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FRAMSIDANS BILD: En av de första bilderna tagna med Margareta
Westlundteleskopet. M 27, Hantelnebulosan. Datum (UT): 202107-16. Tid (UT): 23:00. Exponeringstid: 20×120s+20x60s L, 20×60s
R, 20×60s G, 20×60s B. Kalibrering: bias, dark. Bildbehandling:
PixInsight, Photoshop. Bin: 1. Kameratemperatur: -20.
Autoguidning: Ja. Väder: Klart, 10 grader C. Måne: Halvmåne.
Teleskop: 432 mm f/6.8 (Planewave CDK17). Montering:
Paramount ME. Kamera: SBIG STXL-11002. Plats: Margareta
Westlundteleskopet (SAAF), Oria, Spanien. Mjukvara: The SkyX,
MaximDL, PWI. Filter: L, R, G, B. Fotografer: Peter Folkesson
och Jean Olsson. För att se fler bilder som är tagna med SAAF:s
fjärrteleskop, gå till Bildgalleri — MWT i menyn under Sektioner/
Fjärrteleskop/ på saaf.se.

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!
Anslutna föreningar Följande föreningar
har Telescopium som medlemstidning: ASAK
Astronomiska Sällskapet Aquila Kristianstad,
AAS Avesta Astronomisällskap, GAF
Grönhögens Astronomiska Förening, MAK
Mariestads Astronomiska Klubb, UAA Uppsala
AmatörAstronomer. Mer information och
kontaktuppgifter finner du på SAAF:s hemsida
www.saaf.se.
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. Adressändring: Meddela
SAAF:s kassör (se kontaktuppgifter för styrelsen).

Telescopium och Fokus © 2022 Telescopium och
respektive författare. Årgång 41.
Redaktion Chefredaktör: Daniel Söderström,
redaktion@saaf.se. Ansvarig utgivare: Fredrik
Silow. Faktagranskning: Johan Warell. Layout& bildredaktör: Fredrik Silow. Illustratör och
redaktör för SAAF:s astronomiska kalender:
Anders Wettergren. Korrektur: Gunnar Lidström.
Tryck Exakta Print, Malmö.

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.
Sektioner Astrofoto > Ledare: Christian
Bergquist, Eriksbergsvägen13A, 19141
Sollentuna / 0709-38 09 41, astrofoto@saaf.se.
Biträdande ledare: Claes Martinsson, Shibaura
Island Air Tower, Minato-ku, Tokyo, Japan
Astronomihistoria > Ledare: Johan Kärnfelt,
Bockhornsgatan 7A, 413 17 Göteborg / 076897 97 63, astronomihistoria@saaf.se. Biträdande
ledare: Gustav Holmberg, KarlXI-gatan 8A,
22220 Lund. Djuprymd > Ledare: Timo Karhula,
Gammelby-vägen 16, 730 61 Virsbo / 0730-78 89 31,
djuprymd@saaf.se. Fjärrteleskop > Ledare: Johan
Warell, Lindby 229, 27493 Skurup / 0706-49 47 31,
fjarrteleskop@saaf.se. Biträdande ledare: Håkan
Barregård, Danska Vägen 22 B, 226 39 Lund.
Solsystemet > Ledare: Peter Rosén, Atterbomsv.
42, 112 57 Stockholm, solsystemet@saaf.se.
Biträdande ledare: Johan Warell. Variabla stjärnor
> Ledare: Gustav Holmberg, KarlXI-gatan 8A,
22220 Lund / 0703-277810, variabler@saaf.se. Läs
mer om sektionerna på www.saaf.se/sektioner.

Artikelbidrag Artiklar och bilder liksom
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
i SAAF:s andra publikationer, om inte annat är
överenskommet.
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Vi har inlett vårt 40-årsjubileum med att bland
annat skapa en observationslista för nybörjare
med 40 olika objekt och dessutom kickat igång
en astrofototävling med fina priser. Läs mer på
sidan 20.

Styrelse Ordförande: Fredrik Silow,
Möllevångsvägen 19, 222 40 Lund / 0762-615162,
ordforande@saaf.se. Vice ordförande: Johan
Warell, Lindby 229, 274 93 Skurup / 0706-494731,
johan.warell@saaf.se. Sekreterare: Gustav
Holmberg, KarlXI-gatan 8A, 22220 Lund / 0703277810, sekreterare@saaf.se. Kassör: Gunnar
Lidström, Ringensons väg 12G, 731 43 Köping /
0221-23198, kassor@saaf.se. Ledamöter: Anders
Lindquist, Anders Wettergren, Daniel Söderström,
Torbjörn Holmqvist, Christian Bergquist, Claes
Martinsson.
Hemsida www.saaf.se. Redaktör: Hernán De
Angelis. Layout- & bildredaktör: Fredrik Silow.
Illustratör och redaktör för Himmelskalendern:
Anders Wettergren. Systemadministratör: Anders
Lindquist.
Diskussionsforum Astronet.se,
4201 medlemmar. Administratör:
Robert Wahlström.
Facebooksida 1416 följare.
www.facebook.com/
SvenskAmatorAstronomiskForening.
Administratörer: Fredrik Silow och Christian
Bergquist.

Annonser annonser@saaf.se.
Manusstopp 2 månader före respektive
utgivningsdatum. 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 som pdf
Kontakta redaktionen på redaktion@saaf.se.
Adressändring Meddela SAAF:s kassör,
kontaktuppgifter ovan.

LEDARSIDAN
Telescopiumredaktionen

Ledarskribent: Fredrik Silow.
Telescopiumredaktionen (från vänster
i bild ovan) består av Daniel Söderström
som är chefredaktör, Gunnar Lidström,
Anders Wettergren, Johan Warell samt
Fredrik Silow som är ordförande i SAAF
och ansvarig utgivare för Telescopium.

DET SOM BINDER OSS SAMMAN
För mig har astronomin alltid varit det som skapat mening i livet. Här, i min
enmannaexpedition, finner jag alltid det lugn jag behöver som person. Här, under
den himmel jag delar med miljarder andra, får jag också det perspektiv jag behöver
som människa.
Du som läser den här tidningen känner kanske igen dig. Då håller du säkert
med om att det finns större dimensioner till vårt gemensamma intresse än vad
jägaren och samlaren i oss vill hävda; långt bortom smalbandsfiltrering och okularerotik. Astronomin ger mig kunskaper som gör mig ödmjuk inför såväl liv som
planet. Den väcker också frågor som tvingar mig att utvecklas, men även utmana
mina medmänniskor.
Precis som de flesta just nu, längtar jag efter en soluppgång med fred. Samtidigt
önskar jag världen en solnedgång då astronomin är en större kulturyttring än vad
den någonsin har varit. Varför det? För jag tror att soluppgången världen längtar
efter, behöver föregås av solnedgången jag önskar.
Vad tror du? Den frågan och dina tankar med den, får gärna ligga och pyra till
den dagen vi ses där ute – förhoppningsvis redan på vår jubileumsträff på Öland den
27:e augusti. Då kan detta fungera som brasved till den eld som ska hålla oss vakna
tills solen går upp.
Fredrik Silow, ordförande
Te l e s c o p i u m , n r 1 2 0 2 2
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GUSTAV HOLMBERG
SEK TIONEN FÖR A STRONOMIHISTORIA

Gustav Holmberg är amatörastronom från Lund som främst håller på
med variabla stjärnor. Han är sektionsledare för Variabelsektionen
och biträdande ledare av Sektionen
för astronomihistoria.

40 ÅR PÅ 4 SIDOR
SAAF föddes ur Scandinavian Union of Amateur Astronomers, SUAA,
som hade grundats 1972. Mot slutet av årtiondet utvecklades SUAA i
sådan riktning att det mest var svenska amatörer som engagerade sig, och
den ena föreningen övergick i den andra. En tredje förening, Svenska
Astronomiska Sällskapet, fanns sedan 1900-talets början, men upplevdes
av många amatörastronomer på 1970- och 1980-talen som relativt
ointresserade av att koordinera och utveckla praktisk amatörastronomi
– dess uppgifter var mestadels andra – vilket blev en logik bakom såväl
SUAA:s som senare SAAF:s verksamhet.
Text: Gustav Holmberg

Den nionde maj 1982 hölls ett konstituerande
möte för en ”ny svensk förening inom amatörastronomi”; strax därefter fick föreningen namnet
Svensk Amatörastronomisk Förening och när det
första numret av dess tidskrift Astro distribuerades
till medlemmarna senare samma år innehöll den
en programförklaring. Föreningen, hette det, ”skall
fungera som ett övergripande organ för dem som
sysslar med astronomi som hobby. I verksamheten
BILD 1. Det första numret av
Astro, hösten 1982. BILD 2.
Astronomikongresser var ett
återkommande inslag under
föreningens första årtionde. De bjöd
på föredrag, möjligheter att titta
på hemmabyggda teleskop, köpa
astronomiprylar och förstås träffa
likasinnade från hela landet. Här
ser vi (från vänster) Kjell Rynefors,
som ledde solsektionen, Håkan
Andreasson och Bengt Hasseus vid
astronomikongressen 1983, som det
året hölls i Göteborg. BILD 3. Margareta

ingår att ordna kongresser, ’stjärnträffar’ och att utge
den tidskrift som du nu håller i din hand. Detta
program låter ambitiöst, och vi kan försäkra dig om
att det är ambitiöst.” Man kan, såhär jubileumsåret
2022, konstatera att föreningen levererat det som
programförklaringen utlovade, och mer därtill, och
jag tänkte här peka på några drag i vår förenings
verksamhet. Utrymmet tillåter enbart en skissartad
översikt; längre redogörelser kommer i andra sammanhang.

Westlund var en entusiastisk och
produktiv observatör och engagerad
SAAF:are. Här letar hon efter Halleys
komet 14 december 1985 strax utanför
Harbo, Uppland. Dubbelexponering med
Karlavagnen. Bild ur hennes privata
arkiv. BILD 4. Teleskopbygge, denna
så viktiga del av amatörkulturen, är
rikligt representerad i det historiska
materialet. Här ser vi Jörgen
Danielsson med sitt hemmabyggda
Dobsonteleskop. BILD 5. Föreningens
programförklaring, publicerad i det
första numret av Astro.

SAAF har, precis som SUAA och andra
internationella systerföreningar, organiserat en del av sin verksamhet i sektioner. Dessa har kommit och gått, och
deras aktivitetsnivå fluktuerat, men det
är här specialiserad verksamhet ibland
bedrivits inom optik och teleskopbygge,
djuprymdsastronomi, solsystemet,
astrofoto, variabla stjärnor, solen med
flera områden.
Te l e s c o p i u m , n r 1 2 0 2 2
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BILD 6. Erfarenheterna från SUAA-tiden
och att göra dess tidskrift Scanam visade
att det tog mycket tid i anspråk att sätta
tidskriften, hantera adressregister med
mera. En insamling bland medlemmarna
möjliggjorde anskaffandet av en
datorutrustning som starkt förenklade
arbetet. BILD 7. Den astronomiska
telefonsvararen utgjorde ytterligare ett
tidigt redskap för att sprida astronomisk
information snabbt. BILD 8. Astrobasen var

ett tidigt och framgångsrikt forum för utbyte
av åsikter, efemerider och annan information
om himmelsfenomen, insamlandet av
observationer och så vidare. BILD 9. Här
monteras Ivar Hambergs ultrakompakta
Dobsonkonstruktion ihop vid någon av de
första stjärnträffarna i Mariestad.
BILD 10. Från Astro till Telescopium. Även
om vår medlemstidning har bytt såväl
skepnad som namn har den alltid fyllts av
unikt amatörastronomiskt material.

Ofta har sektionerna gett ut sektionsblad och bulletiner; xeroxkopierade och med enkel layout men
med avancerat och entusiastdrivet innehåll, har
de hållit samman sektionerna, redovisat resultat,
dragit upp riktlinjerna för observationsprojekt och
över huvud taget hjälpt amatörer att utvecklas som
observatörer och teleskoptekniker.
Förutom sektionsbulletinerna, Astro och dess
efterträdare Telescopium, har föreningen utvecklat
andra kommunikationsformer. Astrobasen, en
BBS som användare kunde koppla upp sig mot per
modem startades under 1980-talet och var under
hela 1990-talet ett livaktigt forum för diskussion om
6
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BILD 11. Att träffas under himlen är en
manifestation av själva essensen av
amatörastronomi, här ses silhuetterna
av några av besökarna och teleskopen
vid Sagittarius på Öland 2019, foto av
Jörgen Tannerstedt. BILD 12. Vår hemsida,
som idag är navet för verksamheten och
kommunikationen, har funnits sedan 1995
i olika skepnader. SAAF var tidigt ute
med internet och har ägt domänen ”saaf.
se” sedan 1990. Till en början användes

föreningen, information om projekt och insamlande av sektionernas observationer, uppgifter om
kometer och andra aktuella himmelsfenomen. Här
var SAAF tidigt ute i en tid innan internet blev vanligt med en datorplattform som kunde ge svenska
amatörer tillgång till information snabbare än i
tryckt form. Ett annat snabbt forum före internet
var den telefonsvararservice som SAAF startade upp
tillsammans med Göteborgsklubben GAK, där det
gick att höra snabba nyheter om himmelsföreteelser.
Därefter har svenska amatörer förstås kommunicerat via webbaserade forum som Astronet och via
saaf.se.
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den mest för Astrobasen och annan
kommunikation. Anders Lindquist, SAAF:s
systemadministratör och styrelsemedlem
sedan starten 1982, lyckades knipa domänen
genom sin kollega på KTH: Björn Eriksen,
en av Sveriges internetpionjärer och den
som länge bestämde över SE-toppdomänen.
BILD 13. Sektionsverksamheten har varit
central i SAAF ända från starten. Här ser
vi ett foto från en sektionsträff, då många
av de aktiva från olika sektioner träffas och

utbyter erfarenheter. BILD 14. Eftersom det
sociala är kittet i en förening beslutades
det att upprätta en Google Workspaceplattform för SAAF under pandemin. Sedan
dess hålls här möten och webbinarier av alla
slag. Bilden visar ett av Astrofotosektionens
bildbehandlingsseminarier.
BILD 15. Redan 2013–2015 började SAAF
projektera för ett fjärrteleskop och 2020
gick startskottet. Fjärrteleskopsektionens
medlemmar har gått in med medel och

Vår förening har fyllt en viktig roll ovanför lokalföreningarnas nivå. I SAAF:s regi har det anordnats
mängder med små och stora aktiviteter som hjälpt
amatörerna att utvecklas. Praktisk amatörastronomi
är inte alltid trivialt och lätt och det handlar mycket
om att lära sig saker, att tränas i observationskonsterna och i teleskopbyggandet, att lära sig hitta på
himlen för att få chansen att se och uppleva universums objekt själv, ibland om att skapa ny kunskap
och vetenskapligt relevanta observationer. I allt detta
och mycket därtill har föreningen hjälpt svenska
amatörastronomer.

16

resurser och i år har SAAF även fått
stöd av Jacob Wallenbergs stiftelse
för att uppgradera utrustningen varpå
ytterligare utveckling och integrering
väntar innan teleskopet kan börja användas
av medlemmarna. BILD 16. Fokus är en
serie helt unika amatörastronomiska
handledningar som började produceras av
SAAF under mitten av 2012. Hela serien finns
tillgänglig att läsa digitalt för medlemmar på
saaf.se efter inloggning.

KO R TA FA K TA O M S A A F I D A G
· SAAF är Sveriges riksförening för amatörastronomi sedan
1982, sprungen ur den skandinaviska unionen SUAA från 1972.
· SAAF:s verksamhet syftar främst till att samordna utveckla
den praktiska amatörastronomiska verksamheten i landet.
· Medlemstidning: Telescopium, en periodisk tidskrift med
svensk amatörastronomi, ibland i form av temanumren Fokus.
· Sektioner: Astrofoto, Astronomihistoria, Djuprymden,
Fjärrteleskop, Solsystemet, Variabla stjärnor — organiserade
verksamheter där man som medlem kan träffa likasinnade på
alla nivåer, delta i digitala möten, webbinarier, driva projekt
tillsammans och lära sig nya saker.
· Ordförande genom åren: Göran Hasse 1982–1987, Jan Persson
1987–2003, Johan Warell 2003–2020, Fredrik Silow 2020– …

Te l e s c o p i u m , n r 1 2 0 2 2
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HERNÁN DE ANGELIS
VARIABELSEK TIONEN, SA AF

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

SÄSONGENS
VARIABLA STJÄRNA:
R VIRGINIS
Våren är på ett sätt slutet för vår astronomisäsong här i Norden och det
kan kännas vemodigt. Nätterna är kortare och pollen kan ibland störa både
observatörer och observationerna. Men det är galaxsäsong på norra jordklotet
och visst är det skönt att kunna beundra natthimlen utan att behöva frysa!
Denna vår, när du är ute och jagar galaxer, passa på att observera och skatta
R Virginis, en vacker Miravariabel bekvämt placerad mitt bland galaxerna.
Text: Hernán De Angelis

R Virginis (R Vir) är en klassisk
Miravariabel i Jungfrun som
är lätt att hitta och observera
(Figur 3). Stjärnan har ganska
regelbundna cykler, där magnituden brukar variera från cirka 6,5
till 12,5 (Figur 2). Som vanligt för
Miror har dessa variationer större
amplitud i den synliga delen av
spektrumet än i infrarött. R Vir
tillhör spektralklassen M; närmare
FIGUR 1: Karta med R Vir och jämförelsestjärnor, lämplig för observation
genom ett Newtonteleskop. Kartan
är 2° bred, magnitudgräns 13,0 (från
AAVSO Variable Star Plotter).

bestämt M3 vid maximum och
M8 vid minimum. Den lyser
därför med en vacker röd färg som
är djupare vid minimum än vid
maximum. Det som är lite speciellt med R Vir är att cyklerna är
ovanligt korta för en Mira, drygt
146 dagar, vilket är nästan hälften
jämfört med själva Mira (omikron
Ceti).
R Vir upptäcktes år 1809 av
den tyske astronomen Karl
Ludwig Harding, som också
upptäckte variabelstjärnorna R
och S Serpentis. R Vir var därmed

en av de första variabla stjärnorna
som upptäcktes. Satelliten GAIA
rapporterar en parallax på 1,8884
millibågsekunder vilket betyder
att R Vir ligger ungefär 1730 ljusår
från jorden.
R Vir ligger drygt 5° nordväst
om delta Virginis, eller cirka 7°
sydväst om Vindemiatrix (Figur 3).
Med en deklination på nästan +7°
står stjärnan aldrig speciellt högt
på himlen hos oss. Den kulminerar den 1 april.
>
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Säsongens variabla stjärna: R Virginis.
Fortsättning från föregående uppslag.

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)
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FIGUR 2. Ljuskurva för R Vir för de senaste 20 åren med visuella och fotometriska observationer från AAVSO (AAVSO, 2022).

R Vir kan lätt observeras med
handkikare när den är nära maximum. Men för att följa den under
en hel cykel behövs ett instrument
med minst 10 cm öppning, gärna
lite större om man observerar
från en stad. Synfältet är lätt att
komma ihåg och på AAVSO:s
kartor finns en bra sekvens med
jämförelsestjärnor med lämpliga
magnitudintervall (Figur 1). Tänk
på att det kan vara bra att använda
en kombination av teleskop och
okular som ger ett skapligt stort
synfält, gärna 1,5° eller mer, för
att inkludera relevanta jämförelsestjärnor när R Vir är nära
maximum.

10
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Observationskadensen för
Miravariabler är normalt omkring
en vecka men eftersom R Vir har
en så kort cykel brukar jag observera den med tre eller fyra dagars
mellanrum. Som vanligt för röda
stjärnor kan det vara svårt att göra
noggranna visuella skattningar av
R Vir. Min favoritmetod i dessa
fall är att defokusera åt båda håll
och jämföra ljusstyrkan av de
resulterande ljusfläckarna. Något
man också bör tänka på är att R
Vir ligger cirka 10° från ekliptikan
och att observationen kan därför
störas rejält av månen om den
befinner sig nära.
Det finns i skrivande stund
närmare 30 000 observationer av

R Vir rapporterade i AAVSO:s
databas (de äldsta av dem från
1844!) men bara 105 i vår egen
svenska databas SVO. Vi borde
kunna observera R Vir lite mer
från våra breddgrader. Kanske kan
faktumet att R Vir bokstavligen
ligger mitt bland galaxerna i
Virgohopen uppmuntra till lite
fler observationer. Bara inom ett
par grader från R Vir kan man
hitta flera intressanta galaxer,
varav minst en – M49 – är ganska
ljusstark och lätt att observera.
Glöm inte att ta en titt på denna
vackra stjärna den kommande
galaxsäsongen när du är ute och
jagar avlägsna suddiga fläckar en
härlig ljum vårnatt.

FIGUR 3. Positionen för R Vir på himlen. Kartan är 25° bred och ritades med hjälp av stjärndata från satelliten Hipparcos (van Leeuwen, 2007). Den gråprickade ramen markerar området
för figur 1 på föregående uppslag.

Referenser:

FA K TA O M R V I R G I N I S

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

Rekt:
Dekl:
Typ:
Spektrum:
Period:

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.

12 h 38,5 m
06° 59,4 m
M
M3.5IIIe–M8.5e
145,6 d

Källa:
The International Variable
Star Index (VSX).

Svenska Variabel Observationer (SVO):
http://var.saaf.se/
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VÅRGALAXER
I BERENIKES HÅR
Galaxgruppen Coma I är den närmaste stora galaxgruppen. Den ligger bra
till från vår horisont och är väl värd att ta en titt på. Den innehåller flera fina
galaxer, varav den mest kända är Nålgalaxen.

ANDERS WETTERGREN
SA AF

BILD 1. Galaxen NGC 4725 i Berenikes
hår. I bildfältet syns även NGC 4712 längst
upp och NGC 4747 längst ner till vänster.
Exponering: 73 × 4 min ISO 3200 (oguidat). Kamera: Canon EOS 100D (moddad).
Teleskop: Orion Optics UK AG12. Montering:
10 Micron GM1000 HPS. Inga flats, darks
eller bias har används. Stackning och bildbehandling i PixInsight samt Photoshop.
Fotograf: Zoltan Nagy.

Anders Wettergren är en driven
observatör med konstnärliga talanger. När han inte gör
väderkartor på SMHI, gör han
stjärnkartor, artiklar, grafik,
illustrationer, årskalendern och
himmelskalendern till SAAF.

Text och teckningar: A Wettergren

Coma I ligger nästan helt
inom stjärnbilden Berenikes hår.
Namnet Coma betyder ”hår” och
kommer från det latinska namnet
på stjärnbilden: Coma Berenices.
Den romerska siffran I skiljer den
här galaxgruppen från en annan,
betydligt större, superhop inom
stjärnbildens gränser (Coma II om
man så vill). Coma I ligger precis
öster om den galaktiska nordpolen (se kartan, bild 4, på nästa
uppslag).
EN RESA MOT COMA I

Om man tänker sig att man färdas
från jorden i rikting mot Berenikes
hår passerar man på vägen ett
antal mindre galaxgrupper av
ungefär samma storlek som vår
egen lokala galaxgrupp (se bild 9,
sid 18). Man passerar också M64,
den solitära galaxen med det
svarta ögat. Coma I är den första
galaxgruppen av större storlek man
stöter på och den ligger i utkanten
att Virgohopen, troligtvis lite
framför. Avståndet kan vara nära
50 miljoner ljusår.
Coma I-gruppen är ganska löst
sammansatt och dess galaxer är
på väg att falla in i Virgohopen,
som bara ligger strax söder om

vårt område. Gruppen är inte lätt
att definiera och vilka galaxer
som hör till gruppen är notoriskt
svårt att avgöra. Det är ett allmänt
galaxtätt område med galaxer både
framför och bakom. Beroende på
hur man räknar kan man identifiera minst 22 galaxer, kanske

BILD 2. Observationsteckning av
NGC 4725 vid 255 gångers förstoring,
genom författarens 17,5" f/4,5 Dobson.
Utsnittet på teckningen motsvarar cirka
15 bågminuter.

upp till 34. Det råder oenighet om
vilka galaxer man ska räkna in.
Kartan på nästa uppslag omfattar
>
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V å r g a l a x e r i B e r e n i k e s h å r.
Fortsättning från föregående uppslag.

23 galaxer kring vilka det råder
viss konsensus.
Galaxerna är spridda över ett
område på dryga 10 grader, vilket motsvarar minst lika många
miljoner ljusår. Förflyttar man
sig en grad på himlen motsvarar
det nästan en miljon ljusår! Det
är något som man kan tänka
på när man söker över området.
För jämförelse finns på kartan
avståndet mellan Vintergatan
och Andromedagalaxen inritat.
GAL A XHOPP I COMA I

Coma I ligger bra placerad
runt stjärnhopen Melotte 111
i Berenikes hår, som man kan
utgå från när man söker upp
galaxerna. Bästa tiden på året
att observera dem är på våren,
då området kulminerar vid
midnatt i slutet på mars. Vid ett
par tillfällen våren 2021 sökte
jag igenom Coma I-gruppen.
Galaxer är inte lätta att observera
och man behöver ofta stora teleskop om man vill se lite mer än
bara svaga, suddiga fläckar. Jag
använder ett 17,5-tums Dobson
f/4,5.
Man kan dela upp gruppen
i två delar på var sin sida om
Melotte 111, en sydöstlig och en
nordvästlig del. I den nordvästra
delen, bara ett par grader norr >
BILD 3. Överst; Observationsteckningar av
några av galaxerna i de centrala delarna
av Coma I. Observationerna är gjorda
med författarens 17,5" f/4,5 Dobson vid 75
gångers förstoring. Bildfältet motsvarar
1,5° och visar en upp och ner- samt spegelvänd bild av det inringade området på
kartans mitt. BILD 4. Karta över området i
Berenikes hår där de flesta av galaxerna i
galaxhopen Coma I finns representerade.

14
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NÅGR A GAL A XER I COMA I

ɣ

Galax
Magnitud
			

Hubbleklass

Diameter
(bågmin)

NGC 4245		 12,3

SB0		

3,3'

NGC 4274		 11,3

SBab

6,8'

NGC 4278		 11,2

E1		

4,0'

NGC 4283		 13,0

E0		

1,4'

NGC 4314		 11,4

SBa		

3,9'

NGC 4494		 10,7

E1		

4,5'

NGC 4559		 10,5

SBc		

11,0'

NGC 4565		 10,4

Sb		

14,9'

NGC 4725		 10,1

SBab

10,4'
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V å r g a l a x e r i B e r e n i k e s h å r.
Fortsättning från föregående uppslag.

om stjärnan gamma, finns en
lite tätare sammanslutning av
galaxer (se bild 3). Den centrala
galaxen där är NGC 4274. När
man tittar omkring i området får
man lite av en hopkänsla eftersom
man ser flera galaxer samtidigt.
Delvis är det en illusion eftersom
alla galaxer som ses troligtvis inte
tillhör gruppen utan i vissa fall är
bakgrunds- eller förgrundsgalaxer.
Jag har sammanställt en karta
baserat på vad jag sett, där jag
noterat några intressanta galaxer.
Alla observationer är gjorda med
255 gångers förstoring.
NGC 4274 (magnitud 11,3) är
en så kallad stavspiral sedd i sned
vinkel med en ringstruktur. Jag
såg ett stjärnlikt centrum i en ljus,
oval kärna och runt det en utdragen ljussvagare halo. Man ser inga
spiralarmar.
NGC 4314 (magnitud 11,4) är
en rolig utmaning. Den är en
stavspiralgalax med två armar sedd
uppifrån. Staven är det man lätt
ser och i den finns en ljus stjärnliknande mitt. Den har en aktiv
kärna och runt den en oval halo.
Det ser ut som en vattenkaskad
från ändarna.
De ljusaste galaxerna ligger inte
i det som ser ut att vara kärnan
utan i den sydöstra delen av gruppen, det vill säga på östra sidan
av Melotte 111. Ljusast är NGC
4725, NGC 4565, NGC 4559
och NGC 4494 med magnituder
på 10–11. Dessa utgör möjligen
en undergrupp i Coma I. De är
sevärda galaxer och är ganska lätta
att hoppa runt till. Jag tecknade
av dem och de syns i här separata >

16
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BILD 5. Överst; observationsteckning av
Nålgalaxen NGC 4565 och NGC 4562 som
svagt kan anas längst upp till vänster
i bild. Utsnittet motsvarar cirka 20
bågminuter. BILD 6. Mitten; teckning av
NGC 4559. Utsnittet motsvarar cirka 12
bågminuter. BILD 7. Underst; teckning
av NGC 4494. Utsnittet motsvarar cirka
9 bågminuter. Samtliga objekt ovan är
observerade vid 255 gångers förstoring
genom författarens 17,5" f/4,5 Dobson.
BILD 8. Till höger; Fotografi av
Nålgalaxen NGC 4565, NGC 4562 syns
uppe till vänster i bild. Exponering:
Lum: 75×120s, R: 10×120s, G: 10×120s,
B: 10×120s, Ha: 12×300s; totalt 4h
30min från en bortle 6-plats under 2%
måne 2022-03-01. Bildprocessing i
DSS, PixInsight, Photoshop. Teleskop:
Skywatcher 200PDS 200/1000, Baader
MPCC Mk III Coma Corrector. Montering:
HEQ5-Pro med Rowan Belt Mod. Kamera:
ASI294MM-Pro. Fotograf: Linus Kulle.

V å r g a l a x e r i B e r e n i k e s h å r.
Fortsättning från föregående uppslag.

BILD 9. Utsikt mot Virgohopen i djupdimension. Coma I ligger nära Virgohopen. Det supergalatiska planet är det plan som hela lokala superhopen ser ut att bilda på stjärnhimlen.

illustrationer (bilderna 2, 5, 6
och 7). Observera att galaxerna är
framställda mycket ljusare än de
upplevs i teleskopet.
NGC 4565 (bild 5), ”Nålgalaxen”,
behöver ingen närmare presentation, välkänd som den är. Det är
en kantställd galax av magnitud
10,4. Man ser en delning och
en stjärnlik mitt. Den betydligt
ljussvagare NGC 4562 ligger i
närheten (magnitud 13,9). Den
ingår förmodligen i Coma I också.
NGC 4559 (bild 6), är en spiralgalax sedd ifrån snedvinkel, blek
och ganska jämnljus. Jag såg ingen
ljusare mitt, men tyckte att en arm
stack ut norrut. När jag gran-
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skade den vidare vid ett senare
tillfälle såg jag mer, bland annat
ett mörkare stråk som begränsade
kärnan på sydsidan. Detaljerna är
svårfångade men det liknade en
spiralstruktur i varje fall.
NGC 4725 (bild 2), är den ljusaste
galaxen i gruppen med magnitud
10,1. Den är en spiralgalax med
ringstruktur. Jag blev överraskad
av vad jag såg. Den ovala nebulositeten hade två ljusare ändar, vilket
är delar av ringen. I centrumfinns
en kärna som hade lite annan
vinkel än galaxens axel. Jag var
förbryllad över smeknamnet TIE
Fighter, men tog reda på att det
var Imperiets jaktskepp i Star
Wars som avsågs. Jag tycker att det

är en träffande beskrivning. Det
är roligt när man kan se något mer
än bara suddiga fläckar!
NGC 4494 (bild 7), är en elliptisk
galax med magnitud 10,7. Där
fanns det inget hopp om att jag
skulle se några detaljer. Jag såg
bara en rund fläck med stjärnlikt
centrum. Men ljus var den.
Sammanfattningsvis är Coma I
definitivt en trevlig galaxgrupp,
som också är lättåtkomlig från vår
latitud. Jag kommer att återkomma till den fler gånger under mina
observationer.

VÄRT ATT NOTERA
redaktion@saaf.se

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

40-ÅRSJUBILEET
HAR BÖRJAT
I ÅR FIRAR VI NÅGOT
SOM MED ASTRONOMISKA MÅTT MÄTT INTE
ÄR SÄRSKILT GAMMALT,
MEN ÄNDÅ VÄLDIGT
SPECIELLT — VÅRT
40-ÅRSJUBILEUM!
När Göran Hasse initialt
drämde ordförandeklubban i bordet 1982, lades
grunden till den första
renodlade amatörastronomiska riksföreningen
i landets historia. Svensk
AmatörAstronomisk
Förening, SAAF kort och
gott, samlar idag alla som
älskar att utöva sitt astronomiintresse i praktiken.
Beroende på vem du frågar kan amatörastronomi
handla om allt från ett naturintresse, en livsfilosofi eller
upptäckarlust, till en livsuppfyllande passion för optik och
teknik eller att bidra med egna
observationer till vetenskapen.
Under året hoppas vi på
olika sätt kunna lyfta fram och
synliggöra ett intresse som är
större än vad de flesta tror.
Välkommen att delta i firandet!
Här följer några saker på årets
program.

SAAF-LISTAN
ÄR HÄR!
Nu är SAAF-listan klar, med
sina 40 noggrant utvalda
objekt för nybörjar på svenska
breddgrader. Tack till alla
förslag!
Vi började vårt jubileumsår
med att utlysa en inlämning av
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Alla kan vara med i SAAF:s astrofototävling. Läs mer på saaf.se!

bidrag till SAAF-listan. Nitton
av våra medlemmar har kommit med många fina förslag (på
länken nedan hittar du vilka
som har bidragit).
Johan Warell i SAAF har varit
ansvarig redaktör för arbetet
med listan. Och nu är den färdigställd och hittas på följande
webbsida: saaf.se/saaf-listan/
Planen är att göra en bok för
SAAF-listan i början av 2023
med information, guidning, illustrationer, kartor och bilder.

ASTROFOTOTÄVLING
I samband med vårt 40-årsjubileum arrangerar vi en
astrofototävling under hela
året med fina priser.
Tävlingen är öppen för alla i
vårt avlånga land — liten som

stor, nykomling som erfaren
(de enda som inte får delta är
yrkesfotografer). Eftersom vi
firar 40 år finns det 40 objekt
att välja mellan för deltagarna
i tävlingen.
Vi hoppas att vår jubileumstävling ska bjuda in till bred
aktivitet hos landets amatörastronomer men också
inspirera många nya och unga
att våga kasta sig ut i mörkret
och med enkla medel ta upp
kampen. Därför delar vi även
ut ett pris till bästa junior, se
reglerna nedan.
Tävlingsperioden löper under
hela året — sista inlämningsdag är 31 december 2022.
Läs mer på:
saaf.se/astrofototavling-40/
Lycka till!

JUBILEUMSTRÄFF
Vårt officiella firande planeras äga rum lördagen den
27 augusti i samband med
Sagittariusträffen den 25–27
augusti 2022. Om världsläget
tillåter blir det i första hand
en efterlängtad fysisk träff.
Vi hyser stora förhoppningar
om att kunna samlas för att
manifestera själva essensen av amatörastronomi; att
tillsammans under en mörk
himmel, med allsköns teleskop, folk och familjer, få njuta
av vad vårt universum har att
bjuda och dela med oss av
historier, kunskaper och inte
minst inspirera varandra till
nya projekt. Mer information
kommer inom snar framtid på:
saaf.se/40-arsjubileum/, via
medlemsmejl och i våra forum.

NY INSTRUMENTERING TILL
FJÄRRTELESKOPET
MED HJÄLP AV
STÖD FRÅN JACOB
WALLENBERGS FOND TAR
VI NU NÄSTA STEG MED
FJÄRRTELESKOPET.
Arbetet med Margareta
Westlundteleskopet, SAAF:s
43 cm fjärrteleskop i Spanien,
fortsätter. I december förra
året fick vi den glada nyheten
att sektionens ansökan om
medel från Jacob Wallenbergs
stiftelse beviljades. Vi fick hela
det sökta beloppet på 183 000
kronor vilket innebär att vi kan
byta ut kamera, filterhjul, guidekamera och ett flertal filter
till toppmodern utrustning. Det
kommer göra det lättare att ta
bra bilder och ger en säkrare
drift. Det blir även möjligt att
ta spektra med gitter liksom
fotometriska data med en
uppsättning Besselfilter.
Även en ny styrdator med
kringutrustning är inköpt. På
den har SAAF:s egna mjukvarulicenser installerats. Datorn
kommer därmed att fungera
ihop med det användarsystem som en studentgrupp på
Malmö universitet byggde åt
oss för två år sedan och som
gör det möjligt att beställa
observationer via SAAF:s
webbsida. Det öppnar upp helt
nya möjligheter för amatörastronomer, skolungdomar och
andra intresserade i landet
att ta egna bilder på ett enkelt
sätt, utan att behöva interagera direkt med teleskopet.
Under våren och sommaren
kommer den nya utrustningen
att integreras och testas,
med målet att installera allt i

Spanien så snart som möjligt.
För närvarande har
Fjärrteleskopsektionens drygt
tjugo medlemmar tillgång
till teleskopet, samtidigt som
förberedelserna för att göra
det tillgängligt även för andra
fortskrider. Sektionen har
skapat ett nytt galleri för bilder
tagna med teleskopet. Titta
gärna in via menyn Sektioner/
Fjärrteleskop på saaf.se.
På webben kan du också läsa
mer om teleskopet, och i inloggat läge kan du på statussidan
se vädret på Oria och om
teleskopet används av någon
av sektionsmedlemmarna. För
tillfället tar vi inte in ytterli-

gare medlemmar i sektionen,
men vi meddelar förstås när
den dagen kommer!
Johan Warell, sektionsledare
Fjärrteleskopsektionen

Vill du se fler
bilder tagna
med SAAF:s
fjärrteleskop?

BILDEN ÖVERST TH: Margareta
Westlundteleskopet. Pengarna
från Jacob Wallenberg stiftelse
medför att vi kan byta ut kamera,
filterhjul, guidekamera och ett
flertal filter till toppmodern
utrustning.
ÖVRIGA BILDER: Tre av de senaste bilderna från olika projekt
med fjärrteleskopet. Överst tv:
Kometen 29P/SchwassmannWachmann. Observationer och
foto: Johan Warell. Nederst tv:
Ljuskurva från magnitudmätningar av stjärnan MASTER
OT J061904.85+291606.4.
Observationer och diagram:
Magnus Larsson. Nederst th:
Galaxen NGC253. Foto: Peter
Folkesson.
För att se och läsa mer om
ovanstående och andra bilder
som är tagna med SAAF:s fjärrteleskop, gå till ”Bildgalleri —
MWT” i menyn under Sektioner/
Fjärrteleskop/ på saaf.se.

>
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Vär t att notera.
Fortsättning från föregående uppslag.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I SAAF 15 MAJ
15 maj 2022 är det dags för
SAAF:s årsmöte. Med goda
erfarenheter från tidigare
gånger håller vi det digitalt så
fler har möjligheten att delta.
SAAF:s styrelse kallar härmed
medlemmarna till årsmöte 15

maj kl. 10.00. Mötet kommer
att hållas på SAAF:s digitala
möteskanal ”SAAF Social”
genom Google Meet. Motioner
till årsmötet ska vara inkomna
till ordförande senast 15 april.
Dessa mejlas lämpligen till

ordforande@saaf.se men
det går också bra att posta.
Adressen till ordförande hittas
på sidan 2 här i Telescopium
eller på saaf.se. Information
om hur du ansluter dig till
mötet kommer att finnas på

SAAF:s webbsida (www.saaf.
se) senast en vecka innan
årsmötet.
Välkomna!
Styrelsen för SAAF genom
Fredrik Silow, ordförande.

NY LEDARE FÖR SOLSYSTEMSSEKTIONEN
Solsystemsektionen i SAAF
har funnits sedan 1992
och berör allt som handlar om om vårt närområde
i rymden. Innan dess har
denna verksamhet varit uppdelad mellan olika
sektioner som Solsektionen,
Planetsektionen och
Kometsektionen. Johan
Warell, som har varit ledare
för Solsystemssektionen
1992–2000 och 2008–2022,
lämnar nu över posten
till Peter Rosén.
Peter, som har varit sektionens
biträdande ledare sedan 2018,
bor mitt inne i Stockholm och
har en lite speciell bakgrund
som amatörastronom.
— Jag fick upp intresset för
astronomi som tonåring
i början av 1970-talet och
bodde då på andra våningen i
en lägenhet mitt inne i Paris.
Det var främst solen, månen,
de närmaste planeterna och
någon enstaka ljusstark komet
som var tillgängliga på den be-

gränsade och ljusförorenade
natthimlen. I början ägnade jag
mig åt att teckna men började
även ganska snart att fotografera med den enkla utrustningen som jag hade på den
tiden. Och så har det fortsatt.
Balkongen i Paris är numer
ersatt av en takterrass mitt
inne i Stockholm, teleskopen
har blivit flera och bättre och
den digitala fototekniken har
revolutionerat möjligheten att
även bedriva seriös forskning
som har resulterat i samarbete med proffsastronomer,
berättar Peter.
2013–2014 startade Peter ett
stort Jupiterprojekt med sex
andra svenska amatörastronomer som gick ut på att göra en
animation från stillbilder som
synliggjorde de komplexa rörelserna i Jupiters molnband
under en tremånadersperiod.
2016 var det dags för ytterligare ett omfattande projekt
och dessa båda resulterade i
en inbjudan till en internatio-

B I L D G A L L E R I E T PÅ B A K S I D A N
ÖVRE BILDEN: Den klotformiga stjärnhopen M3 i stjärnbilden
Jakthundarna. Fotograferad: 2022-02-11, kl. 21.00. Teleskop: TSOptics 115/800ED. Guideteleskop: SVBony 60mm f/4. Guidekamera:
ZWO ASI1200MM. Montering: Skywatcher EQR-6 Pro. Kamera: ZWO
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nell Jupiterkonferens i London
2017 där han presenterade
projekten och tekniken inför
deltagarna som bestod såväl
av duktiga amatörer som
proffs, bl.a. forskare från
Nasa. Samma år tilldelades han också SAAF:s
amatörastronomiska pris.
Peter hoppas kunna
tillföra den svenska
astronomikulturen mer
av solsystemet genom att
förmedla kunskaper om
hur man kommer i gång.
Han kommer till att börja
med fokusera på att utöka
webbinarieverksamheten för
nybörjare och hoppas kunna
lyfta fram solsystemets alla
spännande aspekter som en
fantastisk hobby som kan
bedrivas året om, även på
sommaren.
— Solsystemet har många fördelar för den som vill observera och fotografera och den är
allt annat än statisk, här händer det saker hela tiden och

BILDEN: Peter Rosén, ny ledare
för Solsystemssektionen har
hållit på med fotografering av
solsystemet från balkonger och
takterrasser sedan 1973 och har
visat att det absolut inte är ett
hinder att bo i en storstad.

dessutom är det tillgängligt för
alla oavsett nivå, även för de
som bor i storstäder. Förutom
närbilder på solen, månen
och planeterna älskar jag att
se och fånga stadens liv och
rörelse med himlens växlingar
i ett samspel, exempelvis en
vacker månuppgång bakom
Stadshuset eller Globen.
Vi önskar Peter lycka till
i sin nya roll!
Redaktionen

ASI2600MC. Exponeringstid: 75 × 2 min, vid gain 100. Bildbehandling
i AstroPixelProcessor, Adobe PS CC och Startools. Fotograf: Stefan
R. Nilsson. UNDRE BILDEN: Norrsken, fotograferat 2022-01-14 kl.
00.19. Objektiv: Canon EF 16-35/4L IS , f/4. Kamera: Canon EOS 6D.
Exponering: 3,2 s vid ISO 6400. Fotograf: Martin Fransson.

KOMPLETTA TELESKOPPAKET
FÖR DIG SOM VILL KOMMA IGÅNG MED ASTRONOMI
Vi har allt du behöver från nybörjare till proffs.
Astrofoto, observatoriumteleskop för skolor, föreningar och mycket mer.

ASTROFOTO KOMPLETT PAKET PLUS,
EXPLORER-150 EQ3 PRO
• Skywatcher Explorer 150 PDS Newton spegelteleskop
• EQ3 Pro Goto montering
• T2 ring passande till valfri systemkamera
• Laserkollimator
• 17 Ah Powertank
• Orion Starshoot autoguider
• Orion 50 mm guideteleskop

17 495:- 18 780:-

ASTRO KOMPLETT PAKET
SKYLINER-200P
• Skywatcher Skyliner 200 dobsonteleskop
• Astro 6 mm vidvinkelokular för 200x förstoring
• ND 0,9 gråfilter för månen
• Laserkollimator för att justera optiken
• Telescope Observer’s Guide

6 795:- 7 240 :-

0511-79 81 00
W E LCO M E TO O U R PA S S I O N

info@astrosweden.se
www.astrosweden.se
Axvallagatan 16, 532 37 Skara

