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FRAMSIDANS BILD: Vintergatans centrala delar över en skånsk
sydhorisont (bilden visas med annan beskärning på sidan 10).
Nebulosakomplexet Rho Ophiuchi (i stjärnbilden Ormbäraren)
skymtas till höger i bilden snett ovanför stugan. Plats: Åhus.
Datum: 2020-04-22. Tid: 03.07 SST. Objektiv: Samyang 35/1,4
vid bländare 2,8. Montering: Stjärnföljaren MoveShootMove på
kamerastativ med kulled. Kamera: Sony A7R4 (ej modifierad).
Filter: Didymium. Exponering: 120 s för himlen med följning och
120 s för landskapet utan följning vid ISO 1600. Bildbehandling
i Photoshop. Fotograf: Stefan Nilsson
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A N M Ä L D I G T I L L VÅ R
J U B I L E U M S T R Ä F F!

Nu är det dags att anmäla sig till
jubileumsträffen på Öland 27 augusti.
Läs mer på sidan 20.

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.
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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.

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.
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: Mars. Nr 2: Juni. Nr 3: Sept.
Nr 4: 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.

TID FÖR ALLT I VÄRLDEN
Precis när orken börjar tryta kommer sommaren charmigt lunkande i sin
stråhatt. Om inte denna fryntliga blomstertid lyckas lägga en lätt hand på
ekorrhjulet blir vi genom en hård inbromsning till slut räddade av en seglivad
industrialistisk tankeskapelse – semestern. Den varmaste tiden på året, då
de flesta människor ändå inte orkar göra tillräcklig nytta, är som klippt och
skuren för en lång gemensam återhämtning innan det stora återtåget till
stämpelklockorna. Så var det tänkt.
Nu för tiden bryts vi snabbt ner av ett frisläppt familjekaos utan
stödstruktur, välvilliga löften om att hälsa på alla nära och kära, eller genom
övertron på att vi ”äntligen ska få allt det där andra gjort”.
Rakt igenom denna nattsvarta samtidsmålning kastar jag en bortglömd
hörnsten för all prioritering: att se till sig själv. Oavsett om du delar en
familjekalender eller är allenarådande härskare över din planering är det från
dig energin antingen kommer att sugas eller stråla.
Att vara amatörastronom är ett sätt att uppleva, utforska och utvecklas
med universum. Det berikar dig, och i förlängningen hela din omgivning.
För allt i världen – se till att du får tid för det. Även om det är sommar.
(Ett hett tips är jubileumsträffen på Öland i slutet av augusti, se sid 20.)
Fredrik Silow, ordförande
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VILKEN
STJÄRNFÖLJARE
BLIR DIN
FÖLJESLAGARE?
Du som vill fotografera natthimlen kommer faktiskt ganska långt med bara
en digitalkamera på ett vanligt stativ. Men i takt med att du vill framhäva
alltmer av natthimlens dunkla skönhet blir exponeringstiderna längre och
snart börjar du känna av begränsningen med din utrustning. Tids nog når
du en gräns. Och efter ett antal försök att förbättra kvaliteten i dina bilder
ger du upp. Det är dags för en stjärnföljare! Men vad är egentligen det för
en mackapär? Vilken modell ska du välja? Och inte minst — hur använder
du den rent praktiskt?
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Stefan Nilsson är kemist med stort intresse för fotografi. Han har
under lång tid nischat sig på astrolandskapsfoto men har under det
senaste året även tagit sig an djuprymdsfotografering. Hela Stefans
fritid ägnas i stort sett åt foto i alla dess former.

STEFAN NILSSON
MEDLEM, SA AF

Till att börja med kan man säga
att en stjärnföljare är en liten
konstruktion med en motor som
monteras mellan din kamera
och ditt stativ. Motorn vrider
sakta kameran så att den följer
stjärnhimlen när du fotograferar.
(Egentligen är det ju inte stjärnorna som förflyttar sig, utan jorden
som roterar runt sin axel.) Tack
vare att motorns vridning sker
med stor noggrannhet kan du med
hjälp av stjärnföljaren använda
dig av längre exponeringstider
utan att få så kallade stjärnspår
på dina exponeringar. Med
stjärnföljaren kan du till och med
använda lite längre brännvidder.
De begränsningar för hur länge
du kan fotografera för att erhålla
punktformade stjärnor med bara
en kamera på ett vanligt stativ är
som i ett trollslag övervunna med
stjärnföljaren. Men när du följer
himlen blir så klart landskapet
suddigt istället. Detta är dock
enklare att åtgärda, vi återkommer
till det.
Text och bild: Stefan Nilsson

Du som läser detta har säkert
stött på det engelska begreppet
astroscape. Detta handlar om
att fotografera natthimlen i dess
samspel med landskapet. Sociala
medier och andra forum fullkomligen svämmar över med dessa astrolandskapsfotografier och det ser
onekligen ut som ett svåråtkomligt nöje med hög kunskapströskel.
Så behöver det inte alls vara.
BILDEN OVAN: Orionnebulosan med
omnejd. Kamera: Sony A7III FS + Objektiv:
Canon EF 400/5.6L. Exponering: 32 × 3 min,
ISO: 1600. Stjärnföljare: iOptron Skyguider
Pro (modifierad).

INNAN VI BÖR JAR

Egentligen är det bara att ge sig ut
och börja fotografera. Det var så
jag själv gjorde. Och det var också
så jag upptäckte, förstod och kom
att se skönheten i de mekanismer
som är i görningen – de jag nu ska
berätta om hur du på enklast sätt
jobbar i samspel med när du vill ta
dig till nästa nivå.
Även om just ”enkelhet” är stjärnföljarnas stöpform, undflyr de
ändå inte en viss nivå av nörderi.
Men jag ska ge det ett försök.

Innan vi fördjupar oss i ämnet vill
jag slå ett slag för några tekniker
som kan hjälpa dig att utveckla
ditt fotograferande utan stjärnföljare. Tänj på gränserna för det
du redan har innan du köper på
dig en massa ny teknik. Jag själv
använder fortfarande följande metoder med stor framgång, faktiskt
både med och utan stjärnföljare:
• Stackning (sammanslagning av många
korta exponeringar i ett bildbehandlingsprogram för att i efterhand bygga ihop en
”längre” exponeringstid)
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• Panoramakomposition (arbeta ännu
mer vidvinkligt och fokusera på nya
spännande kompositioner snarare än att
eliminera tekniska begränsningar)
• HDR-teknik (genom att olika långa
exponeringar kombineras i ett bildbehandlingsprogram skapas det som kallas
för high dynamic range-bilder, vilket kan
öppna nya kreativa möjligheter)
• Astrofoto-plugins till exempelvis
Photoshop (dessa kan snabbt hjälpa dig
att framhäva det du vill, och även på sikt
lära dig att bli bättre på bildbehandlingstekink)
• Kombinationer av ovannämnda

PRIORITERINGAR

Dina resultat och möjligheter
beror så klart också på vilken typ
av digitalkamera du har och dina
objektivs optiska kvalitet. Om
du till exempel har en äldre typ
av CCD-kamera, som förmodligen ger mycket brus i bilden
i förhållande till den faktiska
bildinformationen, når du gränsen
för vad du kan åstadkomma
snabbare än om du har en modern
CMOS-kamera. Och om du har
ett objektiv som kan ge dig en stor
bländaröppning i förhållande till
brännvidden (under förutsättning
att objektivet ger skarp återgivning även i bildens ytterkanter)
så kan du klara dig på kortare
exponeringstider för att framhäva
ljussvaga objekt och detaljer och
undslippa stjärnspår. Investeringen
ska alltså även ställas mot en
eventuell uppgradering av din
kamerautrustning. Kanske ger
stjärnföljaren så stor effekt på ditt
resultat att du klarar dig med din
gamla utrustning, eller så hade du
redan tänkt att uppgradera kamerautrustningen och bör överväga
6
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om detta kanske räcker ett tag för
dina behov. Vad du än gör, väg
dina prioriteringar noggrant, ta
ett steg i taget och utvärdera vad
det gav, innan du ger dig på nästa
investering.

TRE HUVUDTYPER
Det finns många olika slags
stjärnföljare att välja mellan. De
flesta är små och relativt enkla att
använda men några modeller är
lite krångliga och vissa onödigt
kompetenta. En kan till exempel
även följa månen, planeterna och
solen när det räcker gott och väl
med bara stjärnhimlen. Det finns
till och med stjärnföljare med
GoTo-funktion vilken ger möjligheter att hitta svårare objekt samt
de som suddar ut gränsen mellan
kamera- och teleskopmontering.
Många av dessa extravaganser är
dock inte helt relevanta för varken
nybörjare eller mer vana fotografer
som är ute efter en lätt och enkel
utrustning. Jag har därför valt att
fokusera på tre enkla huvudtyper
som i all enkelhet levererar vad
de lovar när fingrarna fryser och
tröttheten faller in.
1

TA N G E N T I A L D R I F T

Det här är en spännande typ av
konstruktion. Jag äger inte någon
själv, men har inför denna artikel
provat en väns. På den här typen
av stjärnföljare är den drivande
motorn placerad på en arm utanför rotationscentrum. Kameran
monteras på sin kulled i själva
rotationscentrum. Denna typ av
konstruktion medför att du inte
behöver en motvikt för att balan-

sera utrustningen och det krävs
mindre kraft för att vrida kameran
tack vare hävarmsprincipen. En
stor fördel med detta är att du
kan belasta stativ och stjärnföljare
med utrustning som väger relativt
mycket och ändå erhålla en följning med mycket hög precision.
Man brukar säga att ”nyttolasten”
för denna typ av stjärnföljare är
ganska hög, vilket gör den till ett
intressant alternativ för de som vill
fotografera djuprymdsobjekt med
lite tyngre grejer och samtidigt
vara någorlunda portabel. Dock
utgör själva kulleden en begränsning, så skaffa inte en klen sådan.
De tre huvudsakliga tillverkarna
är Omegon, Fornax och Astrotrac.
Den modell jag har testat är
Astrotrac, med vilken jag inte är
helt nöjd av ett antal anledningar:
Den har bara en följningshastighet (för stjärnhimlen), dess totala
följtid är bara 2 timmar i taget
varpå en mekanisk återställning
krävs, den behöver ett externt
batteri vilket minskar portabiliteten, samt att dess polsökare
fästes magnetiskt och ramlar lätt
av. Av de tester jag har läst vinner
Fornax över Astrotrac på samtliga
av punkter och har enligt utsago
även noggrannare följning. De
båda kostar ungefär lika mycket,
vilket inte ger någon anledning att
välja Astrotrac. Omegons modell
är en avsevärt billigare och klenare konstruktion och utgör mer
ett spännande alternativ till de
ultraportabla – den vrids nämligen
upp och drivs helt mekaniskt.
Jag kommer inte gå närmare in
på hantering av tangetialdriftsty-

ÖVERST: En stjärnföljare av tangentialdriftstyp: Astrotrac TT320X, vikt: 1,1 kg,
nyttolast: 15 kg. OVAN: Det krävs en del
extrautrustning till denna modell.
I skrivande stund kostar Astrotrac ungefär
6500 kronor + frakt.

ÖVERST: Så hittar du vägen till polstjärnan,
se beskrivning i texten. OVAN: Jordens
rotation kring sin egen axel gör att himlavalvet tycks röra sig. En stjärnföljare
kompenserar för detta så att punktformade
stjärnor erhålles. Foto: Göran Strand.

perna. Dels för att jag inte själv
har använt dem så mycket som de
följande två, dels för att de grundläggande principerna liknar dem
för de ultraportabla.

ett passande namn. Många har
nog hört talas om Skywatcher
Adventurer, den kommer i tre
modeller: Mini, Pro och 2i WiFi.
Jag har ägt de två förstnämnda varianterna, men av olika personliga
preferenser har jag valt att fortsätta med iOptrons motsvarande
modell (se bild nedan). De klassiska typerna kan köpas med eller
utan motviktssats. Tanken med
denna valbarhet är helt enkelt att
motvikter inte behövs vid astrolandskapsfoto där vidvinkeloptik
och lättare utrustning används.
Vid fotografering av djuprymdsobjekt så kan stjärnföljaren lätt

2

KL ASSISK

Den här typen av stjärnföljare
bygger på samma principer som
de ekvatoriella monteringar som
astrofotografer använder till sina
teleskop. Dessutom är dessa de
mest vanligt förekommande,
vilket du märker om du söker på
”stjärnföljare” eller ”star tracker”.
Därför tycker jag att ”klassisk” är

ÖVERST: iOptron Skyguider Pro, vikt: 1,4 kg,
nyttolast: 5 kg (utan motvikter).
OVAN: Grundpaketets beståndsdelar är
fullt tillräckliga. En iOptron Skyguider
Pro (inkl. wedge och motvikter) kostar
i skrivande stund ungefär 5500 kronor.
Sky-Watcher Star Adventurer 2i WiFi
Astrofotokit (inkl. wedge och motvikter)
kostar ungefär 5300 kronor.

uppgraderas med motvikter och
för vissa modeller även kompletteras med en wedge om inte detta
ingår från början. En wedge är
en mekaniskt justerbar kilformad
konstruktion som placeras mellan
stativ och stjärnföljare som ser till
att stjärnföljarens huvudaxel är
parallell med jordaxeln.
Jämfört med tangetialdriftstypen
klarar dessa endast 1/3 så mycket
nyttolast (ca 5 kg). Detta beror
på att motorn på dessa i stället är
placerad i rotationcentrum – all
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momentkraft som behövs för att
vrida kameran ökar i jämförelse,
varvid möjlig nyttolast minskar
för motsvarande motorkapacitet.
Denna konstruktion klarar helt
enkelt inte följning med god
precision för tyngre utrustning
och optik med längre brännvidd
(vilket ändå kan anses som ganska
poänglöst vad gäller syftet med
astrolandskapsfoto). Denna
funktion och precision går till viss
del att förbättra genom motvikter för den som vill fotografera
djuprymdsobjekt. Då placeras
kamera och optik utanför rotationscentrum och balanseras upp
med tyngder på andra sidan på en
motviktsarm. Ett väl balanserat
system avlastar motorn avsevärt
och man kan köra med högre
precision och längre exponeringstider än om man valt att köra
utan motvikter. Denna flexibilitet
är verkligen den klassiska typens
stora fördel, vilket ger mig den
frihet jag behöver i fält. Samtidigt
erhålles inte den enkelhet som de
ultraportabla erbjuder. Inte heller
uppnås precisionen hos en riktig
ekvatoriell teleskopmontering
så klart, men det gäller även för
tangentialdriftstypen.

Sist och faktiskt allra minst har vi
de ultraportabla modellerna. De är
snabba och enkla att montera och
hantera och verkligen portabla –
perfekta hjälpmedel för astrolandskapsfotografen som vill förbättra
bildkvaliteten utan större krångel
och som prioriterar låg vikt och liten volym i sitt bagage. Oftast klarar de som max 2–3 kg nyttolast.
Det brukar inte finnas motvikter
till dess stjärnföljare eftersom de är
avsedda för lätt utrustning. Trots
detta har motvikter på senare tid
tillkommit som tillbehör till äldre
modeller. En del entusiaster har
också gjort egna lösningar för att
kunna belasta dem med tyngre
utrustning. Jag kommer inte gå in
djupare på motvikter till ultraportabla stjärnföljare eftersom dessa
först och främst är tillverkade för
astrolandskapsfoto.

Det kan vara bra att känna till
att tillverkare och försäljare inte
brukar räkna in motvikten i den
nyttolast de anger. Tänk på detta
när du ska räkna ut vad du behöver för just din utrustning. En
oskriven regel hos astrofotografer
är att man bör hålla sig till 50–
70% av den angivna nyttolasten
(inkl. motvikter) för att bibehålla
god följning med hög andel bilder

HANTERING
ULTRAPORTABLA
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som håller tillräckligt hög kvalitet
(keepers) för ett bra slutresultat.
3

U LT R A P O R TA B E L

Jag har själv ägt flera modeller; Vixen Polarie, iOptron
Startracker, Skywatcher
Adventurer Mini och två olika
MoveShootMove (MSM). Den
jag har valt behålla är MSM (se
bild nedan) som vi strax ska kika
närmare på.

Som jag nämnde tidigare går
det bra att fota stjärnhimlen
tillsammans med landskapet utan
stjärnföljare, men det kräver desto
mer av kamerans och objektivets

ÖVERST: MoveShootMove. Vikt: 0,5 kg, nyttolast: 3 kg. Notera den kraftiga kulleden
på stativet. OVAN: Paketets delar. En MSM
kostar i skrivande stund ungefär 2400
kronor + frakt, tull och moms.

egenskaper och kvaliteter. Även
om astrolandskapsfoto handlar
om vidvinkelfotografering där det
tar en stund för stjärnspåren att
göra sig påtagliga, vill man ändå
kunna ta bilder med lite längre
exponering för att kunna få med
mindre ljusstarka detaljer och
sänka brusnivån i exponeringen.
Bilden med landskapet och stugan
med vintergatan i bakgrunden
(se framsidan) är tagen med ett
35 mm objektiv och en Sony
A7R4-kamera med 61 megapixel
CMOS-chip. Trots denna toppmoderna högupplösande kamera
med ett riktigt bra objektiv hade

jag utan stjärnföljare ändå bara
kunnat använda mig av knappt
6 s långa exponeringar innan
stjärnspåren hade blivit synliga
på pixelnivå. Bilden som ni ser
består av två exponeringar: en
enda lång på 120 s av himlen som
sedan slagits samman i efterhand
i Photoshop med en exponering
av landskapet som jag tog med
driften avstängd för att helt enkelt
erhålla skärpan på landskapet.

dig ner i udda och obekväma
ställningar för såväl ben och rygg
som nacke. Det allra första steget
är egentligen att alltid se till att du
har fulladdade batterier. Detta bör
till och med inte vara det första du
gör utan det sista. Ladda därför
alltid batterierna på all utrustning
efter varje fotograferingstillfälle.
MSM har ett inbyggt batteri som
laddas via en USB-C kabel som
medföljer.

Utrustning som behövs för att fotografera med en ultraportabel stjärnföljare:  

MSM har precis de funktioner
man kan tänkas behöva för just
astrolandskapsfoto. Efter att
du har startat MSM ska du se
till att bokstaven ”N” lyser som
indikerar drivning för oss på
norra halvklotet. Du växlar lätt
mellan södra och norra genom
att trycka på startknappen. Med
hjälp av den andra knappen
växlar du helt enkelt mellan olika
vridhastigheter eller tidsintervall
(time laps). Standardinställningen
är följning av stjärnhimlens
rörelse så att stjärnspår elimineras
i dina bilder (det vill säga att den
kompenserar för jordens rotation
runt sin egen axel). Du kan även
välja halva hastigheten samt några
olika panoreringssteglängder för
tidsintervallfotografering. Jag går
inte in på i detalj hur du fotar
med tidsintervall men sammanfattningsvis hjälper dig MSM:s
funktioner att ställa in hur stor
vinkelförflyttning kameran ska
göra mellan varje exponering,
vilket sedan ger dig en panorering
i din slutliga tidsintervallfilm.
MSM har ingen följning för sol
eller måne, vilket ändå kan anses
överflödigt för just vidvinkelfotografering. Funktionen med

• Stativ
• 2st kulleder
• Laser
• Kamera
• Objektiv
• Fjärrutlösare (valfritt)

Jag antar att många av er som
redan fotograferar har följande i
sin kamerautrustning: en kulled,
en digitalkamera, ett vidvinkelobjektiv samt ett stadigt stativ.
Ytterligare en kulled behöver
införskaffas eftersom det krävs en
för att polinställa och en för att
kunna rikta kameran dit du vill.
F Y R A S T E G F Ö R AT T
KOMMA I GÅNG
1) Plats och komposition
2) Grov polinställning
3) Rikta och finjustera
4) Fokusera och fotografera

Att polinställa kan för många
verka skrämmande, men med
denna typ av stjärnföljare tillsammans med en laserpekare blir det
faktiskt väldigt enkelt. Om du
inte använder en laserpekare får
du dock vara beredd på att böja

just halv hastighet medför en
liten finurlig grej: att du ganska
snabbt kan skapa tillräckligt bra
bilder med himmel och landskap
i samma exponering. Om du till
exempel ska publicera en bild i
sociala medier är noggrannheten i
detaljerna av mindre betydelse och
det är onödigt att lägga ner tid
på att sammanfoga olika exponeringar för himmel och landskap
i Photoshop. Halv hastighet
ger faktiskt ganska mycket mer
användbar exponeringstid än vad
man kan tro jämfört med bara
ett stativ. För mitt tidigare exempel på 6 s exponeringstid med
bara stativ hade halv hastighet på
MSM gett mig en möjlighet att gå
upp i exponeringstid till 30 s utan
att få märkbara stjärnspår samt
en horisont som inte hade blivit
alltför utsmetad – det bästa av två
världar för lågupplöst snabbpublicering alltså.
1

P L AT S
OCH KOMPOSITION

Välj först plats och motiv och gör
en grov komposition av din bild.
Om du bestämmer bildens komposition i ett senare skede behöver
du göra om din polinställning
helt och hållet. Det finns mycket
att tänka på för att komponera en
astrolandskapsbild men eftersom
den här artikeln mest fokuserar
på själva handhavandet och inte
det konstnärliga nämner jag bara
några saker. Eftersom astrolandskapsfoto handlar om landskapet
som förgrund och universum
som bakgrund behöver du ha lite
koll på vad som framträder av
stjärnhimlen vid längre expone-

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

9

V i l ke n s t j ä r n f ö l j a r e b l i r d i n f ö l j e s l a g a r e?
Fortsättning från föregående uppslag.

noga med polinställningen i detta
steg, finjustering sker i nästa steg.
3

R I K TA
OCH FINJUSTER A

Nu är det dags att montera själva
kameran på den andra kulleden,
som du redan bör ha monterat på
stjärnföljaren (se bild). Rikta nu
själva kameran med hjälp av dess
kulled mot ditt motiv och finjustera din komposition. Finjustera
därefter polinställningen med
hjälp av stjärnföljarens kulled
(och med hjälp av lasern så klart).
Starta nu drivningen. (Starta
inte drivningen innan du har
polinställt eftersom det bara slösar
batteri.) Så länge du inte flyttar
stativet eller justerar stjärnföljarens kulled, kan du nu rikta om
kameran genom att rotera den i
sin kulled hur du vill.
ÖVERST: Bild även på framsidan, se
beskrivning på sid 2. OVAN: Laserpekaren
kastar en stråle vars imaginära träffpunkt
ska vara polstjärnan (steg 2).

OVAN: Efter att stjärnföljaren är polinställd
med hjälp av stativets kulled monteras
kameran på den övre kulleden och riktas
mot motivet (steg 3).

ringstider. Ta gärna hjälp av en
planetarieapp för att underlätta
denna process om du är mindre
van. På så sätt kan du skapa dig
en uppfattning av förgrund och
bakgrund i samspel och kan
bygga en grov komposition innan
du går vidare. Ett annat sätt är
att du tar en lång provexponering
med stjärnföljaren påslagen och
inställd på en höft.

kulleden så att laserstrålen upplevs
peka på polstjärnan. Polstjärnan är
den stjärna som nästan utgör den
punkt på himlen runt vilken stjärnorna tycks rotera. Du hittar den
om du tittar mot norr, ungefär
halvvägs upp mot zenit. Använd
gärna Karlavagnens två ”bakre”
stjärnor som riktningsvisare för
att enklare hitta polstjärnan (se
figur). Det är bra om ditt stativ
står så plant som möjligt men
det är inte avgörande för själva
polinställningen. Se bara till att
det står stadigt och inte kan tippa,
speciellt om du har lite tyngre
objektiv. Du behöver inte vara så

2

GROV
P O L I N S TÄ L L N I N G

Montera lasern i skenan som medföljer, starta lasern – titta inte in
i den – rikta MSM med hjälp av

10
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FOKUSER A
OCH FOTOGR AFER A

Nu är det bara att fokusera och
exponera. Tänk dock på att stänga
av autofokus! Ett tips om du har
en digitalkamera med display på
baksidan är att du vid själva fokuseringen av stjärnhimlen zoomar
in på en stark stjärna på himlen
och fokuserar manuellt på denna.
Gör därefter en exponering och
zooma in för att se hur bra följningen är. Får du avlånga stjärnor
bör du förbättra polinställningen.
Jag brukar fotografera två bilder
för att bygga en bild – en på
stjärnhimlen med stjärnföljaren i
gång och en på förgrunden. Inte
sällan krävs det många kortare exponeringar för att skapa respektive
bild, speciellt den på stjärnhimlen.

Exponeringarna lägger jag sedan
samman (stackning) med hjälp av
speciella programvaror i datorn för
att skapa en bild som motsvarar
en ”längre” exponering. Men det
är inte nödvändigt, ofta klarar
man sig långt på enstaka långa
exponeringar för att framhäva
stjärnhimlens skönhet. Dessutom
är olika bildbehandlingstekniker
en artikel för sig.

HANTERING
KLASSISK TYP
Dessa tyngre, större och kraftigare
stjärnföljare är så klart kapabla till
mycket mer än de mindre ultraportabla typerna. För den sakens
skull är de inte alltid ”bättre”,
speciellt inte när det kommer till
portabilitet och enkelhet. Om du
avlägsnar motvikterna och inte är
så petig med polinställningen, blir
tillvägagångssättet ungefär samma
som för de ultraportabla vid
astrolandskapsfoto — men mycket
bökigare. Därför fokuserar jag på
hur jag själv mestadels använder
mig av den här typen: för djuprymdsfotografering.
Utrustning som behövs för att fotografera med en klassisk stjärnföljare:
• Stativ (stadigt)
• Laser (valfri)
• Kamera
• Wedge (om en sådan inte ingår)
• Objektiv/Teleskop
• Fjärrutlösare (valfritt)

När du köper en iOptron
Skyguider Pro medföljer allt du
kan tänkas behöva såsom wedge,
motvikt, hållare etc. Det enda
som du själv egentligen behöver

ÖVERST: Foto av stjärnhopen M 36 och
nebulosorna IC 417, IC 410 och IC 405 i
stjärnbilden Kusken. Exponeringar: 56×3
min med dubbelbands kontrastfilter i
H-alfa och OIII, 68×2 min i luminans vid ISO
640. OVAN: Utrusningen. Kamera: Sony

A7III FS. Teleskop: Sharpstar 76EDPH med
0,8× reducerare. Stjärnföljare: iOptron
Skyguider Pro enl tidigare beskrivning.
OVAN TV: Wedgens altitudinställning.
OVAN TH: Finjustering i azimutled.

komplettera med är resterande i
ovanstående lista. Men jag antar
att du som fotograferar redan
har det mesta. Väljer du att köpa
någon av Skywatchers alternativ
så finns det lite olika paket. Jag
rekommenderar att köpa det som
kallas för astrofotopaketet vilket
innehåller motsvarande det som
iOptrons paket innehåller. Jag
går inte in på skillnaderna mellan
märkena. Den iOptron-utrustning
jag använder idag är dessutom
kraftigt uppgraderad. Med det
sagt är originalet inte dåligt, men
olika uppgraderingar kommer
att behövas om du till exempel

ska använda dig av relativt tung
utrustning som jag gör.
KOM I GÅNG, 6 ENKL A STEG
1) Grov polinställning
2) Montering
3) Balansering i DEC och i RA
4) Finjustering av polinställningen
5) Kontrollera balanseringen igen
6) Komponera och fotografera

1

GROV
P O L I N S TÄ L L N I N G

När du har monterat stjärnföljaren
med wedgen (den del som sitter
mellan stativet och stjärnföljaren)

Te l e s c o p i u m , n r 2 2 0 2 2
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nu. Börja alltid med att montera
motvikten, se till att ha vikten
längst ut på stången och montera
därefter kamera med objektiv.
3

OVAN: Grov polinställning med hjälp av
syftning med laserpekare i altitud och
azimutled. (Se steg 1.)

OVAN: Appen PS Align hjälper dig vid
finjusteringen av din polinställning genom
att visa var polstjärnan ska vara i din polsökare vid angivet klockslag. (Se steg 1.)

på stativet, börjar du att ställa in
wedgen för den breddgrad (latitud) du befinner dig på. Jag kan
rekommendera appen PS Align
som visar din breddgrad och
hjälper dig att finjustera polinställningen. Sätt även justeringen
av azimuth (justering i sidled) på
wedgen i mitten så du har spelrum för finjusteringen senare.

du försiktigt flyttar hela stativet
tills polstjärnan kommer i linje
med laserns stråle. Håll därefter
laserpekaren på ovansidan av
stjärnföljarens motorlåda enligt
bilden och gör på samma sätt;
vinkla lasern fram och tillbaka
och justera latitudreglaget tills
strålen är i höjd med polsjärnan.
När detta är gjort så bör du enbart
se polstjärnan i polsökaren och
slipper gissa om det är rätt stjärna.

Placera sedan ditt stativ så att
polsökaren pekar så exakt mot
norr du kan. Du har nu gjort
en hyfsad grovinställning, men
vi ska göra den lite finare. Håll
laserpekaren mot sidan av motorlådan som bilden visar och vinkla
den upp och ner samtidigt som
12
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2

MONTERING

Detta moment kan du såklart
göra först, men om du har lika
tung utrustning som jag så är det
en fördel att göra detta moment

BAL ANSERING

Börja med att balansera din utrustning i deklinationsaxeln. Lätta
först upp låsningen för deklinationsaxeln. Justera därefter positionen för utrustningen fram och
tillbaka i den skena där du fäster
kamera och objektiv så att det är
i perfekt balans och inte tippar åt
något håll. Rotera utrustningen
hela vägen runt i deklinationsled
och se till att balansen upprätthålles. För vissa modeller är friktionen i deklinationsaxeln så hög att
det kan vara svårt att se om man
har balanserat rätt genom att bara
låta utrustningen vila i en enda
position. Detta kan man delvis
kringgå genom att lägga lite lätt
fingerkraft först på kameradelen så
man kan se hur mycket ekipaget
flyttar sig och därefter applicera
samma kraft på teleskop/objektivsidan för att jämföra.
Fortsätt med balanseringen i rektascentionsaxeln på motsvarande
sätt. Justera motviktens placering
på stången tills du hittat balansen.
Även här ska du kontrollera motsatta sidan. För iOptron finns det
knappt någon friktion i RA vilket
gör balanseringen superenkel. För
Skywatchers motsvarighet i dess
grundutförande är det tyvärr inte
så, här får man applicera kraft på
kamerasidan och sedan jämföra
med motviktssidan. Bra balansering är nästan lika viktig som
ordentlig polinställning!

4

FINJUSTERING
AV P O L S TÄ L L N I N G E N

iOptron har inbyggd lampa i
polsökaren. Denna aktiveras när
stjärnföljaren sätts i gång och syns
först när motvikten pekar uppåt
och kameran neråt. Justera därför
utrustningens position i deklinationsled så att den inte slår i
stativet innan du roterar! Därefter
kan du öppna appen och lokalisera
var polstjärnan befinner sig i den
klocka som appen visar (se till
du du gett tillgång till GPS och
geografisk position för appen). Nu
kan du justera wedgens latitudoch azimuthreglage tills du har
matchat bilden i appen med det
du ser i stjärnföljarens polsökare.
5

KONTROLLER A
BAL ANSERINGEN

Om du har justerat mycket i
reglagen så kan det vara bra att
kontrollera att balanseringen inte
har ändrats. Gör alla moment
hädanefter försiktigt så att du inte
råkar ändra läget på stativet. Ju
lättare stativ du har desto lättare
blir polinställningen felaktig.
6

KOMPONER A
OCH FOTOGR AFER A

Att hitta det du vill fotografera
blir svårare ju längre brännvidd
och mindre sensor du har. Det
finns olika tekniker för detta som
inte heller ryms i denna artikel.
Men när du väl hittat ditt motiv
så rekommenderar jag att ta ett
testfoto på en exponeringstid som
är lite längre än den du tänkt
dig. Om du till exempel hade
tänkt fotografera 2 minuter långa

exponeringar så gör en första
test som är 3 min. Om det bara
uppstår väldigt små stjärnspår
eller inga alls så kan du starta din
sekvens. Men om du anar ganska
tydliga spår så är din polinställning inte riktigt bra av någon
anledning. Det kan till exempel
handla om att den inte gjordes rätt
från början, att du har råkat flytta
ett stativben eller att du faktiskt
har överdrivit exponeringstiden
för just din utrusning. Med den
utrustning som jag använder –
stjärnföljare med 400 mm-objektiv
och Sony A7III-kamera – ligger
gränsen vid ca 3 minuter långa
exponeringar. (Sony A7III har en
pixelstorlek på 5,9 µm.) Om jag
använder min Sony A7R4 som
har ännu mindre pixlar (3,75 µm)
behöver jag begränsa mig till 1–2
minuter.

SLUTORD
Det är svårt att peka ut den
bästa stjärnföljaren. Användningsområden, kapacitet och enkelhet
skiljer sig lite åt mellan olika
typer. Men jag hoppas att min
artikel ger dig en bra förståelse för
hur olika modeller används. Ditt
val styrs av vad du vill fotografera,
till vilken nivå du vill ta dina
bilder men också vilken erfarenhet
och kunskapsnivå du redan har.
Om du redan har testat astrolandskapsfoto ett tag utan stjärnföljare
och tror att du vill fortsätta med
just denna typ av vidvinkelfotografering i nattens mörker kan jag
varmt rekommendera en ultraportabel modell. Du som är van vid
teknik, har hanterat astronomisk
utrustning tidigare och vill ha en

ÖVERST: Positionering för att kontrollera
balansen i systemet genom rotation och vägning i deklinationsled. OVAN: Motsvarande för
rektascensionsaxeln. (Se steg 3.)

portabel astrofotorigg – köp en
klassisk modell. Speciellt om du
vill fortsätta med astrolandskapsfoto och ganska snart vet att du
kommer vilja ta nästa steg och
fotografera djuprymdsobjekt. Jag
själv uppskattar dock fortfarande
fördelarna med att ha båda till
hands.
Lycka till med ditt val!
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NOVA CASSIOPEIAE 2021,
EN STRÅLANDE HISTORIA
SOM INTE ÄR SLUT
Nova Cas 2021 upptäcktes i mars det året vid ett tidigt stadium och erbjöd
på en spännande resa till sitt maximum, samt en långvarig och invecklad
utvecklingen efter det. Novan blev dessutom tillräckligt ljusstarkt för att
kunna ses med blotta ögat, hela två gånger, en gång vid maximum i maj
och vid ett senare tillfälle i juli. Dessa händelser följdes noggrant av många
astronomer, både professionella som amatörer, och blev utan tvekan en av
årets mest spännande astronomiska händelser på norra himlen.
Text: Hernán De Angelis

Den 18 mars 2021 upptäckte
Yuji Nakamura från Kameyama,
Japan, ett nytt transient objekt av
magnitud cirka 9,6 i Cassiopeia,
precis intill den klassiska
öppna stjärnhoppen M52 (figur 4).
Objektet fick först beteckningen
PNV J23244760+6111140 och
några timmar efter upptäckten
visade preliminära spektroskopiska
BILDEN: Nova Cassiopeiae
2021, inringad längst ner i bild.
Bubbelnebulosan NGC7635 längst upp.
Fotograferad 2021-04-06. Exponeringar:
H-alfa+RGB, 20+5+5+5 min = 35 min,
Teleskop: 12" RC. Kamera: STL11000.
Fotograf: Ivar Hamberg.

observationer att det handlade
om en klassisk nova. Den blev
därmed kallad Nova Cassiopeiae
2021, eller kort Nova Cas 2021,
den första novan som upptäcktes
i Cassioipeia det året. Novan fick
senare sitt formella namn V1405
Cas och är nu klassad som långsam nova (NB), en beteckning
som omfattar novor som efter sina
maximum minskar 3 magnituder
efter 150 dagar eller mer.
Vid upptäckten var novan
fortfarande i tilltagande fas och

ljusstyrkan fortsatte att öka under
de dagarna som följde. Den nådde
magnitud 7,5 i slutet av mars och
började därefter sakta minska i
ljusstyrka (figur 1). Vid detta läge
såg det ut som att det handlade
om en typisk snabb nova som nu
skulle klinga av till sitt post-nova
stadium. Men i början av april
2021 bröts denna utveckling.
Stjärnan lyste då ungefär vid
magnitud 8,0 och började åter
öka i ljusstyrka. Det var under
denna tid som vår kollega Ivar
Hamberg gjorde spektroskopiska
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observationer (se inlägg sid 18).
Efter tre veckor, i början av maj,
hade den redan nått magnitud 7,0.
Då tog utvecklingen en dramatiskt vändning: under loppet av
några få dagar ökade stjärnan
sin magnitud med ytterligare 2
magnituder. Under ett par dagar,
mellan den 9:e och 11:e maj var
novan ljusare än magnitud 5,5 och
kunde ses tydligt med blotta ögat
från någorlunda mörka himlar.
Från att vara en intressant men
vanlig nova, blev Nova Cas 2021
plötsligt en av de ljusaste novor
som observerats på norra halvklotet de senaste åren!
Men den spännande historien
slutar inte där och då. Omedelbart
efter sitt maximum i början av
maj rasade ljusstyrkan lika snabbt
som det hade gått upp (figur 2).
Novan nådde magnitud 7,5 i slutet
av maj. Efter det gick stjärnan in
i en spännande period av snabba
och mycket oregelbundna variationer som varade i närmast ett
halvt år. För övrigt höll stjärnan
sig mellan magnitud 6,5 och 9,0
under denna tid, men i juli steg
novan återigen tillfälligt till cirka
magnitud 5,5. Det är bara efter
november som novan gick i en
tydlig avtagande fas. Vid årsskiftet
lyste den redan under magnitud 9.
Man kunde då observera tydliga
cykler, med en amplitud av cirka
FIGUR 1, ÖVERST: Ljuskurva för V1405 Cas
sedan upptäckt den 18 mars 2021 och fram
till 25 maj samma år. FIGUR 2: Ljuskurva
från 1:a maj till slutet av november 2021.
FIGUR 3: Ljuskurva för V1405 Cas sedan
upptäckten och fram till skrivande stund.
Samtliga grafer visar visuella och fotometriska observationer från AAVSO (AAVSO,
2022) samt från SAAF:s variabelsektions
databas SVO.
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FIGUR 4: Positionen för V1405 Cas på himlen. Kartan är 25° bred och ritades med hjälp av
stjärndata från satelliten Hipparcos (van Leeuwen, 2007). Den gråprickade ramen markerar
området för fotografiet på föregående uppslag.

1 magnitud ovanpå den avtagande
trenden. Detta beteende fortsätter i skrivande stund, när novan
svävar mellan magnitud 10 och
11 (figur 3). Under denna tid
upptäcktes starka emissioner av
radiovågor.
Har Nova Cas 2021 gått in i sin
slutgiltiga avtagande fas? Det är
mycket möjligt. Men bara tiden

och observationerna kan visa det.
Och för det behövs amatörastronomer som vill observera den!
Novor är alltid trevliga och intressanta variabler att följa när de
dyker upp på himlen. Nova Cas
2021 hade dessutom en mycket
märklig utveckling som kanske
intresserade amatörastronomer
lite mer än andra novor. Den
har observerats flitigt av många

astronomer, både professionella
och amatörer. Många notiser om
Nova Cas 2021 skickades till The
Astronomer’s Telegram, de flesta
handlade om spektrometriska
observationer. I skrivande stund
finns det över 53300 observationer i AAVSO:s internationella
databas, och närmast 1000 i vår
svenska databas SVO. Novan är
välplacerad på himlen, högt över
Te l e s c o p i u m , n r 2 2 0 2 2
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No v a c a s sio p eia e 2 0 21, en s tr ål an de his to r ia s o m inte är slu t .
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 super-

hopen ser ut AV
att V1405
bilda på stjärnhimlen.
V1405 är en vit dvärgstjärna
SPEKTRUM
som drar in material från
NOVA CASSIOPEIAE 2021
sin kompanjon. En gigantisk
Med hjälp av ett enkelt
explosion triggades igång på
transmissionsgitter kan man
dvärgstjärnans yta. En kraftig
fotografera novans spektrum
expansion av gaser kunde
och närmare förstå vilken typ
då observeras under någon
av utbrott det handlar om. Jag
månad eller längre.
tog ett antal spektra med ett
I spektrumet sågs åtskilliga
SA200-gitter (Star Analyser)
linjer i stark emission. Vätets
och följde novans utveckling
Balmer-serie dominerade,
under en kort period.

horisonten från våra breddgrader.
Den är också cirkumpolär och
kan därför ses någon gång under
natten nästan året runt om det
är mörkt. Vi går nu in i våra ljusa
sommartider, men glöm inte
Nova Cas 2021. Den kanske fortfarande har några överraskningar
till för oss när mörkret är tillbaka
i augusti.
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framför allt H-alfa vid 6563
Å och H-beta vid 4861 Å. Men
man kunde också se Helium i
emission under de första veckorna. Notera He-I linjen vid
5875 Å. Linjen är markant den
8 april, men har försvunnit 30
april. Som synes är den något
asymmetrisk, vilket antyder
en så kallad P Cygni-profil; en
kombinerad absorptions- och
emissionslinje. Detta betyder

att lite absorption kan ses på
den korta våglängdssidan om
emissionslinjen. Med en mer
högupplösande spektrograf
kan man se detta tydligare.

Spektrum av V1405 Cas ovan.
Exponeringar: 2021-04-08:
300 s. 2021-04-30: 50 s. Gitter:
SA 200. Teleskop: 12" RC,
Kamera: STL11000.
Bild och text: Ivar Hamberg

Referenser:
American Association of Variable Star
Observers (AAVSO) (https://www.aavso.
org/).
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.
Svenska Variabel Observationer (SVO):
http://var.saaf.se/

FA K TA O M V 14 0 5 C A S
Rekt:
Dekl:
Typ:
Spektrum:
Period:

23 h 24,8 m
61° 11,2 m
NB
variabelt
0,188 d

Källa:
The International Variable
Star Index (VSX).

SUMMER SALE
William Optics FLT-91 f/5.9 APO
Lunt Solar Systems LS50THa/B600H
Lunt LS50THa/B600PT är ett komplett
teleskop för att observera solen i H-alfa.
OBS! Okular säljes separat.

Apokromatiskt triplett med FPL-53 glas.
Detta är den nya modellen, med ny
fokuserare.
Ord. ca pris 26499:- Nu 24999:-

Ord. ca pris 15699:- Nu 14999:-

Lunt Solar Systems LS40THa/B500H
LS40THa/B500CPT är ett komplett
teleskop för att observera solen i H-alfa.
OBS! Okular säljes separat.
Ord. ca pris 10099:- Nu 9899:-

Optolong filterset för planetfoto
ZWO Astronomy Cameras

Välj mellan olika modeller, i både färg
och monokrom, för sol, planeter, måne
eller djuprymd.

Filter för dig som vill få ut det bästa av
dina planetfoton. Finns i storlekarna
1.25” och 2”.
Pris Fr. 2349:-

Ord. ca pris fr. 2499:- Pris Fr. 2199:-

Player One Astronomy

Välj mellan olika modeller, i både färg
och monokrom, för sol, planeter, måne
eller djuprymd.
Ord. ca pris fr. 2199:- Pris Fr. 1999:-

Antlia 685nm IR pass filter (1.25”)
Filtret rekommenderas starkt för alla
planet- och månfotografer.
Ord. ca pris 469:- Nu 429:-

iOptron GEM28

Denna tyska ekvatoriella montering är
både enkel att använda, lättviktig och
ger dig möjlighet att både hitta och
följa objekt på himlen.
Ord. ca pris fr. 12799:- Nu fr. 11699:-

DayStar Filters Quark Chromosphere
Koppla ihop din Quark med ditt befintliga
teleskop och observera eller fotografera
solytan och protuberanser som du aldrig
skådat dem förr.
Ord. ca pris 15699:- Nu 14999:-

Astro Art Finland OY

iOptron CEM26

Denna centerbalancerade ekvatoriella
montering är enkel att använda och ger
dig möjlighet att både hitta och följa
objekt på himlen.
Ord. ca pris fr. 12599:- Nu fr. 11499:-

* Kampanjen pågår fr.o.m 10.6 t.o.m. 21.8
Många anser att astrosäsongen är slut, men vi håller inte med. Det går lika bra att observera och fotografera rymdobjekt på sommaren.
Med vår sommarkampanj ‘Astro Art Summer Sale’ kan du hitta massor med prylar som lämpar sig för detta ändamål. *
Släng iväg ett mejl på vår hemsida eller facebooksida för mer information, så hjälper vi dig! www.astroart-store.se

VÄRT ATT NOTERA
redaktion@saaf.se

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

SNART DAGS FÖR JUBILEUMSTRÄFF!
träffen eller jubileumsdagen,
någon kostnad men man
behöver anmäla sig!
ANMÄL DIG
R E D A N N U!

BILDER: Från tidigare Sagittariusträff samt vindmölla på Allvaret. Foto: Jörgen Tannerstedt.

SNART ÄR DET DAGS ATT
TRÄFFAS PÅ ÖLAND OCH
FIRA. SOM MEDLEM I SAAF
FÅR DU TVÅ TRÄFFAR I EN
MED SPÄNNANDE FÖREDRAG
OCH MYCKET TID FÖR
OBSERVATION. MEN GLÖM
INTE ATT ANMÄLA DIG!
Sagittariusträffen, som enbart är för SAAF-medlemmar,
anordnas i år för 30:e gången.
Träffen tjuvstartar enligt traditionen på onsdag 24 augusti
och avslutas på lördagen 27
augusti i samband med jubileumsdagen. Plats: Folkets
hus i Södra Möckleby.
SAAF:s jubileumsdag den 27
augusti är höjdpunkten under
Sagittariusträffen 2022. Då
firar vi SAAF:s 40-årsjubileum
och bjuder även in allmänheten. Vi träffas i Folkets hus i
Södra Möckleby för föredrag,
tillbakablickar, tipspromenad, solvisning och allmän
stjärnvisning på kvällen. Under
detta firande uppmärksammar vi också att världens mest
avancerade observatorium,
Europeiska sydobservatoriet
(www.eso.org), firar 60 år
sedan starten 1962.
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PRELIMINÄRT
PROGRAM
ONS 24/8:
Onsdag är en tjuvstartskväll
för Sagittariusträffen med
egna observationer från
Alvaret eller Eketorps borgs
parkering.
TOR 25/8 – FRE 26/8:
Sagittariusträffen fortsätter i
Folkets hus i Södra Möckleby.
På torsdag är arenan öppen
för kortare föredrag.
På fredag eftermiddag ordnar
Astrofotosektionen med
föredrag och en workshop.
På fredag kväll planerar vi en
enklare gemensam middag för
deltagande SAAF-medlemmar.
LÖR 27/8 – Jubileumsdagen
13.00  Invigning av dagen som
väntas bjuda på följande programpunkter fram till kl 17.30:
Jörgen Tannerstedt, astrofotograf, berättar om sin nattliga
landskapsfotografering med
astronomiska motiv inramade
av Öländska kulturlandskap.
Tillbakablickar i SAAF:s
historia.

Ulf Danielsson, professor i
teoretisk fysik vid Uppsala
universitet, berättar om sin
resa från amatörastronom
och sektionsledare i SAAF
till forskning om universums
kvantmekaniska mysterier.
Utdelning av SAAF:s
Amatörastronomiska pris
anno 2022.
ESO "Med fötterna på jorden
och ögonen mot himlen". En
ESO-astronom (Ulrike Heiter
eller Nikolai Piskunov) berättar under ESO:s 60-årsparoll
om världsledande astronomisk
forskning och instrumentutveckling, inte minst det
kommande Extremely Large
Telescope.
Senare på kvällen:
Stjärnvisning för allmänheten
från Alvaret och amatörastronomiska observationer från
Eketorps borg.

ANMÄLAN
Anmälan är obligatorisk.
Vi kan bara garantera deltagande för 100 personer.
För SAAF-medlemmar innebär alltså varken Sagittarius-

För icke-medlemmar
är kostnaden 100 kr per
person för lördagens program eller 200 kr per familj. (SAAF-medlemskap
krävs för deltagande under Sagittariusträffen.)
Anmälningsavgiften betalas
till plusgironummer 904 56-5
eller bankgironummer
386-5300.
Anmälan till träffen sker på
vår hemsida: saaf.se/jubileumstraff. Tryck på ”Anmälan” så
öppnas ett e-postmeddelande
som anger vilka uppgifter du
ska fylla i. (Här anger du även
ditt intresse för gemensam
SAAF-middag på fredag kväll
som betalas på plats.)
För frågor kontakta ordförande, se kontaktuppgifter sid 2.
Anmälan och eventuell
betalning ska göras
senast 20 augusti.

BOENDE
Deltagarna ordnar eget
boende. Två boenden som
Sagittariusträffens deltagare
brukar utnyttja är:
Grönhögens stugby (www.
gronhogensstugby.se)
Ottenby vandrarhem (www.
ottenbyvandrarhem.se)

MER INFO
För uppdaterat program och
information se SAAF:s webbsida: saaf.se/jubileumstraff

FJÄRRTELESKOPET
I SPANIEN FÅR
NY UTRUSTNING
FJÄRRTELESKOPETS NYA
INSTRUMENTERING ÄR
INKÖPT. NU PÅBÖRJAS
TESTER PÅ HEMMAPLAN
INFÖR INSTALLATIONEN PÅ
PLATS I ORIA I SPANIEN.
All ny instrumentering är nu
inköpt till SAAF:s fjärrteleskop
i Spanien och håller nu på att
testas. Därefter ska installationen ske på plats i Oria
och teleskopsystemet i helhet
få en ordentlig översyn. Den
nya utrustningen omfattar
kamera, filterhjul, filter inklusive spektroskopiskt gitter,
off-axisguider, guidekamera,
adaptrar och kablar. Dessutom
ska en ny styrdator installeras

med SAAF:s egen mjukvara
och kommunikationen mot
Oria ses över.
Med den nya instrumenteringen kommer bilderna bli renare
och djupare, och vi får tillgång
till fotometriska filter (BVRI)
för att göra ljusstyrkemätningar i flera färger av variabler,
småplaneter och kometer. Med
gittret kommer spektra kunna
tas vilket öppnar upp helt nya
möjligheter till spännande observationer. Även ett nytt OIIIfilter är inköpt för att förbättra
bildkvaliten vid djuprymdsfoto.
Efter installationen vidtar
integrationen av användarsystemet som ska göra det möjligt

BILDEN: Den nya instrumenteringen till fjärrteleskopet monterad
på en 16" RC för testning. På bilden ses bland annat kameran (ASI
6200MM), det dubbla filterhjulet (FLI CL-1-14) och guidekameran
(QHY5 III). Foto: Håkan Barregård.

för SAAF-medlemmar att
beställa observationer via ett
formulär på webben.

Johan Warell och
Håkan Barregård,
Fjärrteleskopsektionen

SAAF:S ASTROFOTOTÄVLING!
DU SOM TÄNKER
LÄMNA IN BIDRAG TILL
SAAF:S JUBILEUMSASTROFOTOTÄVLING:
KOM IHÅG ATT FOTA
OBJEKTEN NÄR DE ÄR
AKTUELLA UNDER ÅRET!
I förra Telescopium utannonserades SAAF:s astrofototävling som vi arrangerar under
hela året i samband med vårt
40-årsjubileum.

Eftersom vi firar 40 år finns
det 40 utvalda objekt att välja
mellan — de på SAAF-listan.
Läs mer om reglerna, priser,
jury och vilka 40 objekt som
gäller för tävlingen på:
saaf.se/astrofototavling-40
Tävlingen är öppen för alla i
vårt avlånga land; liten som
stor, nykomling som erfaren. Man behöver inte vara
medlem. (De enda som inte får
delta är yrkesfotografer.)

F I N A P R I S E R!

Förstapriset består bland
annat av en komplett stjärnföljare för vidvinkelastrofoto
från AstroSweden, läs mer på
tävlingssidan på saaf.se!

Sista inlämningsdag är
31 december 2022. Lycka till!
Christian Bergquist,
Tävlingsansvarig
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Vär t att notera.
Fortsättning från föregående uppslag.

Text: Timo Karhula, VARF

HANS-GÖRAN LINDBERG IN MEMORIAM
En av Sveriges främsta amatörastronomer, Hans-Göran
Lindberg, har gått bort. HansGöran, kallad ”HG” i närmare
vänkretsar, blev intresserad
av stjärnorna redan i ungdomen. Han kom ursprungligen
från Söderhamn i Hälsingland
och flyttade senare till
Skultuna.
Jag lärde känna Hans-Göran
relativt nyligen. Jag hade
stött på hans namn många
gånger på Internet men aldrig
träffat honom, trots att vi
bodde i samma kommun. En
varm junikväll 2009 besökte
Västerås Astronomi- och
RymdforskningsFörening,
VARF, Hans-Göran i Skultuna
Hembygdsförening, där
han bland annat visade upp
astronomiska glasplåtar
som Åkesta observatoriums
grundare Åke Odelberg hade
exponerat för länge sedan.
Hans-Göran var även mycket
intresserad av hembygdshistoria. Han studerade Skultunas
hembygdshistoria de senaste
dryga tusen åren och tillverkade en detaljerad modell av hela
Skultunas samhälle anno 1680.
För sitt engagemang om sin
hembygd fick han Lions Clubs
Kulturstipendium 2017.
Hans-Görans astronomiska
specialitet var variabla stjärnor. Han gjorde både visuella

och sedermera fotometriska
observationer av variablers
ljusstyrkor. Han rapporterade
ofta dessa till SVO och till de
franska och japanska variabelorganisationerna. År 2005
var han ledare för SAAF:s
variabelsektion.
Det första Margareta
Westlundpriset tilldelades
Hans-Göran år 2006 för
”upptäckten av dvärgnovan
1955+22C VAR VUL 05 i stjärnbilden Räven”. Han noterade
alltså en ny stjärna på CCDbilder tagna den 18 augusti
2005 intill Hantelnebulosan,
M27. Det var den första
svenska upptäckten av en sådan nova sedan Elis Dahlgrens
nova i Herkules 1963.
Ett annat område som intresserade Hans-Göran var solen
och planeterna, speciellt
Venus. Ett av hans projekt var
att söka efter ljusare områden
på Venus, så kallade hot-spots,
som skulle kunna tyda på
aktiva vulkaner.
Hans-Göran hade två privata
observatorier, ett hemma i
Skultuna och ett i skogen vid
Haraker. Hans största instrument var en 25 centimeters
reflektor.
Det var inte många i astronomisverige som träffade HansGöran personligen, då han

BILDEN: Hans-Göran Lindberg (till höger) tillsammans med Timo
Karhula vid installationen av Optimized Dall-Kirkham-teleskopet
i Åkesta observatorium år 2013. Foto: Hans Thorgren.

aldrig brukade delta på astronomiträffar. Han var desto mer
aktiv på nätet och deltog ofta
i diskussioner, bland annat på
Astronomiguiden och Astronet.
Hans-Göran hade många
strängar på sin lyra. Han var
även en mycket skicklig tecknare. Ofta ritade han skämtteckningar på ”små gröna
gubbar” med antenner på
huvudet. En gång visade han
mig en teckning med en liten
grön gubbe som rycker på axlarna åt rymdsonden Huygens
som landat på Saturnusmånen
Titan. Det sägs att denna
teckning så småningom hamnade på väggen i NASA:s Jet
Propulsion Laboratory (JPL)
rymdkontroll i Pasadena!
Hans-Göran var ett tag leda-

mot i styrelsen och även vice
ordförande för VARF. Som teknisk rådgivare rekommenderade Hans-Göran den nuvarande instrumenteringen i Åkesta
observatorium. 10-tums
Ritchey-Chrétienteleskopet
i Stjärnstugan och 16tums Optimized DallKirkhamteleskopet med sina
förnämliga monteringar blev
den bästa kompromissen för
både visuellt och fotografiskt
bruk.
Hans-Göran Lindberg lämnade
oss på påskdagen den 17 april
2022, 81 år gammal. Vi har
förlorat en god och kunnig
astronomivän.
HG:s hemsida (guldgruva): www.
fredda-o-ac.se/KPO/linvar.htm

Bildtexter till galleriet på baksidan
ÖVRE BILDEN: Den här bilden blev ”Image of the day” 19 maj 2022, på
den astrofotosajten Astrobin (astrobin.com/0tiovz). Bilden föreställer
Comahopen, Abell 1656, i stjärnbilden Berenikes hår. Fotograferad:
2022-02-25. Teleskop/optik: TS ONTC 203 mm f/5 + TeleVue Paracorr
Type-2. Guideteleskop: Off-axis med guidekamera Starlight Xpress
Lodestar X2. Montering: EQ6 R pro. Kamera: Moravian G2-8300FW.
Filter: Baader 36mm LRGB. Exponering: 24 tim luminans +
6 tim tot i RGB. Bildbehandling i Adobe PS och Pixinsight. Fotograf:
Firas Haki. UNDRE BILDEN TV: Månadens bild i Facebookgruppen
”Astronomi Sverige” i maj 2022. Abell 39, en planetarisk nebulosa
i stjärnbilden Herkules. Fotograferad: Under åtta tillfällen i feb–
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maj 2022. Teleskop/optik: Celestron Edge 14", både med och utan
fokalreducerare. Montering: EQ8-R Pro. Kamera: ZWO ASI 6200MM
Pro, bin1×1 och bin2×2. Exponering: 19 tim OIII (Chroma 3nm-filter) +
tot 30 min i RGB. Bildbehandling i Pixinsight. Fotograf: Sven Eklund.
UNDRE BILDEN TH: Solen, solfläcksregion 3006. Fotograferad:
2022-05-06, kl. 17.20 (SST). Teleskop/optik: Explore Scientific ED80
80mm f/6 Carbon Fiber APO. Montering: Celestron Advanced VX.
Kamera: ZWO Camera ASI 174 MM Mono. Exponering: 413 stackade
bilder, 2× Resample, 100 FPS, Gain 0 och exp.tid 6,45 ms med
Sharpcap 4. Bildbehandling i AutoStakkert 3.14, Imppg Solar 0.6.5,
Pixinsight, Adobe PS, Lightroom. Fotograf: Andreas Nilsson.

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.

ASTROFOTOPAKET EXPLORER-150 EQ5 PRO
• Skywatcher Explorer 150 PDS Newton spegelteleskop
• EQ5 Pro Goto montering
• Sky-Watcher komakorrektor
• M48 adapterring passande till Canon EOS, Nikon F eller
Sony A / Minolta AF.

15 495:- 16 370:-

ASTROFOTOPAKET PLUS, EXPLORER-150
EQ5 PRO KOMPLETT PAKET

• Skywatcher Explorer 150 PDS Newton spegelteleskop
• EQ5 Pro Goto montering
• Sky-Watcher komakorrektor
• M48 adapterring passande till Canon EOS, Nikon F eller Sony A / Minolta AF.
• 17 Ah Powertank
• Orion Starshoot autoguider
• Orion 50 mm guideteleskop

21 995:- 23 460:-

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

