av
norrsken och andra naturupplevelser, som hundspann. Foto:
artikelförfattaren.

Jag provar på slädåkning – stackars hundar som
sliter hårt! – på en istäckt sjö och äter renkött, jag
beundrar isskulpturer och det vackra landskapet som
blir till ett outplånligt minne. Dagarna är korta,
en lågt hängande sol går upp sent på förmiddagen
och försvinner snart. Och kallare blir det förstås
om natten och jag bylsar på mig tunga kläder och

stövlar och fantiserar över att såhär känns det nog att
gå omkring i månfararnas astronautdräkter. Mina
medresenärer rör sig också klumpigt och vi skrattar
åt hela upplevelsen av att pulsa runt i en halvmeter
snö. Några hastigt inhandlade snöstavar hjälper oss
när vi rör oss.
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Den dansande himlen.
Fortsättning från föregående uppslag.

F Ö R S TA N O R R S K E N E T

Vi styr kosan mot norska gränsen och några dagars
besök på Lofoten. Stjärnor tindrar mellan molnen
på himlen, jag ser Stora Björnen och Polstjärnan
som ligger högt upp; här är vi på höga latituder.
Ett grönt band över horisonten är nog norrskenet
som gör sitt första uppträdande för mig, något dolt
bakom några ulliga moln. Vi tar fram kamerorna och
dokumenterar norrskenet från en observationsplats
nära den mysiga timmerstuga som är vår tillfälliga
bostad. Plötsligt, som ur ingenstans, växer ett vackert
sken fram över den norra horisonten som rör sig i
skiftande former, långa spjut av ljus skjuter upp och
tycks leka i vinden. Norrskenet är inte helt tydligt –
vi tror att luftens snö och fukt spelar in – men där
är det otvetydigt. Mina fötter känns som två isblock,
16
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händerna har jag räddat i dubbla uppsättningar
vantar. Endast mina ögon som ser skådespelet är
otäckta och jag känner en djup tillfredsställelse över
att observera detta underbara underverk.
Lofoten har härbärgerat vikingar och varit centrum
för fiskeindustri. Harstad, ett pittoreskt hamnsamhälle vid Vågsfjord, ligger väl till för att observera
norrskenet. Vi reser vidare genom anslående fjordar
och förbi fina öar till staden Tromsö, där det råder
närmast snöstorm. Skira snöflingor med sina unika
former landar på min rock och jag tar närbilder på
dem. Tromsö ligger vid kusten, omgiven av natursköna bergslandskap. Den allra mest nordligt belägna
domkyrkan, byggd av trä, ligger i centrum av denna
stad med sina 73 000 invånare.

Artikelförfattaren i djup snö, en ovanlig upplevelse för en
sydafrikan, och bilder på två av de norrsken hon fick uppleva på sin tur till Nordnorge. Foto: artikelförfattaren.

En nattlig utflykt tar oss ännu längre norrut än
Tromsö, ut i landskapet i jakten på fler norrskensupplevelser. Vår guide berättar att bilens inre hålls
ganska kallt för att vi ska anpassa oss till yttertemperaturen innan vi stannar till. Med snöskyfflar
och renskinn skapas ett slags soffa där vi sitter och
dricker medhavd varm soppa runt en öppen eld
vars varma ljus blir en tydligt kontrast mot det vita
landskapet.
Och så dyker det upp igen, norrskenet; likt en eld
dansar ljuset upp från horisonten upp mot himlens
övre delar: vi är extatiska! Stråk av grönt ljus växer
sig allt längre, norrskenet böljar graciöst mot den
mörka himlen. Som om en gigantisk färgpenna hade
varit framme och ritat på himlen sträcker sig linjer
och virvlar över himlen, några ljusare partier har en

svagt rödaktig ton. Ljuset dansar. Guiden berättar att
vi har tur – det är inte alla resesällskap som är såhär
lyckosamma. Bilderna som tas av en i gruppen med
en imponerande kamerautrustning blir en dokumentation av den här närmast sagolika upplevelsen.
Vi vänder åter, natten har redan börjat närma sig sitt
slut när Tromsös stadsljus börjar framträda. Inte bara
hade jag överlevt kylans utmaningar, mitt hjärta är
fyllt med varma minnen som jag kommer återvända
till för evigt.
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SÄSONGENS
VARIABLA STJÄRNA:
SU TAURI
Vinterns natthimmel erbjuder ett överflöd av intressanta variabla stjärnor att
observera och följa. I denna artikel beskriver vi en av dem som inte tillhör de
vanligaste typerna: SU Tauri. Denna stjärna har haft en intressant utveckling
den senaste tiden och kan vara både intressant och vetenskapligt relevant att
observera noga. Lägg gärna SU Tau till ditt observationsprogram denna vinter!
SU Tauri är en stjärna av typen
RCB, så kallad efter den välkända
prototypen R Coronae Borealis.
Dessa stjärnor kännetecknas
av märkliga ljuskurvor där
magnituden i regel är ganska
konstant, med mindre variationer.
Ljusstyrkan kan dock med ojämna
mellanrum minska snabbt och
markant med flera magnituder.
Återhämtningen brukar sedan gå
betydligt långsammare.

Figur 1. Karta med SU Tau och jämförelsestjärnor, lämplig för observation
genom en Newtonreflektor. Kartan är
2° bred och magnitudgränsen är 13,0
(från AAVSO Variable Star Plotter).

RCB-stjärnor är mycket speciella:
de är mycket ljusa, och deras
atmosfärer är relativt rika på kol
men fattiga på väte. Man tror att
dessa stjärnor kan bildas genom en
sammanslagning av två vita dvärgar, en som är rik på helium och
en som är rik på kol. Variabiliteten
förklaras med att stjärnan kan
släppa ut tjocka moln av mörkt,
kolrikt stoft. Detta gör att ljusstyrkan dämpas tillfälligt för att
sedan återgå sakta till sin normala
nivå i takt med att molnet löses
upp. Fenomenet är mer dramatiskt
i den synliga delen av spektrumet
än i den infraröda delen. RCBstjärnor är relativt ovanliga i

vår galax. Mindre än 170 finns
identifierade i den internationella
variabeldatabasen VSX.
SU Tau upptäcktes år 1908 av
Annie Cannon from Harvard
College Observatory genom
analys av fotografiska plattor.
Observationerna från de senaste
100 åren visar att stjärnan normalt brukar variera svagt kring
magnitud 9, med djupa fast
relativt kortvariga förmörkelseepisoder som oftast har relativt
snabba återhämtningar (figur 3).
En period med till synes mer
komplext beteende inträffade
1995–2000 och sedan åter efter år
Te l e s c o p i u m , n r 4 2 0 2 0
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S ä s o n g e n s v a r i a b l a s t j ä r n a : S U Ta u r i
Fortsättning från föregående uppslag.

Figur 2. Positionen
för SU Tau på himlen. Kartan är 35°
bred och ritades
med hjälp av stjärndata från satelliten
Hipparcos (van
Leeuwen, 2007).

2010. År 2015 bottnade stjärnan
vid magnitud 18. Återhämtningen
efter detta minimum pågick fram
till 2018 då stjärnan förmörkades
ännu en gång utan att den nådde
sin normala ljusstyrka. SU Tau
har sedan dess blivit progressivt
ljusare och befinner sig nu kring
magnitud 10. Vad som händer
sedan kan bara tiden (och engagerade amatörastronomer) visa.
Med en deklination på 19° är SU
Tau välplacerad på himlen för
oss nordbor. Stjärnan kulminerar
20
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den 15:e december. Den är också
mycket lätt att hitta nära gränsen
mellan Taurus och Orion, ungefär
11° nordost om Betelgeuse (α
Orionis) och på samma avstånd
sydost från Elnath (β Tauri). Om
man stjärnhoppar kan man enkelt
börja från ζ Tauri och förflytta sig
cirka 4° österut mot χ1 Ori (figur
2). Denna stjärna bildar tillsammans med två andra ljussvagare
stjärnor en liten triangel som är
lätt att känna igen. SU Tau finns
ungefär 1°40" sydväst om χ1 Ori.

I okularet är fältet lätt att känna
igen och komma ihåg (figur 1).
Med tanke på sitt magnitudspann
och beteende är SU Tau en variabelstjärna som lämpar sig bra för
observationer med fotometriska
metoder. Visuell observation är
oproblematisk under den ljusa fasen även med mindre instrument.
Det krävs förstås medelstora eller
lite större amatörteleskop under
de ljussvaga förmörkelsefaserna.
Rekommenderad observationskadens är varje klar natt.

F i g u r 1: S U 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

Figur 3. Ljuskurva för SU Tau för de senaste 100 åren med visuella och fotometriska observationer från AAVSO (AAVSO;
Kafka, 2020).

En lång och kall vinternatt bjuder
på mycket gott att observera. Har
man dessutom tur med vädret
kan man under en och samma
natt se objekt som tillhör allt från
sensommarens till vårens himlar.
En ovanlig och oregelbunden
stjärna som SU Tau ger onekligen
en smula spänning som kan värma
upp upplevelsen. Dina observationsdata kan dessutom bidra till
den vetenskapliga förståelsen av
dessa märkliga himlakroppar.
Lägg gärna till den i ditt vinterprogram!

Referenser:
American Association of Variable Star
Observers (AAVSO) (https://www.aavso.org/).
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.

FA K TA O M S U TA U R I
Rekt:
Dekl:
Typ:
Spektrum:
Period:

05 h 49,0 m
19° 04,4'
RCB
G0-1Iep(C1,0 HD)
44,68 d

Källa:
The International Variable
Star Index (VSX).
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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.

samarbete med Malmö universitet, där ett användarsystem
för observationsbeställningar
till ett fjärrteleskop byggdes.
Erfarenheterna från dessa
båda projekt har lagt grunden
till det projekt som vi sonderar
intresse för nu.
Planen är att SAAF investerar i ett stort fjärrteleskop i
Spanien med 200 klara nätter
per år. Teleskopet är en 17"
CDK på en Paramount MEmontering med en fullformats
SBIG STXL11002-kamera, AOsystem samt filter för fotometri (BVR) och astrofoto (H-alfa,
SII, OIII). Denna utrustning ger
ett synfält på 43×20' och en
pixelskala på 0,63". Systemet
körs med SkyX, MaximDL och
ACP.

VILL DU VARA
MED PÅ DET HÄR?

INTRE S SEFÖRFR ÅGA N
OM SA A F-ÄGT 17 "
FJÄ RRTELE SKOP
I SPA NIEN
Nu finns möjlighet att ta nästa
steg mot att förverkliga drömmen om ett stort fjärrteleskop
i SAAF:s regi!
Vill du vara med?

För ett år sedan startades
SAAF:s Fjärrteleskopsektion,
samtidigt som ett privatägt
och entusiastdrivet 130 mm
fjärrteleskop (SDST) såg
dagens ljus på teleskopfarmen E-Eye i Spanien. Detta
teleskop har också använts för
att göra variabelobservationer
inom Variabelsektionens regi.
Samtidigt slutförde SAAF ett

Tanken är att SAAF finansierar utrustningen med medel
från Margareta Westlunds
donation. För att köra igång
detta projekt krävs dock
garantier för att de löpande
kostnaderna redan från början täcks helt för minst ett års
tid, helst längre. Detta görs
genom att SAAF säljer andelar
av observationstiden till ett
pris som är avsevärt lägre än
för motsvarande teleskop hos
kommersiella aktörer som iTelescope. Alla användare måste
vara SAAF-medlemmar.

Betalningsmodellen kommer
sannolikt att utvecklas med tiden, men initialt planerar vi att
sälja observationstidsandelar
i teleskopet, för att säkerställa
en långsiktigt drift. Med större
insats sjunker den relativa
kostnaden per observationstimme.
Är du intresserad att vara
med att kicka igång ett stort
fjärrteleskop på en kolsvart
observationsplats med klart
väder halva året? Vill du göra
förstklassiga observationer
till en bråkdel av kostnaden
hos kommersiella fjärrteleskop, och samtidigt hjälpa till
att bygga nya kontakter och
möjligheter inom svensk amatörastronomi?
Om så är fallet, gå in på www.
saaf.se och klicka på fjärrteleskopprojektet för att läsa
mer och anmäla ditt intresse!
Där lägger vi kontinuerligt in
uppdaterad information om
projektet.
SAAF/Fjärrteleskopsektionens
projektgrupp,
Johan Warell, Christian
Bergqvist, Claes Martinsson,
Anders Lindquist och Håkan
Barregård

BILDGALLERIET BAK SIDAN
Övre bilden: Comahopen (Abell 1656) i Berenikes hår. Hopen innehåller över 1000 galaxer och ligger runt 300
miljoner ljusår bort. Fotograferad med SDST. Teleskop: TS130mm APO. Kamera: Moravian G2. Exponering:
L 35×300 s + RGB 8×180 s i vardera kanal. Bearbetning av Christian Bergquist och Pablo Vallejos.
Nedre bilden till vänster: Mars nära opposition med vinkelstorlek 22". På bilden syns till vänster Mare Cimmerium
med de två spröten i Sinus Gomer och ner mot höger syns Syrtis Major. Fotodatum: 2020-09-25, 21.14 UT.
Teleskop. TEC 160FL vid f/22 med barlow Baader FFC samt Gutekunst ADC, AP Mach2 GTO. Kamera: ASI 6200
MM med Baader Uv/Ir cut. Exponeringstider: 19 ms, 45 fps, gain 200, 1000 bästa av 8000 bilder. Efterbearbetning:
ASICAP, PIPP, AS!3, Registax6, PS CC. Foto: Hans Hilderfors.
Nedre bilden till höger: Närbild av protuberans vid solkanten tagen under ett kort ögonblick av god seeing.
Protuberensen består av plasma som kastas ut från solens yta, fotosfären. Fotodatum: 2020-06-02, 12:16 UT.
Teleskop. Lunt LS100Tha/B3400 vid f/14 med barlow Powermate 2×, AP Mach1 GTO. Kamera: ASI 6200 MM.
Exponeringstider: 37 ms, 20 fps, gain 100, 200 bästa av 1300 bilder. Efterbearbetning: ASICAP, PIPP, AS!3,
Registax6, PS CC. Foto: Hans Hilderfors.
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VI HAR HÅRDA OCH
SPÄNNANDE PAKET FÖR
NYBÖRJARE OCH PROFFS!
ASTROFOTO, OBSERVATORIUMTELESKOP FÖR
SKOLOR, FÖRENINGAR OCH MYCKET MER.
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